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I. Működési feltételek 

Iskolánk fenntartója és működtetője a Szombathelyi Tankerületi Központ. Támogató, segítő, 

együttműködő a kapcsolatunk a Tankerülettel, bármilyen problémával maximálisan 

fordulhatunk a referensekhez, gazdasági vezetőhöz vagy a szakmai igazgatóhelyetteshez. 

Szinte napi kapcsolatot ápolunk a Tankerület Műszaki Csoportjával. 

Vép város egyetlen általános iskolája még mindig számíthat Vép Város Önkormányzatára, a 

képviselőtestületre, a GAMESZ segítségére és természetesen Polgármester Úr támogatására. 

Ezen kívül a Tudás Fája Közalapítvány és a Szülői Közösség is mindenben támogatja a vépi 

diákokat.  

 

Személyi feltételek 

Engedélyezett álláshelyek száma:  26,5 státusz  

Betöltött álláshelyek száma: 26,25 fő   

Betöltetlen álláshelyek száma: 0,25 fő 

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 24 fő 

Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma: 3 fő 

 

Megjegyzés: 

Határozott közalkalmazotti jogviszony: 1 fő /Pusztai Fanni helyett/ 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott: 2 fő  

Horváth Zoltán néptánc oktatása /7 óra/ 

Molnár Istvánné nyugdíjas óraadó /8 óra/ 

Utazó gyógypedagógiai hálózaton keresztül: 1.fő  

        Dohy Adél  logopédia /4 óra/ 

Vas Megyei Pedagógiai Szolgálat Szombathelyi Tanintézmény munkatársa: 1 fő  

 Vörös-Fábián Katalin  logopédia /6óra/ 

 

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők: 3 fő   

Nagyné Kovács Hajnalka iskolatitkár 1 státuszon 

Süveges Péter rendszergazda 1 státuszon 

Unger Zsuzsanna gyógypedagógiai asszisztens 1 státuszon 

 

Technikai személyzet: 5,5 fő 

 /takarító 4 fő, portás 0,5 fő, karbantartó 1fő / 

Betöltetlen álláshelyek száma: 0,5 fő 

  

Az iskola szakos ellátottsága megfelel a törvényi előírásoknak. 



Tárgyi feltételek 

 

Épületek száma: 2 

Tantermek száma: osztályterem – 14 

        gyógypedagógiai célra használt - 2 

        szaktanterem – 3 

        tornaszoba – 2 

        sportpálya - 2 

 

Az intézmény infrastruktúrája kiváló feltételeket biztosít oktató-nevelő munkánkhoz, így 

ennek maximális kihasználására kell törekedni. Az alsó tagozaton az osztálylétszámoknak 

megfelelően kialakításra kerültek az osztálytermek, a felső tagozaton pedig megvalósult a 

szaktantermi rendszer feltétele. Az 1-8. évfolyamot érintő mindennapos testnevelés, a néptánc 

és a társastánc órák megvalósítására nem elegendő a két tornaszoba, szükséges lenne a 

tornaterem biztosítása. A néptánc órák és néhány felsős osztályok testnevelés órái az aulában 

kerültek megtartásra. A tágas aula, a nagy udvar, a két pálya programok, rendezvények és a 

közösségi élet színterei.  

 Az idei tanévben megvalósításra került a tornaszobák felújítása, festése, parkettázása.     

/2 553 000 Ft/ 

 Megvalósult az alsó tagozat mellékhelyiségeinek tisztasági festése                   /72 000 Ft/ 

 Az év végi szakmai anyag beszerzése során sikerült 10 darab számítógép monitort 

vásárolni, így kialakításra kerül a fizika-kémia szaktanteremben egy kisebb informatika 

terem létrehozása. Köszönet a Tankerület műszaki csoportjának. 

 /306 000 Ft/ 

 Munkaközösség vezetők jelzése szerint az osztályokban levő digitális táblák állaga 

fokozatosan romlik, a projektorok elavulnak, napi használat során nehézséget okoznak. 

Az idei tanévben 3 darab projektor izzó cseréje történt, és projektorok javítása.  

                                          /210 000 Ft/ 

 Az iskolai vezeték nélküli internet hálózat működéséhez szükséges eszközök beszerzésére 

lenne szükségünk.  

 Az iskola aulájában szalagfüggönyök beszerzése, a termekben a szalagfüggönyök javítása. 

/A Tudás Fája Közalapítvány által/                              /320 000 Ft/ 

 Karbantartói eszközök beszerzése /fűkasza, szerszámok/    /250 000 Ft/ 

 Az udvaron a szennyvízelvezető bekamerázása, javítása      /50 000Ft/ 

 Alsó tagozaton „OKOSLÉPCSŐ” készült, a III.TÁNCest bevételéből /pozitív gondolatok/

                                  /45 000Ft/ 

 



 

 

A nyári szünetben: 

 3 tanterem padozatának cseréje az alsó tagozaton    /650 000Ft/ 

 A rajzterem teljes felújítása /1,2 millió Ft értékben az EFOP-3.3.7 pályázat keretében/ 

 Tűzvédelmi és riasztórendszerek karbantartása                /300 000Ft/ 

 A fűtésrendszer javítása                 /155 000Ft/ 

 Az aula festése         

 

Az iskola tárgyi felszerelésének maximális kihasználása mellett az épület állagának és az 

eszközök épségének megóvására, megőrzésére is nagy figyelmet kell fordítanunk. Ez 

mindannyiunk feladata és felelőssége. Köszönetet szeretnék mondani a fenntartónak a 

karbantartói állás betöltésére, az iskola működését nagy mértékben segíti, maximálisan 

támogatja. 

Pályázati forrásból – EFPO 3.2.4-16-2016-00001. „Digitális kompetencia fejlesztése” -  

iskolánk 14 pedagógusa HP illetve DEL laptopokhoz jutott, nagy mértékben így javult a 

tantestület informatikai eszközeinek ellátása. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. A tanév statisztikája 
 

1. Létszámok: 

Tanulólétszám: 217 fő        /statisztikai többlettel: 254 fő/ 

- alsó tagozat: 108 fő 

- felső tagozat: 109 fő 

- magántanuló: 4 fő 

- napközis tanulók: 57 fő 

- egész napos iskolában részt vevők: 16 fő 

- felzárkóztató foglakozáson részt vevők: 65 fő 

- SNI:  38 fő 

- BTMN: 17 fő 

- logopédia: 15 fő 

Osztályok száma: 13 – alsó tagozat: 7, felső tagozat: 6  

Egész napos iskolai rendszerben tanuló osztályok száma: 1 

Napközis csoportok száma: 3 

Művészeti csoportok száma: 6 

 

 

Osztályok létszáma: 

 

Alsó Tényleges - Törvényi /fő/ Felső Tényleges - Törvényi /fő/ 

1. E 16 – 19 5. A 16 – 18 

2. A 19 – 21 5. B 15 -17 

2. B 17 – 19 6. A 17 – 18 

3. A 14 – 15 6. B 17 – 20 

3. B  14 – 18 7. A 26 – 32 

4. A 14 – 16 8. A 18 – 22 

4. B 14 – 19   

Össz.: 108 – 127  109 – 127 

   217 – 254 

 

