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1. Pedagógiai folyamatok 

1.1. Tanórai nevelő- oktató munka 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján és természetesen figyelembe véve az online oktatás 

tapasztalatait, mellyel az elmúlt időszakban szembesülni kellett, a tanév kezdetétől nagy 

figyelmet fordítottunk a pedagógusok által alkalmazott módszerekre, kooperatív tanulási 

technikák rendszeres alkalmazására, a tanulók motivációjára, az IKT eszközök használatára és 

a differenciált óravezetésre. A KRÉTA rendszernek köszönhetően naprakészen tudunk a szülők 

felé jelezni a mindennapi oktatómunkát illetően, mind a tanagyag mind pedig a házi feladatok 

tekintetében. Külön figyelmet fordítottunk rá, hogy a felületen az adott napi házi feladatok is 

be legyenek írva, megkönnyítve ezzel az otthoni tanulást sőt sok esetben kapnak ezen a 

felületen a tanulók és a szülők is egyaránt segítséget, ajánlást a tananyagok elsajátításához. 

Sajnos a szülők egy része még mindig nem használja a KRÉTÁ-t, így a jelzések sem jutnak el 

hozzájuk azonnal, a többség azonban már elfogadta és megfelelően alkalmazza.  

A tanév során, az előző évekhez hasonlóan, az órák megtartásával kapcsolatosan nagy 

problémát nem tapasztaltam. Nagy figyelmet fordítunk a pontos órakezdésre és igyekeznek 

kihasználni a 45 perc adta időkeretet. Fegyelmezési nehézség előfordul sajnos még 

előfordulnak (főleg a kezdő, fiatal kollégák esetében), de ezt közösen próbáljuk megoldani. 

Ennek legfőbb okaként az elmúlt időszak online oktatását tartjuk. A több éves tapasztalattal 

rendelkező pedagógusok hasznos tanácsokkal látják ezen a téren a kezdőket. A határozott 

fellépés és a következetes magatartás elsajátítása nagyban elősegítené a fegyelmezési 

problémák megoldását.  

A dokumentációk vezetésével kapcsolatosan szintén elmondható, hogy  napra- sőt órára 

készen vezetik az elektronikus naplót a pedagógusok. Ritkán tapasztalható elmaradás, ennek 

oka többnyire a nem megfelelően működő internet szolgáltatás. 

  Sajnálatos dolog, hogy még mindig előfordul rongálás,  agresszív viselkedés a gyerekek 

körében, s egyre nehezebb betartatni a rendet, s megtartani a fegyelmet. Ehhez hozzájárult 

véleményünk szerint az online oktatás is, hiszen az otthon eltöltött hosszabb idő után mindig 

kicsit nehezebb volt alkalmazkodni a közösséghez, a szabályokhoz. Ennek megakadályozása 

érdekében a tanulók ügyeleti rendszerét próbáltuk folyamatosan megerősíteni, továbbá az 

óraközi szünetekben a megszokott 2 nevelő helyett rendszerint 3-4 pedagógus felügyel, segítve 

ezzel egymás munkáját. Bízom abban, ha következetesen és mindannyian egyforma 

elvárásokkal kezeljük a gyerekek problémáit, nem lesz súlyosabb magatartási gond. A 
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felmerülő problémák során minden esetben jelzéssel élünk a szülők felé, ha szükséges a 

Családsegítő Központ munkatársait is segítségül hívjuk. 

1.2. Tanórán kívüli nevelő- oktató munka 

A felső osztályok közül a 8. osztály számára matematika tantárgyból felvételi előkészítő  

foglalkozást tartottunk, de diákjaink igénybe vették a gimnázium által szervezett előkészítő 

órákat is matematika, magyar nyelv és irodalom valamint angol nyelvből is. Természetesen 

valamennyi osztály számára biztosított korrepetálások, felzárkóztató foglalkozások tartása, ha 

azt az osztály előmenetele megkívánja, egy-egy nehezebb tananyag vagy hosszabb hiányzás 

következtében. Ebben a tanévben különösen fontosnak ítéltük meg a 3. osztályosok számára a 

felzárkóztatást, ezért számukra heti 1 óra keretén belül korrepetálás tette lehetővé a 

hiányosságok pótlását. A napközis csoportokban valamint a tanulószobákon szintén lehetőség 

van a segítség kérésére és a hiányok pótlására. Külön figyelmet fordítottunk a gyengén vagy 

bukásra álló tanulóink korrepetálására, a hiányok pótlására. A digitális oktatás következtében a 

nehezebben elsajátított anyagrészek kiegészítésére nagy gondot fordítottunk, ha kellett délutáni 

korrepetálások, felzárkóztató foglalkozások keretén belül. 

 Rendszeresen készítettek fel a kollégák tanulókat a különböző online versenyekre: 

- magyar nyelv és irodalom, nyelvész, 

- Bendegúz levelezős verseny több tantárgy keretén belül  

- a HEBE Kft. által szervezett levelezős versenyek, 

- rajzpályázatok, 

- természetvédelmi pályázat, lengyel-magyar projekt, 

- iskolai szintű szépolvasó és szavaló versenyek, 

- sajátos nevelési igényű tanulók számára szépíró verseny, 

- angol nyelvű verseny. 

A versenyek jelentős része a tanév második felében került megrendezésre intézményünkben és 

természetesen a felkészítés tanórán kívüli foglalkozásokon valósult meg. 

Az előző évek mintájára és folytatásaként több alkalommal és szinte valamennyi osztály 

bevonásával könyvtári órák keretén belül elevenítették fel tanulóink a népmesékkel kapcsolatos 

ismereteiket (szeptember 30. a magyar népmese napja, január 22. a magyar kultúra napja), de 

egy-egy magyar óra megtartása a könyvtárban is egészen más hangulatot és jelleget kölcsönöz 

a tanítási óráknak.  

