
 

 

  

 

2018/2019. tanév 

B E S Z Á M O L Ó 

 

HATOS FERENC 

ÁLTALÁNOS 

ISKOLA ÉS 

ALAPFOKÚ  

MŰVÉSZETI 

ISKOLA 
      

Molnár Krisztina_ intézményvezető 



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: 25,25 fő   

Betöltetlen álláshelyek száma: 1,25 fő 

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 23 fő 

Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma: 4 fő  

 

Megjegyzés: 

Határozott időre kinevezett, helyettesítő státuszon alkalmazott: 2 fő –  

     Ágoston Andrea /Pusztai Fanni helyén/ 

     Pethőné Szakály Ilona /Kósa-Szabó Eszter helyén/ 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott:  

Horváth Zoltán néptánc oktatása /6 óra/ 

Molnár Istvánné /nyugdíjas/ /9 óra/ 

Vas Megyei Pedagógiai Szolgálat Szombathelyi Tanintézmény munkatársa: 1 fő –  

            Ferenczi Renáta /2 óra/ logopédia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők: 3 fő  

Nagyné Kovács Hajnalka iskolatitkár 1 státuszon 

Budai Ádám rendszergazda 1 státuszon /0,5 státusz a Szombathelyi Derkovits Gyula 

Általános Iskolában/ 

            Györgyfalvai Sándorné pedagógiai asszisztens 0,75 státuszon 

Technikai személyzet: 5,5 fő /takarító 4 fő, karbantartó 1 fő, portás 0,5 fő/ 

Az iskola szakos ellátottsága megfelel a törvényi előírásoknak. A gyógypedagógus státusz nem 

került betöltésre a II. félévtől, de szerencsére a jövő tanévtől megoldódik a probléma. 

 

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. II. félévtől sajnos az egyik tornaterem sem volt használható, a 

falburkolat életveszélyes állapota miatt. 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 évben megtörtént a fűtésrendszer javítása, az udvari térburkolat felszedése és 

lerakása.  

 Az év végi szakmai anyag beszerzése során bővítésre került az aula hangosítása, folyosói 

padok beszerzése, az aula padozatának javítása, floorball ütők beszerzése, a tűzjelző 

rendszer javítására. Köszönet a Tankerület műszaki csoportjának.    

           /700 000Ft/ 

 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.  

                                          /180 000 Ft/ 

 Karbantartói eszközök, anyagok beszerzése     /200 000 Ft/ 



 A tornaterem falburkolatának javítása, festése     /160 000Ft/ 

 Veszélyes fa kivágása az udvaron      /100 000Ft/ 

 Munkaruházat biztosítása a technikai dolgozóknak    /33 000Ft/ 

 TÜNDÉRKERT kialakítása EFOP 3.3.7-17 pályázatból         /2 000 000Ft/ 

 

A nyári szünetben: 

 Az aula, folyosók festése        /24 000Ft/ 

 Az iskola külső lábazatának javítása      /103 000Ft/

        

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. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. A tanév statisztikája 
 



1. Létszámok: 

Tanulólétszám: 231 fő        /statisztikai többlettel: 276 fő/ 

Tanulólétszám év eleji: 232 fő 

Tanulólétszám október 1.: 229 fő 

Tanulólétszám félévi:   230 fő 

- alsó tagozat: 108 fő 

- felső tagozat: 123 fő 

- magántanuló: 5 fő 

- napközis tanulók: 38 fő 

- egész napos iskolában részt vevők: 31 fő 

- felzárkóztató foglakozáson részt vevők: 116 fő 

- SNI: 43 fő 

- BTMN: 21 fő 

- logopédia: 14 fő 

Osztályok száma: 14 – alsó tagozat: 7, felső tagozat: 7  

Egész napos iskolai rendszerben tanuló osztályok száma: 2 

Napközis csoportok száma: 2 

Művészeti csoportok száma: 6 

 

 

Osztályok létszáma: 

 

Alsó Tényleges - Törvényi 

/fő/ 

Felső Tényleges - Törvényi /fő/ 

1. E 14 – 15 5. A                 16– 17 

          1. B 13 – 15 5. B 16 - 21 

2. E 17 – 22 6. A 16 – 18 

3. A 19 – 22 6. B 15 – 20 

3. B  18 – 23 7. A 16 – 17 

4. A 14 – 16 7. B 16 – 19 

4. B 13 – 17 8. A 28 – 34 

Össz.: 108 – 129  123 – 146 

   231 – 276 

 

 



 

A tanév során a tanulólétszámok változásai: 

KIIRATKOZOTT TANULÓK BEIRATKOZOTT TANULÓK 

Laurenczi Kisztofer 1.B 

/Suli Harmónia Ált.Isk./ 

2018. 09. 23 Kovács Ádám 8.A /Dér 

István Ált.Isk./ 

2018. 11.26. 

Laurenczi Alexandra 5.B 

/Suli Harmónia Ált.Isk./ 

2018. 09. 23 Szabados Rebeka 8.A 

/Zrínyi I.Ált.Isk./ 

2019. 02. 11. 

