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PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK 

 

Tagintézmény-vezetői összefoglaló 

 

Ez a tanév sem volt könnyebb, az előző évekhez képest is sok feladat hárul az 

intézményvezetőkre. Az éves munkatervünkben meghatározottak szerint végeztük a munkánkat, 

menetközben a kínálkozó lehetőségekkel bővítettük a havi programjainkat.  

A digitális átállásig a munkatervnek tökéletesen megfelelve és az előttünk álló feladatokat 

maximálisan előkészítve végeztük vállalt feladatainkat. Az új munkarendre való átállást rövid 

idő alatt példátlan összefogással oldottuk meg. Csökkentett online órarenddel, de a gyerektől 

továbbra is iskolánk szigorú követelményeit szem előtt tartva dolgoztunk Nagy eredménynek 

tartom, hogy személyes kapcsolatok nélkül is érezhettem vezetőtársaim, pedagógus kollegáim, a 

NOKS-k, és a technikai személyzet összetartását, támogatását, és a mindenkor felmerülő 

kérdések megoldására való pozitív törekvését. 

 

1.1. Tanórai nevelő-oktató munka  

A tervező munkánk során érvényesítik pedagógusaink a NAT-ban és a Pedagógia programban 

meghatározott célokat, fejlesztendő területeket. A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél 

előtérbe helyezzük a tanulók állandó aktivitását biztosító módszereket, munkaformákat. Az 

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

valamint a Komplex alapprogram jelenik meg) megjelennek tanóráinkon.  

A kerettantervben meghatározott óraszám feletti tanórai foglalkozásokkal kívánjuk 

elősegíteni a tudás, a képesség, a személyiség fejlődését. Így, felmenő rendszerben biztosítjuk alsó 

tagozaton magyar nyelv és irodalom, matematika, majd felső tagozaton magyar nyelv és irodalom, 

matematika, valamint biológia, fizika, földrajz és kémia tantárgyak magasabb óraszámban való 

oktatását. 

Hagyományokra épülő nevelési, oktatási rendszerünk kialakítása során a tanulók egészséges, 

kulturált életmódra nevelését, a továbbtanuláshoz szükséges szilárd alapok biztosítását, a szabadidő 

hasznos eltöltését, a környezeti nevelést tartjuk fontosnak. 
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Kiemelt céljaink a tanév során: 

- Intézkedési tervek, fejlesztési tervek megvalósítása (Intézményi önértékelés beépítése 

mindennapjainkba.) 

- 4-5. átmenet zökkenőmentessé tétele 

- Alsó tagozaton hatékony módszerek megismerése, átvétele, a KAP-os órák 

bevezetésének tapasztalatai, mivel a 2020/2021. tanévtől az 5. évfolyamon is működik. 

- A KAP-módszer bevezetése alsó tagozaton. 

 

1.2. Tanórán kívüli nevelő-oktató munka 

A tanórán kívüli nevelő-oktató munka a napközis foglalkozásokon zajlik. Általában minden 

tanóra után van egy önálló tanulás. Ezeken a tanultakat mélyítjük el, illetve differenciált formában 

gyakorlunk. Vannak, akik egyre többször képesek az önálló munkára, de vannak év végén is 

olyanok, akik nagyon sok nevelői segítségnyújtást igényelnek. Ők gyenge képességűek, sok 

gyakorlással is nagyon nehezen tudnak jól teljesíteni. A felső tagozaton a felzárkóztató 

foglalkozások, valamint a szakkörök is megjelenek. Az önálló tanulást a tananyag elmélyítésére, 

házi feladat elkészítésére fordítottam. Ha a tanórán nem tudtuk befejezni a tananyag feldolgozást ott 

folytattuk. 

A KAP-os órákat szeretik a gyerekek. Az előző tanévben tanult feladattípusokat fejlesztettük 

tovább. Az idén is megmutattuk, hogy milyen feladatokat csinálunk ezeken az órákon, azon a 

kisfilmen, melyet a beiskolázás során készítettek rólunk. 

 

Tevékenység megnevezése Időpont, helyszín Felelős 

1/A- felzárkóztató 

foglalkozás /magyar 

szerda 5. óra osztályterem Urbán Sándorné 

1/A- felzárkóztató 

foglalkozás /matematika 

csütörtök 5. óra 

osztályterem 

Urbán Sándorné 
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1/B- felzárkóztató 

foglalkozás /magyar 

kedd 5. óra osztályterem Sánta Ágnes Gabriella 

1/B- felzárkóztató 

foglalkozás /matematika 

péntek 5. óra osztályterem Sánta Ágnes Gabriella 

2/A- felzárkóztató 

foglalkozás /magyar 

kedd 5. óra osztályterem Tóthné Szűcs Judit 

2/A- felzárkóztató 

foglalkozás /matematika 

hétfő 5. óra osztályterem Tóthné Szűcs Judit 

3/A- felzárkóztató 

foglalkozás /magyar 

hétfő 7. óra osztályterem Vargáné Törőcsik Ágnes 

3/A- felzárkóztató 

foglalkozás /matematika 

szerda 7. óra osztályterem Vargáné Törőcsik Ágnes 

4/A- felzárkóztató 

foglalkozás /magyar 

kedd 5. óra osztályterem Vas Gabriella 

4/A- felzárkóztató 

foglalkozás /matematika 

kedd 5. óra osztályterem Törőcsikné Magyar Erika 

5/A- felzárkóztató 

foglalkozás /magyar 

csütörtök 8. óra 

osztályterem 

Vas Gabriella 

5/A- felzárkóztató 

foglalkozás /biológia 

péntek. 7 óra Csontosné Szilágyi 

Erzsébet 

5/A- felzárkóztató 

foglalkozás /történelem 

hétfő 7. óra osztályterem Marik Mátyás 

5/A- felzárkóztató 

foglalkozás 

/természettudomány 

kedd 8. óra osztályterem Dedinszki László 

6/A- felzárkóztató 

foglalkozás /magyar 

hétfő 7. óra osztályterem Nagy Edina 

6/A- felzárkóztató 

foglalkozás /biológia 

péntek. 7 óra Csontosné Szilágyi 

Erzsébet 

6/A- felzárkóztató 

foglalkozás /történelem 

hétfő 7. óra osztályterem Marik Mátyás 

7/A- B felzárkóztató 

foglalkozás /magyar 

kedd 7. óra osztályterem Nagy Edina 
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7/A- B felzárkóztató 

foglalkozás /matematika 

péntek 7. óra osztályterem Jávorkai Attila 

7/A-B felzárkóztató 

foglalkozás /történelem 

kedd 7. óra osztályterem Marik Mátyás 

7/A- B felzárkóztató 

foglalkozás /földrajz 

kedd 8. óra osztályterem Papp Andrea 

8/A- B felzárkóztató 

foglalkozás /magyar 

kedd 8. óra osztályterem Nagy Edina 

8/A- B felzárkóztató 

foglalkozás /matematika 

szerda 8. óra osztályterem Jávorkai Attila 

8/A-B felzárkóztató 

foglalkozás /történelem 

hétfő 8. óra osztályterem Marik Mátyás 

8/A-B felzárkóztató 

foglalkozás /földrajz 

csütörtök 7. óra 

osztályterem 

Marik Mátyás 

 

1.3. Iskolán kívüli nevelőoktató munka 

Az iskola tanulóink szervesen kapcsolódnak be a városi Diákönkormányzat feladatiba és 

rendezvényeibe. Próbálunk minél több városi versenyen részt venni. Fontosnak tartom a tanulók 

szocializálódat a kultúra terén is. A Lázár Erwin program keretében nagyon sok online 

előadáson vehetünk részt, főleg az alsó tagozatos tanulóink. ( Beszélő fa….stb). 

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

minden programba bevonni, számítanak a segítségükre.  

Sajnálatos módon ebben az évben nem tudtunk ilyen programokat szervezni. Várjuk az Orfűi 

tábort, reméljük, hogy a korlátozásokon addigra lazítanak s ha ez megtörténik nem függesztik fel 

a tavalyi évhez hasonlóan a tervezett bentlakásos táborokat. 
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1.4. Iskolai hagyományok, rendezvények 

 

Tagintézményünk több hagyományokkal is 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. 

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, 

példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak 

ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja a következő 

táblázatban látható. 

 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. 
Az aradi vértanúk emléknapja 

(október 6.) 
Marik Mátyás 2020. 10. 06. 

filmfeldolgozás 

osztályszinten 

2. 

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc ünnepe 

(október 23.) 

8. osztályos 

osztályfőnökök 
2020. 10. 19. tanulói produktum 

3. 

Az 1848-as forradalom és 

szabadságharc ünnepe 

(március 15.) 

6. osztályos 

osztályfőnökök 
2021.03. 12. tanulói produktum 

4. 

A holokauszt áldozatai emléknapja 

(április 16.)                         

7.-8. évfolyam filmvetítés 

Marik Mátyás 2021.04. 16. film feldolgozása 

5. 
A Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) 
7.-es osztályfőnökök 2021.06. 04. tanulói produktum 

 

Az iskolai hagyományok ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 

 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1 A Zene Világnapja Patkóné Erdei Judit 2020. 10. 01.  ének óra 
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

2. 
Kukoricafesztivál –alsó tagozaton, 

osztálykeretben 
Vida Attila 2020. 11. 5. 

tanulói produktum, 

résztvevők 

3. 
Egészségvédelmi nap 

Egészség témanap 

Csontosné Szilágyi 

Erzsébet 
2020. 11. 19.  tanulói produktum 

4.  Karácsonyfa díszítés - épületenként Vida Attila 
2020. 

12.17-18 
Karácsonyfa 

5. 
Karácsonyi közös éneklés - 

épületenként 
Vida Attila 2020. 12. 18.  

közös éneklés, 

összetartozás 

6. Magyar kultúra napja 5.-es osztályfőnökök 
2021.01. 22. 

 
résztvevők 

7. Valentin nap- 7-8. évfolyam Vida Attila 
2021.02. 

15-19. 
üzenetek 

9. 
Farsang–alsó tagozaton, 

osztálykeretben 
Vida Attila 2021.02. vége résztvevők száma 

10. 
Kováts hét (ünnepi megemlékezés az 

emlékkapunál) Lévainé Kovács Róza 
2021. 05. 10.  

résztvevők, tanulói 

produktum 

11. Kováts hét- váltó futóverseny 
Jobbágyné Ungvári 

Sára 
2021.05. 11. résztvevők száma 

12. Majális Vida Attila 2021. 05. 01 résztvevők 

13. Kunbarikum Lévainé Kovács Róza 2021.06.04. 
tanulói 

pályamunkák 

 

 

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek 

 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. Tanévnyitó Lévainé Kovács Róza 2020. 09. 01. résztvevők 

2.  Ballagás 
intézményvezető/- 

helyettesek 
2021. 06. 11.  

résztvevők 

elismerések 
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

2. Tanévzáró 
intézményvezető/- 

helyettesek 

2021. 06.  

24. 

résztvevők 

jutalmazások 

bizonyítványok 

 

 

1.5. Országos és intézményi mérések, értékelések tapasztalatai, 5 (2020. év nélkül 4) éves 
tendencia elemzése). 

 

Matematika 

 

„A mérés matematika tesztje főként a mindennapi életben előforduló, matematikai problémákra 

visszavezethető feladatokból áll. A felmérés figyelembe veszi a kerettanterveket, de nem azoknak az 

egyes évfolyamokra vonatkozó követelményeit kéri számon. 

A tesztek olyan, többnyire életszerű szituációban megjelenített feladatokat tartalmaznak, amelyek 

megoldásához szükséges ismeretekkel már rendelkezhetnek a diákok. A pedagógiai mérés 

matematika tesztje a diákok matematikai eszköztudását méri. A matematikai eszköztudás magában 

foglalja 

– az egyénnek azt a képességét, amelynek segítségével megérti és elemzi a matematika szerepét 

a valós világban; 

– a matematikai eszköztár készségszintű használatát; 

– az elsajátított matematikai tudás valós élethelyzetekben való alkalmazásának igényét és az erre 

való képességet; 

– a matematikai eszközök használatát a társadalmi kommunikációban és együttműködésben az 

egyén életkorának megfelelő szinten. 

A matematikai eszköztudás felmérésekor elsősorban a hétköznapi életben is előforduló 

problémákra épülő feladatokkal találkoznak a tanulók, és azokat meglévő matematikai képességeik 

és az iskolában, valamint a mindennapokban szerzett készségeik segítségével kell megoldaniuk.”  
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Szövegértés 

„A szövegértési feladatok a szövegértést tantárgyközi kulturális kompetenciának tekintik, így a 

mindennapi életből vett szövegekben szereplő tények, összefüggések feltárását, problémák, 

helyzetek megoldását várják el a tanulóktól. A tesztek elbeszéléseket, 

regényrészleteket, ismeretterjesztő szövegeket, újságcikkeket, hirdetéseket és szokványos 

táblázatokat tartalmaznak. A tanulóknak a különböző információhordozókhoz kapcsolódó kérdések 

megválaszolásakor a szövegek átfogó értelmezésén túl különböző műveleteket kell végrehajtaniuk. 

Ezek közé egészen egyszerű és komplex műveletek is tartoznak a konkrét információ 

visszakeresésétől az egyes szövegelemek funkciójának meghatározásán át a szöveg 

megformáltságára való reflektálásig. 

A hatodik évfolyamos tanulók körében elsősorban az alapvető szövegértési műveletek elsajátítása 

mellett azok bővítésén és alkalmazásán van a hangsúly. A 8. évfolyam – az általános iskola 

lezárásaként – átmenetet képez az alap- és középfokú oktatás között. A mérés szövegértési tesztjei a 

hazai és nemzetközi mérési értékelési trendhez illeszkedő, részletesen kidolgozott tartalmi keretre 

épülnek. A különböző szövegtípusok és a tematikai sokféleség révén a tesztek komplexen modellezik 

a mindennapokból ismert olvasnivalókat és a feldolgozásukhoz használt szövegértési műveleteket. A 

modern társadalmak elemi feladata és érdeke a tanulók szövegértési képességének vizsgálata. 

Nemcsak állampolgári jog, de általános társadalmi érdek, hogy az írás-olvasás képességét minél 

többen és minél hatékonyabban tudják használni a mindennapi életben. Míg a szövegértés fogalmán 

a köztudatban továbbra is elsősorban az olvasási technika elsajátítását értik, a helyes olvasási technika 

elsajátítása csak része, a kifinomult szövegértési képesség kialakulásának. 

A szövegértés komplex fogalom, amely a szövegekkel folytatott párbeszédet, az olvasó 

tapasztalatainak integrálását, az egymásra épülő gondolkodási műveletek alkalmazását is magában 

foglalja. A hazai és nemzetközi szakirodalom és kutatások nyomán a tartalmi keretben a szövegértés 

fogalma a következő: 

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

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

kikapcsolódjék, sikerrel alkalmazkodjon vagy vegyen részt a mindennapi kommunikációs 

helyzetekben. 

Ahhoz, hogy a szövegértési képességek széles körét országosan és az egyes tanulók szintjén is 

értékelni tudja a hivatal, különböző nehézségű és típusú szövegeket tartalmazó tesztet kell 

összeállítani. A vizsgálatban részt vevő korosztályok számára készített szövegértési teszt modellezi, 

és a különböző műveleteket igénylő kérdésekkel irányítja is a szövegfeldolgozás folyamatát.”  
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Az elemzésben kiemelten kezelt: 

1. A tanulók által elért eredmények alakulása a 2016-2019 évek során. 

2. A tanulók képességszintjeinek változásai. 

3. Telephelyünk eredményei a CSH-index tükrében. 

  

 

Összegzés 

 

Tagintézményünkben a tanulók teljesítménye ebben az időszakban matematikából és szövegértésből 

többnyire az országos szint alatt volt. Az évfolyamonkénti, mérési területenkénti elemzés változatos 

képet mutat, főként negatív előjellel. Matematikából 6. évfolyamon folyamatosan csökkent a 

teljesítmény, a 8. évfolyamon 2017-ig romlást figyelhetünk meg, majd ezt az eredményt tartották a 

következő két évben. Szövegértésből a 6. évfolyamon kisebb mértékű pontszámnövekedés 

mutatkozik 2017-ben, majd újra kisebb visszaesés. A nyolcadikosok teljesítményében folyamatos 

romlás figyelhető meg szövegértés terén 2017-ig, majd kisebb javulás 2018-re, amit tartottak 2019-

ben. 

  

Trendvizsgálat 

 

A folyamatok figyelemmel kísérése, a változások nyomon követése, az eredmények elemzése 

fontos feladata a tantestületnek. Az országos kompetenciamérésekben a teljesítményeket a 

képességpontok átlageredménye alapján ítélik meg (először mindenki azt vizsgálja meg), de igen 

lényeges a tanulók képességszintjeinek alakulása és a családi háttérindex-szel korrigált teljesítmény.   

Ezeket minden évben áttanulmányozzuk, elemezzük, és közösen megbeszéljük.  

A grafikonok, táblázatok adatait a 2016- 2019. évi kompetenciaelemzések telephelyi 

jelentéseiből vettem forrásként. 
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A tanulók átlageredményei  
  2016 2017 2018 2019 2020 

Matematika  

6.o 

Telephelyünk  

eredménye 

1360 

rosszabb 

1351 

rosszabb 

1338 

rosszabb 

1316 

rosszabb 
Elmaradt 

 Országosan 1486 1497 1499 1495  

Matematika 

8.o 

Telephelyünk  
eredménye 

1533 

hasonló 

1468 

rosszabb 

1469 

rosszabb 

1483 

rosszabb 
 

 

Matematika 

8.o 

Telephelyünk  

eredménye 

1533 

hasonló 

1468 

rosszabb 

1469 

rosszabb 

1483 

rosszabb 
 

 Országosan 1597 1612 1614 1624  

Szövegértés 

6.o 

Telephelyünk  
eredménye 

1340 

rosszabb 

1403 

rosszabb 

1339 

rosszabb 

1349 

rosszabb 
 

 Országosan 1494 1503 1492 1499  

Szövegértés 

8.o 

Telephelyünk  

eredménye 

1483 

hasonló 

1422 

rosszabb 

1482 

rosszabb 

1501 

rosszabb 
 

 Országosan 1568 1571 1602 1608  

 

A négy év adatait összehasonlítva láthatjuk, hogy matematikából és szövegértés-, 

szövegalkotásból is 2016-ban sikerült az országos átlaghoz hasonló eredményt produkálnia a 

nyolcadikosoknak, az összes többi eredmény rosszabb az országos mintához képest. A hatodikosok 

mindkét területen az országos minta eredményétől rosszabbat írtak. 

 

A 6. osztályos matematika átlageredmények alakulása 

 
                                         Forrás: A 2019.évi telephelyi jelentések 

 

     A 2016. évi eredményhez képest minden évben gyengébb eredmény született.  
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A 8. osztályos matematika átlageredmények alakulása 

 
                                                Forrás: A 2019.évi telephelyi jelentések 

2017-ig folyamatosan romlott a teljesítmény, és ezt a szintet tartották a következő két évben.  A 2019. 

évi eredményt szignifikánsan gyengébbnek tekinti az elemzés a 2015. évihez képest. 

 

A 6. osztályos szövegértés átlageredményeinek alakulása 

 
        Forrás: A 2019.évi telephelyi jelentések 

 

 2015-ig visszamenőleg nincs szignifikáns eltérés a 2019. évi mérésben. Kisebb mértékű 

pontszámnövekedés mutatkozik a hatodikosok szövegértésében 2017-ben, majd újra kisebb 

visszaesés. 