A szokásos színházlátogatások ebben a tanévben újra személyes jelenléttel valósultak 

meg, így a hagyományoknak megfelelően a szegedi Látványszínház is megtartotta interaktív 

előadását. Tovább folytatódott a LEP-program valamennyi osztály részvételével, szintén 
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jelenléti formában.  Ebben a tanévben már sokadik alkalommal került sor a „Méhek 

világnapjáról” való megemlékezés keretein belül felhívni a figyelmet arra, hogy a méhek 

milyen fontos szerepet töltenek be életünkbe. A programsorozat lehetőséget adott filmvetítésre, 

rajzpályázat meghirdetésére, kézművesfoglalkozások tartására és mézkóstolásra is. A hasznos 

információk mellett igen fontos közösségformáló szerepe is volt ennek a programnak. 

Különösen fontosnak tartjuk a fenntarthatóságot, földünk megóvását ezért egy napot az 

iskolánk szépítésre, szemétszedésre szántunk és egy napot hulladékgyűjtésre.  

Ettől a tanévtől a Fekete László Zeneiskola tagintézménye lett iskolánk, így ennek 

köszönhetően tanulóink szolfézs oktatáson vehettek részt, valamint a hangszerek közül a 

furulyával és a trombitával ismerkedhettek meg. Tiszaörsi Telephelyünkön már több éve van 

lehetőség zenetanulásra, itt a diákok a fent említett hangszereken kívül zongorázni is tanulnak. 

 

1.3. Iskolán kívüli nevelő- oktató munka 

Iskolánk tanulóinak körülbelül 30 %-a vesz részt a község által működtetett 

Hagyományőrző Néptánccsoport munkájában. Ez a szám az elmúlt tanévekhez hasonló 

létszámot mutat és újra sikerült heti rendszereséggel megtartani a próbákat és április hónapban 

a hagyománynak számító Néptáncos Jótékonysági bál megtartására is sor került. Néptáncos 

tanulóink a nyár folyamán egy hetes szakmai táborban vehettek részt Sarudon és fejleszthették 

tánctudásukat. Több alkalommal látogattak el a gyerekek a helyi Tájházba. A látogatások során 

megismerkedtek a település hagyományaival, régi használati tárgyakkal, népi játékokkal, 

amiket ki is próbálhattak.  

A tanév során újra megvalósultak az osztálykirándulások. Alsós diákjaink Egerbe és 

Poroszlóra, Hortobágyra, Tiszafüredre, felsős tanulóink pedig Nyíregyházára látogattak el. A 

nyár folyamán összesen 5 tábor nyújtott lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére. Június 

hónapban EFOP-os tábor keretén belül 2 héten keresztül táborozhatott 80 tanuló, 3 ún. napközis 

táborban és 1 bentlakásos tábor keretén belül. Júliusban Erzsébet táborban vett részt 24 

tanulónk. Ezekkel a kirándulásokkal és táborokkal az iskola tanulóinak csaknem 80 %-ának 

biztosítottuk a nyári szünet egy részére a szabadidő hasznos eltöltését. A tiszafüredi Család- és 

Gyermekjóléti Központtal együttműködve 1 hetet a Balatonnál tölthettek el rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásban részesülő diákjaink. 

Iskolánkban a tanév folyamán a már hagyománynak számító rendezvények és 

ünnepségégek megtartására a hagyományos módon, a megfelelő járványügyi szabályok 

figyelembevételével kerülhetett sor mind a szülők mind pedig a diákok nagy örömére. 
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1.4. Iskolai hagyományok, rendezvények 

Intézményünk éves munkatervében minden évben szerepelnek a hagyományos iskolai 

rendezvények, melynek felelősét és időpontját pontosan ott határozzuk meg. A rendezvények a 

tanév során a következők: 

- tanévnyitó ünnepség 

- megemlékezés október 6 és 23-ról 

- Takarékossági vetélkedő 

- Egészség hét szervezése 

- sportnap megrendezése 

- Mikulás ünnepség 

- karácsonyi játszóház megrendezése  

- karácsonyi ünnepség  

- farsang  

- megemlékezés március 15-ről  

- témahetek 

- „Mézes napok” rendezése 

- „színházlátogatások” LEP-program  

- Föld napja programok 

- gyereknap 

- osztálykirándulások 

- tanévzáró ünnepség 

- ballagási ünnepség. 

A Munkaterv részletesen tartalmazza a tanév során tervezett programokat, eseményeket és a 

szervezéssel kapcsolatos felelősöket. 

A 2021-2022-es tanév tanévnyitó értekezletén közösen kijelöltük az iskolai rendezvények 

felelőseit, valamint a szervező osztályokat. Kis közösség révén jellemző az együttműködés a 

DÖK, az alsós- és a felsős kollégák között, valamint a jó kapcsolat. 

Szeptemberben hónapban – a már szokásos módon - a Diákközgyűlés megválasztotta az 

osztályonkénti 2 fő diáktanácstagot, akik részvételével még ebben a hónapban összeült a 

Diáktanács. Az ülésen elkészült a DÖK éves munkaterve, melyen kijelöltük a tanév során 

megvalósuló feladatokat és a felelősöket. A DÖK munkáját segítő pedagógus Kuczik Aranka 

lett, de valamennyi kolléga aktívan részt vesz a programok szervezésében, lebonyolításában.  

Tanulóink bekapcsolódtak a levelezős versenyekbe, elsősorban a Bendegúz valamint a Hebe 

Kft által meghirdetett levelezős versenyekbe, több tantárgy megjelölésével. A tanév során, a 
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lehetőségekhez mérten folyamatosan kapcsolódtunk be, neveztünk be különböző  

rajzpályázatokba is. 

A felső tagozatos tanulókkal közösen kialakítottuk az ügyeleti rendszert, amely viszonylag jól 

működik. Hónap végén megrendezésre került a már hagyománynak számító Sportnap is. 

Októberben minden osztályban megemlékeztünk október 6-áról, 23-ról.  

Az állatok világnapjáról sem feledkeztünk meg, az osztálytermekben különböző tablók, 

dekorációk készültek ezen alkalomból. Még ebben a hónapban sor került a Takarékossági 

Világnap alkalmából egy takarékossági vetélkedő lebonyolítására is.  

 Novemberben valamennyi osztály részvételével, bár csak osztályszinten, 

egészségnapokat szerveztünk.  