 

 



 

2. Tanulmányi munka 

1. osztályosok szöveges értékelése: 

 Létszám: 16 fő 

 Minősítések megoszlása: 

  Kiválóan teljesített:   5 fő  31 % 

  Jól teljesített:    6 fő  38 % 

  Megfelelően teljesített:  5 fő  31 % 

  Felzárkóztatásra szorul:  0 fő     0 %  
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A 2-8. osztályok tanulmányi munkájának értékelése: 

Létszám: 201 fő 

- osztályozott tanuló: 200 fő – 99 % 

 

Kitűnő tanulók száma: 26 fő-13 % 

 

 

 

 

 

 

A táblázatokból kitűnik, hogy iskolánkban a 2-8. osztályos kitűnő tanulók száma nőtt a 

tavalyi tanévhez képest, törekednek tanulóink a minél jobb tanulmányi eredmény elérésére. 
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Bukott tanulók száma: 3 fő – 1 % 

  Megoszlásuk: HH: 1 fő 

    HHH: 0 fő 

    SNI:    0 fő 

    BTMN: 0 fő 
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Az első félévben is és év végén is 3 főnek nem sikerült teljesíteni az előírt követelményeket. 

Ezt dicséretesnek mondható, a 3 tanuló közül 1 magántanuló a 8. osztályban, aki először nem 

jelent meg az osztályozó vizsgán, majd végül 1 tantárgyból bukott augusztusi pótvizsgára. 2 

tanuló sajnos évismétlésre bukott a 2. és az 5. évfolyamot kell ismételniük.  

Az összes tantárgyi bukások száma is csökkent, a tavaly év végi adatokkal összehasonlítva, a 

felére. Nagy szerepe volt ebben az egész iskolát érintő felzárkóztató foglalkozásoknak, 

eredményessége nagyobbnak bizonyult, mint a tanulószobai foglalkozások. A szaktanárok 

lelkiismeretesen figyelemmel kísérik a segítséget igénylő tanulók felzárkóztatását. Ezzel az 

eredménnyel elértük az egyik sikerkritérium teljesülését: a bukások számának 3% alá 

csökkentettük. /1%/ 
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Az iskola tanulmányi átlaga: 

 

 
2015/2016. év 

vége 

2016/2017. év 

vége 

2017/2018. 

félév 

2017/2018. év 

vége 

Készségtárgyakkal 4.0 4,09 4,22 4,23 

Készségtárgyak 

nélkül 

      3,8 3,87 3,92 3,93 

 

 

 

 

Az iskola tanulmányi eredménye kimagasló: 4,23. Ugyanilyen magas volt az első félévben is. 

Örvendetes, hogy törekednek a tanulók jó bizonyítványra, az idei évben 26 kitűnő tanulónk 

lett. Magas a kitűnők száma, minimális a bukások száma, eredményes tanévet zártunk.  

Talán az évek óta tartó felzárkóztató foglalkozások, a differenciálás, az egyéni képességek 

figyelembe vétele, a tehetséggondozás, képességfejlesztés meghozta az eredményét. Büszke 

vagyok erre az eredményre, szorgalmasak a tanulóink.  
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Osztályok tanulmányi átlagainak eltérései: 

 

Osztály Készségtárgyakkal Készségtárgy. nélkül Eltérés 

2. A 4,39 4,0 0,39 

2. B 4,41 4,0 0,41 

3. A 4,7 4,53 0,17 

3. B 4,2 3,66 0,54 

4. A 4,42 4,12 0,3 

4. B 4,1 3,9 0,2 

5. A 4,21 3,91 0,3 

5. B 4,32 4,05 0,27 

6. A 4,33 4,05 0,28 

6. B 3,97 3,63 0,34 

7. A 3,96 3,8 0,16 

8. A 3,8 3,6 0,2 
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Tantárgyak iskolai átlagai: 

 

 Tantárgy Átlag Értékelt évfolyamok 

1. Életvitel és gyakorlat 4,91 2-7. 

2. Vizuális kultúra 4,8 2-8. 

3. Etika/Hit-és erkölcstan 4,78 2-8. 

4. Testnevelés 4,76 2-8. 

5. Ének-zene 4,69 2-8. 

6. Hon – és népismeret 4,66 5. 

7. Mozgókép és médiaismeret 4,53 8. 

8. 2. idegen nyelv – német 4,04 7-8. 

9. Angol nyelv 4,03 4-8. 

10. Magyar irodalom 4,02 2-8. 

11. 2. idegen nyelv – angol 4,00 8. 

12. Informatika 4,00 6-8. 

13. Magyar nyelvtan 3,89 2-8. 

14. Környezetismeret 3,82 3-4. 

15. Természetismeret 3,73 5-6. 

16. Kémia 3,67 7-8. 

17 Történelem 3,64 5-8. 

18 Matematika 3,57 2-8. 

19. Német nyelv 3,41 4-8. 

20. Földrajz 3,33 7-8. 

21. Biológia 3,27 7-8. 

22. Fizika 3,21 7-8. 

 

 

 

 

 

 



Tantárgyi jelesek: 

Tantárgy Létszám %-os arány 

Magyar nyelvtan 67 33% 

Magyar irodalom 73 36,5% 

Matematika 41 20,5% 

1. Idegen nyelv 38 19% 

angol 30 15% 

német 8 4% 

 

 

 

Tanulmányi helyzet értékelése 

1. osztályok értékelése 

Kiválóan teljesített a tanulók 31%-a,jól teljesített a tanulók 37,5%-a, megfelelően teljesített 

31%. Örvendetes, hogy idei tanévben senki sem szorul felzárkóztatásra, senki nem ismétli az 

első évet. Az idei tanévben került bevezetésre az Egész napos iskola rendszere, ebben az új 

oktatási formában volt lehetőségük a tanulóknak elsajátítani a tananyagot. Az osztályfőnök 

részletes beszámolót adott az év tapasztalatairól.  