A 8. osztályos szövegértés átlageredményeinek alakulása 

 
    Forrás: A 2019. évi telephelyi jelentések 
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A nyolcadikosok teljesítményében folyamatos romlás figyelhető meg szövegértés terén 

2017-ig, majd kisebb javulás 2018-re, amit tartottak 2019-ben. A 2016. évi eredmény és az azt 

követő három év teljesítménye között nincs szignifikáns eltérés. 

 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlásának alakulása 

 

A törvény szerint 6. évfolyamon a tanulók legalább felének a 2. képességszintet, 8. 

évfolyamon szintén a tanulók legalább felének a 3. képességszintet kell elérnie szövegértésből és 

matematikából. Ha ez nem teljesül, az iskolának intézkedési tervet kell készítenie. 

6. osztály  
Matematika 

 Országos (%) Kováts (%) 

Szintek sz.a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. sz.a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

2016. 
5,1 12,2 23,4 27,4 19,8 9,0 2,6 0,5 16,2 24,3 21,6 27,0 10,8 - - - 

17,3  40,5  

2017. 
4,1 11,1 22,7 28,6 20,9 9,5 2,6 0,5 7,1 33,3 38,1 16,7 2,4 2,4 - - 

15,2  40,4  

2018. 
2,0 11,2 24,4 30,2 21,1 8,7 2,1 0,3 11,4 25,7 40,0 17,1 5,7 - - - 

13,2  37,1  

2019. 
2,1 10,8 24,5 31,0 22,2 8,0 1,3 0,1 10,8 29,7 54,1 2,7 2,7 - - - 

12,9  40,5  

 

A táblázat adataiból kitűnik, igen rossz képet mutat iskolánk mért populációja a 

képességszinteket illetően. A legmagasabb (7.) szintet nem érte el senki, de az 5. szinten is csak egy 

évben van egy tanulónk. Nagyon nagy arányban szerepeltek tanulóink a 2. képességszinten és az 

alatt, de a kritikus határt nem érték el. 
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8. osztály  
Matematika 

 Országos (%) Kováts (%) 
Szintek sz.a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. sz.a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

2016. 
1,9 5,4 13,5 24,2 27,0 18,3 7,6 2,2 - 12,2 18,4 22,4 32,7 12,2 - 2,0 

20,8  30,6  

2017. 
1,7 5,1 12,7 22,2 26,4 20,1 9,1 2,7 7,7 20,5 20,5 20,5 20,5 5,1 5,1 - 

19,5  48,7  

2018. 
0,8 5,0 12,9 22,9 26,7 20,3 9,2 2,2 5,9 11,8 26,5 23,5 20,6 11,8 - - 

18,7  44,2  

2019. 
0,9 4,3 11,3 21,7 28,2 22,8 9,1 1,8 2,5 10,0 25,0 42,5 15,0 2,5 2,5 - 

16,5  37,5  

A 8. osztályosok matematika képességszintjei eloszlásának összehasonlításakor viszonylagos 

kiegyensúlyozottság figyelhető meg. Az 1. képességszint alatt 1-2 tanuló található, egy évben a 

legfelső szintet is elérték. Összességében messze vagyunk a kritikus határtól 2016-ban, de a 

következő két évben vészesen megközelítettük azt. A 2019-es évben a 3-4. szinten teljesítők aránya 

magas, így az összteljesítmény jelentősen alatta marad a kritikus 50 %-nak, azaz az évfolyam 

kevesebb mint fele elérte teljesített a 3. szint alatt. 
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6. osztály 

Szövegértés 

 Országos (%) Kováts (%) 

Szintek sz.a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. sz.a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

2016. 
1,8 7,3 15,9 22,9 25,3 18,3 7,1 1,3 8,1 24,3 21,6 21,6 21,6 2,7   

9,1  32,4  

2017. 
1,5 6,5 15,1 23,5 25,9 18,6 7,4 1,5 7,1 21,4 47,6 21,4 2,4 - - - 

8,0  28,5  

2018. 
1,2 6,2 16,0 25,9 26,9 16,7 5,9 1,2 - 8,6 57,1 25,7 2,9 5,7 - - 

7,4  8,6  

2019. 
0,6 5,7 16,4 26,1 26,5 16,6 6,5 1,5 2,7 13,5 40,5 29,7 8,1 5,4 - - 

6,3  16,2  

A 2018-as év kivételével a képességszintenkénti teljesítésben jelentős a lemaradás az országos 

átlaghoz képest. A 2016. évi kiugróan alacsony teljesítmény komoly feladat elé állítja a tantestületet. 

A kritikus határt nem közelítjük meg. 
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8. osztály  
Szövegértés 

 Országos (%) Kováts (%) 
Szintek sz.a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. sz.a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

2016. 
0,7 3,6 10,7 20,1 25,6 22,7 13,0 3,7 4,1 4,1 12,2 28,6 32,7 14,3 4,1 - 

15,0  20,4  

2017. 
0,6 3,4 10,1 19,5 26,6 23,9 12,5 3,3 - 10,3 30,8 28,2 12,8 12,8 5,1 - 

14,1  41,1  

2018. 
0,5 2,7 8,3 17,4 25,0 25,2 15,3 5,6 - - 23,5 32,4 20,6 17,6 5,9 - 

11,5  23,5  

2019. 
0,2 2,1 8,1 17,4 25,4 25,2 15,9 5,7 - - 17,5 35,0 25,0 15,0 7,5 - 

10,4  17,5  

A 2018. és a 2019. évi eredményben jó, hogy szint alatt és az 1. képességszinten nem teljesített 

diákunk, viszont a 2. szint gyenge eredménye feladatot ró ránk. A kritikus határt a 2017. év kivételével 

nem közelítettük meg egyik évben sem. 
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Telephelyünk eredményei a CSH-index alapján „elvárható” eredménye tükrében 

 

A pedagógiában sokszor bizonyították, hogy a tanulók teljesítményére nagy hatással van 

családjuk szociális, kulturális és gazdasági helyzete. Éppen ezért a különböző tanulói összetételű 

iskolák pedagógiai teljesítményét csak a mért teljesítményátlagok nem tükrözik megfelelően. Tanulói 

kérdőívek segítségével próbálják a tanulók szociokulturális háttere és a mért teljesítménye közötti 

összefüggést feltárni. 

A Tanulói kérdőívek adataiból képzett, a tanulóközösség szociokulturális hátterét megjelenítő 

családi-háttérindex segítségével összehasonlíthatóvá válik az azonos vagy hasonló körülmények 

között élő diákokat oktató iskolák teljesítménye. 

A ’gyengébb’ szó a táblázatban azt jelenti, hogy az adott mérés esetén a tényleges eredmény 

a várható eredményhez képest szignifikánsan gyengébb. 
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2016 eredményei 
 6. évfolyam 8. évfolyam 

Matematika Szövegértés Matematika Szövegértés 

Telephelyünk 
tényleges 

eredménye 

1360 1340 1533 1483 

Várható eredmény 
az összes 

telephelyre illesztett 

regressziós egyenes 
alapján 

1417 1410 1517 1481 

Forrás: A 2016.évi telephelyi jelentés 

2017 eredményei 
 6. évfolyam 8. évfolyam 

Matematika Szövegértés Matematika Szövegértés 

Telephelyünk 
tényleges 

eredménye 

1351 1403 1468 1422 

Várható eredmény 
az összes 

telephelyre illesztett 

regressziós egyenes 
alapján 

1400 

gyengébb 
1386 1495 

1513 

gyengébb 

Forrás: A 2017. évi telephelyi jelentés 

2018 eredményei 
 6. évfolyam 8. évfolyam 

Matematika Szövegértés Matematika Szövegértés 

Telephelyünk 
tényleges 

eredménye 

1338 1339 1469 1482 

Várható eredmény 
az összes 

telephelyre 

illesztett 

regressziós egyenes 
alapján 

1423 

gyengébb 

1403 

gyengébb 

1547 

gyengébb 
1532 

Forrás: A 2018. évi telephelyi jelentés 

2019 eredményei 
 6. évfolyam 8. évfolyam 

Matematika Szövegértés Matematika Szövegértés 

Telephelyünk 
tényleges 

eredménye 

1316 1349 1483 1501 

Várható eredmény 
az összes 

telephelyre illesztett 

regressziós egyenes 
alapján 

1408 

gyengébb 
1388 1487 1524 

Forrás: A 2019. évi telephelyi jelentés 
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Az összes telephely eredményére illesztett regressziós egyenes alapján megállapított várható 

eredményeket négy év távlatában nagyobb arányban teljesítették tanulóink, mint nem. Itt is a 2015. 

évi hatodik évfolyam gyenge eredménye tűnik ki, mely a hozzáadott érték tekintetében sem hozta az 

elvárható eredményt, sem matematikából, sem szövegértésből. A tényleges és a várható eredmény 

közötti különbség ilyen nagy még nem volt eddig és olyan sem fordult elő, hogy mindkét mért 

területen ilyen gyenge eredményt produkáljanak diákjaink, a várhatóhoz képest. 

 

 

Tervezett intézkedéseink a javítás érdekében 

 

A kitűzött cél abban az esetben valósítható meg, ha közös helyzetelemzésen és közös 

döntésen alapul. 

 

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 fejlettségből 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 

A Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (Difer) a kisiskolás életkorban, az iskolai 

előrehaladás szempontjából kritikus elemi készségek (írásmozgás-koordináció készsége, 

beszédhallgatás készsége, relációszókincs, elemi számolás, tapasztalati következtetés, tapasztalati 

összefüggés-megértés, szocialitás) diagnosztikus értékelésére alkalmas tesztrendszer. 

Írásmozgás – koordináció 

1.a  osztály Szintek 

so
rs

zá
m

 

Tanuló neve 

Elért pont 

(Max: 24) Százalék 

Optimum Befejező Haladó Kezdő Előkészítő 

92-100% 70-91% 50-69% 25-49% 0-24 % 
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1. Bakk Gréta Hanna 15 63   x   

2. Balog Richárd Ferenc 12 50   x   

3. Bécsi Adrián Ernő 18 75  x    

4. Bézi- Rajcsányi Mira 5 21     x 

5. Bézi- Rajcsányi Noel 13 54   x   

6. Bodor Rómeó 22 92 x     

7. Deák Eszter Zsuzsanna 5 21     x 

8. Deák József Sándor 4 17     x 

   9. Galgóczi Natália 19 80  x    

10. Gönczi Adrián János 14 58   x   

11. Horváth Ruben László 5 21     x 

12. Kiss Tibor 4 17     x 

13. Koszta Norbert Rómeó 10 42    x  

14. Kosztolni Levente 9 38    x  

15. Lázók István  22 92 x     

16. Lestyán Leonárdó 19 80  x    

17. 
Oszlánczi Melissza 

Alina 13 54   x   

18. Ramos Gizella Anita 13 54   x   

19. Szajkó Liána 13 54   x   

20. Tasi Zoltán Nikolasz 8 33    x  

21. Tóth Éva 14 58   x   

22. Tóth Norina Nikolett 13 54   x   

össz.    2 3 9 3 5 
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Beszédhanghallás 

1.a osztály Szintek 

so
rs

zá
m

 

Tanuló neve 

Elért pont 

(Max: 60) Százalék 

Optimum Befejező Haladó Kezdő Előkészítő 

90-100% 80-89% 70-79% 52-69% 0-51 % 

1. Bakk Gréta Hanna 54 93 x     

2. Balog Richárd Ferenc 60 100 x     

3. Bécsi Adrián Ernő 52 87  x    

4. Bézi- Rajcsányi Mira 48 80  x    

5. Bézi- Rajcsányi Noel 50 83  x    

6. Bodor Rómeó 52 87  x    

7. Deák Eszter Zsuzsanna 29 48     x 

8. Deák József Sándor 47 78   x   

   9. Galgóczi Natália 46 77   x   

10. Gönczi Adrián János 55 92 x     

11. Horváth Ruben László 54 93 x     

12. Kiss Tibor 31 52    x  

13. Koszta Norbert Rómeó 54 93 x     

14. Kosztolni Levente 41 68    x  

15. Lázók István  54 93 x     

16. Lestyán Leonárdó 54 93 x     

17. 
Oszlánczi Melissza 

Alina 51 85  x    

18. Ramos Gizella Anita 50 83  x    

19. Szajkó Liána 41 68    x  

20. Tasi Zoltán Nikolasz 41 68    x  
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21. Tóth Éva 54 93 x     

22. Tóth Norina Nikolett 54 93 x     

össz.    9 6 2 4 1 

 

 

 

 

Relációszókincs 

1.a  osztály Szintek 

so
rs

zá
m

 

Tanuló neve 

Elért pont 

(Max: 24) Százalék 

Optimum Befejező Haladó Kezdő Előkészítő 

92-100% 83-91% 71-82% 50-70% 0-49 % 

1. Bakk Gréta Hanna 22 92 x     

2. Balog Richárd Ferenc 23 96 x     

3. Bécsi Adrián Ernő 13 54    x  

4. Bézi- Rajcsányi Mira 19 79   x   

5. Bézi- Rajcsányi Noel 17 71   x   

6. Bodor Rómeó 22 92 x     

7. Deák Eszter Zsuzsanna 7 29     x 

8. Deák József Sándor 17 71   x   

   9. Galgóczi Natália 22 92 x     

10. Gönczi Adrián János 22 92 x     

11. Horváth Ruben László 19 79   x   

12. Kiss Tibor 18 75   x   

13. Koszta Norbert Rómeó 23 96 x     

14. Kosztolni Levente 17 71   x   
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15. Lázók István  22 92 x     

16. Lestyán Leonárdó 23 96 x     

17. 
Oszlánczi Melissza 

Alina 20 91  x    

18. Ramos Gizella Anita 22 92 x     

19. Szajkó Liána 21 88  x    

20. Tasi Zoltán Nikolasz 16 67    x  

21. Tóth Éva 20 91  x    

22. Tóth Norina Nikolett 19 79   x   

össz.    9 3 7 2 1  

 

Elemi számolási készség 

1.a  osztály Szintek 

so
rs

zá
m

 

Tanuló neve 

Elért pont 

(Max: 58) Százalék 

Optimum Befejező Haladó Kezdő Előkészítő 

91-100% 81-90% 71-80% 50-70% 0-49 % 

1. Bakk Gréta Hanna 44 76   x   

2. Balog Richárd Ferenc 54 93 x     

3. Bécsi Adrián Ernő 39 67    x  

4. Bézi- Rajcsányi Mira 45 78   x   

5. Bézi- Rajcsányi Noel 33 57    x  

6. Bodor Rómeó 56 97 x     

7. Deák Eszter Zsuzsanna 9 16     x 

8. Deák József Sándor 21 36     x 

   9. Galgóczi Natália 43 74   x   

10. Gönczi Adrián János 42 72   x   
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11. Horváth Ruben László 48 83  x    

12. Kiss Tibor 19 33     x 

13. Koszta Norbert Rómeó 50 86  x    

14. Kosztolni Levente 36 62    x  

15. Lázók István  46 79   x   

16. Lestyán Leonárdó 47 81  x    

17. 
Oszlánczi Melissza 

Alina 29 50    x  

18. Ramos Gizella Anita 38 66    x  

19. Szajkó Liána 29 50    x  

20. Tasi Zoltán Nikolasz 30 52    x  

21. Tóth Éva 51 88  x    

22. Tóth Norina Nikolett 47 83  x    

össz.    2 5 5 7  3 

 

 

Tapasztalati következtetés 

1.a osztály Szintek 

so
rs

zá
m

 

Tanuló neve 

Elért pont 

(Max: 16) Százalék 

Optimum Befejező Haladó Kezdő Előkészítő 

88-100% 72-87% 50-71% 31-49% 0-30 % 

1. Bakk Gréta Hanna 11 69   x   

2. Balog Richárd Ferenc 10 63   x   

3. Bécsi Adrián Ernő 8 50   x   

4. Bézi- Rajcsányi Mira 4 25     x 

5. Bézi- Rajcsányi Noel 3 19     x 
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6. Bodor Rómeó 10 63   x   

7. Deák Eszter Zsuzsanna 4 25     x 

8. Deák József Sándor 6 38    x  

   9. Galgóczi Natália 10 63   x   

10. Gönczi Adrián János 7 44    x  

11. Horváth Ruben László 11 69   x   

12. Kiss Tibor 6 38    x  

13. Koszta Norbert Rómeó 11 69   x   

14. Kosztolni Levente 11 69   x   

15. Lázók István  9 56   x   

16. Lestyán Leonárdó 5 31    x  

17. 
Oszlánczi Melissza 

Alina 5 31    x  

18. Ramos Gizella Anita 10 63   x   

19. Szajkó Liána 7 44    x  

20. Tasi Zoltán Nikolasz 2 13     x 

21. Tóth Éva 12 75  x    

22. Tóth Norina Nikolett 11 69   x   

össz.    0 1 11 6  4 
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Tapasztalati összefüggés-megértés 

1.a  osztály Szintek 

so
rs

zá
m

 

Tanuló neve 

Elért pont 

(Max: 16) Százalék 

Optimum Befejező Haladó Kezdő Előkészítő 

88-100% 72-87% 53-71% 31-52% 0-30 % 

1. Bakk Gréta Hanna 11 69   x   

2. Balog Richárd Ferenc 5 31    x  

3. Bécsi Adrián Ernő 10 63   x   

4. Bézi- Rajcsányi Mira 10 63   x   

5. Bézi- Rajcsányi Noel 8 50    x  

6. Bodor Rómeó 8 50    x  

7. Deák Eszter Zsuzsanna 6 38    x  

8. Deák József Sándor 8 50    x  

   9. Galgóczi Natália 9 56   x   

10. Gönczi Adrián János 9 56   x   

11. Horváth Ruben László 12 75  x    

12. Kiss Tibor 10 63   x   

13. Koszta Norbert Rómeó 12 75  x    

14. Kosztolni Levente 9 56   x   

15. Lázók István  10 63   x   

16. Lestyán Leonárdó 9 56   x   

17. 
Oszlánczi Melissza 

Alina 7 44    x  

18. Ramos Gizella Anita 10 63   x   

19. Szajkó Liána 8 50    x  

20. Tasi Zoltán Nikolasz 8 50    x  
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21. Tóth Éva 9 56   x   

22. Tóth Norina Nikolett 9 56   x   

össz.    0 2 12 8  0 

 

 

 

Szociális motívumok ás készségek 

1.a  osztály Szintek 

so
rs

zá
m

 

Tanuló neve 

Elért pont 

(Max: 

120) Százalék 

Optimum Befejező Haladó Kezdő Előkészítő 

85-100% 75-84% 65-74% 50-64% 0-49 % 

1. Bakk Gréta Hanna 87 73   x   

2. Balog Richárd Ferenc 94 78  x    

3. Bécsi Adrián Ernő 76 63    x  

4. Bézi- Rajcsányi Mira 87 73   x   

5. Bézi- Rajcsányi Noel 98 82  x    

6. Bodor Rómeó 111 92 x     

7. Deák Eszter Zsuzsanna 70 58    x  

8. Deák József Sándor 74 62    x  

   9. Galgóczi Natália 117 97 x     

10. Gönczi Adrián János 83 69   x   

11. Horváth Ruben László 94 78  x    

12. Kiss Tibor 89 74   x   

13. Koszta Norbert Rómeó 97 81  x    

14. Kosztolni Levente 95 79  x    

15. Lázók István  94 78  x    
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16. Lestyán Leonárdó 79 66   x   

17. 
Oszlánczi Melissza 

Alina 79 66   x   

18. Ramos Gizella Anita 111 92 x     

19. Szajkó Liána 93 77  x    

20. Tasi Zoltán Nikolasz 84 70   x   

21. Tóth Éva 111 92 x     

22. Tóth Norina Nikolett 113 94 x     

össz.    5 7 7 3  0 
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Megjegyzés:  

Bézi- Rajcsányi Mira- sajátos nevelési igény (SNI) 

Bécsi Adrián Ernő  évismétlő- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló 

Lestyán Leonárdó  évismétlő- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló 

Horváth Ruben László- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló 

Deák Eszter Zsuzsanna- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló 

Lázók István  évismétlő,    vizsgálat folyamatban. 