December hónap az ünnepek jegyében telt: ismét ellátogatott hozzánk a Mikulás, majd 

következett a Karácsonyi ünnepség, sajnos még mindig nem a már jól begyakorolt módon. Az 

ünnepkörhöz kapcsolódóan még ebben a hónapban Játszóházat szerveztünk diákjainknak, 

melyen kisebb ajándékokat, dekorációkat készíthettek.  

Januárban fő feladatunk a félévi felmérések megíratása, értékelése volt, a naplók és a 

tájékoztató füzetek ellenőrzése, valamint az osztályozó értekezlet után a félévi értesítők 

kitöltése. A nyolcadik osztályosok ebben a hónapban próbáltak dönteni a tovább tanulás 

kapcsán arról, hogy mely középiskolában szeretnék folytatni tanulmányaikat. A tanulók 

többségénél reálisak az elképzelések.  

Február hónapban került sor a még mindig nem hagyományos Farsangi ünnepség 

megrendezésére. Még ebben a hónapban lebonyolításra került a felső tagozatos tanulók 

részvételével a Pénz7 témahét, melyen sok hasznos ismeretet szerezhettek tanulóink a pénz 

világával kapcsolatban.  

Március hónapban megemlékeztünk március 15-ről a szabadságharc eseményeit 

felidézve és osztályonként ellátogatva a Hősök kertjében lévő emlékműhöz. 

Hagyományként kerül minden évben megrendezésre az Anyák napja. Rendhagyó 

módon most osztály szinten, részben online térben részben pedig személyes jelenléti formában 

került sor erre a programsorozatra. A hónap zárásaként Gyermeknapot szerveztünk 

diákjainknak. A gyereknapot még szebbé tudtuk tenni a Tankerületnek köszönhetően, hiszen 

valamennyi diákunk ajándékban részesült. 

Ebben a tanévben végre újra részt vehettek diákjaink osztálykirándulásokon, sőt a 

legjobban teljesítő tanulóinkat még egy jutalomkirándulásban is részesítettük. 

A hónap legjelentősebb programja a Tanévzáró és a Ballagási ünnepség volt, melyen 

most csak kis létszámban tiszteltek meg bennünket a hozzátartozók. 
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1.5. Mérések, értékelések tapasztalatai 

A tanévet az első osztályos DIFER méréssel kezdtük. A mérésben 5 tanuló vett részt. Ennek 

tapasztalatai: 

A vizsgálat nagyon változatos képet mutatott.  

- Beszédhanghallás vizsgálata során 2 tanuló gyengén, 3 tanuló megfelelően teljesített.  

- Szociális motívumok és készségek fejlődése: sajnos a legtöbb tanuló gyenge erkölcsi 

érzékkel rendelkezik, társas kapcsolataik feszültséggel telik. A feladatok megoldása 

során nem kitartóak. 

- A tapasztalati összefüggés-megértés fejlődésének vizsgálata alapján 2 tanuló 

kiemelkedő, 1 tanuló közepes, 2 tanuló gyenge teljesítményt nyújtott. 

- A relációszókincs fejlődésnek vizsgálata hasonló eredményt mutatott. 

- Az elemi számolási készség fejlődésének vizsgálata során kiderült, hogy nagy a 

lemaradás ezen a téren. 2 tanuló kiemelkedően jól teljesített, 1 tanuló közepes, 2 tanuló 

nagyon gyenge teljesítményt nyújtott. 

Összefoglalva: az 5 tanuló közül, akiket vizsgált az osztályfőnök 3 gyengén vagy közepesen, 

2 tanuló kiemelkedően jól teljesített. Ezek alapján a gyakorló órákat csak differenciáltan lehet 

és kell megtartani az osztályban.  

Minden tanévben félévkor és a tanév végén iskolai szintű mérést végzünk néma értő olvasásból, 

magyar nyelvtanból és matematikából.  

FELMÉRÉSEK EREDMÉNYEI  2021/2022. tanév év vége 

 

osztály szövegértés nyelvtan matematika 

1. 77% 91% 88% 

2. 78% 85% 80% 

3. 66% 71% 60% 

4. 75% 82% 79% 

5. 66% 64% 41% 

6. 47% 49% 33% 

7. 68% 69% 54% 

8. 81% 67% 68% 
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Az eredmények alapján megállapítható, hogy a tanulók hasonló eredményt értek el szövegértés, 

nyelvtan és helyesírás valamint matematika területen egyaránt és az előző évekhez hasonló 

eredményeket mutat. Vannak jó eredmények, de sajnos gyengék is. A teljesítmény nagyban 

függ az osztály összetételétől, mely mint tudjuk évről évre változik, vannak év közben érkező 

tanulók, vannak osztályismétlő tanulók egyaránt. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy az iskolába 

bekerülő gyerekek jelentős része mutat kevés érdeklődést a tanulás iránt és ennek oka nagyon 

sokszor a szülők hozzáállásában is keresendő. Nagyon sok a nevelt gyermek továbbá, akik az 

állandóság hiányában nem mindig teljesítenek képességeiknek megfelelően, ráadásul több 

gyermek esetében előfordul, hogy mielőtt a nevelőszülőhöz kerülne hosszabb ideig is 

gyermekotthon lakója volt vagy bár a szülőknél élt de nem valósult meg a rendszeres iskolába 

járás. Igen magas iskolánkban az SNI-s valamint a BTMN-s tanulók száma is, ami szintén 

döntően befolyásolja az eredményeket. Igen magas továbbá a HH és HHH tanulóink aránya is, 

ami szintén befolyásoló tényező. 

 Május hónapban került sor az idegen nyelvi valamint az országos kompetencia mérések 

lebonyolítására és újdonságnak számított az első alkalommal mért természettudományos mérés. 

Szintén új dolog volt, hogy ebben a tanévben tanulóink online formában végezték a 

kompetenciamérést és a hozzá tartozó szülői háttér kérdőív kitöltésére is ilyen formában nyílt 

lehetőség.  