2-8. osztályok értékelése 

Az iskola tanulmányi átlaga: 4,23 /A tavalyi évben 4,09 volt./ 

A tanulók 13%-a /26 fő/ kitűnő tanulmányi eredményt ért el. A tanulók csupán 1%-a /3 fő/ 

bukott 1 vagy több tantárgyból. A II. félév kiemelt feladata volt a tehetséggondozás 

erősítésével a kitűnők számának növelése, ez maximálisan megvalósult. Dicséretes, hogy a 

tavalyi évhez képest csökkent a bukások száma 2 fővel. Integráló iskola révén továbbra is 

nagy hangsúlyt fektetünk a szakértői véleményekben foglaltak alapján az egyéni 

képességekhez és adottságokhoz igazodó differenciálásra az SNI és BTMN tanulók 

vonatkozásában. Az értékelt tanulók száma: 201 fő, 1 fő magántanuló még nem tett 

osztályozó vizsgát, mivel tanulmányait külföldön folytatta és csak később érkezik 

Magyarországra. 
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3. Magatartási eredmények 

1-4. osztályok: 108 fő – minősítve: 106 fő 

- példás:   67 fő – 63 % 

- jó:          30 fő – 28 % 

- változó:   7 fő -   6 % 

- rossz:       2 fő –   1% 

 

 1.E 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B Össz. 

példás 7 13 8 13 9 10 7 67 

jó 7 4 7 1 3 4 4 30 

változó 2 2 0 0 2 0 1 7 

rossz 0 0 2 0 0 0 0 2 

 

 

 

5-8. osztályok: 109 fő - minősítve: 107 fő 

- példás: 60 fő – 60 % 

- jó:  36 fő – 36 % 

- változó: 11 fő -  11 % 

- rossz:   0 fő –   0 % 

 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 8.A Össz. 

példás 11 9 9 9 13 9 60 

jó 3 6 6 6 7 8 36 

változó 2 0 2 2 5 0 11 

rossz 0 0 0 0 0 0 0 
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4. Szorgalom eredmények 

1-4. osztályok: 108 fő – minősített: 106 fő 

- példás:  52 fő – 49 % 

- jó:         42 fő – 37 % 

- változó: 11 fő - 10 % 

- hanyag:      2 fő – 1 % 

 1.E 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B Össz. 

példás 6 10 6 12 5 8 5 52 

jó 9 7 6 2 9 4 5 42 

változó 1 1 5 0 0 2 2 11 

hanyag 0 1 0 0 0 0 0 1 
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5-8. osztályok: 109 fő - minősítve: 107 fő 

- példás: 40 fő – 37 % 

- jó:  38 fő – 35 % 

- változó: 28 fő -  26 % 

- hanyag:  1  fő –  0  % 

 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 8.A Össz. 

példás 8 8 5 2 11 6 40 

jó 4 5 8 10 6 5 38 

változó 3 2 4 5 8 6 28 

hanyag 1 0 0 0 0 0 1 

 

 

 

Magatartás, szorgalom értékelése 

Tanulóink 83%-a példás és jó magatartású, 10%-a változó és csupán 3%-a rossz magatartású. 

Örvendetes, hogy csupán a 2.B osztályban volt rossz magatartású tanuló, a felső tagozaton 

senki. A magatartási problémák megoldása érdekében az osztályfőnökök és az iskolavezetés 

is kapcsolatot tartott a szülőkkel. Az idei félévben néhány alkalommal összehívásra kerültek a 

tanulók a problémák miatt, a legtöbb gondot a mobiltelefon használata, az iskola 

helyiségeinek rongálása okozta. A mobiltelefon betiltása jelentette a megoldást. Súlyos 

magatartási probléma nem volt az idei tanévben. 

Tanulóink 74%-a példás és jó szorgalmú, 20%-a változó és 1% hanyag. Ez 2 tanulót jelent, a 

2.A és az 5.A osztályokban. Az eredmény összhangban van az osztályok és az iskola 

tanulmányi eredményeivel, hiszen a 4,23 átlag ezt bizonyítja. Szorgalmasak, kitartóak a 

tanulóink. 
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Dicséret – Elmarasztalás 

Osztályonkénti megoszlás: 

 

Osztály Dicséret Elmarasztalás 

1. E 24 0 

2. A 24 12 

2. B 16 10 

3. A 129 0 

3. B 18 14 

4. A 40 0 

4. B 20 15 

5. A 25 12 

5. B 20 6 

6. A 27 15 

6. B 7 13 

7. A 19 5 

8. A 38 1 

Össz. 407 103 

 

Dicséretek megoszlása: 

 szaktanári osztályfőnöki  igazgatói összesen 

1.E 0 14 10 24 

2.A 20 0 4 24 

2.B 2 0 14 16 

3.A 113 0 16 129 

3.B 8 1 9 18 

4.A 18 7 15 40 

4.B 8 0 12 20 

5.A 5 6 14 25 

5.B 3 7 10 20 

6.A 3 6 18 27 

6.B 2 0 5 7 

7.A 1 2 16 19 

8.A 0 7 31 38 

összesen 183 50 174 407 

 

 



 

Elmarasztalások megoszlása: 

 szaktanári osztályfőnöki igazgatói összesen 

1.E 0 0 0 0 

2.A 4 7 1 12 

2.B 4 4 2 10 

3.A 0 0 0 0 

3.B 8 6 0 14 

4.A 0 0 0 0 

4.B 9 6 0 15 

5.A 10 2 0 12 

5.B 4 2 0 6 

6.A 8 7 0 15 

6.B 1 12 0 13 

7.A 2 3 0 5 

8.A 1 0 0 1 

összesen 51 49 3 103 

 

 

5. Mulasztások 

 2016/2017. év vége 2017/2018. év vége 

Mulasztási órák száma 14217 óra 12637 óra 

1-4. osztályok 6532 óra 6231 óra 

5-8. osztályok 7685 óra 6406 óra 

Egy tanulóra jutó mulasztási órák 

száma 
44 óra 

 

58,23 óra 

Igazolatlan órák száma 298 óra /I. félévben 72óra/ 213 óra 

1-4. osztályok 205 óra 163 óra 

5-8. osztályok 93 óra 50 óra 

Egy tanulóra jutó igazolatlanul 

mulasztott órák száma 
1,2 óra 

 

0,98 óra 

 

 



 

 

Mulasztási helyzet 

Az összes mulasztási órák száma: 12637 óra. Az egy tanulóra jutó mulasztási órák száma 58 

óra. Az igazolatlan órák száma kicsit csökkent a tavalyi évhez képest 213 órára. Az 

igazolatlan órák száma néhány esetben meghaladta a 10 órát, így a hivatalos intézkedést az 

osztályfőnök megtette. Sajnos 1 tanulónál hatósági intézkedést is le kellett folytatni. .A 

hiányzások csökkentése érdekében kapcsolatot tartunk a szülőkkel, a Gyermekjóléti 

Szolgálattal, a gyermekorvossal, a Kormányhivatallal. A jövő tanévben ezek megfékezése 

érdekében intézkedéseket teszünk. 

 

6.. SNI tanulók integrált oktatása 

A tanévet 37 SNI tanulóval kezdtük és 38 fő SNI tanulóval zártuk, amely a tanulók 17,5%-a. 

A szakértői véleményekben foglaltak alapján biztosítani tudtuk fejlesztésüket 2 

gyógypedagógus, 1 gyógypedagógiai asszisztens és 2 logopédus segítségével. Eredményes 

integrált oktatásuk a szaktárgyi órákon a pedagógusoktól nagyfokú felkészültséget, a fejlesztő 

területek figyelembe vételét követeli. A tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékos 

tanulókra az érintett szaktanárok az Irányelvek alapján határozzák meg a követelményeket.  