 

Év végi felmérések 

1.a osztály 

Írás- helyesírás felmérés 

 

Műveletek és tartalmi elemek Feladatszám Teljesítmény 

Másolás írottról 1. 89% 

Másolás nyomtatottról 2. 86% 

Tollbamondás 3. 76% 

Emlékezetből írás 4. 74% 
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Felzárkóztatásra 
szorul 

Megfelelően 
teljesített 

Jól teljesített Kiválóan teljesített 

0-49% 
50-

69% 
70-80% 81-90% 90-100% 

2 tanuló 
0 

tanuló 
3 tanuló 5 tanuló 11 tanuló 

10% 0% 14% 24% 52% 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Másolás írottról

Másolás nyomtatottról

Tollbamondás

Emlékezetből írás

89%

86%

76%

74%

Írás-helyesírás 1.a - műveletek és tartalmi 
elemek

10%
0%

14%

24%

52%

Írás-helyesírás 1. a - képességszintek

0-49% 50-69% 70-80% 81-90% 90-100%
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Hangos olvasás 

 

Matematika felmérés 

Műveletek és 
tartalmi elemek 

Feladatszám Teljesítmény 

Relációk bontott 
alakú számok 

között 

1. 78% 

Mennyiségek 

felismerése, 
összehasonlítása 

2. 89% 

Műveletek ( +, - , 

hiányos műveletek) 
3. 86% 

Nyitott mondatok 4. 38% 

Szabályjáték 
táblázat kitöltéssel 

5. 67% 

 

Egyszerű szöveges 
feladat 

6. 80% 

Összetett szöveges 
feladat 

7. 54% 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

23%

59%

5%
14%

23%

64%

14%
18%

36%
45%

23%

77%

95%

5%
0%

Hangos olvasás 1.a 
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Felzárkóztatásra 
szorul 

Megfelelően 
teljesített 

Jól teljesített Kiválóan teljesített 

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

2 tanuló 4 tanuló 7 tanuló 4 tanuló 1 tanuló 

11% 22% 39% 22% 6% 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Relációk bontott alakú számok között

Mennyiségek felismerése, összehasonlítása

Műveletek ( +, - , hiányos műveletek)

Nyitott mondatok

Szabályjáték táblázat kitöltéssel

Egyszerű szöveges feladat

Összetett szöveges feladat

78%

89%

86%

38%

67%

80%

54%

Írás-helyesírás 1. a - műveletek és tartalmi 
elemek

11%

22%

39%

22%

6%

Írás-helyesírás 1. a - képességszintek

0-49% 50-69% 70-80% 81-90% 90-100%
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1.b osztály 

Hangos olvasás 

 

Matematikai felmérés 

Műveletek és tartalmi elemek Feladatszám Teljesítmény 

Relációk bontott alakú számok között 1. 60% 

Mennyiségek felismerése, 
összehasonlítása 

2. 76% 

Műveletek ( +, - , hiányos műveletek) 3. 65% 

Nyitott mondatok 4. 23% 

Szabályjáték táblázat kitöltéssel 5. 47% 

Egyszerű szöveges feladat 6. 27% 

Összetett szöveges feladat 7. 20% 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

36%

0%

36%

18%

32% 32%
27%

41%

9%

32%

55%

41%

59%

0%

32%

Hangos olvasás 1.b
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Felzárkóztatásra szorul Megfelelően teljesített 
Jól 
teljesített 

Kiválóan 
teljesített 

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

8 3 5 1 0 

47% 18% 29% 6% 0% 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Relációk bontott alakú számok között

Mennyiségek felismerése, összehasonlítása

Műveletek ( +, - , hiányos műveletek)

Nyitott mondatok

Szabályjáték táblázat kitöltéssel

Egyszerű szöveges feladat

Összetett szöveges feladat

60%

76%

65%

23%

47%

27%

20%

Matematika 1.b - műveletek és tartalmi elemek

47%

18%

29%

6%

0%

Matematika 1.b- képességszintek

0-49% 50-69% 70-80% 81-90% 90-100%
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Írás-helyesírás 

Műveletek és tartalmi elemek Feladatszám Teljesítmény 

Másolás írottról 1. 82% 

Másolás nyomtatottról 2. 65% 

Emlékezetből írás 3. 37% 

 

 

 

Felzárkóztatásra szorul Megfelelően teljesített 
Jól 

teljesített 

Kiválóan 

teljesített 

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

4 5 4 3 2 

22% 28% 22% 17% 11% 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Másolás írottról

Másolás nyomtatottról

Emlékezetből írás

82%

65%

37%

Írás-helyesírás 1.b - műveletek és tartalmi 
elemek
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2.a osztály 

Matematika felmérés 

Műveletek és tartalmi elemek Teljesítmény 

Számsor 50% 

Alapműveletek 76% 

Nyitott mondatok 51% 

Maradékos osztás 81% 

Szabályjáték táblázat kitöltéssel, 

hozzárendeléssel 
79% 

Összetett szöveges feladat 56% 

 

Írás-helyesírás 1.b - képességszintek

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

szorul 
Megfelelően teljesített 

Jól 

teljesített 

Kiválóan 

teljesített 

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

3 tanuló 4 tanuló 1 tanuló 1 tanuló 5 tanuló 

21% 29% 7% 7% 36% 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Számsor

Alapműveletek

Nyitott mondatok

Maradékos osztás

Szabályjáték táblázat kitöltéssel,…

Összetett szöveges feladat

50%

76%

51%

81%

79%

56%

Matematika 2.a - műveletek és tartalmi elemek

21%

29%

7%
7%

36%

Matematika 2.a - képességszintek

0-49% 50-69% 70-80% 81-90% 90-100%
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Műveletek és tartalmi elemek Feladatszám Teljesítmény 

Mondatfajta, írásjel 1. 72% 

Mondatok tagolása 2. 79% 

Betűk csoportosítása 3. 66% 

Magánhangzók 
csoportosítása 

4. 60% 

j-ly 5. 76% 

Betűrend 6. 93% 

Szótagolás 7. 68% 

Toldalékok szövegben 8. 70% 

Mondatok alkotása 9. 52% 

 

 

 

Felzárkóztatásra szorul Megfelelően teljesített 
Jól 
teljesített 

Kiválóan 
teljesített 

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

2 tanuló 4 tanuló 3 tanuló 2 tanuló 3 tanuló 

14% 29% 21% 14% 21% 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mondatfajta, írásjel
Mondatok tagolása

Betűk csoportosítása
Magánhangzók csoportosítása

j-ly

Betűrend
Szótagolás

Toldalékok szövegben
Mondatok alkotása

72%

79%

66%

60%

76%

93%

68%

70%

52%

Nyelvtan-helyesírás 2.a - műveletek és tartalmi 
elemek



42 
 

 

 

Hangos olvasás 

 

 

 

 

 

 

14%

29%

21%

14%

21%

Nyelvtan-helyesírás 2.a - képességszintek

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

Hangos olvasás 2.a
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3.a osztály 

Matematika felmérés 

Műveletek és tartalmi elemek Teljesítmény % 

Számok rendezése szabály 
alapján 

83% 

Számok bontása 100% 

Számszomszédok 78% 

Nyitott mondat fejszámolással 58% 

Alapműveletek 76% 

Összetett szöveges feladat 78% 

 

 

 

Nyelvtan-helyesírás felmérés 

Műveletek és tartalmi elemek 
Teljesítmény 

% 

Mondatvégi írásjel 99% 

Magánhangzók időtartama 71% 

Mássalhangzók időtartama 65% 

Ige múlt ideje 78% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Számok rendezése szabály alapján

Számok bontása

Számszomszédok

Nyitott mondat fejszámolással

Alapműveletek

Összetett szöveges feladat

83%

100%

78%

58%

76%

78%

Matematika 3.a - műveletek és 
tartalmi elemek
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Tulajdonnév helyesírása 72% 

j-ly 78% 

Melléknév, számnév fokozása 87% 

 

 

 

Nem 

megfelelő 
Megfelelő Közepes 

Jól 

megfelelt 

Kiválóan 

megfelelt 

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

1 2 3 4 5 

tanuló tanuló tanuló tanuló tanuló 

7% 13% 20% 27% 33% 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mondatvégi írásjel

Magánhangzók időtartama

Mássalhangzók időtartama

Ige múlt ideje

Tulajdonnév helyesírása

j-ly

Melléknév, számnév fokozása

99%

71%

65%

78%

72%

78%

87%

Nyelvtan-helyesírás 3.a - műveletek és tartalmi 
elemek
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Hangos olvasás 
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Nyelvtan-helyesírás 3.a - képességszintek

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

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Hangos olvasás 3.a



46 
 

4.a osztály 

Matematika felmérés 

Műveletek és tartalmi elemek Teljesítmény 

Számszomszédok 98% 

Nyitott mondat 59% 

Írásbeli műveletek (becsléssel) 70% 

Törtek 85% 

Kerület sz. szöveges feladat 66% 

 

 

Teljesítmény 
100 - 

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

Tanulók 4 4 4 3 0 

% 27% 27% 27% 20% 0% 
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Írásbeli műveletek (becsléssel)

Törtek

Kerület sz. szöveges feladat

98%

59%

70%

85%

66%

Matematika 4.a - műveletek és tartalmi elemek
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Helyesírás felmérés 

 

 

 

 

 

 

 

27%

27%

27%

20%

0%

Matematika 4.a - teljesítményszintek

100 - 91% 90 – 76% 75 – 51% 50 – 34% 33 – 0%
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Helyesírás 4.a - teljesítményszintek
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Hangos olvasás 

 

 

Szövegalkotás 
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Idegen nyelvi mérés 

 

 A 2020/2021. tanévben az idegen (angol) nyelvi mérés megtartásra került. 

 

Netfit felmérés 

 

A 2020/2021. tanévben az idegen (angol) nyelvi mérés a koronavírus – járvány miatt elmaradt. 

 

1.6. Szakmai innováció 

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános 

Iskolai Tagintézményében (5300 Karcag, Kálvin utca 9. sz. alatti telephelyen) az infrastruktúra 

fejlesztéssel párhuzamosan a pedagógusok fokozni kívánják az iskola eredményességét, az 

általuk nyújtott nevelés – oktatás minőségének színvonalát.  Minden tanulónak biztosítva a 

minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést, olyan racionális és hatékony működést 

biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakításával, amely kielégíti a tanulók, 

pedagógusok, a szülők és a helyi közösség igényeit. 

A fentiek hozzásegítenek, hogy fenntartsuk és tovább fejlesszük a pedagógiai, 

módszertani tevékenységünket. Meg tudjuk őrizni, vagy bizonyos területeken fejleszteni 

tudjuk, a kompetencia méréseink eredményeit. Meg tudjuk előzni és csökkenteni tudjuk a 

tanulói lemorzsolódást a végzettség nélküli iskolaelhagyást. Meg tudjuk valósítani az 

esélyegyenlőség feltételeit. 

 

Pedagógiai innovációk 

 

A korai iskolaelhagyás, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése érdekében a 

tagintézmény pedagógusai az infrastrukturális fejlesztéssel párhuzamosan több pedagógiai innováció 

részesei. 

 

Komplex alapprogram 

2018-ban 27 fő pedagógus végezte el a „A köznevelési módszertani megújulás a végzettség nélküli iskola 

elhagyás céljából” elnevezésű továbbképzést. 2020. őszén pedig további 5 fő.  A Komplex Alapprogram 



50 
 

alkalmazására a pedagógusokat az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 azonosító számú pályázat kiemelt program 

keretében a Nyíregyházi Egyetem készítette/készíti fel. A képzések elvégzését a kiállított tanúsítványok 

igazolják. 

A Komplex Alapprogram az 2−4. osztályban került bevezetésre a 2019/2020-es tanévben. A felmenő rendszer 

szerint jelen tanévben az 5. évfolyamon is megkezdődött a bevezetése. 

 

Alapelvek, célok, feladatok 

Célok: 

 A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és intézményi stratégia prevenciós célú 

beavatkozásainak megalapozása; 

 A lemorzsolódás megelőzése, tanulást támogató pedagógiai módszerek alkalmazása.  

 Az iskolai nevelés-oktatás az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve hozzájáruljon a tanulók 

személyiségének, képességeinek és készségeinek kibontakoztatásához. Segítse a szellemi, testi 

fejlődésüket és az egészséges életmód kialakulását. Biztosítsa a továbbtanuláshoz szükséges alapvető 

készségeket, az önművelés képességét. 

 Transzverzális készségek fejlesztése (kritikus gondolkodás, kreativitás, kezdeményezőkészség, 

problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, döntéshozatal és az érzelmek kezelése).  

 Tanulástámogató módszertan (tanítási stratégia) alkalmazása, melynek központi eleme a heterogén 

tanulócsoportokban folyó differenciált fejlesztés (Differenciált Fejlesztés Heterogén 

Tanulócsoportokban, DFHT), segítségével képessé váljanak a tanulók az önálló és a társas tanulásra, 

egyszóval: az eredményes tanulásra. 

 

Alapelvek: 

A Komplex Alapprogram megvalósítása során kiemelt jelentőségű, hogy az a koherenciát biztosító, a célokkal 

egybevágó alapelvekre épüljön, ezzel megalapozva az alprogramok egységes rendszerét.  

A program legfontosabb alapelvei:  

1) adaptivitás; 2) komplexitás; 3) közösségiség; 4) tanulástámogatás; 5) méltányosság 

 

2) Komplex Alapprogram 

 egységes rendszerbe ötvözi a pedagógiai gyakorlatban eddig használt differenciált fejlesztést támogató 

módszereket; 
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 alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató és ezzel a tanulási motivációt növelő 

Komplex Instrukciós Programot; 

 különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető képességeinek, készségeinek kialakítására az alprogramok 

segítségével. 

 

 

A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény! amely magával hozza az élményalapú tanulást, ami nem 

valósulhat meg máshol, mint az Élménysuliban. Programunk eleme a tanulók aktív tanórai részvételének 

támogatása, mely a pozitív élményeken keresztül valósul meg. Ennek mozgatórúgója az interaktív, a tanulók 

bevonásán alapuló kreatív feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye. 

 

Feladatok, eljárások, eszközök, módszerek 

 

Fejlesztési feladatok: 
Fejlesztjük az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumokat (önfejlesztő elképzelések) és tanulási 

képességeket (stratégiákat és módszereket) 

 A tanulási stratégiák, módszerek és technikák megtanítása minden tanulónak 

 A mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme. Nem az elsajátított ismeretanyag mennyiségének, hanem 

a kompetenciák szintjének meghatározását szolgálják 

 Differenciált nehézségű feladatokkal, testre szabott egyéni és csoportos foglalkoztatással lehetőséget 

adunk az egyéni haladási ütem kialakítására. 
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 A tehetséges gyermekeket valós szükségleteik szerint segítsük a saját önfejlesztő stratégiájának 

kialakításában és megvalósításában 

 Demokratikus alapokon álló, integratív tanár – diák viszonyt alakítunk ki. A tanítási órák légköre, 

hangulata oldott, a tanulók sikerorientált beállítódással dolgoznak, a pedagógus csak facilitáló 

szorongásszintet tart fenn. 

 Növeljük tanulóink önbizalmát és önértékelését, építsük a pozitív énképét, erősítsük, a belső kontrollos 

beállítódását fokozzuk a felelősségvállalást, az önállóságot!  

 Tudatosan neveljünk „én” erős, jó komfortérzésű fiatalokat. 

 Az szocializáció folyamatainak tudatos irányítása, elősegítése. 

 Az egyéni munkakultúra kialakítása, a kötelességekhez való pozitív viszonyulás (attitűd) kiépítése 

 

Kiemelt fejlesztési feladataink: 

 énkép, önismeret, 

 hon-és népismeret, 

 európai azonosságtudat 

 egyetemes kultúra, 

 aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, közösségnevelés 

 gazdasági nevelés, 

 környezettudatosság, fenntarthatóság 

 művészeti nevelés, 

 művészeti eszközökkel történő nevelés 

 a tanulás tanítása, 

 testi és lelki egészség, 

 felkészülés a felnőtt szerepekre, család szerepe 

 testmozgás fejlesztése minden színterén az oktatásnak 

A Komplex Alapprogram beépítésre került 2019.szeptember 1. napjától a Pedagógiai Programba 

 2.12. számú „Komplex alapprogram a Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézményben” 

megnevezésű fejezetébe a 87.oldalon 

 2.13. számú „Az EFOP 3.3.5-17-2017-00031 azonosítószámú, „Korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Karcagi Tankerületi 

Központban” című projekt eredményeinek fenntartása a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú 
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Művészeti Iskola általános iskolai tagintézményei vonatkozásában” megnevezésű fejezetébe a 104. 

oldalon 

a Szervezeti és Működési Szabályzatba  

 5.3. számú „Szakmai munkaközösségek megnevezésű” fejezetébe a 29. oldalon 

 7. számú „Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei” megnevezésű fejezetébe a 37. 

oldalon 

 Mellékletek „Tanító/szaktanár/főtárgytanár munkaköri leírás minta” megnevezésű fejezetébe a 95. és 

97. oldalon 

a Házirendbe  

 4.5 számú „A tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alóli felmentés jóváhagyásának elvei 

és eljárási rendje” megnevezésű fejezetébe a 24
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1.7. Vezetői 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 Tantárgy Osztály Tanít Ellenőríz 

2021.02.22. hétfő 2. óra Történelem 7.b. Marik 

Mátyás 

Karas Elvira 

tagintézmény-

vezető 

2021.02.22. hétfő 6. óra Vizuális 

kultúra 

8.b Bacsó 

Andrea 

Jávorkai Attila- 

szakmai 

munkaközösség 

vezető 

2021.02.23. kedd 4. óra Földrajz 7.b Papp 

Andrea 

Jávorkai Attila- 

szakmai 

munkaközösség 

vezető 

2021.02.24. szerda 1. 

óra 

Biológia 8.b Jobbágyné 

Ungvári 

Sára 

Karas Elvira 

tagintézmény-

vezető 

2021.02.25. csütörtök 

3. óra 

Biológia 7.a Csontosné 

Szilágyi 

Erzsébet 

Karas Elvira 

tagintézmény-

vezető 
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2021.02.25. csütörtök 

5. óra 

Matematika 5.a  Törőcsikné 

Magyar 

Erika 

Jávorkai Attila- 

szakmai 

munkaközösség 

vezető 

2021.02.26. péntek 3. 

óra 

Ének 1.b Vas 

Gabriella 

Karas Elvira 

tagintézmény-

vezető 

2021.03.01. hétfő 4. óra Irodalom 7.b Nagy Edina Jávorkai Attila- 

szakmai 

munkaközösség 

vezető 

 

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.  

 

A tanévben minősített pedagógusok 

Sorszám Név Szakterület 

1. Vargáné Törőcsik Ágnes tanító 

 

 A tanévben tanfelügyeleti ellenőrzésbe bevont pedagógusok 

Sorszám Név Szakterület 

1. Karas Elvira 
tagintézmény-vezető 

pedagógus 

2. Bacsó Andrea Rózsa tanár 

3. Jávorkai Attila tanár 
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2. SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

 

A gyerekek igen nehezen nyilatkoznak szociális helyzetükről, főleg felsőbb 

évfolyamokon. Szégyellik az anyagi helyzetüket, és nincsenek tisztában azzal, hogy a 

szüleik mennyit keresnek. Tanulóink eltérő szociális háttérrel rendelkeznek, ennek 

ellenére megjelenésük általában ápolt, rendezett.  Osztályonként egy-két gyerek él az 

átlagosnál talán magasabb életszínvonalon, és nagyjából ugyanennyi nehéz anyagi 

körülmények között. 