 

1.6. Szakmai innováció 

A nevelőtestület tagjai továbbra is nyitottak a szakmai fejlődésre, követik az 

oktatáspolitikai változásokat, követelményeket. Azonosulni tudnak az elvárásokkal és 

folyamatosan képezik magukat, megújítják, felfrissítik ismereteiket tudásukat. Ebben a 

tanévben valamennyi kolléga részt vett valamilyen továbbképzésen. Mivel iskolánkban elég 

sok az egyéni bánásmódot igénylő tanuló, ezért több kolléga is részt vett ilyen jellegű online 

szaktanácsadáson.  A tanév folyamán a következő tanfolyamokon és előadásokon vettek részt 

a kollégák, hogy szakmai felkészültségük még magasabb szintű legyen: 

 „Élmény tanulni”- Pedagógus felkészítés vezető pedagógusok számára – „A 

köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérés-értékelési és digitális 

fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása’ 

elnevezésű kiemelt európai uniós projekt finanszírozásában valósult meg 

 „Élmény tanulni”- Pedagógus felkészítés további pedagógusok számára  - 

„A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérés-értékelési és digitális 
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fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása’ 

elnevezésű kiemelt európai uniós projekt finanszírozásában valósult meg 

 A tanulás tanítása az általános iskolában 

 A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök 

rendszerszerű használata a tanulási-tanítási folyamatban – EFOP -3.2.4-16 – 

Alapozó továbbképzés. 

 Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer 

(KRÉTA) pedagógus moduljaihoz 

 A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök 

rendszerszerű használata a tanulási-tanítási folyamatban – EFOP -3.2.4-16 – 

Középhaladó továbbképzés. 

 Tanulásmódszertani tanácsok pedagógusoknak - tanácsok, gyakorlatok a 

hatékony tanulás érdekében 

 Projekt alapú ismeretátadás LEGO robotokkal 

 a Robotika a mindennapi pedagógiai gyakorlat 

 Tanulásmódszertani tanácsok pedagógusoknak - tanácsok, gyakorlatok a 

hatékony tanulás érdekében 

 A pedagógus, mint a gyermek lelki segítője 

 

1.7. Ellenőrzések területei és tapasztalatai 

Az ellenőrzések túlnyomó többsége a pedagógus munkakörben dolgozó kollégákat 

érintette. Az óralátogatásokat a tagintézmény-vezető végezte. Elsősorban a pályakezdő vagy 

csak kevés gyakorlattal rendelkező pedagógusok megsegítése volt a legfőbb szempont. 

A dokumentumok ellenőrzését többségében a tagintézmény-vezető valamint a 

munkaközösségvezető végezte. Különös hangsúlyt fektetett a naplók, törzslapok ellenőrzésére. 

Az előző tanévhez hasonlóan többnyire pontosan, naprakészen vezették a kollégák ezeket a 

dokumentumokat, az esetleges hiányosságokat pótolták. A tapasztalat azt mutatja, hogy még 

mindig szükség van a rendszeres ellenőrzésre és az egyes hiányosságok pótlására irányuló 

észrevételekre. A technikai dolgozók és az iskolatitkár ellenőrzése folyamatos volt. Ezeken a 

területeken sem volt szükség retorzió alkalmazására.  

 

 

 



 

10 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

2.1 Statisztikai mutatók: tanulói létszámadatok 

     Intézményünk tanulólétszáma: 109 fő ebből:   lány:  56 fő 

                  fiú:    53 fő 

 

                                                 bejáró tanuló:  20  fő      (20%) 

                           HH:     25 fő       (23%) 

                                   HHH:     50 fő        (46%) 

                RGYK:   56 fő      (51%) 

                           SNI:    19 fő      (17%) 

                                     BTMN:   12 fő      (11%)  

A Tiszaörsi Telephelyen a tanulói létszám 16 fő, ebből az SNI tanulók száma 3 fő, a BTMN-s 

tanulók száma 1 fő.  

Tiszaörsön a HH szám: 7 fő (44%), a HHH 6 fő (38%), RGYK szám pedig 12 fő (75%). 

Napközis tanulók száma: 98 étkező, Tiszaörsi Telephelyen 16 fő.         

A fenti adatokból kiderül, hogy a hátrányos helyzetű diákok száma fokozatos 

növekedést mutat és bár a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink számát tekintve némi 

csökkenés figyelhető meg, a helyzetük bizony rosszabb az elmúlt évekhez képest (ez a puszta 

számadatokból nem derül ki). Az otthoni körülmények jelentősen befolyásolják a gyerekek 

tanulmányi eredményeit, társaikhoz fűződő viszonyát és növelik a lemorzsolódási esélyüket. 

Nagyon sokszor a nem megfelelő családi háttér az, ami a megfelelő tanulmányi mutatók hiányát 

eredményezi. Ebben a tanévben több estben is került sor esetmegbeszélésre a Család- és 

Gyermekjóléti Központ munkatársaival valamint a Gyámhivatal vezetőjével is, elsősorban a 

családon belüli nevelési problémák másrészt pedig a nem megfelelő iskolai viselkedések miatt. 

Az egyéni bánásmódot igénylő tanulók száma hasonló némi emelkedést mutat az elmúlt 

évhez képest, de kiugró eltérés nem tapasztalható. Az ő esetükben a lemorzsolódás csökkentését 

a fejlesztő valamint a gyógypedagógusok meghatározó közreműködésével próbáljuk 

csökkenteni.   

A tanév során az alábbi mozgások történtek: távozott 4 fő, tanulói jogviszonyt létesített 18 fő. 

Egy osztályra jutó átlaglétszám: 13,6 fő.  

Intézményünk osztályainak átlaglétszáma a törvényben előírtaknak megfelelően, az elmúlt 5 év 

alapján enyhe csökkenést mutat, de ez részben köszönhető az országos demográfiai 

csökkenésnek és részben annak, hogy jó képességű tanulóinkat a városi iskolák 
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„beszippantják”. Mindenképpen meg kell azonban említeni, hogy Nagyivánon az összes 

tankötelezett óvodás gyermeket iskolánkba íratták be. 

A lányok és fiúk számának alakulása: a lányok vannak többségben 51 %, ami az elmúlt 

tanévhez képest hasonló mértéket mutat. Bejáró tanulóink száma 20 %, az előző tanévhez 

hasonló arányt jelent. Napközit igénybe vevő tanulóink aránya szinte 100%, emelkedést mutat. 