A félévi és év végi eredmények alapján sikeresnek mondható a SNI tanulók munkája, 

teljesítménye. Sem félévkor, sem a tanév végén nem volt köztük olyan, aki akár egy 

tantárgyból is elégtelen érdemjegyet kapott volna. Köszönet a pedagógusok áldozatos 

munkájának, a gyógypedagógiai asszisztens segítségének, s a gyógypedagógusnak. Az 

eredmények bizonyítják, hogy képesek vagyunk az egyéni adottságok maximális 

figyelembevételére, a differenciáló pedagógiai tervezésre, szervezésre, a fejlesztő értékelésre. 
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Az SNI tanulók évfolyamonkénti megoszlása 

2018. június 

Alsó tagozat fő Felső tagozat fő 

1. E 

2. A 

2. B 

3. A 

3. B 

4. A 

4. B 

2 

2 

4 

1 

3 

2 

5 

5. A 

5. B 

6. A 

6. B 

7. A 

8. A 

2 

2 

1 

3 

6 

4 

 

 20  18 

 

 

 

7.  Magántanulók 

 

 név időpont státusz indoklása 

1. Kolompár Liliána 4.B 2017. szeptember 1. Szülő kérésére szakértői 

vélemény alapján 

2. Giddes-Lukács Luka 4.B 2017. szeptember 1. Szülő kérésére külföldön 

folytatja tanulmányait 

3. Muhovits Milán 7.A 2017. szeptember 1. Szülő kérésére 

4. Kaszala Krisztofer 8.A 2017. szeptember 1. Szülő kérésére 

 

Az idei tanévben 4 magántanulónk volt, 2 alsós és 2 felsős tanuló. 3 tanuló sikeres év végi 

osztályozó vizsgát tett, 1 tanulónak fizikából nem sikerült, így augusztusban pótvizsgáznia 

kell majd.  

Iskolánkba a 2018/2019-es tanévben érkezik egy tanuló a 3. osztályba külföldről, augusztus 

30-án osztályozó vizsgát tett a felvétel mérlegeléséhez. Sikeresen tette. 
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8.  Alapfokú Művészeti Iskola 

 

Iskolánk sajátos arculatát meghatározza művészeti képzésünk. Tanuló létszámunk év elejéhez 

képest csökkent 7 fővel, 62 fővel indultunk, a II. félévet 57 tanulóval kezdtük és végül 55 

tanulóval fejeztük be. A kimaradásnak több oka is volt, magatartási problémák, költözés miatt 

vagy egészségügyi problémák miatt. Ilyen arányú kimaradás nem volt eddig tapasztalható, de 

igyekszünk ez ellen tenni. Egy tanszakon tanul 55 fő, 2 tanszakon tanul 3 fő. A környezet és 

kézműves kultúra tanszakon 3 csoportban 30 fő tanul, a társastánc tanszakon szintén 3 

csoportban 25 fő. Tehetséges tanulók szép eredményekkel képviselik iskolánkat a különböző 

versenyeken, pályázatokon. Az év végi záróvizsga eredménye alapján sikeres félévet zártunk 

mindkét tanszakon, minden tanuló jele bizonyítványt kapott. Művészeti Iskolánk az idei 

évben ünnepli a 15. évét, így év végére jubileumi rendezvényt terveztünk. A nagyszabású 

rendezvényre sok-sok vendégfellépőt is hívtunk, a színvonala jubileumihoz méltó volt. A 

részletes beszámolót később olvasható. 

 

9.  Tanulói balesetek 

 

Tanuló Baleset ideje Sérülés 

 

Ellátás 

Takács Dorka 4.a 2017.11.22. 

08:24 

Testnevelés órán hátrafelé 

futott, figyelmetlensége miatt 

ráesett a bal kezére. 

Orsócsontja törött 

Szülő szállította a kórházi 

ügyeletre 

Habda Roland 2.a 2018.03.09. 

13.30 

Napköziben labdázás közben: 

felső végtag, ujj csontrepedés 

Szülő szállította a kórházi 

ügyeletre 

Simon Ármin 2.a 2018. 04.19. 

13.45 

Napköziben az udvari 

játszóvárról leesett, alkar 

törés 

Mentő szállította a 

kórházba 

 

Hasonló balesetek megelőzéséhez szükséges intézkedés:  

- testnevelés órákon rendszeres balesetvédelmi oktatás. 

- napköziben nagyfokú odafigyelés, pedagógus jelenléte 

 

 

 

 



 

10. Nyári táborozás 

 

Tábor Ideje Részt 

vevők 

Helyszín Táborvezetők Térítési díj Támogató Támoga-

tás összege 

Napközi-

Erzsébet  

tábor 

2018. 

jún.  

18-22. 

36 fő Vép, 

iskola 

Boldizsár Katalin, 

Farkas Gyöngyi,  

Stifter Lívia,  

Tancsics Gáborné 

500 Ft Erzsébet tábor 

pályázat 

Erzsébet 

Alapítvány 

648 000 

Sport 

tábor 

2018. 

jún.  

25-28. 

42 fő Vép, 

iskola 

Soós Eszter,  

Takács Csaba,  

segítő pedagógusok 

 

5 000 Ft Tudás Fája 

Közalapítvány 

200 000 

Művészeti 

alkotó 

tábor 

2018. 

jún.  

18-21. 

10 fő Csempe

sz-

kopács 

Füves 

kert 

 

Saly Rita, 

 Beke Péterné 

11 000 Ft Tudás Fája 

Közalapítvány 

50 000 

Öko tábor 2018. 

jún.  

25-28. 

 

19 fő Kőszeg

Stájer-

házak 

Kovácsné Csákvári 

Bea,  

Boldizsár Katalin,  

Szabó Eszter 

 

- EFOP 218 450 

Összesen  107fő  8 fő  + 12 fő segítő 

 

  1 116450 

 

 

A nyári táborokat az idei tanévben is tematikusan szerveztük meg, ami rendkívül 

eredményesnek bizonyult. Nagyfokú volt az érdeklődés és az igény, bízunk benne, hogy 

élmény dús és emlékezetes marad a gyerekek számára. A táborokról képes 

élménybeszámolók a honlapon megtekinthetők lesznek. Pályázati forrásokból igyekeztünk 

enyhíteni a családok táborozási költségein.  

 

 

 

 

 



 

11. Tanulók jutalmazása, támogatása 

 

Alkalom Időpont Összeg Támogatás 

 

Igazgatói dicséretek 

versenyeredményekért 

Folyamatos egész 

tanévben 

- 

oklevél 

- 

Költészet napja 2018. április 11. 13.400 Tudás Fája Közalapítvány 

Digitális témahét 2018. április 9-13. 9.070 Tudás Fája Közalapítvány 

Papírgyűjtések jutalom őszi, tavaszi 38.000 Tudás Fája közalapítvány 

Zöldkártya jutalmazás  

öko kirándulás 

2018. május 29. 26. 650  Tudás Fája Közalapítvány 

Hatosfogat Művészeti 

Fesztivál 

2018. április 21. 70.500 Tudás Fája Közalapítvány 

Táncest 2018.április 20. 20.000 Tudás Fája Közalapítvány 

Tasnádi kirándulás 2018. április 29-

30. 

350.000 Vép Város Önkormányzata 

Erdei Iskola támogatása 2018.május 22-

24. 