 

 

1. a osztály 

Program 

megnevezé
se 

Progra

m 

időpont

ja 

Progra

m 

időtarta

ma 

Program 

tématerül
ete 

Progra

m 

rövid 

leírása 

Résztvev

ők köre 

Progra

m 

helyszí

ne 

Program 

hozadéka 

Osztályfars

ang 

2021.02.

25 

2 óra Jelmezes 

felvonulás  

Jelmeze

s 

felvonu

lás  

Osztály 

tanulói 

Kováts 

Tagint. 

Közösségform

álás 

Karácsonyi 

mese 

délelőtt( 

osztály 

program) 

2020. 

12.12. 

3 óra Mese 

filmek 

vetítése 

Mese 

filmek 

vetítése 

Osztály 

tanulói 

Arany 

J. Ált. 

Isk.  

Közösségform

álás 
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1.b osztály 

 

Program 

megnevezé
se 

Progra

m 

időpont

ja 

Progra

m 

időtarta

ma 

Program 

tématerül
ete 

Progra

m 

rövid 

leírása 

Résztvev

ők köre 

Progra

m 

helyszí

ne 

Program 

hozadéka 

Osztályfars

ang 

2021.02.

25 

2 óra Jelmezes 

felvonulás  

Jelmeze

s 

felvonu

lás  

Osztály 

tanulói 

Kováts 

Tagint. 

Közösségform

álás 

Karácsonyi 

mese 

délelőtt( 

osztály 

program) 

2020. 

12.12. 

3 óra Mese 

filmek 

vetítése 

Mese 

filmek 

vetítése 

Osztály 

tanulói 

Arany 

J. Ált. 

Isk.  

Közösségform

álás 

 

2. a osztály 

 

Program 

megnevezé

se 

Progra

m 

időpont
ja 

Progra

m 

időtarta
ma 

Program 

tématerül

ete 

Progra

m 

rövid 
leírása 

Résztvev
ők köre 

Progra

m 

helyszí
ne 

Program 

hozadéka 

Osztályfars

ang 

2021.02.

25 

2 óra Jelmezes 

felvonulás  

Jelmeze

s 

felvonu

lás  

Osztály 

tanulói 

Kováts 

Tagint. 

Közösségform

álás 
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3. a osztály 

 

Progra

m 

megnev

ezése 

Progra

m 

időpont
ja 

Progra

m 

időtart
ama 

Program 

tématerül

ete 

Program 

rövid 

leírása 

Résztv
evők 

köre 

Progr

am 

helys

zíne 

Progra

m 

hozadé
ka 

Megjeg

yzés 

Télapó 

délután 

2020. 

dec. 4. 

1 óra télapó Színezők, 

télapós 

versek, 

mesék, 

dalok 

rejtvények

. 

3.a 

osztály 

tanulói 

tanter

em 

közössé

g 

formálá

s 

Jó 

hangulat

ú 

délután 

volt. 

 Farsang 2021. 

febr.25, 

2 óra farsang vetélkedő, 

„jelmezes 

felvonulás

” 

3.a 

osztály 

tanulói 

tanter

em 

közössé

g 

formálá

s 

Jó 

hangulat

ú 

délután 

volt. 

 

 

 

 

Színház 

online 

előadás 

2021.m

áj.13. 

38 perc A 

Szolnoki 

Szigligeti 

Színház 

Kolozsi 

Angéla: A 

beszélő fa 

című 

online 

előadás 

A beszélő 

fa című 

mese az 

élőhelyün

k és a 

természet 

tiszteletér

e, 

megbecsül

ésére, az 

3.a 

osztály 

tanulói 

tanter

em 

A 

gyereke

khez 

közel 

álló 

előadást 

láthattu

nk, 

amely 

remekül 

felhívta 

Nagyon 

tetszett 

a 

gyereke

knek. 
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egymásra 

való 

odafigyelé

sre, a 

türelem 

fontosságá

ra hívta 

fel a 

gyerekek 

figyelmét. 

a 

figyelm

et a 

termész

etünk 

védelmé

re. 

DÖK 

nap 

Madarak 

és fák 

napja 

2021. 

06. 14. 

2 óra Akadályv

erseny 

 3.a 

osztály 

tanulói 

  Közössé

g 

formálá

s 

 

 

4.a osztály 

 

Progra

m 

megnev

ezése 

Progra

m 

időpont
ja 

Progr

am 

időtart
ama 

Program 

tématerül

ete 

Program 

rövid 

leírása 

Résztv
evők 

köre 

Prog

ram 

helys

zíne 

Program 

hozadéka 

Megje

gyzés 

Halowe

n buli 

2020. 

nov.6. 

2 óra szabad 

fogl.  

Versenyek 

az őszről. 

Néphagyo

mányok. 

4.a. 

osztály 

Dózs

a Gy. 

épüle

t 

udvar

, 

tanter

em 

Közösség

gé 

formálódá

s 

Nagyo

n jól 

érezték 

maguk

at. 

Mikulás 

buli 

2020.de

c.11. 

3 óra hagyomán

yőrzés 

totó, 

keresztrejtv

4.a. az 

osztál

Közösség

gé 

Nagyo

n jól 
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ény, 

szókereső, 

találós 

kérdés 

y 

tanter

me 

formálódá

s, 

hagyomán

yőrzés 

érezték 

maguk

at 

tetszett

ek a 

feladat

ok 

Nekik. 

Farsang 2021.fe

br.25. 

3 óra hagyomán

yőrzés 

jelmezesek 

felvonulás, 

tréfás 

vetélkedők, 

találós 

kérdések, 

totó, 

keresztrejtv

ény 

4.a. az 

osztál

y 

tanter

me 

Közösség

gé 

formálódá

s, 

hagyomán

yőrzés 

Nagyo

n 

tetszett 

nekik 

az 

egész 

progra

m. 

Színház

i 

előadás 

2021. 

ja.20. 

1 óra Mátyás 

király új 

ruhája 

színházi 

előadás 

megtekinté

se 

4.a. 3.a. 

osztál

y 

tanter

me 

Színház 

megszeret

tetése. 

Nagyo

n 

élvezté

k. 

Színház

i 

előadás 

2021. 

máj.13. 

1 óra Beszélő fa színházi 

előadás 

megtekinté

se 

4.a. 7. b. 

osztál

y 

tanter

me 

Színház 

megszeret

tetése. 

Jól 

érezték 

maguk

at .  

Szimfón

ikus 

zenekar 

előadás

a 

2021. 

jún.2. 

1 óra 50 perc 

alatt a 

Föld körül 

előadás 

megtekinté

se 

4.a. 3.a. 

osztál

y 

tanter

me 

A zene 

szeretetér

e nevelés. 

Talán 

még a 

színház

i 

előadás

nál is 
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jobban 

tetszett 

Nekik. 

Madara

k és fák 

napja 

közös 

alsós 

rendezv

ény 

2021. 

jún.14. 

1,5 óra madarak 

és fák 

múzeum 

parki 

rendezvény 

4.a múze

um 

park 

természetr

e való 

nevelés 

tetszett 

a 

tanulók

nak 

 

 

5. a osztály 

Program 

megnevezé
se 

Program 

időpontja 

Program 

időtartam
a 

Program 

tématerülete 

Program 

rövid leírása 

Résztvevő

k köre 

Program 

helyszíne 

Zalaszabar 

tábor 

2020. 

09.01- 

2020.09.0

6. 

6 nap élménypark, 

energiagyűjtés 

az új tanévre 

6 nap 

felhőtlen 

szórakozás a 

gyerekeknek 

felsős 

diákok 

Zalaszabar 

élménypar

k 

Hulladékgy

űjtés 

2020.10. délután Hulladékgyűjtés hasznosítha-

tó hulladék 

gyűjtése 

7.a + én szerte a 

városból 

 

6. a osztály 

Program 

megnevezé

se 

Program 

időpontja 

Program 

időtartam

a 

Program 

tématerülete 

Program 

rövid leírása 

Résztvevő
k köre 

Program 

helyszíne 
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Zalaszabar 

tábor 

2020. 

09.01- 

2020.09.0

6. 

6 nap élménypark, 

energiagyűjtés 

az új tanévre 

6 nap 

felhőtlen 

szórakozás a 

gyerekeknek 

felsős 

diákok 

Zalaszabar 

élménypar

k 

Hulladékgy

űjtés 

2020.10. délután Hulladékgyűjtés hasznosítha-

tó hulladék 

gyűjtése 

7.a + én szerte a 

városból 

 

 

 

 

7. a osztály 

Program 

megnevezé

se 

Program 

időpontja 

Program 

időtartam

a 

Program 

tématerülete 

Program 

rövid leírása 

Résztvevő
k köre 

Program 

helyszíne 

Zalaszabar 

tábor 

2020. 

09.01- 

2020.09.0

6. 

6 nap élménypark, 

energiagyűjtés 

az új tanévre 

6 nap 

felhőtlen 

szórakozás a 

gyerekeknek 

felsős 

diákok 

Zalaszabar 

élménypar

k 

Hulladékgy

űjtés 

2020.10. délután Hulladékgyűjtés hasznosítha-

tó hulladék 

gyűjtése 

7.a + én szerte a 

városból 

 

7.b osztály 

 

Program 

megnevezé

se 

Program 

időpontja 

Program 

időtartam

a 

Program 

tématerülete 

Program 

rövid leírása 

Résztvevő
k köre 

Program 

helyszíne 



63 
 

Zalaszabar 

tábor 

2020. 

09.01- 

2020.09.0

6. 

6 nap élménypark, 

energiagyűjtés 

az új tanévre 

6 nap 

felhőtlen 

szórakozás a 

gyerekeknek 

felsős 

diákok 

Zalaszabar 

élménypar

k 

Hulladékgy

űjtés 

2020.10. délután Hulladékgyűjtés hasznosítha-

tó hulladék 

gyűjtése 

7.a + én szerte a 

városból 

 

8. a osztály 

Program 

megnevezé
se 

Program 

időpontja 

Program 

időtartam
a 

Program 

tématerülete 

Program 

rövid leírása 

Résztvevő

k köre 

Program 

helyszíne 

Hulladékgy

űjtés 

2020.10. délután Hulladékgyűjtés hasznosítha-

tó hulladék 

gyűjtése 

7.a + én szerte a 

városból 

 

 

 

 

8.b osztály 

 

Program 

megnevezé
se 

Program 

időpontja 

Program 

időtartam
a 

Program 

tématerülete 

Program 

rövid leírása 

Résztvevő

k köre 

Program 

helyszíne 

Hulladékgy

űjtés 

2020.10. délután Hulladékgyűjtés hasznosítha-

tó hulladék 

gyűjtése 

7.a + én szerte a 

városból 

 

 



64 
 

2.1. Statisztikai mutatók:  

tanulói létszámadatok 

osztály / 

csoport 

osztály 

létszám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beillesz-

kedési, 

tanulási és 

magatar-

tási 

zavarokka

l küzdő 

tanulók 

(BTM) 

magán-

tanuló 

nevelés-be 

vett 

tanulók 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

egész 

napos 

nevelés-

oktatás-

ban részt 

vevő 

tanulók 

létszáma 

1.a 23 1 3 - 3 2 11 23 

1.a. 23 1 3 - 3 2 11 23 

1.b. 21 0 2 - 0 3 9 21 

2.a 15 0 1 - 5 1 9 15 

3.a 13 1 0 - 0 0 4 13 

4.a 18 2 1 - 4 2 10 18 

5.a 23 4 3 - 1 3 9 12  

6.a 26 5 5 - 2 2 6 8 

7.a 18 2 0 - 3 5 5 11  

7.b 19 2 0 - 3 4 6 9 

8.a 18 1 2 - 5 1 7 2 

8.b      23 4 2 - 2 3 3 1 

Össz.: 217 22 19 0 28 26 79 147 

 

A tanulói összetétel megítélésénél meg kell jegyezni azt a tényt, hogy a 

gyermekvédelmi törvény szerint 2014. január 1-től elsődlegessé vált a nevelőcsaládba 

történő elhelyezés. Az újonnan nevelésbe vett gyermekek 12 éves kor alatt csak 
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befogadó szülőknél (helyettes szülő, nevelőszülő) kerülhetnek elhelyezésre. 2014-

2015-ben gyermekotthonban élő, 12 év alatti gyermekek nevelőszülőkhöz történő 

átgondozása jelentett és jelent új kihívást a pedagógusoknak. A 2016/2017-es tanévben 

a nevelésbe vett tanulók száma ugrásszerű emelkedést mutatott, mely a 2020-2021-es 

tanévig is jellemző. 

 

 

 

 

 

HH és HHH arányok 

 

Tanév Tényleges létszám HH tanulók száma Arány 
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2013/2014. 349 119 34% 
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2015/2016. 310 33 10,6 

2016/2017. 279 33 11,8% 

2017/2018. 272 33 12,1 

2018/2019. 250 43 17,2 

2019/2020. 211 31 14,6 

2020/2021. 215 27 12,5 
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Tanév Tényleges létszám HHH tanulók száma Arány 

2012/2013. 396 64 16,1 

2013/2014. 349 65 18,6 

2014/2015. 330 70 21,2 

2015/2016. 310 76 24,5 

2016/2017. 279 88 31,5 

2017/2018. 272 91 33,4 

2018/2019. 250 89 35,6 

2019/2020. 211 75 35,5 

2020/2021. 215 65 30,2 

 

2.2. Tehetséggondozás 

 

Beszámoló a Kováts-Tehetségpont munkájáról 

2020-2021-es tanév 1. félév  

 

Állandó programok 

1. Az éves munka tervezése, munkaterv készítése 

2. Szülők évindító tájékoztatása 

3. A tehetséggondozó csoportok megszervezése, a foglalkozások beindítása (Biológia-, 

Fizika-, Földrajz-, Kémia tehetséggondozó kör indult a felső tagozatos tanulók számára) 

4. Adatbázis készítése a foglalkozásokon részt vevőkről 

5. Versenyekre nevezés 

6. Mérések (képességmérés, tehetségazonosítás, önismeret, a Pedagógiai Szakszolgálat 

tehetségfejlesztő szakembere végezte)  

Aktuális programok 

1. "A matematikai, a természettudományos és a digitális kompetenciák erősítését 
szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatása" című, NTP-

MTTD-19-0136 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett Karcag és környéke 

csapadékhelyzete című pályázatunk 1 470 000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesült. A járványügyi helyzet miatt a 2020. június végig tervezett program 
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megvalósítása december 31-ig kapott halasztást. Ennek a tanévnek az első félévében 

párhuzamosan valósítottunk meg két projektet, mivel nyert az NTP-MTTD-20-0070 

pályázati azonosítószámú, ’A Nagykunság vízi világa és vízgazdálkodása’ 

pályázatunk is, 1 400 000,- Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk. 

A járványügyi helyzet miatt a fenntartó 2021 őszén sem engedélyezte a kirándulásokat, 

ezért a szarvasi, a debreceni tanulmányi utak, valamint a szelidi-tavi bentlakásos, 3 napos 

tehetséggondozó szaktábor helyett tesztet töltöttek ki a tanulók. A versenyre előre 

felkészülhettek (internet, kiadott segédanyag alapján), használhatták a felkészülési 

segédanyagot.  

A megoldásokat pontoztuk, az azonos pontszámok esetén a rövidebb megoldási idő 

számított. Külön került értékelésre az 5-6. évfolyam és a 7-8. évfolyam. 

1. A három forduló összesített eredménye alapján abszolút első-második-harmadik 

helyezetteket is hirdettünk, díjaztunk. Minden résztvevő kapott ajándékot a pályázati 

keretből, valamint az első három helyezett ajándékcsomagot. Meglepően kedvező 

fogadtatása volt a programnak. Többen kérték, hogy legyen folytatása. Természetesen 

eleget teszünk a kérésnek és a következő pályázatunk megvalósításába bevesszük. 

 

2. Fizika kör kísérleti bemutatója a Tehetségnaphoz; 2020.09.29. (Lévainé Kovács Róza) 

A Tehetségnapot interaktív kísérletezésre terveztük. A szeptemberben még kevésbé 

szigorú járványügyi előírások betartásával kísérleteztek a Fizika körösök, filmre vettük 

és ez került fel az iskola honlapjára, ahol minden érdeklődő megnézheti, a látottakat 

kipróbálhatja, továbbgondolhatja, magyarázatot kereshet rájuk. A tanulók izgalommal 

készültek erre az alkalomra, szívesen szerepeltek, élvezték a filmen való bemutatkozás. 

 

3. Képességmérés eredményének bemutatása (6.a osztályról) 2020.10.13. (Orosz Máténé 

tehetségfejlesztő szakember, Nagy Edina osztályfőnök, Lévainé Kovács Róza) 

4. Fizika körösök kísérleti bemutatója a Madarász Imre Egyesített Óvoda Takács Péter Úti 

óvodája Kobakcsalogató tehetséggondozó csoportja számára; 2020.10.13. (Lévainé 

Kovács Róza) 

Vendégül nem láthattuk az ovisokat, de a pályázatuk sikeres megvalósítása érdekében a 

kísérletekről készült filmet eljuttattuk a gyerekekhez, akik érdeklődéssel megnézték azt. 
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6. Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny országos döntőjén különdíjas versenyző, 

Kovács Zoltán (Kiskulcsos, felkészítő: Lévainé Kovács Róza) díjátadója; 2020.11.06. 

7. Szarvasi vetélkedő, 2020.11.18. (Marik Mátyás) 

8. Debreceni vetélkedő, 2020. 12.08. (Lévainé Kovács Róza, segítő Marik Mátyás) 

9. Szelidi-tó vetélkedő, 2020. 12.10. (Lévainé Kovács Róza) 

10.Sudoku-párbaj a Kiskulcsosi tagintézményben, 2020.12.16. – iskolai (Lévainé Kovács 

Róza, segítő: Dr. Király Józsefné, Futóné Szabó Margit, Horváthné Pandur Tünde Róza) 

11. Logótervező pályázat kiírása 2020.10. hó (Lévainé Kovács Róza) 

12. Naptár készíttetése a Kováts-Tehetségpont logójával, 2020.12. hó (Lévainé Kovács 

Róza) 

13. Önismereti foglalkozások a 6.a osztály néhány tanulója számára, tartja Orosz Máténé 

tehetségfejlesztő szakember 

14. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása V. a „Tehetségek 

Magyarországa” című EFOP-3.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt 

keretében (MATEHETSZ kiírás, pályázó: Kováts-Tehetségpont)– megvalósítása 

Kiskulcsoson (Lévainé Kovács Róza, Horváthné Pandur Tünde Róza) 

 A járványveszély miatt a megvalósítási időt meghosszabbították 2020. december 15-ig. 

Az előző tanévben félbe maradt foglalkozás-sorozatot folytattuk, kisebb 

módosításokkal befejeztük. Az idős népi mestereket féltve a veszélytől, több évi 

tapasztalat alapján, Horváthné Pandur Tünde Róza segítő pedagógus szakmai 

irányításával tartottuk meg a népi mesterségeket kipróbáló foglalkozásokat. A 

’Szabadtéri játékok, feszültségoldás az erdei tornapályán’ című programunk is sikeresen 

lezajlott, a részt vevő gyerekek nagyon aktívak, érdeklődőek voltak. A 

műhelybeszélgetést, a pályaorientációs napot is lebonyolítottuk, a pályázat elszámolását 

elkészítettük. 

15. Félév értékelése, a versenyen szereplők, a helyezettek megajándékozása;  

 2021. január 28. (Lévainé Kovács Róza, segítő Marik Mátyás) 
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Összegzés  

A korlátozások betartása mellett törekedtünk arra, hogy színesebbé tegyük tanulóink napjait. A 

lehetőségekhez képest sikeresen lezártuk az előző évről áthozott pályázatokat, megkezdtük az 

új tehetséggondozó projektet. 