A diákok 11 %-a BTMN-s, 17 %-a pedig SNI-s. Hátrányos helyzetű (HH) 23 % ugyanakkor 

halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) 46 % ez a tavalyi tanévhez képest némi emelkedést  

mutat. A számok tükrében megállapítható tehát, hogy tanulóink közel 70%-a valamilyen 

hátránnyal küszködik. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban tanulóink több, mint fele 

részesül, ami szintén igen magas szám. A nevelőszülőknél elhelyezett tanulók száma ebben a 

tanévben 22 gyermek, tanulóink 20 %-a, ez az elmúlt tanévhez képest stagnálást mutat. A 

nevelőszülőkkel valamint a kirendelt gyámokkal az iskola és a kollégák kapcsolata nagyon jó. 

Ebben a tanévben sajnos a legtöbb problémát a nevelt gyerekek viselkedése jelentette, melyet 

a nevelőszülők és a gyámok is megerősítettek. A gyámok rendszeresen tartják velünk a 

kapcsolatot és együttműködésükről, támogatásukról biztosítanak bennünket valamint a jelesebb 

iskolai rendezvényeinken is részt vesznek. 

 

2.2 Tehetséggondozás 

Intézményünkben a tehetséggondozás szakkörök, felkészítők és versenyek formájában 

realizálódik. A kis pedagógus létszám ellenére, kollégáim igyekeznek a lehető legtöbb 

versenyre benevezni diákjainkat. 

Szakköreink: ebben a tanévben a kialakult járványhelyzet miatt sajnos szakköreink nem igazán 

tudtak  még megfelelően működni. 

A kollégák rendszeresen készítenek fel tanulókat különböző versenyekre, tanítanak be műsoros 

produkciókat köszségi és egyéb rendezvényekre. Versenyeredményeink ebben a tanévben is 

magukért beszélnek, sőt az előző tanévhez képest bizonyos területeken belül még jobb 

eredmények is születtek. A tanórai látogatások alkalmával a differenciált tanóraszervezés 

alkalmával láttam a tehetséggondozás jó példáit. Kiselőadások, kutatómunka, a kooperatív 

tanulási módszerek, egyéni képességhez igazodó külön feladat adásával. Egyre gyakoribb a 

felső osztályokban az IKT eszközök alkalmazása a tanulók körében.  

 A tehetségek felimerésére kiváló alkalom volt a HNP által meghirdetett verseny, 

melynek során tanulóink interjúkat, kisfilmeket készítettek, videókat vágtak és töltöttek fel az 

internetre. Az eredmény magáért beszélt, hiszen dobogós helyen végeztek ismét.  
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2.3 Különleges bánásmód, esélyegyenlőség 

Iskolánk tanulói között elég nagy számban szerepelnek HH, HHH, SNI és BTMN 

tanulók, az elmúlt tanévhez hasonló a száma, ill. némi emelkedés figyelhető meg. Diákjaink 

28%-a rendelkezik valamilyen szakvéleménnyel, melynek következtében fejlesztő 

foglalkozásokon vesznek részt. Ez igen magas szám.  A tantestületben 2 kolléga is rendelkezik 

EBI fejlesztő pedagógiai szakvizsgával, ami megkönnyíti ezen tanulók megsegítését. 

Munkánkat 2 utazó gyógypedagógus is segíti. Több gyerek él nevelőszülőknél, számuk az 

elmúlt tanévhez hasonló. Különösen nagy hangsúlyt fektetünk ezeknek a tanulóknak a 

felzárkóztatására. A legnagyobb problémát ezeknél a gyerekeknél még mindig a magatartásbeli 

helytelen és olykor agresszív viselkedés jelenti. Az ő esetükben nagyon sokszor a megfelelő 

viselkedés kultúrát kell kialakítanunk és csak ezek után foghatunk hozzá az oktató munkához. 

Az elmúlt tanévhez képest sajnos az a tapasztalat, hogy a legtöbb magatartásbeli probléma főleg 

a nevelt gyermekek között fedezhető fel. A legtöbb jelzőlap is a Családsegítő Központhoz az ő 

nem megfelelő viselkedésük miatt kerül beadásra.  Szoros a kapcsolatunk a nevelőszülőkkel 

valamint a gyámokkal is. Nagy figyelmet fordítunk a soron kívüli felterjesztésekre és a soros 

kontroll vizsgálatok megfelelő előkészítésére is. Nagyon jó kapcsolat alakult ki az évek során 

a Szakszolgálatok, a gyámhivatal munkatársaival is. A többségi pedagógusi irányelvek 

elfogadása és betartása a szakvélemények útmutatásainak köszönhetően egyre inkább 

begyakorlott és jól működő folyamattá vált az elmúlt tanévben.  

Az iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében Intézkedési Terv kidolgozására került 

sor, mely a 2022/2023-as tanévtől kerül megvalósításra. A terv elkészítésben nagy hangsúlyt 

fektettünk arra, hogy olyan célokat tűzzünk ki, melyeket meg is tudunk valósítani és olyan 

eszközöket, programokat építsünk bele, melyek előre vetítik a sikert. 

 

2.4. Szociális kompetencia-fejlesztés 

Még mindig növekvő érdeklődés figyelhető meg  a szociális képességek meghatározása, 

a fejlesztésüket elősegítő módszerek megismerése iránt, mivel nagyon sok gyermek és felnőtt 

küzd szociális és viselkedési problémákkal. Iskolánkban közösségfejlesztő játékok, 

csoportmunka rendszeres alkalmazása, egymás- és önértékelés segítik ezen kompetencia 

fejlődését. Erkölcstan és osztályfőnöki órákon fő szerepet kapnak a szituációs játékok és a 

beszélgetések, de a délutáni napközis foglalkozásokon is teret engedünk az ilyen jellegű 

foglalkozásoknak. Az elmúlt fél évben egyre többször fordul elő, hogy osztályfőnöki órákon is 

élnek ezekkel a lehetőségekkel és eszközökkel a pedagógusok. A nyár folyamán megvalósításra 

kerülő táborok programjaimba is beépítjük a szociális kompetenciát fejlesztő foglalkozásokat, 



 

13 

 

játékokat. Különösen fontos ezen kompetencia fejlesztése, hiszen az online oktatás során a 

diákok egymáshoz való viszonya, alkalmazkodása megváltozott, sőt bizonyos fokig sérült és a 

helyreállítása fokozott feladatot ró a pedagógusokra, melyet még ebben a tanévben is 

tapasztaltunk. 