35.000 Tudás Fája Közalapítvány 

Takács János Emléktorna 2018.május 30. 16.290 Tudás Fája Közalapítvány 

Komolyzenei koncert 

Gyermeknapi jutalom 

2018. június 7. 10.000 Tudás Fája Közalapítvány 

Művészeti iskola táncos 

ruhák 

2018. június 60.000 Tankerület 

Énekkar támogatása 2018. január 1-

június 15. 

375.000 Nemzeti Kulturális Alap 

pályázat 

Művészetis tanulók 

elismerése 

AMI zárórendezvény 

2018. június 8. 20.000 Tankerület 

Legek díjátadó ünnepsége 2018. június 12. 56.000 Tudás Fája Közalapítvány 

Legek jutalomkirándulása 2018. június 14. 140.000 Tudás Fája Közalapítvány 

Tanévzáró ünnepség 2018. június 16. 57.500 Tankerület 

Tudás díj 2018. június 16. 145.000 Tudás Fája Közalapítvány 

Összesen:  1.442.410  

 

Határtalanul utazás 2017.október 2-6. 1.373.000 Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő 



Művészeti alkotó tábor 2018. június 18-

21. 

50.000 Tudás Fája Közalapítvány 

Ökotábor 2018. június 25-

28. 

218.450 EFOP 

Sport tábor 2018.június 25-

28. 

200.000 Tudás Fája Közalapítvány 

Erzsébet tábor 2018. június 18-

22. 

648.000 Erzsébet Alapítvány 

Összesen:  

 

3.931.860  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. A tanév fő célkitűzéseinek féléves értékelése 

 

A tanév feladatainak megvalósítása érdekében a tantárgyak és az egyéb foglalkozások 

tematikájában az elmúlt tanévek tapasztalatai alapján kiemelt hangsúllyal szerepelt ebben a 

tanévben: 

 

 „BOLDOG ISKOLA” programhoz, pályázathoz való csatlakozásra való 

felkészülés  

Felelős: Szalay Gabriella 

Egy iskola sikeressége pozitív szemléletet feltételez, pozitív szemlélet vezérelje a tanulókat, 

pedagógusokat, szülőket. Ebben a tanévben felkészültünk a pályázat megírására, beadására.  

 

Az őszi nevelési értekezlet, ami 2017. október 27-én volt, ennek a témának az előkészítése 

tekintetében zajlott. A Győri Nádorvárosi Ének Zenei Általános Iskola „Örökös Boldog 

Iskola” címmel rendelkező iskola 2 kiváló pedagógusa látogatott el iskolánkba, akik több éve 

rendelkeznek ezzel a címmel. Maradandó értekezletet, tréninget tartottak, nem kérdés, hogy 

szeretnénk-e csatlakozni a pályázathoz.  

 

A pályázat előkészítése: 

Iskolánk a jövő tanévre szeretné megpályázni a Boldog Iskola címet. 

A pályázat előkészítéséhez egy csoport alakult, melynek tagjai: 

Molnár Krisztina, Szalay Gabriella, Saly Rita, Somogyi Gabriella, Kósa-Szabó Eszter, 

Boldizsár Katalin 

2018. február: csoport alakulása, órák vállalása:  

 Apró örömök -Saly Rita 

 Boldogságfokozó hála- Kósa-Szabó Eszter, Boldizsár Katalin 

 Testmozgás- Somogyi Gabriella 

 Boldogító jócselekedetek-Szalay Gabriella 

2018. március: Továbbképzésre jelentkezés  

2018. április: Pályázat beadása támogatói programba 

2018. május: bemutató órák időpontjainak megbeszélése, szervezési feladatok. 

2018. május: bemutató órák 

2018. június: a pályázat beadása 

A „Boldogságórák” nagyon színvonalasan lezajlottak. A gyerekek, kollégák nagyon élvezték, 

bár először csinálták. Minden óra nyitott volt a többi kolléga számára is. 

 



       

          

 

 Az EGÉSZ NAPOS ISKOLA rendszerének bevezetése 1. osztályban 

Felelős: Benczik Gyuláné, Stifter Lívia 

Az idei tanévben a fenntartó jóváhagyásával, szülők hozzájárulásával, egyetértésével 

bevezetésre került az Egész napos iskola rendszere. Az osztály elnevezése 1.E.  

Két kiváló pedagógus, tanítónő koordinálja az osztály munkáját. Elvárásom, kérésem a 

folyamatos kapcsolattartás volt, tapasztalatok megbeszélése, esetleges problémák orvoslása 

napi szinten történt. Minden hónapban 1 megbeszélt napon mindkét tanítónővel az osztály 

értékelését, tapasztalatok elemzését kértem. A pedagógiai foglalkozások tematikáját minden 

hónapban elkészítették, heti szinten látogattam az osztály munkáját.  

Az új oktatási formáról készített beszámolót a két pedagógus, ebből néhány gondolat: 

„Örültünk, hogy kipróbálhattuk ezt az új rendszert. Nagy tervekkel vártuk a 

szeptember elsejét. Visszagondolva a kezdetekre utólag elmondhatjuk, hogy jó 

választás volt. Az egész napos iskolát ezeknek a gyerekeknek találták ki.  

Miért? Roppant nagy előnye a hagyományossal szemben, hogy „szellős”, sokszínű 

napirendet biztosít. Mit értünk ezen? A hagyományos tanítási órák között az 

órarendünkben 1 vagy 2 pedagógiai foglalkozás van, amit felhasználhatunk játékra, 

zenehallgatásra, sétára, bábozásra, mesehallgatásra, versek tanulására, 

kézműveskedésre, sportra és sorolhatnám tovább a szabadidős tevékenységek színes 

palettáját.  



Két tanítási óránál több egyszer sem szerepel az órarendünkben közvetlenül egymás 

után. A mai gyerekek állandó foglalkoztatást igényelnek. Erre jók a pedagógiai 

foglalkozások (heti 15 óra). A tanév elején és utána is ezek a kis elsősök még 

képtelenek hosszabb ideig (hagyományos keretek között 4-5-6 óra) ülni, figyelni és 

dolgozni.  

A másik előnye a rendszernek, hogy minden házi feladat elkészül az iskolában, nóra 

keretében, annak a pedagógusnak a jelenlétében, segítségével, aki feladta, aki tanította 

azt a tananyagot.  A tanulók nem visznek haza írnivalót. 

Itt jutunk a harmadik előnyhöz, hogy ezek a gyerekek itt hagyhatják az osztályban, az 

iskolatáskában a tanszerüket és nem kell naponta hazacipelniük a tele táskát, csak 

hétvégén. Bár ezzel a lehetőséggel ebben a tanévben nem sokan éltek.  

Mindkettőnknek tetszik a kéttanítós rendszer, hogy a tantárgyakat szétosztva 

lehetőségünk volt a választásra. Azt tanítjuk, amit a legjobban szeretünk és ami jobban 

érdekel bennünket. Így ezekből a tantárgyakból jóval többet, pluszt tudunk adni a 

tanulóknak akár pedagógiai foglalkozások keretében is, mivel ezeknek a 

foglalkozásoknak az anyagát mi tervezzük meg. Felhasználhatjuk a heti 15 óra egy 

részét tehetséggondozásra, de felzárkóztatásra is tudunk módot keríteni differenciált 

munka mellett.  