Állandó programok 

7. Az éves munka tervezése, munkaterv készítése 

8. Szülők évindító tájékoztatása 

9. A tehetséggondozó csoportok megszervezése, a foglalkozások beindítása 

10. Adatbázis készítése a foglalkozásokon résztvevőkről 

11. Versenyekre nevezés, versenyrendezés 

12. Mérések (tehetségazonosítás, önismeret, a Pedagógiai Szakszolgálat tehetségfejlesztő 

szakembere végezte)  

 Év végi aktuális programok 

 

1. "A matematikai, a természettudományos és a digitális kompetenciák erősítését 
szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatása" című, NTP-

MTTD-19-0136 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett Karcag és környéke 

csapadékhelyzete című pályázatunk 1 470 000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesült. A járványügyi helyzet miatt a 2020. június végig tervezett program 

megvalósítása december 31-ig kapott halasztást. Ennek a tanévnek az első félévében 

párhuzamosan valósítottunk meg két projektet, mivel nyert az NTP-MTTD-20-0070 

pályázati azonosítószámú, ’A Nagykunság vízi világa és vízgazdálkodása’ 
pályázatunk is, 1 400 000,- Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk. 

2. A járványügyi helyzet miatt a fenntartó 2021 őszén sem engedélyezte a kirándulásokat, 

ezért a szarvasi, a debreceni tanulmányi utak, valamint a szelidi-tavi bentlakásos, 3 

napos tehetséggondozó szaktábor helyett tesztet töltöttek ki a tanulók. A versenyre előre 

felkészülhettek (internet, kiadott segédanyag alapján), használhatták a felkészülési 

segédanyagot. A megoldásokat pontoztuk, az azonos pontszámok esetén a rövidebb 

megoldási idő számított. Külön került értékelésre az 5-6. évfolyam és a 7-8. évfolyam. 

A három forduló összesített eredménye alapján abszolút első-második-harmadik 
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helyezetteket is hirdettünk, díjaztunk. Minden résztvevő kapott ajándékot a pályázati 

keretből, valamint az első három helyezett ajándékcsomagot. Meglepően kedvező 

fogadtatása volt a programnak. Többen kérték, hogy legyen folytatása. Természetesen 

eleget teszünk a kérésnek és a következő pályázatunk megvalósításába bevesszük. 

3. Fizika kör kísérleti bemutatója a Tehetségnaphoz; 2020.09.29. (Lévainé Kovács Róza) 

4. A Tehetségnapot interaktív kísérletezésre terveztük. A szeptemberben még kevésbé 

szigorú járványügyi előírások betartásával kísérleteztek a Fizika körösök, filmre vettük 

és ez került fel az iskola honlapjára, ahol minden érdeklődő megnézheti, a látottakat 

kipróbálhatja, továbbgondolhatja, magyarázatot kereshet rájuk. A tanulók izgalommal 

készültek erre az alkalomra, szívesen szerepeltek, élvezték a filmen való bemutatkozás. 

5. Képességmérés eredményének bemutatása (6.a osztályról) 2020.10.13. (Orosz Máténé 

tehetségfejlesztő szakember, Nagy Edina osztályfőnök, Lévainé Kovács Róza) 

6. Fizika körösök kísérleti bemutatója a Madarász Imre Egyesített Óvoda Takács Péter Úti 

óvodája Kobakcsalogató tehetséggondozó csoportja számára; 2020.10.13. (Lévainé 

Kovács Róza) Vendégül nem láthattuk az ovisokat, de a pályázatuk sikeres 

megvalósítása érdekében a kísérletekről készült filmet eljuttattuk a gyerekekhez, akik 

érdeklődéssel megnézték azt. 

7. Szarvasi vetélkedő, 2020.11.18. (Lévainé Kovács Róza, segítő Marik Mátyás) 

8. Debreceni vetélkedő, 2020. 12.08. (Lévainé Kovács Róza, segítő Marik Mátyás) 

9. Szelidi-tó vetélkedő, 2020. 12.10. (Lévainé Kovács Róza) 

10. 9.Sudoku-párbaj a Kiskulcsosi tagintézményben, 2020.12.16. – iskolai (Lévainé Kovács 

Róza, segítő: Dr. Király Józsefné, Futóné Szabó Margit, Horváthné Pandur Tünde Róza) 

11. Logótervező pályázat kiírása 2020.10. hó (Lévainé Kovács Róza) 

12. Naptár készíttetése a Kováts-Tehetségpont logójával, 2020.12. hó (Lévainé Kovács 

Róza) 

13. Önismereti foglalkozások a 6.a osztály néhány tanulója számára, tartja Orosz Máténé 

tehetségfejlesztő szakember 

14. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása V. a „Tehetségek 

Magyarországa” című EFOP-3.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt 

keretében (MATEHETSZ kiírás, pályázó: Kováts-Tehetségpont)– megvalósítása 

Kiskulcsoson (Lévainé Kovács Róza, Horváthné Pandur Tünde Róza) 

15. A járványveszély miatt a megvalósítási időt meghosszabbították 2020. december 15-ig. 

Az előző tanévben félbe maradt foglalkozás-sorozatot folytattuk, kisebb 

módosításokkal befejeztük. Az idős népi mestereket féltve a veszélytől, több évi 
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tapasztalat alapján, Horváthné Pandur Tünde Róza segítő pedagógus szakmai 

irányításával tartottuk meg a népi mesterségeket kipróbáló foglalkozásokat. A 

’Szabadtéri játékok, feszültségoldás az erdei tornapályán’ című programunk is sikeresen 

lezajlott, a részt vevő gyerekek nagyon aktívak, érdeklődőek voltak. A 

műhelybeszélgetést, a pályaorientációs napot is lebonyolítottuk, a pályázat elszámolását 

elkészítettük. 

16. Félév értékelése, a versenyen szereplők, a helyezettek megajándékozása;  

2021. január 28. (Lévainé Kovács Róza, segítő Marik Mátyás) 

17. Vetélkedősorozat 1. forduló- Hortobágyi hármas határ, a Szentágotai Csárda 

betyárhistória, 2021. 03.04. (Csontosné Szilágyi Erzsébet, Lévainé Kovács Róza, Marik 

Mátyás) 

18. Vetélkedősorozat 2. forduló – Kecskeri puszta története, élővilága 2021.005.18. 

(Csontosné Szilágyi Erzsébet, Lévainé Kovács Róza, Marik Mátyás)  

19. Vetélkedősorozat 3. forduló – Kunok és a Nagykunság, 2021.06.01. (Csontosné Szilágyi 

Erzsébet, Lévainé Kovács Róza, Marik Mátyás) 

20. Vetélkedősorozat 4. forduló – Karcag, a Nagykunság fővárosa, 2021. 06.08. (Csontosné 

Szilágyi Erzsébet, Lévainé Kovács Róza, Marik Mátyás) 

21. Molnár Anna Városi Matematikaverseny megrendezése - online, 2021.05.19. (Lévainé 

Kovács Róza és Bereczki Zoltán rendszergazda)  

22. Molnár Anna Városi Matematikaverseny eredményhirdetése, 2021.05.26. (Lévainé 

Kovács Róza) 

23. Önismereti foglalkozások a 6. a osztályban 5 tanuló számára indult november közepén, 

„szuper kis csapat” tartja Orosz Máténé tehetségfejlesztő szakember 

24. Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny iskolai forduló, 2021.02.02. (Lévainé 

Kovács Róza) 

25. Önismereti foglalkozások a 6.a osztály 5 tanulója számára az online oktatás alatt is 

folytatódott április közepéig, tartotta Orosz Máténé tehetségfejlesztő 

szakember;  

26. A járvány idején elektronikus úton tartotta a csoporttal a kapcsolatot a szakember. Két 

tanuló igen aktívan vett részt a munkában. A többség esetében nem túl hatékony időszak 

volt ez, a feladat kiadásához képest a reakciók eltolódtak, az érzések eltompultak.  

27. Tehetségszűrés befejeződött a tehetségkörös tanulóknál, és a 

vírusjárványig az 5.a osztály minden tanulójánál február végén. A pedagógusokkal a 

konzultáció is sorra került és eredményes volt. A következő tanév elejétől, 6. 
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osztályosként kapják a fejlesztést kiscsoportban az osztályból 8 fő. 

(Orosz Máténé szakember, Marik Mátyás ofő, Lévainé Kovács Róza kapcsolattartó 

közreműködésével) 

28. Elkezdődött a hetedikeseknél a visszamérés, mely folytatódik ősszel. (Orosz Máténé 

szakember, Dedinszki László ofő, Lévainé Kovács Róza kapcsolattartó 

közreműködésével) 

29. Keresd a tehetséget! A tehetségazonosítás szerepe az iskolai tehetséggondozásban 

online szakmai konferencia a Nemzeti Tehetség Központ szervezésében, 2021. 04. 13-

14. (Lévainé Kovács Róza) 

30. Kárpát-medencei Tehetségnap, a MATEHETSZ rendezésében, online, 2021. május 12. 

(Lévainé Kovács Róza) 

31. Alapműveleti Matematikaverseny megyei fordulójának megrendezésében 

közreműködés, 2021.05.11. (Lévainé Kovács Róza) 

32. A digitális tanrend idején is kapták a Biológia-, a Fizika- a Földrajz- és a Kémia kör 

tagjai a feladatokat. Törekedtünk arra, hogy érdeklődést felkeltő, túl nagy terhet nem 

jelentő munkát adjunk a körösöknek. (Csontosné Szilágyi Erzsébet, Lévainé Kovács 

Róza, Marik Mátyás, Karas Elvira)  

33. Tapasztalatszerző út az NTP-pályázat keretében: Tisza-tavi tavitúra, Tiszafüred, 2021. 

06.07. (Csontosné Szilágyi Erzsébet, Lévainé Kovács Róza, Marik Mátyás) 

34. Gördülő energia program keretében kísérleti bemutatók (Kováts felső tagozat, alsó 

tagozat, Kiskulcsosi tagintézmény) 2021.06.15. (Lévainé Kovács Róza) A Tehetségnap 

helyett szervezett programra a Kováts tagintézményben kis rajzkiállítást rendeztünk a 

tehetséges tanulók munkáiból (Bacsó Andrea Rózsa) 

35. A pályázatos versenyek eredményhirdetése, a projekt értékelése 2021.06.15. (Lévainé 

Kovács Róza) 

36. Agócs László, mint egykori Kováts-os diák, ebben a tanévben Rimaszombati Máté 

kiskulcsosi 5. osztályos tanulót díjazta az egyhetes Kreatív Fizika Tábori lehetőséggel 

– a természettudományos tárgyak terén elért eredményeinek elismeréseként. 

37. Bonis Bona Életműdíjasként Lévainé Kovács Róza harmadik éve ajánl fel egyhetes 

Kreatív Fizika Tábort. Ebben az évben a Kováts-os Sajó József 7.b osztályos tanuló 

kapta. 
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Összegzés  

A járványügyi intézkedések miatt életbe lépett korlátozások, a digitális tanrend nagymértékben 

leszűkítette a tehetséggondozási lehetőségeket. A megkezdett tehetséggondozó pályázatot a 

következő tanév elején fogjuk befejezni.  

 

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. 

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.  
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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 sajátos nevelési igényű tanulókat ellátó pedagógusok: Bordásné Nagy Ildikó  a Kiskulcsosi 

Általános Iskolai tagintézmény oligofrénpedagógia - pszichopedagógia - logopédia szakos 

gyógypedagógiai tanár tanára. 

Sánta Ágnes Gabriella A Kováts Mihály tagintézmény tanulásban akadályozottak pedagógiája 

szakos gyógypedagógiai tanár. 

BTMN ellátás: 

BTMN 1. csoport 3fő, 2020. december 04-énjutott hivatalosan tudomásunkra, 

hogy Horváth Ruben László 2018-tól BTMN tanuló és érvényes szakvéleménnyel 

rendelkezik. Így a létszám 4 főre nőtt. A csoportot kettősség jellemzi. 2 tanuló szülői 

kérésre ismétli az 1. osztályt, így rendelkeznek alapismeretekkel. Ők mind a tananyag 

mennyiségét, mind a munkatempót tekintve nagyon jól terhelhetőek. Közülük 1 tanuló 

fejlődése kiemelkedő (Lestyán Leonardó), a másik tanuló (Bécsi Adrián Ernő) esetében 

a fő feladat az elmúlt tanévben berögzült rossz olvasástechnika korrekciója. Horváth 

Ruben László tipikus 1. osztályos tanuló, az egyéni megsegítés mind pszichikusan, 

mind tanulmányilag segíti, hogy minél jobb eredménnyel be tudja fejezni az 1. osztályt. 

Problémás tanuló Deák Eszter, aki több tekintetben is lemaradást mutat, igényli 

a folyamatos egyéni megsegítést. Valószínűsítem, hogy tanulmányainak eredményes 

folytatásához szükséges lenne az 1. évfolyam ismétlésére. 
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Szinte minden héten egyeztetek az osztályfőnökkel az előrehaladásról és a 

lemaradásokról. Előfordul, hogy van „vendégtanuló”, akinek az osztályfőnök 

megítélése szerint jót tenne az egyéni fejlesztőpedagógiai megsegítés. 

 

BTMN fejlesztés 4. csoport 5 /4fő. Osánd Dávid BTMN besorolása megszűnt. Nagyon 

jól együttműködő kis csapat. Nem érzik tehernek a fejlesztő órákat. Elsősorban tantárgyi 

megsegítést végzünk, kiemelten azokra a tantárgyakra fókuszálva, ahol a tanulók 

gyengébb teljesítményt mutatnak.  

Alkalmazzuk a tanulópárok általi tanulási formát is. Kiemelném Tózsa Patkó 

Viktort, aki elsősorban angol nyelvből segíti társait és engem is. A fejlesztő órákon 

kiemelten kezeljük az otthoni tanulás támogatását különböző tanulási, gyakorlási 

technikák megismertetésével, gyakorlásával. 

Amennyiben van szabadidőnk a rejtvényfejtés az a fejlesztő feladattípus, amit a 

leggyakrabban alkalmazok. 

SNI fejlesztés  

A tanulókat a tanév elején igyekeztünk osztályonként beosztani csoportokba. Így 

a foglalkozások időpontjának meghatározásával kevesebb gond volt. A tanulók heti 1, 

2 vagy 3 órában volt kötelező a foglalkozás. Kirívó hiányzás nem történt a félév során.  

A foglalkozások során főként játékosan, rejtvényekkel próbáltuk a tanulók hiányos 

részképességeit fejleszteni. Fontosnak tartjuk a foglalkozásokon a figyelem, testséma, 

finom motorikus fejlesztés mellett az olvasás- szövegértés, helyesírás gyakorlását, 

szókincs fejlesztését is. Logopédiai foglalkozások alkalmával a tanulók hibás, vagy 

hiányzó hangjait javította, igyekezett kialakítani kolléganőnk. Mindezt játékokkal, 

játékos feladattal, sok beszélgetéssel egybekötve. 

Autista tanulóknál nagyon fontos a szociális készségek fejlesztése mellett a 

finommotorika, a szókincs, a figyelem fejlesztése. Az egyéni segítség adása többségi 

tanórákon is szükséges. Ezért is fontos, hogy a felsős tanulók mellett is legyenek segítő 

pedagógiai asszisztensek. 

A foglalkozásokon a tanulók képességeiknek megfelelő nyelvtani, matematikai 

feladatlapokkal is foglalkozunk. Ezeknél a feladatoknál mindig kell valami plusz 

magyarázat. Nem egyszer kiderült, hogy egy- egy feladatleírást sem értett meg néhány 

tanuló. Így nem csoda, hogy az osztályban nem tudnak megfelelően haladni a többi 
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tanulóval. A felsős évfolyamokon előfordult, hogy segítettünk a házi feladat 

értelmezésében, elkészítésében is.  

2.4.  Szociális kompetencia-fejlesztés 

A szociális kompetencia fejlődését több tényező együttes hatása befolyásolja: 

− öröklött komponensek 

− környezeti tényezők−család (anya, apa, testvér) 

− intézmények (bölcsőde, óvoda, iskola). 

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 a tanuló interakciói során sikeres legyen. 

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 

Az iskolai környezetből fakadó tényezők 

- meleg, nyitott iskolai légkör, 

-  világosan megfogalmazott célok és szabályok, 

- tanulóközpontú tanulás és tanítás, 

- kooperatív tanulási formák alkalmazása, 
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- sokféle tanulási forrás biztosítása, 

- magas tanári elvárások, 

- a gyerekek pozitív elfogadása, 

- tanári kontroll a tanulók felett, 

 

2.5. Tanulói hiányzás, annak kezelése 

 

A 2020/2021-es tanévben, a tagintézményben a nem volt olyan kirívó eset, 

amely során fegyelmi intézkedést kellett volna kezdeményezni bárkivel szemben. A 

gyerekek a házirendnek megfelelően viselkedtek. 

 

2.6. Tanulói közösségek együttműködése, a diákönkormányzat(DÖK) 

 

A DÖK munkája ebben az évben nehézkesen működött hisz 3 intézménybe 

voltunk elosztva.  A diákönkormányzat elnökét szavazással megválasztottuk. Elnök 

Lukács Titanilla 8.b oszt. tanuló lett. Programok között szerepelt városi és megyei 

diákönkormányzati tagok választása, illetve részt vettünk a városi Diákönkormányzati 

club megnyitóján. Emellett közös munka volt a hulladékgyűjtés, és hamarosan közeleg 

a Valentin napi üzenetek gyűjtése. A másofik félévben ismét egy nehézség hárult ránk, 

mert a vírushelyzet miatt sok minden korlátozásra került. A diákönkormányzati 

napunkat, 2021.06.14. –én hétfői nap rendeztük meg. Témánk Karcag nevezetességei, 

valamint a Karcagi rendőrség biztonságtechnikai előadásokat tartott.  

 

2.7. Környezet-és egészségtudatos nevelés 

 

A teljes körű egészségfejlesztési program az iskola közössége életminőségének, 

életfeltételeinek javítását szolgálja, amelynek célja az életminőség, ezen keresztül az 

egészségi állapot javítása, olyan problémakezelési módszer, amely az iskola közösségének 

aktív részvételére épít. 
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A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési alapfeladat 

rendszeres végzését jelenti a nevelési-oktatási intézmény partneri kapcsolati hálójában 

szereplők ésszerű bevonásával: 

- egészséges táplálkozás megvalósítása (lehetőleg a helyi termelés helyi fogyasztás 

összekapcsolásával); 

- mindennapi testnevelés/testedzés minden tanulónak (ennek részeként sok más szakmai 

elvárás közt tartásjavító torna, relaxáció és tánc is); 

- a tanulók érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai 

módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő hatékonyságú alkalmazásával 

(ének, tánc, rajz, mesemondás, népi játékok és népi rítusjátékok stb.); 

- számos egyéb téma között környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, 

balesetvédelmi és családi életre nevelést is magában foglaló egészségfejlesztési 

tematika oktatása. 

Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 

Kiemelt felelősséggel tartozik az iskola, mint olyan intézmény, amely a tanulók 

ismereteinek, képességeinek és viselkedéseinek fejlesztésére hivatott. Azegészséges 

életmódra nevelést már kisgyermekkorban el kell kezdeni és az életfordulókon - serdülőkor - 

fokozottabban megerősíteni. A nevelési folyamatban nélkülözhetetlen - az alapvető értékek 

mellett – a testi-lelki-szociális egészség közvetítése, az élet egészségvédelme. Jelentős 

szerepet kap benne a szülő, a család, az ifjúságvédő, a civil közösségek, sport- és egyéb 

egyesületek, média stb. Az egészségkulturáltság maga az életmód. Az egészségvédelem 

szoros kapcsolatban áll az erkölcsi értékekkel, magatartással. 