 

2.5. Tanulói hiányzás, annak kezelése 

A tanév során viszonylag magas, 12817 óra hiányzás volt ebből 166 óra igazolatlan, ez 

közel 117 óra hiányzást jelent egy tanulóra kivetítve. Az elmúlt tanév hasonló időszakához 

hasonlítva némileg növekedett a hiányzás.  Ennek a hiányzásnak jelentős részét a még mindig 

fennálló járványhelyzet  okozta, továbbá 1 tanulónk igen magas számú hiányzását sajnos 

egészségügyi probléma jelentette (többszöri kórházi kezelése) és további  2 tanuló pedig a 

rendezetlen családi körülményeiknek köszönhetően hiányoztak sokat. A hiányzások 

növekedése elsősorban azonban a járványnak tudható be, hiszen a házi- és gyermekorvosok a 

legkisebb tünetek megjelenése esetén sem engedték közösségbe a diákokat, ezen túlmenően 

pedig a covid fertőzés során a kontakt személyek hiányzásai is megnövelték a hiányzásokat.  

Az igazolatlan hiányzás miatt felvettük a kapcsolatot a Családsegítő Központokkal, a 

Gyámhivatallal és a Megyei Hivatal Családtámogatási és Rehabilitációs Osztályával is, a 

szükséges lépéseket az iskola tehát megtette. Ezzel kapcsolatban többször készült jelzőlap, több 

alkalommal vettünk részt esetmegbeszéléseken és esetkonferenciákon és alkalmazkodtunk az 

esetmenedzserek irányításával elkészült tervekhez.  Fegyelmi intézkedésre nem került sor 

ebben a tanévben sem, bár vannak magatartási problémák és olykor fegyelmezetlenek a diákok, 

olyan kirívó esetre nem került sor, ami miatt fegyelmi eljárást kellett volna kezdeményezni.  

 

osztály hiányzás (óra)/igazolatlan 1 tanulóra jutó hiányzás (nap) 

1. 1708/0 24,4 

2. 1110/0 15,8 

3. 1314/0 26,2 

4. 1471/0 19,6 

5. 2058/1 19 

6. 1477/166 21 

7. 2229/0 24,7 

8. 1450/0 24 
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         2.6.  Tanulói közösségek együttműködése, DÖK 

A tanulói közösségek erősítését az elmúlt időszakot figyelembe véve mindannyian 

kiemelt folyamatos feladatnak tekintjük. Osztályfőnöki órákon, szabadidős tevékenységek, 

felzárkóztatások alkalmával rendszeresen végzünk csapatépítést ilyen jellegű feladatokkal és 

játékokkal. Ebben a tanévben sajnos még maradtak el hagyományos iskolai programok, 

rendezvények, de a tanév második felében már sikerült a rendezvényeinket a hagyományos, 

megszokott formában megrendezni a szülőkkel való közös tevékenységekkel együtt. A 

közösségépítést elsősorban tanórákon kellett megvalósítani. 

 

2.7.  Környezet- és egészségtudatos nevelés 

Iskolánk mindennapi oktató- nevelő munkájában jelen van az egészségnevelés és 

környezetvédelem. A tanév során fokozott figyelmet fordítottunk ennek a témának figyelembe 

véve, hogy a járvány sajnos még mindig jelen van az életünkben. A helyes és szabályos 

kézmosási szokás kialakítása és mindennapi alkalmazása elsődleges feladat. A járvánnyal 

kapcsolatos egészségügyi szabályok, szokások kialakítása és megtartása mindennapi 

elfoglaltságot jelentett.  

Az egészségtudatos nevelésben segítségünkre voltak a háziorvosi rendelő munkatársai 

is. Két nap keretén belül sportnapot tartottunk, mely során az iskola apraja-nagyja megmozgatta 

magát, de több délután is sportolásra hívtuk tanulóinkat a mindennapos testnevelésen túl is. 

Továbbá egészségnapokat szerveztünk, melyen a dohányzás és az energiaitalok káros hatásairól 

is sok új ismeretet gyűjthettek tanulóink.   

A környezettudatos nevelés részeként fontosnak tartjuk a közvetlen környezetünk 

megóvására és szépítésére való nevelést, ezért egy napot a Föld napját, iskolánk szépítésre 

szántunk. 

 

3.Eredmények 

 3.1. Tanulmányi mutatók 

 

Iskolánk tanulóinak magatartás átlaga: 3,58 

   szorgalom átlaga:   3,32 
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Osztályonkénti alakulása: 

Magatartás 

osztály 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

létszám 14 14 10 15 18 13 15 10 

átlag 3,92 4,00 3,6 3,47 3,3 3,23 3,87 4,00 

 

 

Szorgalom 

 

osztály 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

létszám 14 14 10 15 18 13 15 10 

átlag 3,78 3,93 3,3 3,2 3,00 2,38 3,27 3,5 

 

Bukások száma: 27, összesen 46 tantárgyi elégtelen 

1.osztályt szülői kérésre 1 fő ismétel. 

1 tárgyból bukott 15 fő, 2 tárgyból bukott 9fő, 3 tárgyból bukott 1 fő, 4 tárgyból bukott 2 fő. A 

fenti adatokból kiderül, hogy osztályismétlésre 2 tanuló bukott, a többiek augusztusban javító 

vizsgát tehetnek. 

Minden tantárgyból jeles, azaz kitűnő tanuló: 10 fő 

Jeles tanuló: 4 fő 

Osztályok tanulmányi átlagai: 

 

osztály osztályvezető létszám tanulmányi átlag 

1. Vadász Ágnes 14 szövegesen értékelt 

2. Tóbisné Kolozsvári Tünde 14 4,26 

3. Kádár Dénes 10 3,63 

4. Nagy Noémi 15 3,59 

5. Kuczik Aranka 18 2,76 

6. Ébner Gábor 13 3,11 

7. Dorcsákné Papp Márta 15 3,63 

8. Koncz Erika 10 3,85 

1-4. Grendorf Tímea 16 szöveges 

értékelés/4,6 
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Iskolánk tanulmányi átlaga: 3,81 

Kitűnő tanuló: 10 fő, az iskola 9,2 %-a 

Gyöngy Botond  1.o. 