Összegezve mi csak jót mondhatunk az egész napos iskoláról. A leírt előnyöket mi is 

és a tanulók is élveztük. (Csupán a beígért nyugalom hiányzott.)” 

A program bevezetéséért, a kitartó, lelkiismeretes munkáért mindkét pedagógus a tanév végén 

Tankerületi Elismerésben részesült Pedagógus Nap alkalmából. 

 

 Az ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁSOK programjainak újragondolása 

Felelős: Révi Renáta, Potyiné Orbán Anikó 

Az iskolába lépő, első osztályos tanulók beiskolázásának elősegítése, motiválása, ismerkedés 

az iskola életével.  

A gyermekfoglalkozások során ismerkedtek meg az iskola életével, a leendő tanító nénikkel. 

A szülők kérésére a foglalkozások szombati napra kerültek. 

 

 



A leendő első osztályosok beiskolázása sikeresnek mondható, hiszen 27 tanuló iratkozott be 

iskolánkba. A Tankerülettel történő egyeztetés után egy első osztályt indíthatunk a 

2018/2019-es tanévben, de a matematika és magyar tantárgyakat csoportbontással oldjuk meg 

a magas osztálylétszámok miatt. A szülőkkel folytatott egyeztetések után szintén maximálisan 

támogatták az Egész napos iskola rendszerét. Így ebben a formában fog indulni az 1.E 

osztály. 

 

 KÖZÉPFOKÚ BEISKOLÁZÁSI RENDSZERÜNK magas színvonalú 

működtetése 

Felelős: Gábrielné Balikó Beatrix, Szalay Gabriella 

Pályaorientációs Nap szervezése történt egy tanítás nélküli munkanap keretében 2017. 

november 13-án, tanulók, szülők, iskolák bevonásával. Színvonalas, tartalmas, tanulságos 

programra került sor, a visszajelzésekből kiderült nagyon fontos hasonló programok 

szervezése. 

Év elejétől folyamatosan magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyak esetében 

felkészülés az írásbeli felvételi vizsgára. Tehetséggondozások, felzárkóztatások minden 

tantárgyból lehetőséget nyújtanak a tanulók számára. Alapfokú nyelvvizsga letételére is 

lehetőség volt angol és német nyelvből, de nem tett egy tanuló sem. 

A középiskolai felvételi sikeres volt, minden 8. osztályos tanuló felvételt nyert valamelyik 

középiskolába. 

 

 



 

 VERSENYSTRATÉGIAI 

Felelősei: a munkaközösség vezetők 

A tanulmányi versenyek az egyik legrégibb és legáltalánosabb módja a tehetséggondozásnak. 

Egy tanárhoz 1-2 versenyeztetett diák tartozzon. A versenyeket megelőzheti háziversenyek 

lebonyolítása, ez a költészetnapja kapcsán megvalósult. A technikai oldalát munkaközösségi 

szinten ki kell dolgozni. A tanévben zajlott versenyekről a munkaközösségi beszámolókban 

részletesen olvashatunk. 

 

 

 PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG 

Vezetőjük: Beke Péterné 

Eredményes pályázati tevékenység folytattunk ebben a tanévben, ezután is folyamatosan 

figyelni kell a pályázható tevékenységeket. A folyamatban lévő pályázatok figyelése, 

megvalósítása továbbra is a tantestület feladata. 

 

 

 A pályázat, együttműködés neve Bevont 

tanulók 

Felelős Nyert összeg 

1. NKA „Iskolai keretek közt alapítandó 

vagy már működő kórusok részére a 

2017/2018-as tanévben megvalósuló 

szakmai-művészeti programok 

támogatására” 

énekkaros 

tanulók 

igazgatóhelyettes 

Bodáné Sz.Andrea 

375 000 Ft 



2. EFOP 3.3.7 -17. 

„Informális és nem formális tanulási 

lehetőségek kialakítása a köznevelési 

intézményekben” 

Folyamatban lévő pályázat 

egész 

iskola 

igazgató 

6 pedagógus 

 

74,91 M Ft 

3. MaTalent 3 online mérés matematika 

tehetségazonosítás 

4.A,4.B  Beke Péterné 

Potyiné Orbán Anikó 

Révi Renáta 

a tanulók 

eredménye 

megérkezett 

4. Abacusan VándoRobot Program 3.B,7.A Beke Péterné 

Szabó Eszter 

sikeres 

pályázat 

5. Csodaszarvas Tájpark Közhasznú 

Egyesület  és a Szombathelyi Tankerület 

közösen 

„A hulladék nem szemét” program 

25 tanuló Kovácsné Csákvári 

Beatrix 

Saly Rita 

egyéni 

eredmények 

6. Kinder + SPORT EXTRA Program  alsó 

tagozat 

Kovácsné Csákvári 

Beatrix 

 

7. EFOP 3.2.4-16-2016-00001 

„Digitális kompetencia fejlesztése” 

 

5.A, 5.B igazgató 

tanító pedagógusok 

14 fő 

14 laptop 

7. „A fürdőkultúra fejlesztéséért Vas 

megyében” elnevezésű egészségfejlesztő 

program 

 

5.A,5.B Gábrielné Balikó Beatrix 

Soós Eszter 

megvalósult 

8. CETELEM Zöld Suli pályázat 5.A, 5.B Gábrielné Balikó Beatrix 

Soós Eszter 

nem nyert 

9. Gyurmavilág pályázat 

Színes ötletek gyurmából! 

 Beke Péterné 

Saly Rita 

nyertes, de 

nem vettük át 

9.  „Határtalanul 2018.” 

A magyarság nyomában a Felvidéken 

/utazás: 2019. április/ folyamatban 

7.osztály igazgató 

 

2 394 080 Ft  

nyertes 

 

10.  Vas Megyei Rendőrkapitányság DADA 

program 

4.A Potyiné Orbán Anikó megvalósult 

11. Napközi Erzsébet Tábor pályázat  Bándoliné Pájer Éva 648 000 Ft 

 

12.  BOLDOG ISKOLA pályázat 

folyamatban  

1.E,3.A, 

4.B, 5.A 

igazgató 

Szalay Gabriella 

nyertes 



 

 DIFFERENCIÁLÁS-ESÉLYEGYENLŐSÉG biztosítása által felvetett kérdésekből 

adódó feladatok 

Felelős: igazgatóhelyettes, Zsikláné Kovács Csilla, Fejlesztő mnk. 

Iskolánkban magas a hátrányos helyzetű és az SNI tanulók száma. A jó gyakorlatokat tovább 

kell folytatni és keressük az újabb lehetőségeket.  

Minden logikus, ésszerű újításban partner voltam, ha a pedagógusok nem a kifogásokat 

keresik, hanem azt, hogyan lehet megoldani a problémát. 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók segítése egy munkacsoport megalakulásával. A 

lemorzsolódással kapcsolatos információkat az igazgató helyettesi beszámoló tartalmazza. 