Az iskolai élet a nevelés-oktatás színtere. A nevelés dimenziói közt az egyik, 

meghatározó tényező az egészség iránti igényre nevelés. A szó tartalmának meghatározása 

sugallja a feladatokat. Az általános iskoláskorú gyermek és kamasz iskolában eltöltött idejét 

számtalan tevékenysége közt jellemezhetjük az egészsége megóvása érdekében végzett 

tevékenységekkel is. A napi rutinban a tanító/tanárfolyamatosan neveli, megszólítja a 

gyermeket az elvárt higiéniai szokások betartására, az életviteli szokások kialakítására, 

azoknak mögöttes tartalmára. Az egész napos iskola keretében számtalan lehetőség és 

szükség mutatkozik az egészségnevelésre. Az életkori sajátosságok figyelembevételével 

ezeknek a szokásoknak, elvárásoknak a beépítése a gyermek személyiségébe elsődleges 

feladatunk. 



79 
 

3. EREDMÉNYESSÉG 

3.1. Tanulmányi mutatók 

3.1.1. Magatartás-szorgalom 

Osztályok Magatartás Szorgalom 

1.a 3,95 4,05 

1.b 4,05 3,91 

2.a 4,40 4,33 

3.a 4,00 3,93 

4.a 4,17 4,11 

Alsó tagozat átlagok 4,11 4,07 

5.a 4,17 3,48 

6.a 3,84 3,60 

7.a 3,31 2,44 

7.b 3,84 3,37 

8.a 4,00 3,24 

8.b 4,09 3,32 

Felső tagozat átlagok 3,88 3,24 

Intézményi átlagok 3,98 3,62 
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3.1.2. Tantárgyi átlagok 

 Intézményi átlag 

Angol nyelv 2,78 

Biológia-egészségtan 2,54 

Digitális kultúra 5,00 

Ének-zene 4,42 

Etika/Hit és erkölcstan 4,65 

Fizika 3,16 

Földrajz 2,32 

Informatika 4,57 

Irodalom 3,49 

Kémia 2,85 

Környezetismeret 4,01 

Magyar nyelv 3,50 

Matematika 3,17 

Német nyelv 3,00 
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Technika, életvitel és 
gyakorlat 

4,59 

Technika és tervezés 4,48 

Természetismeret 2,88 

Természetttudomány 3,00 

Testnevelés 4,89 

Testnevelés és sport 4,61 

Történelem 2,70 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek 

2,32 

Vizuális kultúra 4,67 
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3.1.3. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

2016/20

17 1. 

félév 

2016/20

17 2. 

félév 

2017/20

181. 

félév 

2017/20

18 

2. félév 

2018/20

19 1. 

félév 

2018/20

19 2. 

félév 

2019/20

20 1. 

félév 

2019/20

20 2. 

félév 

2020/202

1 1. félév 

2020/2021 

2. félév 
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% 

15,1

% 

13,0

% 

14,0

% 

13,9

% 

13,9

% 

11,9

% 
8,2% 

18,2

% 

12% 

 

Az előzőekben elemzett adatok tükrében összességében elmondható, hogy a 

különleges igényű tanulók száma (SNI, BTMN, HH, HHH, lemorzsolódással 

veszélyeztetett) fokozottan igényelte / igényli az új pedagógiai módszerek 

bevezetését és a tanulók megsegítését kiemelten kezelve az egyéni fejlesztést, 

felzárkóztatást, korrepetálást. 

 

3.1.4. Kiemelkedő (kitűnő) tanulmányi eredmények 

 Kitűnők száma Jelesek száma 

2.a 2 1 

3.a 3 3 

4.a 1 2 

5.a 2 1 

6.a 0 0 

7.a 0 0 

7.b 0 0 



84 
 

8.a 0 1 

8.b 0 1 

Összesen 8 9 

 

Kitűnők 

Karlovics Tímea Lilla 2.a 

Ramos Dorina 2.a 

Gál Fruzsina 3.a 

Kinczel Mariann 3.a 

Sipos Balázs 3.a 

Németh István 4.a 

Sipos Gergő 5.a 

Tóth Imre Bence 5.a 

Jelesek 

Kiss József 2.a 

Baga Bence 3.a 

Galgóczi Szebasztián 3.a 

Varga Zsófia 3.a 

Györfi Alexandra Mária 4.a 

Karlovics Olivér Bence 4.a 

Nagy Angéla 5.a 

Sike Ákos 8.a 

Sike Kristóf 8.b 
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3.1.5. Évismétlések 

 Bukott tanulók száma Bukások száma Évismétlések száma 

2.a 0 0 0 

3.a 0 0 0 

4.a 0 0 0 

5.a 1 2 0 

6.a 2 2 0 

7.a 10 30 2 

7.b 2 5 1 

8.a 2 2 0 

8.b 2 4 0 

Összesen 19 45 3 

 

3.1.6. Dicséretek, figyelmeztetések 

Osztály Dicséret Figyelmeztetés 

1.a 26 11 

1.b 20 1 

2.a 6 0 

3.a 36 5 

4.a 45 10 

5.a 129 52 

6.a 88 35 
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7.a 17 19 

7.b 0 24 

8.a 1 0 

8.b 11 20 

Összesen 379 177 

 

 

 

3.2. Eredményes továbbtanulás (beiskolázás, visszajelzések) 

3.2.1. Továbbtanulás, középiskolai felvételi eljárás eredménye (gimnáziumban felsőoktatási 
felvételi eljárás eredménye) 

Továbbtanulási mutatók 

Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás 

 

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét 2020//2021. tanév 

rendjéről szóló 11/2019.(VII.3) EMMI rendelet 2.sz. melléklete szabályozza. Az ebben 

foglaltakról a nevelőtestületnek a munkaterv megismertetése során az intézményvezető 

tájékoztatást nyújt. A továbbtanulásért felelős kolléga és a nyolcadikos osztályfőnökök a 

tanulók szüleivel való folyamatos konzultációk útján segítik a továbbtanulás ügyintézését, 

annak adminisztrációs feladatait. 

Az iskola intézményvezető-helyettese (1) rendszeresen ellenőrzi a határidők pontos betartását. 

Tagintézményi szinten a pályaválasztási felelős ellenőrzi a határidők pontos betartását.  

A pályaválasztás pedagógiai-szakmai jellegű feladatait (pályaorientációs programok) az 

osztályfőnöki és az egyes szaktárgyi helyi tantervi programok tartalmazzák (pedagógiai 

program melléklete). 

A tanév tervezése során nagy hangsúlyt fektetünk a továbbtanulásra felkészítő 

foglalkozásokra (tantárgyfelosztás).   
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8. a osztály 

 

Sorszám Tanuló neve 

Középiskola, ahová a 
tanuló felvételt nyert 

Tagozati kód és tagozat 
megnevezése 

1 

Bene Viktória  

Debreceni SZC Kreatív 

Technikum Kozmetikus technikus 0355 

2 

Czinka Milán 

Karcagi SZC Varró 

István Technikum, 

Szakképző Iskola és 

Kollégium Asztalos 2213 

3 

Eszes Ábel Tamás 

Váci SZC Madách 

Imre Technikum és 

Szakképző Iskola Villanyszerelő 3330 

4 

Füleki Gabriella 

Karcagi SZC Varró 

István Technikum, 

Szakképző Iskola és 

Kollégium Kereskedelmi értékesítő 2216 

5 

Gebei Erik Levente 

Nagykun Baptista 

Oktatási Központ 

Általános Iskola, 

Gimnázium, 

Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium 

Illéssy Sándor 

Technikum és 

Szakképző Iskola 

Tagintézménye Vendéglátóipar ágazat 0010 

6 
Horváth György 

Nagykun Baptista 

Oktatási Központ 
Gépészet ágazat 0011 



88 
 

Általános Iskola, 

Gimnázium, 

Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium 

Illéssy Sándor 

Technikum és 

Szakképző Iskola  

7 

Komlósi Dorina 

Karcagi SZC Varró 

István Technikum, 

Szakképző Iskola és 

Kollégium Kereskedelmi értékesítő 2216 

8 

Kovács András Bence 

Karcagi SZC Varró 

István Technikum, 

Szakképző Iskola és 

Kollégium 

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 

2203 

9 

Lakatos Dávid 

Karcagi SZC Varró 

István Technikum, 

Szakképző Iskola és 

Kollégium Asztalos 2213 

10 

Nagy Dorina 

Karcagi SZC Varró 

István Technikum, 

Szakképző Iskola és 

Kollégium Gyakorló ápoló 2201 

11 

Papp Petra 

Nagykun Baptista 

Oktatási Központ 

Általános Iskola, 

Gimnázium, 

Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium 

Illéssy Sándor 
Vendéglátóipar ágazat 0010 
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Technikum és 

Szakképző Iskola  

12 

Rézműves Zoltán 

Szentannai Sámuel 

Református 

Gimnázium, 

Technikum és 

Kollégium Közszolgálati technikus 0007 

13 

Sike Ákos 

Karcagi Nagykun 

Református 

Gimnázium és 

Egészségügyi 

Szakgimnázium 

Emelt óraszámú matematika-fizika 

képzés 0003 

14 

Szabó Zsuzsanna 

Emma 

Nagykun Baptista 

Oktatási Központ 

Általános Iskola, 

Gimnázium, 

Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium 

Illéssy Sándor 

Technikum és 

Szakképző Iskola  Vendéglátóipar ágazat 0010 

15 

Tamási Florentina 

Nagykun Baptista 

Oktatási Központ 

Általános Iskola, 

Gimnázium, 

Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium 

Illéssy Sándor 

Technikum és 

Szakképző Iskola  Kereskedelem ágazat 0013 
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16 

Tóth Boglárka 

Karcagi Nagykun 

Református 

Gimnázium és 

Egészségügyi 

Szakgimnázium 

Emelt óraszámú biológia-kémia 

képzés 0002 

17 

Turai Gergő 

Karcagi SZC Varró 

István Technikum, 

Szakképző Iskola és 

Kollégium Festő, mázoló, tapétázó 2211 

 

Karcagon tanulnak tovább: 10 fő 

 Más városban: 7 fő 

- gimnáziumi képzést választott: 3 fő 

- szakgimnáziumi képzést választott (SZC): 14 fő  

- összesen: 17 fő 

8. b osztály 

Sorszám Tanuló neve 

Középiskola, ahová a 

tanuló felvételt nyert 

Tagozati kód és 

tagozat megnevezése 

1 

Ábri Márkó 

Szentannai Sámuel 

Református  

Gimnázium, 

Technikum és 

Kollégium 

0007 közszolgálati 

technikus 

2 

Bakó Alex Dominik 

Karcagi Szakképzési 

Centrum Ványai 

Ambrus Technikum, 

Szakképző Iskola és 

Kollégium 

8813 Specializált gép-

és járműgyártás 
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3 

Bánhegyesi Mária 

Alföldi ASZC 

Kenderesi  

Mezőgazdasági 

Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium 

0003 Mezőgazdasági 

és erdészeti ágazat 

4 

BukovszkyZsolt 

Szolnoki SZC Baross 

Gábor Műszaki  

Technikum és 

Szakképző Iskola 

0126 Specializált gép -

és járműgyártás 

5 

Kerekes József Lajos 

Szentannai Sámuel 

Református  

Gimnázium, 

Technikum és 

Kollégium 

0002 környezetvédelmi 

technikus 

6 

Kiss Zsolt 

Karcagi Szakképzési 

Centrum Ványai 

Ambrus Technikum, 

Szakképző Iskola és 

Kollégium 

8815 Specializált  gép-

és járműgyártás 

7 

Kovács Zsófia 

Nagykun Baptista 

Oktatási Központ 

Általános Iskola, 

Gimnázium, 

Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium 

0010 vendéglátóipari 

ágazat 

8 

Laki Ákos 

Kádas György EGYMI 

Karcagi 

Tagintézménye 

 szobafestő NEM 

KAPTUNK 

VISSZAJELZÉST 

9 
Lukács László 

Nagykun Baptista 

Oktatási Központ 
0011 gépészeti ágazat 
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Általános Iskola, 

Gimnázium, 

Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium 

10 

Lukács Titanilla 

Jázmin 

Karcagi Nagykun 

Református 

Gimnázium  és 

Egészségügyi 

Szakgimnázium 

0005 emelt magyar és 

történelem 

11 

Nagy Szilárd Alex 

Karcagi SZC Varró 

István  Technikum, 

Szakképző Iskola és 

Kollégium 

2218 turizmus-

vendéglátás 

12 

Panyik Aranka 

Alföldi ASzC 

Kenderesi  

Mezőgazdasági 

Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium 

0013 kereskedelem 

ágazat 

13 

Sajó Alexandra Róza 

Karcagi Szakképzési 

Centrum Hámori 

András  Technikum és 

Szakképző Iskola  

1124 kereskedelem 

ágazat 

14 

Seres Lívia  

Nagykun Baptista 

Oktatási Központ 

Általános Iskola, 

Gimnázium, 

Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium 

0013 kereskedelem 

ágazat 

15 

Sike Kristóf  

Karcagi Nagykun 

Református 

0005 emelt magyar és 

történelem 
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Gimnázium  és 

Egészségügyi 

Szakgimnázium 

16 

Szabó Anna  

Szentannai Sámuel 

Református  

Gimnázium, 

Technikum és 

Kollégium 

0007 közszolgálati 

technikus 

17 

Szabó Attila Roland 

Szentannai Sámuel 

Református  

Gimnázium, 

Technikum és 

Kollégium 

0007 közszolgálati 

technikus 

18 

Szabó János  

Karcagi SZC Varró 

István  Technikum, 

Szakképző Iskola és 

Kollégium 

2211 festő, mázoló, 

tapétázó 

19 

Szikszai Hajnalka 

Boglárka 

Nagykun Baptista 

Oktatási Központ 

Általános Iskola, 

Gimnázium, 

Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium 

0010 vendéglátóipari 

ágazat 

20 

Tasi Tamás Gábor 

Karcagi SzC Vánnyai 

Ambrus Technikum, 

Szakképző Iskola és 

Kollégium 

8812Specializált gép és 

járműgyártás 

21 

Vanka Attila 

Szentannai Sámuel 

Református  

Gimnázium, 

0007 közszolgálati 

technikus 
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Technikum és 

Kollégium 

22 

Varga Roland Kálmán 

Nagykun Baptista 

Oktatási Központ 

Általános Iskola, 

Gimnázium, 

Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium 0011 gépészeti ágazat 

 

Karcagon tanulnak tovább: 11 fő 

 Más városban: 10 fő 

- gimnáziumi képzést választott: 7 fő 

- szakgimnáziumi képzést választott (SZC): 14 fő  

- 1 fő nincs visszajelzés 

összesen: 22 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

3.3. Verseny-és pályázati eredmények 

 

3.3.1. Versenyeredmények 
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A Karcagi 

Arany János 

Általános Iskola 

rajzverseny 

 Arany 

János-

Családi kör 

című 

versének 

illusztrálása 

rajzversen

y 

városi Baga 

Bence 

3.a III. 

helyez

ett 

- Vargáné 

Törőcsi

k Ágnes 

Aranyos napok 

versenye 

Arany 

János: 

Családi  

kör 

Rajz 

verseny 

városi Kun 

Ferenc 

Karlovi

cs 

Olivér 

4.a

. 

- - Németh

né 

Tőkés 

Éva 

Happy hét 

Víz világnapja 

Víz 

világnapja 

Rajz  

verseny 

városi Szappa

nos 

Richárd 

Lázók 

Roland 

Suha 

Dzsenif

er 

4.a

. 

- - Németh

né 

Tőkés 

Éva 
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Kun 

Ferenc 

Lukács 

Lorenzó 

Karlovi

cs 

Olivér 

 

-Csiga-Biga 

Palota 

Mesemondó 

verseny             

 

Mesemond

ó verseny 

Mesemond

ó 

verseny 

városi Farkas 

Alex 

4.a

. 

ezüst 

minősít

és 

- Patkóné 

Erdei 

Judit 

Környezetismer

eti Verseny 

Környezeti

sm. 

Környezet 

verseny 

városi Kun 

Ferenc 

Karlovi

cs 

Olivér            

4.a

. 

 

 

4.a

. 

2. 

helyez

és 

3. 

helyez

és 

- Németh

né 

Tőkés 

Éva 

Molnár Anna 

Matematika 

Emlékverseny 

matematika online városi Kerekes 

József 

Lajos, 

Sike 

Kristóf 

8.b - - Jávorkai 

Attila 
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Karácsonyi 

Képeslap 

tervező pályázat 

(Arany János 

Ált. Iskola) 

2020.12.06. 

karácsonyi 

szokások 

rajzpályáz

at 

városi Péter 

Bence 

7.a - - Bacsó 

Andrea 

Rózsa 

ÚjrAlkotó  

(Szent Pál 

Marista 

Általános 

Iskola) 

Karcag 

2021.01.18. 

újrahasznos

ítás 

rajzpályáz

at, kreatív 

alkotó 

pályázat 

városi Péter 

Bence 

7.a - - Bacsó 

Andrea 

Rózsa 

„Aranyos 

Napok” 

rajzpályázat 

(Arany János 

Ált. Iskola) 

2021.03.01. 

illusztráció rajzpályáz

at 

városi Székely 

Diána  

 

Lakatos 

Dávid 

 

5.a 

 

 

8.a 

Különd

íj 

- Bacsó 

Andrea 

Rózsa 

ÜNNEPI RAJZ- 

ÉS 

ESSZÉPÁLYÁ

ZAT 

a magyar zászló 

és címer 

megünneplésére 

nemzeti 

ünnepek 

rajzpályáz

at 

ország

os 

Nagy 

Angéla 

 

Valasek 

Félix 

 

5.a 

 

 

6.a 

 

 

 

- - Bacsó 

Andrea 

Rózsa 
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2021.03.05. 

 

Kerekes 

Jószef 

Lajos 

 

Szikszai 

Hajnalk

a 

Boglárk

a 

8.b 

 

 

8.b 

Bohócdoktor 

Rajzpályázat 

2021 - 

Alkotásra Fel 

 

2021.04.26. 

gyógyítás, 

gyógyulás 

rajzpályáz

at 

ország

os 

Füleki 

Richárd 

 

Madar 

Bence 

Ákos 

 

Pádár 

Zsanett 

 

Szabó 

Szabolc

s 

 

Szabó 

Boglárk

6.a 

 

 

6.a 

 

 

 

6.a 

 

 

6.a 

 

 

7.a 

- - Bacsó 

Andrea 

Rózsa 
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Julianna 

X. Fedorka- 

SoseVolt 

VersNap 2021 

országos 

verseny 

2 vers 

elmondása, 

online 

küldése 

versmondó ország

os 

Czinege 

Bianka 

Tóth 

Imre 

Bence 

Györfi 

Alexan

dra 

5.a 

 

5.a 

 

4.a 

Nem 

jutotta

k be az 

ország

os 

döntőb

e 

 Patkóné 

Erdei 

Judit 

KiskulcsosiÁltal

ános Iskolai 

Tagintézmény 

városi 

népdaléneklési 

verseny 

3 népdal 

eléneklése 

online 

beküldés 

népdaléne

klés 

városi Varga 

Zsófia 

3.a nem 

ért el 

helyez

ést 

 Patkóné 

Erdei 

Judit 

Csigabiga 

Palota című 

városi 

mesemondó 

verseny 

mesemond

ó online 

beküldés 

mesemond

ás 

városi Farkas 

Alex 

4.a ezüst 

minősít

és 

- Patkóné 

Erdei 

Judit 

Molnár Anna 

Matematika 

Emlékverseny 

matematika online városi Csontos 

Márk 

6.a 4. - Törőcsi

kné 
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Molnár Anna 

Matematika 

Emlékverseny 

matematika online városi Farkas 

Viktor 

József 

6.a 8. - Törőcsi

kné 

Magyar 

Erika 

 

Ilyen tanévünk (2020/2021-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. 