Gyöngy Zsombor  1.o. 

Horváth Sára   1.o. 

Szabó Luca   1.o. 

Szabó Bence   1.o. 

Fekete Réka   3.o. 

Urbán Mihály   3.o. 

Orbázi Zsófia   3.o. 

Bári Zétény   4.o. 

Hajnal Marcell  4.o. 

Jeles tanuló: 8 fő, az iskola 7,3 %-a 

Kleiber Zsófia   2.o. 

Szabó Kincső   2.o. 

Kovács Kendra Kamilla 3.o. 

Kleiber Melinda  4.o. 

Orbázi József   5.o. 

Török Luca   5.o. 

Czinege Lili   8.o. 

Bézi Dorina   8.o. 

A fenti eredmények alapján megállapítható, hogy iskolánk 16,5 %-a ért el kiemelkedő 

tanulmányi eredményt. Ez az előző tanévhez képest növekedést mutat. 

A tiszaörsi telephelyen kitűnő tanulók 5 fő: 

Horváth Henrietta  2.o. 

Bere Jázmin   3.o. 

Fodor Krisztián  3.o. 

Pacholke Río Sam  3.o. 

Gubancsik Sándor  4.o. 

Jeles tanulók 2 fő: 

Szabó Levente  1.o. 

Batki Leona   3.o. 
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Tanulmányi eredmény alapján felállított rangsor: 

 

ALSÓ TAGOZAT 

 

Helyezés Évfolyam Átlag Kitűnő/Jeles Bukott 

I. 2.o. 4,3 3/2 1 

II. 3.o. 3,75 0/1 1 

III. 4.o. 3,6 2/1 2 

 

FELSŐ TAGOZAT 

 

Helyezés Évfolyam Átlag Kitűnő/Jeles Bukott 

I. 8.o. 3,85 0/2 1 

II. 7.o. 3,63 0/1 4 

III. 6.o. 3,11 0/0 10 

IV. 5.o. 2,76 0/2 7 

 

Tantárgyi átlagok alakulása 

Alsó tagozat 

 

 2.o. 3.o. 4.o. tantárgyi átlag 

magyar nyelv és 

irodalom 

3,91 3,33 3,29 3,51 

matematika 3,73 2,56 2,86 3,05 

környezetismeret - 3,52 3,0 3,26 

ének-zene 4,43 4,0 4,07 4,16 

vizuális kultúra 4,29 4,4 3,93 4,2 

technika 4,86 4,2 4,47 4,51 

testnevelés 4,57 4,1 3,8 4,15 

etika/hit-és 

erkölcstan 

4,43 3,9 3,87 4,06 

angol nyelv - - 3,13 3,13 

osztály átlag 4,3 3,75 3,6 3,88 
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Felső tagozat: 

 

 5. o. 6.o. 7.o. 8.o. tantárgyi 

átlag 

magyar nyelv és 

irodalom 

2,83 2,54 2,92 3,1 2,84 

történelem 2,39 2,08 3,13 2,8 2,6 

angol nyelv 2,83 2,08 3,21 3,1 2,8 

matematika 1,89 1,31 2,08 2,8 2,02 

fizika - - 3,4 3,8 3,6 

kémia - - 3,3 3,5 3,4 

biológia - - 3,07 3,4 3,23 

földrajz - - 3,07 3,6 3,33 

természettudomány 3,3 2,69 - - 2,99 

informatika/digitális 

kultúra 

3,4 3,23 3,86 4,3 3,69 

vizuális kultúra 4,83 4,46 4,87 5 4,79 

technika 4,3 4,54 4,47 - 4,43 

testnevelés 4,17 3,69 4,2 4,8 4,21 

etika/hit-és 

erkölcstan 

4,4 3,62 4,8 4,9 4,43 

ének-zene 3,94 4,08 4,4 5 4,35 

osztály átlag 2,76 3,11 3,63 3,85 3,33 

 

Eredményes továbbtanulás 

 

Az idei évben 10 fő fejezte be általános iskolai tanulmányait. Valamennyi nyolcadikos 

felvételt nyert középiskolai intézménybe.  

Gimnázium: 3 fő 

Szakgimnázium: 0 fő 

Szakközépiskola: 7 fő 

Valamennyi diákunk az általa első helyként megjelölt középiskolába nyert felvételt. 
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 3.2. Verseny és pályázati eredmények 

Sikeres pályázatok:  

Az EFOP-3.3.5-19-2020-00073 azonosító számú Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program 

megvalósítása a Karcagi Tankerületi Központban 2022. amely a „Korszerű pedagógiai 

módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Karcagi 

Tankerületi Központban” című pályázat folytatása volt. A pályázatnak köszönhetően  ebben az 

évben iskolánkban júniusban 3 napközis és 1 bentlakásos tábor keretében 80 diákunk jutott 

táborozási lehetőséghez. 

„A természetvédelem nem ismer határokat” Nemzeti Parkok Baráti Klub elnevezésű 

pályázat egyben természetvédelmi vetélkedő is volt, mely több fordulós verseny feladatokat 

jelentett. A pályázat eredménye: a csapatunk az előkelő 4. helyet érte el, az iskolák közötti 

versenyben pedig felkerült a dobogó 3. fokára. 

Versenyek: 

- Bendegúz levelezős versenyek iskolai fordulók: irodalom és szövegértés, 

természetismeret, biológia, magyar nyelv, matematika, angol nyelv. 