 

 SZOCIOMETRIAI MÉRÉS az évfolyamokon 

Felelős: osztályfőnökök 

A munkaközösség munkaterve tartalmazta a mérés időpontját és a méréssel valamint a 

feldolgozással kapcsolatos tudnivalókat és szabályokat. Az osztályfőnökök év elején 

elvégezték. A félévi beszámolók tartalmazzák. 

 

 TESTVÉRISKOLAI KAPCSOLAT kiépítése 

Felelős: igazgató 

Az idei évben a XI. Hatosfogat Művészeti Fesztivál idejére /2018. április 20 – 22/ hívtuk a 

tasnádi iskolásokat, 3 napig vendégül láttuk a delegációt, programokat, iskola bemutatót 

tartottunk a vendégeknek.  

                     

A következő hétvégén a mi iskolánk kórusa látogatta meg a tasnádi iskolát, iskolalátogatást 

tervezünk 2018. április 29-30-ig 13 fővel. 

Tasnádi Általános Iskola – TASNÁD 

Kölcsönös iskolalátogatás, tapasztalatok pedagógusok, tanulók bevonásával 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kirándulás teljes költségét Vép Város Önkormányzata a Vépi Művelődési Ház és Könyvtár 

pályázata segítségével támogatta, iskolánknak nem kellett fizetnie. Köszönet érte. 

 

Nevelési, oktatási célok, feladatok 

1. Új helyi tanterv felmenő rendszerű alkalmazása 

Az új helyi tanterv alapján szervezzük meg az oktatást az évfolyamokon. A magyar nyelv és 

irodalom, matematika, idegen nyelvek, informatika és a természetismeret tantárgyakat az 

érintett évfolyamokon emelt óraszámban oktatjuk. Célunk a hatékonyabb képességfejlesztés 

és az ismeretbővítés.  

Kiemelt feladatként határoztuk meg a 6. 8. évfolyamok idegen nyelvi mérésre való 

felkészítését, az idegen nyelvi szövegértési készség fejlesztését. Mivel a mérés a szövegértési 

készséget vizsgálja, minden nyelvi órán kerüljön sor ilyen jellegű feladatok megoldására. A 

vonatkozó rendelet az iskola saját döntési körébe helyezi, hogy az írásbeli mérés mellett 



szervez-e szóbeli tudásfelmérést az érintett tanulóknál. Munkaközösségi szinten el kell 

dönteni és megszervezése esetén elő kell készíteni. Az új helyi tanterv alkalmazásának 

szakmai tapasztalatairól, eredményeiről az érintett munkaközösségek számolnak be. 

 

2. Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó feladatok 

A differenciálás terén elért eredményeinket tovább kell fejleszteni, még magasabb szintre kell 

emelni. Módszertani ismereteink bővítése céljából a differenciálást középpontba helyezve az 

alsó tagozatos, a humán, a reál és a fejlesztő munkaközösségeket bemutató órák, 

foglalkozások megszervezésére kérem, munkaközösségenként a tanév során legalább egy 

tanóra, foglalkozás megszervezésére került sor.  

A tanulók egyéni sajátosságait figyelembe vevő és a képességfejlesztésre fókuszáló 

kompetencia alapú oktatás fenntartási időszakában szerzett tapasztalatinkat a differenciálás 

eredményessége érdekében hasznosítani kell. De a módszer önmagában nem elég, akkor 

választjuk jól meg, ha az eredményes, ezt a mérések kiértékelése során láthatjuk. 

Az egységességgel párhuzamosan a tanulók egyéni adottságaihoz igazodva érvényesülni kell 

a differenciálásnak is. Ez különösen fontos az SNI, BTM, HH-HHH és a tehetséges tanulók 

vonatkozásában.  

Hatékony megvalósítása érdekében: 

- elő kell mozdítani és fenn kell tartani a tanulói motivációt, aktivitást 

- előtérbe kell helyezni a tevékenységközpontú tanulást 

- az elsajátítandó ismeretek, a fejlesztendő készségek és a tanulók 

adottságainak függvényében kell a legalkalmasabb módszert kiválasztani  

- a differenciálásnak érvényesülni kell a feladatok kijelölésében, 

megoldásában, ellenőrzésben és értékelésben egyaránt 

 

3. Tagozatváltások feladatai 

Tanulóink sokszintű képességbeli eltérése továbbra is szükségessé teszi a váltások kezelését. 

 Óvoda-iskola átmenet 

Az 1. osztályosok átmenetét akkor tekintjük eredményesnek, ha sikerül a 

beilleszkedésük és teljesíteni tudják az évfolyam követelményeit. A sikeres 

beiskolázás és a nagycsoportosok felkészítése céljából októbertől havi 

rendszerességgel iskola előkészítő foglalkozásokat szervezünk az 

óvodásoknak. Ezzel párhuzamosan a szülőket is felkészítjük az 

iskolakezdéssel járó feladatokra. Nyílt tanítási napokon lehetőséget 

biztosítunk az 1., a 4. osztályokban és a művészeti iskola tanszakjain tanórák 

megtekintésére. 



 

 Alsó-felső átmenet 

Az eredményesség érdekében hasznosítani kell a korábbi évek jó 

gyakorlatait, tapasztalatait és az érintett kollégák között legyen rendszeres 

a kommunikáció. Az átmenet folyamán kiemelt figyelmet követel az SNI 

tanulók nagy aránya. Megvalósul a tanulásmódszertan beépítése az 5. 

osztály órarendjébe, meg kell tanítani tanulóinkat tanulni. A felső tagozatos 

fejlesztés kiindulópontjának meghatározásához javaslom a 4. osztályos év 

végi felmérőket 5. osztály 2. hetében megíratni magyarból és 

matematikából. Az 5. osztályosok átmenete mellett a II. félévtől elő kell 

készíteni a 4. osztályosok tagozatváltását. A leendő osztályfőnökök, 

magyart és matematikát tanítóknak lehetőséget kell teremteni az 

ismerkedésre, a tapasztalatok átadására. 

 Középiskolai átmenet 

Az I. félév során az írásbeli felvételi vizsgára készülő tanulók a 

tehetséggondozás keretében kaptak felkészítést magyarból és 

matematikából. A sikeres átmenet érdekében feladatunk, hogy minden 

tanuló olyan alapokat kapjon, ami feltétele a további ismeretszerzésnek, a 

középiskolai helytállásnak. Ezért kiemelten fontos a 2016. évi 

kompetenciaméréshez kapcsolódó intézkedési tervben foglaltak 

megvalósítása a munkaközösségek aktív közreműködésével 

A félév során megszervezésre került 5 középiskola bemutatkozása, 

pályaválasztási szülői értekezletet tartottunk a szülőknek.  

 

4. Sikerkritériumok 

A Pedagógiai Program alapján a Munkatervben meghatározott kritériumokat a tanév végéig 

kell teljesíteni. 