Pályázati munka a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 

2020-2021. tanév 

 

1.  Fenntartási időszakban lévő pályázatok  
1.1  TIOP 1.1.1. (informatikai) Intézményi informatikai infrastruktúrafejlesztés a 

közoktatásban (Kiskulcsos, Kováts) 

1.2.  ÖKO-iskola 2. körös pályázat (Kiskulcsos) 

1.3.  Bázisiskolai pályázat (Erkel)  

1.4.  EFOP-4.1.2-17 iskola felújítás (Kováts) 

 

2.  Megvalósult pályázatok  
 2.1. A Gyógyító Szent Erzsébet - táborok pályázatba bekapcsolódtunk, 25 fő két kísérővel 

táborozott Zalaszabarban, 2020. szeptember 1-6-ig. (Kováts) 

2.2.   NTP-MTTD-19-0136 Karcag és vidéke csapadékhelyzete,  

 A megnyert összeg 1470 000,- Ft 
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 Megvalósítása – járványveszély miatt a megvalósítási időszakot meghosszabbították 

2020. december 31-ig. A pályázati beszámoló 2020. december 17-én a tankerület 

átvette. 

2.3.  Napközi Erzsébet-táborok 9 csoport, 2-2 Kiskulcsosi és Kováts tagintézményi, és 5 

vegyes csoporttal – erre a tanévre húzódott az elszámolás beadása 

2.4.  Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása V. (MATEHETSZ kiírás)- 

(Kováts-Tehetségpont) 220 000 Ft megbízási díj – megvalósítása Kiskulcsoson 

Megvalósítása – járványveszély miatt a megvalósítási időkeret meghosszabbítva 

2020. december 15-ig. A pályázat beszámolója beadásra került decemberben. 

2.5. EFOP-3.2.13-17-2017-00002 „Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs 

tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató 

pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése” 

(Kiskulcsos kapcsolódott be az Oktatási Hivatal pályázatába) 

 

3.  Futó pályázatok (a beszámolási időszakig nem zárult le) 
3.1.  EFOP 3.1.4-VEKOP/15 Útravaló Ösztöndíjprogram „Út a középiskolába” 

(Kiskulcsos, Kováts) 

 A Kiskulcsosi Tagintézményben egy mentor foglalkozik egy tanulóval, a Kováts 

Tagintézményben két mentor összesen hat tanulót segít a tanulmányi munkában.  

3.2.  NTP- MTTD-20-0070 (A Nagykunság vízi világa és vízgazdálkodása)  

 (Kováts-Tehetségpont) nyert összeg: 1 400 000,- Ft 

3.3.  Határtalanul! HAT-20-01-0791 nyert, megpályázott összeg: 1 306 875,- Ft      

(Kováts) – a járványveszély miatt bizonytalan időre elhalasztva 

3.4.  Megvalósítóként bekapcsolódtunk a Lázár Ervin Programba mindkét általános  iskolai 

tagintézménnyel. 

3.5. EFOP-3.3.5-19-2020-00010 „Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása 

a Karcagi Tankerületi Központban” projektbe 5 napközi és egy ottalvós táborral 

kapcsolódtunk be a 2021. évi megvalósításba és terveztünk a 2022-es évre. 

3.6. EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú „Digitális kompetencia fejlesztése” 

valamennyi pedagógus bekapcsolódott a Klebelsberg Központ pályázatába 

3.7.   EFOP-3.2.3-17 Digitális környezet a köznevelésben (Digitális Fejlesztés a Karcagi 

Tankerületi Központban) (Kiskulcsos – Geomatech) 
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3.8. EFOP-3.1.11-19 Kedvezményezetti településeken működő állami fenntartású 

köznevelési intézmények munkájának támogatása (valamennyi pedagógus, 

pedagógus munkát segítő) 

3.9. TOP-7.1.1-16-H-068-3.1 Közösségi összetartozás erősítése – HACS tagok 

 részére felhívásra pályázatot adott be a Kováts-os Gyermekekért Egyesület (Kováts) 

 

 4.    Elbírálás alatt 
4.1. EFOP-1.2.12-17-2017-00006 azonosító számú „A tábor összeköt – Erzsébet Táborok” 

című projekt Őszi ottalvós osztálykirándulás - 2021-SZK-01  

2021-SZK-01-04590 számú  pályázat KISKULCSOSIAK ZÁNKÁN-2021 címmel 

4.2. EFOP-1.2.12-17-2017-00002 Tiszaliget-élménysziget! - Szolnoki Gyermek és Ifjúsági 

Közalapítvány pályázata (Kiskulcsos) 

4.3. VCA-KP-1-2021/3 A Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és 

feltételeinek támogatása” felhívásra pályázatot adott be a Kováts-os Gyermekekért 

Egyesület (Kováts) 

 

5. Közreműködünk más pályázatának megvalósításában 

5.1. A Gyógyító Szent Erzsébet - táborok pályázatba bekapcsolódtunk, 24 fő egy kísérővel 

táborozik Zalaszabarban, 2021. július 4-9-ig. (Kiskulcsos) 

 

6. Nyertes 

 6.1.ÖKO-iskola (Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézmény) 

 

4. ESÉLYEGYENLŐSÉG 

4.1. Esélyegyenlőségi mutatók intézményi alakulása 

Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a tehetséges tanulók 

támogatása, kultúra közvetítése a nemzetiségre vonatkozóan, a helyi sajátosságok, 

hagyományok, értékek megismerése, megbecsülése és szeretete  

Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló legfőbb pedagógiai feladat a tanulók eltérő 

egyéni képességeinek, adottságainak figyelembevételével annak biztosítása, hogy jelentős 
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hátrányok nélkül, egyenlő lehetőséget biztosító ismeretekkel, kompetenciákkal 

rendelkezzenek a társadalomba való sikeres beilleszkedéshez. 

Ennek érdekében közvetlen feladatként határozzuk meg iskolánkban a következőket: 

 az adottságok felismerése, a hátrányos helyzet feltárása, annak szakszerű kezelése  

 Eszközei: családlátogatás, határozatok pontos nyilvántartása. 

 képességek és kulcskompetenciák fejlesztése  

 Eszközei: tanórán kívüli egyéb foglalkozások 

 a tehetséges tanulók támogatása  

 Eszközei: verseny felkészítő foglalkozások, tehetségkörök, szakkörök, 

differenciált tanulás szervezés, projektek megvalósítása. 

 a versenyek szervezése  

 Eszközei: versenyek előtt iskolai fordulók lebonyolítása, a versenyeken 

való részvétel a Kováts-os Gyermekekért Egyesület támogatásával, 

ingyenes versenyek keresése, 

 a nemzetiségek kultúrájának megismertetésére helyezett kiemelt hangsúllyal a 

multikulturális tartalmak megismertetése 

 Eszközei: Iskolai rendezvények (Ki mit tud?, iskolai farsang, 

Kukoricafesztivál….) 

 a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismertetése, a lokálpatriotizmus 

érzésének kialakítása a tanulókban 

 Eszközei: szabadidős programok szervezése, tanórai keretek között 

múzeumok tájházak látogatása, népi mesterségek megismertetése, 

múzeumpedagógiai foglalkozások. Különböző tantárgyak tematikájába 

beépítve pl: technika kunhímzés, fazekasság. Szakköri foglalkozásokon. 

Társintézményekkel való közös szabadidős programok pl: Kukorica 

fesztivál, Húsvéti játszóház) 

 az önismeret, a reális pályaválasztás pedagógiai támogatása érdekében a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek valamennyi tanórai és szabadidős 

foglalkozásba való beépülése 
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 Eszközei: pályaorientációs nap szervezése (helyi vállalkozások, üzemek 

látogatása) Osztályfőnöki órákon különböző foglalkozások 

megismerése. Drámapedagógia eszközeinek alkalmazása a tanítási 

órákon. A ’Karcag és környéke csapadékhelyzete’ tehetséggondozó 

projektnek is fontos eleme ez a fejlesztés. 

A fentiek megvalósításának ellenőrzése a belső ellenőrzési szabályozásban és az Intézményi, 

tagintézményi önértékelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően a következő formákban 

történik: 

 Tanmenetek, foglalkozási tervek ellenőrzése, óralátogatások, napló ellenőrzés, pedagógusok 

által készített beszámolók, szakmai tevékenység táblázatok. 

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai 

Tagintézményében (FEH1201469004; 5300 Karcag, Kálvin utca 9.) a 2017. évhez képest 2018-ra, 

majd 2019-re csökkent a tanulólétszám. 2019-ben 211, fő, 2020-ban 215 fő.  

A tagintézményben a HH tanulók aránya az elmúlt három év átlagán áll, 14% (HH: 13% 

17%12,5 %). A HHH tanulók aránya változatlanul 36 % (HHH: 33%36%33,2%), az RGYK 

tanulók aránya viszont 7%-os csökkenést mutat.(48%49%42,3 %.).  

A tagintézmény adatai közelítenek leginkább a települési átlaghoz.  

 

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola két általános iskolai tagintézménye között 

egyik mutató tekintetében sincs 25%-nál nagyobb különbség. A tendenciát folyamatosan ellenőrizni 

kell, mert míg a Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézményben az arányok emelkednek, addig 

a Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézményben csökkennek.  

 

Az integrált sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók aránya a két tagintézmény között egyenletes elosztást mutat. 

 

4.2. Tankerületi Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtására tett 
intézkedések 

A Karcagi Tankerület által elkészített TEIT a következő intézménycsoportba sorolta be 

tagintézményünket: 

 Olyan általános iskola, ahol a településen működő általános iskolai feladatellátási 

Helyek tanulói összetétele jelentősen eltér  
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A Karcagi Tankerület a TEIT-ben feltárt adatok alapján elkészítette a Karcagi Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola Helyzetértékelés című dokumentumát. 

Ebben a tagintézményünk a következő besorolást kapta: 

 Az egyenlő bánásmód érvényesítése érdekében deszegregációs intézkedéseket igénylő 

többiskolás településen működő általános iskolai feladatellátási hely 

Tankerületi Helyzetértékelésben, beavatkozást igénylő kedvezőtlen mutatók: 

 Kedvezőtlen lemorzsolódási mutatókkal érintett feladatellátási hely 

 Kedvezőtlen hiányzási mutatókkal érintett feladatellátási hely 

 Kedvezőtlen kompetenciamérési eredményekkel érintett feladatellátási hely 

A Helyzetértékelés két feladatot határozott meg tagintézményünk vonatkozásában: 

1. Pedagógiai Program felülvizsgálata 

2. A Helyzetértékelés alapján, az abban megfogalmazott kihívásokra reflektálva három 

évre szóló Intézményfejlesztési és intézkedési tervet kell készíteni 

A Pedagógiai Program felülvizsgálatát Török Csilla intézményvezető helyettes végezte. A 

részletes elemzés a beszámoló mellékletét képezi. 

Az intézményfejlesztési intézkedési terv elkészítésének lépései: 

 Az intézményfejlesztést koordináló mikrocsoport megalakulása, melynek tagjai: Karas 

Elvira, Jávorkai Attila, Törőcsikné Magyar Erika és Sánta Ágnes 

 Az intézményfejlesztési mikrocsoport elvégezte a tagintézmény helyzetelemzését a 

Helyzetértékelésben megfogalmazott kihívásokra fókuszálva. 

 Megtörtént a Helyzetértékelés és a Helyzetelemzés összevetése a következő 

szempontok alapján:  

- Tankerületi Helyzetértékelésben említett kedvezőtlen mutató 

- Almutatók – pontosítás 

- Intézményi adatok az adott problémához kapcsolódóan – érintettség, ahol 

releváns számszerűen is 

- A 2021. május hónapban készített Helyzetelemzés megállapításai 

- Szükséges-e beavatkozás (igen-nem) 

- A kitűzött cél megfogalmazása 
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- A cél elérésének tervezett dátuma 

- A cél elérését jelző sikerkritériumok 

 A mikrocsoport elkészítette az intézményfejlesztési és az intézkedési terv 

tevékenységekre lebontott javaslatát a nevelőtestület számára 

 A nevelőtestület megvitatta, elkészítette és a tanév végi értekezleten elfogadta a 

dokumentumot, mely a beszámoló mellékletében megtalálható. 

A mikrocsoport munkáját kitöltendő sablonokkal, a folyamat lépéseinek koordinálásával, a 

nevelőtestület tájékoztatásával Török Csilla intézményvezető helyettes támogatta. 

4.3. A Karcagi Arany János Általános Iskola és a Karcagi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola tekintetében a Deszegregációs Intézkedési Tervben 
foglaltak időarányos végrehajtása 

A Karcagi Arany János Általános Iskola Deszegregációs Intézkedési Terve 2022. augusztus 

31. napjáig tartalmaz a Karcagi Arany János Általános Iskolával párhuzamosan a Karcagi 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola általános iskolai alapfeladatot ellátó 

tagintézményeire vonatkozó feladatokat. A Karcagi Tankerületi Központ Esélyegyenlőségi 

Intézkedési Tervében foglaltak alapján elkészítendő, 2022. szeptember 1. napjától fog 

hatályba lépni Karcag település Helyi Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve, mely a 2024. 

szeptember 1. napjától megszűnő Karcagi Arany János Általános Iskola tanulóinak 

integrálására vonatkozó feladatokat fogja tartalmazni.  

A szegregációs perben érintett Karcagi Arany János Általános Iskola a 2020/2021. tanévtől 

már nem jelölhető ki kötelező felvételt biztosító köznevelési intézményként. Ennek 

következtében a Karcagi Általános Iskola és AMI Kováts Mihály-, illetve Kiskulcsosi 

Általános Iskolai Tagintézményeiben várhatóan évről évre növekedni fog HH, a HHH és az 

RGYK tanulók tanulói összlétszámhoz viszonyított aránya. 

5. BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, 

KOMMUNIKÁCIÓ 

5.1. Szakmai munkaközösségek tevékenysége, együttműködése 

Alsós munkaközösség 
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Munkaközösségünk kiemelt feladata a tantervi követelmények teljesítése, az alapozó 

funkció erősítése, melynek időarányos teljesítését az alábbi táblázatok rögzítik. 

A tantervi követelmények elsajátíttatása mellett napi pedagógiai munkánk fontos részét képezik 

a felzárkóztató foglalkozások, melyet a tanulásban lemaradó tanulóknak szervezünk. A félévi 

tanulmányi eredmények – a kitűnő és jeles tanulók számának csökkenése, és a lemorzsolódás 

veszélyeztetett tanulók miatt, valamint egyes osztályok tanulmányi átlagának romlása 

következtében nagy szükség van ezekre a foglalkozásokra. Legnagyobb sajnálatunkra szülői 

segítségre, csak kevés esetben számíthatunk, mert a szülő vagy érdektelen, és azért nem segít, 

vagy egyáltalán nem is tud a gyerekének segíteni. 

Munkaközösségünk a Pedagógiai programban foglaltaknak megfelelően készítette el a 

tantárgyi és egyéb méréseket. 

Kiemelt feladatunk:  

 A továbbhaladást biztosító alapozás a beszéd, olvasás (értő és hangos), helyesírás és 

matematika terén. 

 A tehetséges gyerekek kiszűrése, azonosítása. A differenciálás elvének alkalmazásával 

egyéni felkészítés különböző tanulmányi és egyéb versenyekre. 

 A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók kiszűrése. Az SNI-s és BTMN-es tanulókkal 

való folyamatos, egyéni foglalkozás, felzárkóztatás, a bukások elkerülése.  

 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók beilleszkedésének és 

fejlődésének nyomon követése. 

 Az egésznapos iskola irányelveinek folytatása. 

 Az első évfolyamosok beilleszkedésének segítése.  

 Egész tanévet átölelő beiskolázási programmal segítjük elő a sikeres beiskolázást. 

 A helyes viselkedési normák kialakítása. Személyiségformálás személyes 

példamutatással. A fegyelem javítása érdekében egységes nevelési eljárások 

alkalmazása. A rend a fegyelem betartása, betartatása, tervszerű ügyeleti rendszer 

működtetése. 

 Folyamatos ellenőrzés és értékelés. 

 Egységes ügyeleti rendszer kidolgozása, következetes megvalósítása, ellenőrzése. 

 Az intézményi önértékelés irányelveinek alkalmazása napi munkánk során. 

 Belső tudásmegosztás: szakmai tevékenységünk során a bevált jó gyakorlataink 

propagálása, átadása. 
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Felső tagozatos munkaközösség 

Feladatok: 

 A tanulók fegyelmének, munkafegyelmének javítása.  

 Hatékonyabb tanulási módszerek megismertetése a tanulókkal. 

 Adjunk a gyerekeknek minél több használható tudást.  

 A Kováts - Tehetségpontból adódó feladatok megvalósítása, tehetségek felismerése, 

beazonosítása 

 A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók differenciált fejlesztése, motiválása, változatos 

módszerek alkalmazása 

 Az új tanítási, tanulási módszerek további kiszélesítése, alkalmazása a tanítási órákon. 

 Az IKT eszközeinek használata. 

  A módszertani megújulás folytatása. Külső és belső továbbképzéseken való részvétel, 

egymás óráinak látogatása 

 Folyamatos, tudatos felkészülés a kompetencia-mérésre, A tanulók kompetencia 

fejlesztése nemcsak magyar, matematika órákon fontos feladat, ezt szem előtt tartva 

szervezzük, tervezzük óráinkat.  

 Múzeumpedagógiai módszerek tanórai beépítése. 

 Diákjaink tanulásának egyéni megsegítése – „Útravaló”, „Út a szakmához” program 

 A helyi viselkedési normák kialakítása, a fegyelem, munkafegyelem javítása.  

 Környezettudatos magatartás kialakítása, környezetünk megóvása. 

 A tanulók munkájának folyamatos ellenőrzése és értékelése. 

 Az ötödik évfolyamosok beilleszkedésének segítése. 

 A Komplex Alapprogram alsós bevezetésének figyelemmel kísérése 

 Pályaválasztás segítése 

 Szülőkkel való kapcsolattartás (l. rendezvényeknél,) szülői értekezletek 

látogatottságának javítása 

 Az intézményi önértékelésben való aktív részvétel 
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5.2. 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. 

5.3. Kommunikáció 

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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A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb módjai: 

feladat / esemény felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

 

Kováts-os Gyermekekért Egyesület 

gyűlésein 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek 

 

szeptember vége 

 

éves programok 

támogatása, 

részvétel 

 

SZMK gyűlések 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek 

szeptember 

február 

április 

Munkaterv, 

programok, 

versenyek 

támogatása 

Hulladékgyűjtés 
Kapcsolattartó: 

Vida Attila 

2020. október  

2021. május 

környezettudatos 

magatartás 

fejlesztése,  

szelektív 

hulladékgyűjtés 

Család látogatások osztályfőnökök 

év végéig 

folyamatosan 

Problémás eseteknél 

családlátogatás 

1.évf. minden 

tanulót 

Minden tanuló 

meglátogatása 

 

5.4. A fenntartóval és működtetővel való kapcsolattartás  

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében tagintézményünknek állandó 

munkakapcsolatban kell állnia az intézmény vezetésével, titkárságával. Rendkívüli esetekben 

kerülünk csak közvetlenül kapcsolatba a Karcagi Tankerületi Központtal, Karcag Város 

Önkormányzatával. A hivatali utat betartjuk. 