- Rajzpályázatok: a Víz világnapja alkalmából meghirdetett rajzverseny, a szolnoki 

Verseghy Könyvtár által meghirdetett rajzversen, melyen 2 tanulónk munkáját 

kiállításra érdemesnek minősítették 

-  „A természetvédelem nem ismer határokat” 4. helyezés, a Hortobágyi Nemzeti Park 

és a Lengyel Nemzeti Park közös pályázata, az iskolák között pedig 3. helyezés 

- HEBE Kft. által meghirdetett „Madarak és Fák” projektverseny, melyben 5. 

osztályos versenyzőink 2. helyezést, 4. osztályosaink pedig 18. és 20. helyezést értek el 

- A HNP által meghirdetett versenyen „Játékos Hortobágy” címmel 2. osztályos 

tanulóink vettek részt 

- iskolai szinten megrendezésre került a Szépolvasó és a Versmondó verseny is 

- Pancake day 2022 címmel 8. osztályos tanulóink képviselték iskolánkat Tiszafüreden, 

ahol angol nyelv ismeretből mutathatták be tudásukat. 

 

   4.Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

4.1.Szakmai munkaközösségek, munkacsoportok, tevékenységek, 

együttműködése 

Intézményünkben alsó tagozatos szakmai munkaközösség működik, mely a 

mindennapokban az egész intézmény szakmai munkáját koordinálja, segíti. Nagyon fontosnak 
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tartjuk az új kollégák tantestületbe való beilleszkedésének megsegítését és folyamatos 

támogatását. Az elmúlt tanévhez hasonlóan ebben az évben is bekapcsolódtunk a kistérségi 

fejlesztő munkaközösség munkájába, rendszeresen részt vettünk az online megbeszéléseken. 

Fontosnak tarjuk az EGYMI által szervezett szintén online rendezvényeken részt venni és az 

ott szerzett ismereteket a mindennapi munka során hasznosítani. 

 

4.2. A nevelőtestület belső tudásmegosztása: 

Pedagógus létszám: 13 fő pedagógus, 2 fő óraadó (biológia és tanító), 2 óraadó 

gyógypedagógus  

NOKS-os dolgozó: 1 fő  

Technikai dolgozó: 4 fő 

A pedagógus előmeneteli rendszerben elfoglalt hely szerinti megoszlás: 

Gyakornok: 3 pedagógus 

Pedagógus I. 6 pedagógus (1 fő minősítésére a következő tanévben kerül sor) 

Pedagógus II: 4 pedagógus 

- egyetemi végzettség: 4 (történelem, matematikus, tehetséggondozás) 

- főiskolai végzettség: 8 fő 

- szakvizsga: 2 fő (ebből 1 fő több szakvizsgával is rendelkezik) 

- óraadók végzettsége: 1 fő egyetem (biológia, földrajz), 1 fő tanítói végzettség 

A 2021/2022-es tanévben 13 fő állandó pedagógussal kezdtük az évet és 2 fő óraadóval. A 

tanév során távozott egy fő és érkezett is helyette 1 fő pedagógus. A mindennapi nevelő-oktató 

munkát 2 fő óraadó pedagógus segíti. Az SNI-s tanulók ellátását 2 fő utazó pedagógus végzi: 2 

fő gyógypedagógus. 

Intézményünkben intézményi tanács nem működik, a DÖK és a szülői szervezettel (SZMK) 

mindennapi kapcsolatban vagyunk. Osztályonként két fő tag rendszeresen bekapcsolódik az 

iskola életébe, programjaiba. Segítik a rendezvények szervezését, véleményükkel támogatják 

az iskolában folyó munkát. 

 

5. Külső kapcsolatok, együttműködés 

Jó kapcsolatot ápolunk és tartunk fent a helyi óvodával, önkormányzattal, 

gyermekvédelmi szakemberekkel, a Családsegítő Központ és a Gyámhivatal munkatársaival, a 

Szent József Idősek Otthonával, az egészségügyi dolgozókkal, az ÖNO-val. 
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Rendszeres az együttműködés az óvodával, hiszen tőlük kerülnek hozzánk a gyerekek. 

Nagyon fontosnak tartjuk az óvoda-iskolai átmenet megkönnyítését. Ebben a tanévben sikerült 

megszervezni az ún. Iskolanyitogató programunkat is, melynek során a leendő 1. osztályosok 

ellátogattak iskolánkba és bekapcsolódhattak a mindennapi munkába is. 

A község intézményeiben dolgozók is bekapcsolódnak mindennapjainkba. Programok 

szervezésében, lebonyolításában, előadások megtartásában, versenyekre való felkészítésben 

segítenek. Gyakran vesszük igénybe az önkormányzat segítségét versenyekre való utaztatások 

alkalmával is, ugyanakkor diákjaink rendszeres fellépői a különböző községi rendezvényeknek. 

 

6. Tárgyi infrastrukturális feltételek 

A nyár folyamán tovább folytatódott az iskola épületének felújítása. A tankerület 

segítségével megvalósult a tisztasági meszelés a mellékhelyiségekben, folyosókon és az 

ebédlőben. 1 tanterem új burkolatot kapott (pvc), padok és székek valamint a nagykapu festése 

is megtörtént, régi bútorok csiszolása és lakkozása, tantermek zárcseréje és a tanév során 

felmerült hibák kijavítása valósult meg. Egy szakaszon sikerült kicserélni az elhasználódott 

drótkerítést is.  

A nyár során sikerült beszerezni 1 db EPSON EB-FH06 projektort is, ami segíti a 

pedagógusok munkáját szeptembertől.  

A felújítások és javítások  nagy részben Tankerületi beruházással valósultak meg, de az 

Önkormányzat is besegített a munkák elvégzésbe, valamint ismét számíthattunk szülői 

segítségre is. 

 

7. A tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott 

elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak 

való megfelelés 

A tanmenetek és a tantervek koherensek, ezeket tanév elején a munkaközösség vezetővel 

átnéztük és megfelelőnek tartottuk. Ezt a tanfelügyeleti látogatások és minősítések alkalmával 

a szakértők is jónak ítélték. A PP és a NAT áttekintése és átdolgozása szintén megtörtént. 

A szakmai dokumentumok mindenki számára elérhetőek, hogy a mindennapi nevelő-oktató 

tevékenységben segítséget nyújtsanak. 

Nagyiván, 2022. 08. 15. 

 

            Bajnok Matild 

                  tagintézmény – vezető 