Feladataink a II. félévre: 

- 6. és 8. évfolyamok felkészítése az országos mérésre 

- tantórai differenciálással, felzárkóztató  foglalkozásokkal a bukások számát 3 % alá 

kell csökkenteni (jelenleg 3 fő ez 1,3%) – ez most teljesült 

- idegen nyelvből a 6. évfolyam végére minden tanuló jusson el az A1 szintre, a 6. és 8. 

évfolyamosok kapjanak felkészítést az írásbeli idegen nyelvi mérésre és lehetőség 

szerint a legjobb képességű tanulók próbálkozzanak meg az alapfokú nyelvvizsgával 

- minden 8. osztályos tanulónk nyerjen felvételt a középiskolába 

- az SNI tanulók legyenek képesek a minimum követelmények elsajátítására és a 8. 

osztályosok nyerjenek felvételt a képességeiknek megfelelő középiskolába 



 

5. Iskola tanulói morálja – erkölcsi nevelés 

Nevelő munkánk kiemelt területe. Alapfeladatunk tanulóink viselkedéskultúrájának helyes 

irányú formálása. A tanulók többsége a családban elsajátítja az alapvető illemszabályokat, 

viselkedésszabályokat. Azonban tanulóink kis hányadánál ez nem történik meg. Ezért 

hangsúlyosan kell vele foglalkoznunk és az osztályfőnöki órákon is kiemelt szerepet kell 

kapnia. Osztályfőnöki órákon a tanév elején és a tanév folyamán több alkalommal kell 

foglalkozni a Házirendbe foglaltakkal, nem szabad hagyni a szabályok betartásának 

fellazulását. Itt a nevelőtestülettől az egységességet kérem: ha mindenki hangsúlyt helyez a 

szabályok betartására, akkor javulás várható. A Házirendben leírtak szerint szigorúbban meg 

kell követelni a hiányzások igazolását és annak adminisztrálását. Igazolatlan hiányzás esetén 

rögtön fel kell venni a kapcsolatot a szülőkkel és jelezni az iskolavezetés felé (10, 30, 50 órát 

meghaladóan). 

Örvendetes, hogy minden felsős osztályfőnök is élt a társosztályfőnöki lehetőséggel. 

Remélhetőleg megkönnyíti nevelőmunkánkat összetartóbb osztályközösségek kialakításával 

és a magatartási problémák csökkenésével. 

 

Minden osztályfőnök törekedjen osztályfőnöki szerepének megerősítésére, és a közösen 

megfogalmazott elvárásaink egységes, következetes betartására: 

 

- Egészséges életmódra nevelés 

Napi munkánk során elő kell segíteni az egészséges életmódra nevelést. A 

család mellett nagy szerepünk van a helyes táplálkozási szokások és a 

rendszeres testmozgás iránti igény kialakításában, a káros szenvedélyek és 

függőségek elutasításában. Ki kell használni a védőnői és a Gyermekjóléti 

Szolgálat támogatását. 

 

 

- Környezettudatosságra nevelés 

Az ÖKOiskola cím megtartása érdekében tovább kell folytatni e területen 

munkánkat, be kell adnunk a pályázatot. 

Minden szakterület helyi tantervében megtalálhatók a fenntarthatóságra 

nevelést célzó elemek, ennek alapján a tanmenetekben továbbra is kerüljenek 

jelölésre a környezettudatosságra nevelést támogató tananyagrészek.  

Az ÖKO szemlélet formálást segítő tanórán kívüli tevékenységek kapcsán a 

jövőben fontosnak tartanám, hogy egy-egy programon túlmenően is 



törekednének tanulóink a szemétmentes, tiszta iskolai környezet fenntartására! 

A szemléletformálás hosszú folyamat ugyan, de ÖKOiskola lévén nem 

engedhetjük meg a környezetet károsító nemtörődöm módon szemetelő 

viselkedést. Az ÖKOszemlélet formálása kapcsán ezt kiemelt feladatként 

javaslom kezelni. 

 

6. A szervezés területén 

Rendezvények, programok 

Rendezvényeink, programjaink szervezőinek, felelőseinek köszönöm a színvonalas munkát. 

A rendezvényeink nagyban támogatják Vép város kulturális életét. 

Rendezvények:  

 Tanévnyitó ünnepély 

 Aradi vértanúk emléknapja 

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe 

 Karácsonyi ünnepség 

 Doni áldozatok emléknapja 

 A Művészeti Iskola félévi záró rendezvénye 

 A kommunista és egyéb diktatúra áldozatainak emléknapja 

 A 48-as forradalom és szabadságharc ünnepe 

 A holokauszt áldozatainak emléknapja 

 Jubileumi – 15 éves – Művészeti Iskola rendezvénye 

 Nemzeti Összetartozás Napja 

 Tanévzáró ünnepély, Ballagás 

 HATOS táborok 

Programok:  

 VII. TeSzedd Mozgalomhoz csatlakozás 

 Határtalanul program keretében a 7. osztályosok utaztak 

 Csatlakozás a MOBILITÁS Héthez 

 A Népmese Világnapjára megemlékezés 

 Nyílt tanítási nap szervezése 

 Nevelési értekezlet /őszi/ - A pozitív gondolkodás „BOLDOG ISKOLA”  

 Tantestületi kirándulás – Budapest 

 Pályaorientációs Nap szervezése 

 „Vizes VB 2017” kiállítás megnyitója 

 „Adventi Forgatag” – Szülői Közösség szervezésében 

 Alsó tagozatos Bábszínház szervezése a Művelődési Házban 



 Iskola előkészítő foglalkozások 

 Tankerületi látogatás iskolánkban 

 Papírgyűjtések /őszi, tavaszi/ 

 Mesemondó verseny szervezése 

 „Felsőssé avatás” 

 Beiskolázási programok 

 Mikulás nap 

 Karácsonyi zeneiskolás hangverseny 

 Jubileumi Tudás Fája Közalapítvány rendezvénye 

 Oktatási Hivatal Tanügyigazgatási ellenőrzése 

 DÖK nap: Farsang 

 Nevelési értekezletek /tavaszi/: Horváth Péter – a NPK elnöke 

 III.TÁNCest 

 XI. HATOSfogat Művészeti Fesztivál 

 Erdei Iskola 

 Kötészet Napja 

 „Békefutás” 

 Kihívás Napja – XIII. Takács János Labdarúgó Emléktorna 

 Városi Gyereknap 

 Osztálykirándulások 

 LEG-ek díjátadó ünnepsége 

 

A színvonalas rendezvényeknek, programoknak nevelő hatása van tanulóinkra, akár aktív 

szereplői, akár passzív szemlélői. 

 

 

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai voltak: 

2017. október 15. – Nevelési értekezlet /”Örökös Boldog Iskola”meghívása/ 

2017. október 24. – Tantestületi kirándulás /Bécs/ 

2017. november 13.- Pályaorientációs Nap 

2018. február 7. – DÖK nap: Farsang 

2018. március 28.   - Nevelési értekezlet /Horváth Péter –NPK elnöke/ 

2018. április 21. – XI. HATOSfogat Művészeti Fesztivál 

 

 

 

 



 

 