 

A szakmai munka zökkenőmentes megvalósítása szükségessé teszi a tagintézmény szintű 

megbeszéléseket, előre tervezett és rendkívüli értekezleteket.   
 

A kapcsolattartás formái A kapcsolattartás ütemezése 

Vezetői munkamegbeszélések hetente egyszer  

(lehetőség szerint online) 
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A kapcsolattartás formái A kapcsolattartás ütemezése 

Személyes beszélgetések szükség szerint alkalmanként 

Elektronikus és postai levélváltás naponta 

Egyéb érintkezési formák (telefon, hirdető tábla, „köröző 

levél”….) 

szükség szerint alkalmanként 

Munkaértekezletek (nevelőtestülettel) havonta egyszer 

(minden hó 3. hétfőjén 16:15 órától) 

Rendkívüli értekezletek 

(munka-, szakmacsoport-, munkaközösségi értekezlet) 

feladatnak megfelelően 

 

 

 

 

 

5.5. Gyakornok mentorálása 

A pedagógus-életpálya első szakasza a mindenki számára kötelező, mentor által 

támogatott gyakornoki időszak, amely minősítővizsgával zárul. A pályakezdő szakasz 2 

évig tart, és legfeljebb két évvel hosszabbítható meg. A gyakornoki időszak 1. éve a kezdő 

szakasz, a második éve a befejező szakasz. A gyakornok minősítő vizsgát tesz. 

Ebben a tanévben kettő gyakornokunk is volt. 

- Pardi Anikó tanító 

- Papp Andrea földrajz- testnevelés szaktanár. 

Mindkettő kollégának mentora volt (a mentort), aki segíti a gyakornokot a köznevelési 

intézményi szervezetbe történő beilleszkedésben és a pedagógiai-módszertani feladatok 

gyakorlati megvalósításában. A mentor legalább félévente írásban értékeli a gyakornok 

tevékenységét, és az értékelést átadja az intézményvezetőnek és a gyakornoknak. 

5.6. Együttműködés az Intézményi Tanáccsal, Szülői Szervezettel 

Együttműködés az Intézményi Tanáccsal, Szülői szervezettel 
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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. 

Tagintézményünkben jól működik a szülői közösség. Minden osztályból általában 2 szülő 

tagja a közösségnek. Vezetőjüket maguk választják, és gyűléseiken megbeszélik éves 

programjukat. 

6. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

6.1. Együttműködés a településen működő társintézményekkel 

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. 
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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 

6.2. Közös szakmai feladatvállalás, együttműködés hazai intézményekkel 

Iskolánkban tanító pedagógusok mindig figyelemmel kísérik és aktívan részt is vesznek a 

városban illetve a környező településeken zajló eseményeken. 

6.3. Együttműködés civil szervezetekkel, alapítványokkal 

Szerteágazó a partneri hálózat tagjaival való kapcsolattartásunk és annak tartalma (módja, 

felelős és közreműködő személyek, a helyi sajátosságokból adódó feladatok) az adott tanév 

aktualitásainak megfelelően.   
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Partner Kapcsolattartás módja, tartalma Felelős 

Civil Szervezetek: 

Kováts-os Gyermekekért 

Egyesület 

Kováts Mihály Baráti Társaság 

Egyesület 

Kováts Mihály Alapítványa  

és a város egyéb civil 

szerveződései 

 

- ünnepélyek 

- tagintézményi programok, 

versenyek 

- Kováts-tehetségpont 

programjai 

- Kováts-hét rendezvényei 

- táboroztatások 

- versenyek támogatása 

- díjazások 

- közös szabadidős 

programok….. 

Lévainé Kováts Róza  

 

 

Társintézmények: 

óvodák, általános iskolák, 

középiskolák, 

- „Betekintő” 

programsorozat 

- tanulmányi és sport 

versenyek 

- beiskolázás 

- pályaorientáció 

intézményvezető/- 

helyettesek 

Szakszolgálatok: 

- Madarász Imre Egyesített 

Óvoda és Pedagógiai 

Szakszolgálat 

- JNKSZ Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat 

- Karcagi Többcélú Kistérségi 

Társulás Szociális Szolgáltató 

Központ 

- JNKSZ Megyei 

Kormányhivatal Járási Hivatala  

- Iskolarendőr 

- POK 

- tanulási, viselkedési 

nehézségek hátterének 

vizsgálata 

- szakember (pszichológus) 

igénybe vétele 

- esetmegbeszélések 

- veszélyeztetett tanulók 

segítése, nyomon követés 

- renitens magatartási 

problémák megoldásához 

segítség kérése 

- szabálysértési eljárás 

kezdeményezése 

(igazolatlan hiányzás) 

- szakmai kapcsolattartás 

(szakszolgálat; gyámok) 

- szaktanácsadás 

- továbbképzések 

Intézményvezető 

osztályfőnökök 
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- műhelymunkák 

. 

 

7. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 

7.1. Személyi feltételek alakulása 

Engedélyezett álláshelyek száma: 23,5 státus. 

Betöltött álláshelyek száma: 23,5 

Betöltetlen álláshelyek száma: 0 

Óraadók:  

1 fő ének-zene és matematika tanítása Vassné Szűcs Edit 

1 fő angol nyelv- Csabai Nóra 

1 fő tanító- Roncsekné Ládi Ilona 

Intézményen belül „áttanít: 

 1 fő fejlesztő pedagógus/ 4 órában 

 1 fő logopédus/ 10 órában Bordásné 

1 fő angol nyelv 6 órában- Nagy Éva 

Pedagógiai asszisztens: 4 fő 

Ügyviteli dolgozó: 1 fő 

Kisegítő dolgozó: 3 fő (1 fő karbantartó, 3 fő takarító) 

 

7.2. Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai 

Tagintézményének felújítási munkálatai az EFOP 4.1.2. projekt keretein belül ütemezetten 

befejeződött. 

Felépült az új épületszárny, beépítésre került a lift. Elkészült a tantermek, folyosók falainak 

glettelése, festése, beépítésre kerültek az új és a régi épületrész homlokzati nyílászárói. Az utcai 

szárny tetőcseréje, az utcai illetve déli épületszárny hőszigetelése is megvalósult. A belső 

terekben az álmennyezet, a tornaterem, a műhely, a lány és fiú technika termek tetőfedése 

elkészült. Megvalósult továbbá még a homlokzati hőszigetelés, a belső helyiségek burkolása, a 
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villanyszerelési munkálatok elvégzése, a szaniterek felszerelése, a belső illetve homlokzati 

festés elvégzése, villamos szerelvények felszerelése valamint a belső nyílászárók beépítése, az 

épület udvarának burkolása, az akadálymentes rámpa és parkoló kialakítása. 

- a bejárat feletti vasbeton előtető levésésre került 

- a parketta felújítás és csiszolás helyett új padló készült a tantermekben 

- a műhely héjalása szemdvicspanel helyett korcolt lemezfedéssel lett megoldva 

- a tornaterem szomszéd felőli falazatának, vízelvezető járdájának és rendszerének 

felújítása terven felül megtörtént 

- tantermi ajtók felújítása helyett új ajtók készültek 

- terven felül elkészült az udvar burkolása 

- folyosói szekrények felújítása helyett újak készültek 

- új csapadékvíz, szennyvízelvezető rendszer készült. 

Testnevelés és sport tanórák megtartásához 

1-2 tornatermi rész hétfőtől péntekig (Karcag Város Önkormányzata tulajdona - 

Sportcsarnok) 

Gyógytestnevelés foglalkozások igénybevételéhez 

1 tornaszoba hétfőtől-péntekig (Alapítványi épület) 

A fenntartót érintő feltételek: Épületeink régiek, korszerűtlenek voltak. A nyílászárók, 

a fűtéstechnológia elavult, nem gazdaságos, s egyben balesetveszélyes. Sajnos igen kicsi az 

udvar, s balesetveszélyes a burkolat. A tornaterem léte könnyebbé teszi a mindennapi 

testnevelés megvalósítását. Az infrastrukturális pályázatnak köszönhetően épületünk 

korszerűsödik és új tantermekkel, helyiségekkel gazdagodik ettől a tanévtől. A működtetőt 

érintő feltételek. 

7.3. Szervezeti feltételek 

- 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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- 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 jóvá 

hagyatom.  

-  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 

 

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. 
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- 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. 

7.4. A pedagógus továbbképzési terv megvalósulása 

Név Karas Elvira Vida Attila Karas 

Elvira, Vida 

Attila, Nagy 

Edina, 

Papp 

Andrea, 

Pardi Anikó 

Mindenki 

csak Papp 

Andi, Nagy 

Edina 

képzés 
megnevezése 

szakvizsga-

közoktatásvezető 

Emelt szintű 

mentorálás az 

esélyteremtő 

Útravaló 

ösztöndíjprogramban 

KAK, 

DFHT 

Az interaktív 

panel 

alkalmazása 

a tanítás 

tanulás 

folyamatában 

képzés 
időpontja 

 

2018-2020.  

június 

2019 2020. 

szeptember- 

november 

11. 

2019.05-06. 

hónap 

képzést 
szervező 

megnevezése 

Budapest Műszaki 

Egyetem 

Budapest 

EMMI- EFOP3.14-

15-2015-00001 

Nyíregyházi 
Egyetem 

Klebelsberg 

Központ. 

EFOP-3.3.4-
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 16-2016-

00001 

Képzés 
óraszáma  

 

2 év 30 óra 60 óra 30 óra 

 

Tavaszi pedagógiai napok 

Pedagógus Program Időpont Megjegyzés 

Jávorkai Attila 

Bacsó Andrea 

Digitális rajztábla 

nem (csak) rajzórán 

 

2021. 04. 22. 13:00-

14:00 Teams  

 

Az előadás 

bemutatja a digitális 

rajztábla 

felhasználási ötleteit, 

lehetőségeit tanórán 

és online oktatás 

során.  

 

Jávorkai Attila Hatékony digitális 

tanítás 10 lépésben 

 

2021. 04. 22. 14:00-

15:00 Teams  

 

Prievara Tibor több 

országos szakmai 

díjjal kitüntetett 

gimnáziumi 

nyelvtanár, több 

kiadvány szerzője, a 

TanárBlog egyik 

alapítója, aki közel 

15 éve dolgozik az 

IKT eszközök 

iskolai használatának 

terjesztésén. Az 

előadó saját 
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tapasztalatait mutatja 

be.  

 

Jávorkai Attila Robotok és a 

digitális kultúra 

tantárgy 

 

2021. 04. 22. 15:30-

16:30 Teams  

 

2020-as NAT-ban 

erőteljesen 

megjelenik a 

robotika terület. Az 

online előadás 

keretében egy 

megoldási 

lehetőséget mutatok 

be: a Scratch-től a 

Lego robotokon át a 

MicroBit-es 

robotokig. A 

résztvevők 

megismerhetik egy 

tanulói projekt 

forgatókönyvét is, 

amelyet 7-8. 

osztályban 

bonyolítottak le. 

Ezenkívül az előadó 

bemutat néhány 

olyan online eszközt, 

amelyek jelenléti 

vagy akár digitális 

oktatásban is jól 

használhatók.  
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Karas Elvira Hatékony digitális 

tanítás 10 lépésben 

 

2021. 04. 22. 14:00-

15:00 Teams  

 

Prievara Tibor több 

országos szakmai 

díjjal kitüntetett 

gimnáziumi 

nyelvtanár, több 

kiadvány szerzője, a 

TanárBlog egyik 

alapítója, aki közel 

15 éve dolgozik az 

IKT eszközök 

iskolai használatának 

terjesztésén. Az 

előadó saját 

tapasztalatait mutatja 

be.  

 

Vas Gabriella 

Pardi Anikó 

Tóthné Szűcs Judit 

Urbán Sándorné 

Vargáné Törőcsik 

Ágnes 

Némethné Tőkés 

Éva 

 

A diverzitás mint 

érték - Ki a nem 

"más"? 

2021. 04. 21. 14:00-

15:00 Online 

platform: Microsoft 

Teams 

Az előadás célja a 

szemléletformálás. 

Az előadó rámutat, 

hogy mindenki 

másmilyen, amit a 

differenciált 

bánásmóddal lehet 

valóságossá tenni. 

dr. Bakonyi Anna 

pedagógiai szakértő, 

címzetes főiskolai 

docens 

Vida Attila 

Sánta Ágnes 

Karas Elvira 

Az SNI tanulók 

integrált 
környezetben is 

használható 
taneszközei – 

2021. 04. 21 14:00-

14:45 

Online platform: 

Microsoft Teams 

Az előadás során 

megismerhetjük az 

Oktatási Hivatal által 

a tanulásban 

akadályozott, enyhe 
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szakmai 

tankönyvbemutató 

és középsúlyos 

értelmi fogyatékkal 

élő gyerekek 

speciális 

kerettantervéhez 

fejlesztett 

taneszközöket. 

 

 

7.5. Pedagógus életpálya-modell, minősítési rendszer 

Pedagógus ellenőrzés/minősítés jogszabályai - Útmutató a pedagógusok minősítési 

rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez 2020-ra Hatodik javított 

változat).  

 Országos Tanfelügyelet –kézikönyv az általános iskolák számára 

 Önértékelési kézikönyv  

Az Oktatási Hivatal által módosított, a köznevelésért felelős miniszter által 2020. 

július 31-én jóváhagyott tájékoztató anyag. Hatályos 2021. január 1. napjától 

 Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés KÉZIKÖNYV HATODIK, JAVÍTOTT 

KIADÁS Az Oktatási Hivatal által módosított, a köznevelésért felelős miniszter által 

2020. július 31-én jóváhagyott tájékoztató. Hatályos 2021. január 1. napjától. 

 

Az intézményi önértékelés tervezését, koordinálását, támogatását és ellenőrzését végző 

pedagógusok az intézményvezető által kijelölt, a feladat ellátásához szükséges jog- és 

felelősségi körrel felruházott csoportja. Az önértékelésben minden pedagógus részt vesz, 

ugyanakkor a folyamatokat egy értékelési csoport irányítja. A csoport létszáma 

tagintézményenként 3 fő, akik az 1. számú mellékletben található szervezeti diagram mentén 

végzik feladatukat. 

A csoport feladata, hogy közreműködik: 

 az intézményi elvárás- rendszer meghatározásában, 

 az adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállításában, 
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 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 csoport tagjai:  

 Dedinszki László 

 Jávorkai Attila 

 Jobbágyné Ungvári Sára 

A pedagógusok szakmai munkájának külső értékelése ebben a tanévben 1 pedagógusnál volt: 

Vargáné Törőcsik Ágnes minősítési eljárásra jelentkezett, megcélozva a Pedagógus II. 

fokozatot. Sikeres portfólióvédés. Gratulálunk neki! 

 

7.6. Pályázati tevékenység 

Fenntartási időszakban lévő pályázatok  
1.1  TIOP 1.1.1. (informatikai) Intézményi informatikai infrastruktúrafejlesztés a 

közoktatásban  

1.4.  EFOP-4.1.2-17 iskola felújítás 

Megvalósult pályázatok  
 2.1. A Gyógyító Szent Erzsébet - táborok pályázatba bekapcsolódtunk, 25 fő két kísérővel 

táborozott Zalaszabarban, 2020. szeptember 1-6-ig.  

2.2.   NTP-MTTD-19-0136 Karcag és vidéke csapadékhelyzete,  

 A megnyert összeg 1470 000,- Ft 

 Megvalósítása – járványveszély miatt a megvalósítási időszakot meghosszabbították 

2020. december 31-ig. A pályázati beszámoló 2020. december 17-én a tankerület 

átvette. 

2.3.  Napközi Erzsébet-táborok 9 csoport, 2-2 Kiskulcsosi és Kováts tagintézményi, és 5 

vegyes csoporttal – erre a tanévre húzódott az elszámolás beadása 

2.5. EFOP-3.2.13-17-2017-00002 „Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs 

tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató 

pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése” 

(Kiskulcsos kapcsolódott be az Oktatási Hivatal pályázatába) 
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8. A TANTERVI SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOKBAN 

MEGFOGALMAZOTT ELVÁRÁSOKNAK ÉS A PEDAGÓGIAI 

PROGRAMBAN MEGFOGALMAZOTT CÉLOKNAK VALÓ 

MEGFELELÉS 

8.1. Koherencia a központi szabályozó dokumentumokkal 

 

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. 

 

8.2. Intézményi stratégiai és operatív dokumentumok összhangjának bemutatása, 
relevancia esetén a dokumentumok átdolgozásáról szóló beszámoló 

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. 
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8.3. Megfelelés a helyi tanulói sajátosságoknak (pedagógiai, tanulásszervezési 
módszerek, eljárások célirányos alkalmazása) 

Differenciált óraszervezés 

Úgy tervezzük meg a tanítási órákat, hogy figyelembe vesszük a gyerekek eltérő 

képességeit, érdeklődését és tanulási stílusát. Különböző óraszervezési módokat alkalmazunk 

a tanítás során: egyéni, páros, kis- és nagycsoportos munkaformát.  

Az egyéni munkában a tanulók a kötelező és választható feladatok közül válogathatnak. 

Egyéni ütemben, képességeik szerint tanulnak. Így a tanórán egyszerre megvalósítható a 

felzárkóztatás és a tehetséggondozás is.  

A páros és kiscsoportos munka során kísérleteznek, megfigyeléseket végeznek a 

gyerekek. Együttműködve, egymást segítve tanulnak, a csoporton belül felosztják egymás 

között a munkát. Társaiknak beszámolnak a tapasztalataikról, meghallgatják egymás 

véleményét. Mindig több oldalról közelítik meg a problémát. A sokoldalú kísérletezés, 

kipróbálás után vonják le a következtetéseket, hoznak döntéseket. Támogatják egymást, hogy 

mindannyian jó eredményt érjenek el a tanulásban.  

IKT eszközök alkalmazása/használata 

Több alkalommal valósítunk meg IKT alapú projektet. Nagyon élvezték a diákok a sokféle 

alkalmazást, ahol újabb és újabb érdekes dolgokat próbálhattak ki. Ilyenkor az ő fantáziájuk 

is elszabadul, és nagyon értékes dolgokat tudnak alkotni. 

Fontosnak tartom, hogy merjünk kísérletezni. Először 1-2 könnyen kezelhető alkalmazást 

használjanak az óra egyes részein, majd fokozatosan próbáljuk ki akár havonta 1-1 

új web.2-es alkalmazást. Nézzük meg mások által kidolgozott óravázlatokat, digitális 

anyagokat, és ezek alapján később megpróbálkozhatunk saját tananyagkészítéssel is. 

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 
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fejlesztését. A kooperatív tanulás egyenlő esélyt biztosít a hátrányos helyzetű, tanulási 

kudarcot megélt, lassabban haladó tanulóknak is a munkában való részvételre. 

Projekt módszer 

 A projekt olyan oktatásszervezési eljárás, amely az oktatás menetét gyakorlati problémák 

megoldása köré csoportosítja”. 

A projektmódszer fő értéke a munkafolyamat: a gondolkodási folyamat, a gyakorlati 

tevékenységek megvalósítása során szerzett tapasztalatok, élmények szellemi és érzelmi 

hatása. 

8.4. 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. 

 

8.5. Éves szintre lebontott feladatok teljesülése 

A 2020-2021 tanév során a betervezett feladataink mind megvalósult. A tagintézmény 

éves munkatervében ütemeztük a feladatainkat, amelyek szerint végeztük a munkánkat. 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 

8.6. A tanév kiemelt pedagógiai feladatainak megvalósulása 

 

A legfontosabb 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 
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- megadtuk a lehetőséget minden gyermeknek, hogy elérje teljesítőképességének 

maximumát megadtuk a lehetőséget, hogy tanulja meg mindazt, amire szüksége van a 

tovább haladáshoz.  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. 
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9. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉKA NEVELŐTESTÜLET 

NYILATKOZATA 
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