Laurenczi Dzsenifer 7.B 

/Suli Harmónia Ált.Isk./ 

2018. 09. 23 Derdák Olivér 6.A      

/Zrínyi I.Ált.Isk./ 

2019. 03.25. 

Balogh Bianka 4.B 

/Aranyhíd EGYMI/ 

 

2019. 04.15   

Kenyeres Adél 3.B 

/Aranyhíd EGYMI/ 

 

2018/19. tanév 

vége 

  

Berta Kristóf 2.E 

/Aranyhíd EGYMI/ 

2018/19. tanév 

vége 

  

Kolompár Liliána 5.B 

/Aranyhíd EGYMI/ 

2018/19. tanév 

vége 

  

Gábriel Panna 4.A 

/ELTE Bolyai/ 

2018/19. tanév 

vége 

  

 

 

                                               8.A osztály 

 



2. Tanulmányi munka 

1. osztályosok szöveges értékelése: 

 Létszám: 27 fő 

 Minősítések megoszlása: 

  Kiválóan teljesített:   10 fő  37 % 

  Jól teljesített:    9 fő  33 % 

  Megfelelően teljesített:  7 fő  26 % 

  Felzárkóztatásra szorul:  1 fő     4 % 

 

Az idei tanévben két első osztályt tudtunk indítani, nagy örömünkre, egyik hagyományos másik 

egész napos iskolai rendszerben. Nagy örömünkre nagyon jól teljesítették az első évfolyamot. 

10 tanuló kiválóan teljesítette, 9 tanuló jól teljesítette a tantárgyi követelményeket. Csupán 1 

tanuló kapott felzárkóztatásra szorul minősítést, sok hiányzás, a szülői hozzáállás, mind-mind 

oka a lemaradásának. A 27 tanulóból 26% kapott megfelelő értékelést. Az egész napos rendszer 

működéséről, tapasztalatairól az osztályfőnök részletes beszámolót készített, ami csatoltam a 

beszámolóhoz. Az eredmények hasonlóan alakultak az előző évekhez hasonlóan. 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        1.E osztály                                                                      1.B osztály 
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A 2-8. osztályok tanulmányi munkájának értékelése: 

Létszám: 204 fő 

- osztályozott tanuló: 202 fő – 99 % 

Kitűnő tanulók száma: 29 fő-14 % 

 

 

 

 

 

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. Nagy 

örömünkre szolgál ez az eredmény. Az alsó tagozaton 2 évfolyamon nem volt kitűnő tanuló, a 

legtöbb a 2.E osztályban, 5 tanuló kimagasló eredményt ért el, ugyanúgy a felsőben a 8.A-ban. 
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                                            Iskolánk LEG-kiválóbb tanulói 

Iskolánk LEG-kiválóbb tanulóit a Tudás Fája Közalapítvány minden tanévben elviszi egy 

jutalom kirándulásra, valamint a tanévzáró ünnepségen könyvjutalomban részesülnek. Az idei 

évben Kislődön a Sobri Jóska Élménypark volt az úticél.  

 

Bukott tanulók száma: 4 fő – 1,9 % 

  Megoszlásuk: HH: 1 fő 

    HHH: 1 fő 

    SNI:    3 fő 

    BTMN: 0 fő 
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Tanév végén 4 főnek nem sikerült teljesíteni az előírt követelményeket. Ezt dicséretesnek 

mondható, hiszen az egyik tanuló magántanuló, aki az Aranyhíd EGYMI-ben folytatja a 

tanulmányait, így újra 5. osztályba fog kerülni, hiszen évfolyamismétlésre bukott. A másik 3 
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tanuló csupán 1 tantárgyból nem tudta teljesíteni a követelményeket. /angol, fizika és 

matematika tantárgyakból/ Az összes tantárgyi bukások száma is csökkent, a tavaly év végi 

adatokkal összehasonlítva. 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. /1,9%/ 

 

Az iskola tanulmányi átlaga: 

 2015/2016. 

év vége 

2016/2017. 

év vége 

2017/2018. 

év vége 

2018/2019.  

félév 

2018/2019. 

év vége 

készségtárgyakkal 4,0 4,09 4,23 4,09 4,208 

készségtárgyak nélkül 3,8 3,87 3,93 3,92 3,925 

 

 

 

 

Az iskola tanulmányi eredménye kimagasló: 4,208. Ugyanilyen magas volt az első félévben is 

és a tavalyi év végén is. Örvendetes, hogy törekednek a tanulók jó bizonyítványra, az idei évben 

29 kitűnő tanuló 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.  

4

4,09

4,23 4,208

3,8
3,87

3,92 3,925

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

2015/2016. év vége 2016/2017. év vége 2017/2018. év vége 2018/2019. év vége

Készségtárgyakkal Készségtárgyak nélkül



 

 

Osztályok tanulmányi átlagainak eltérései: 

 

Osztály Készségtárgyakkal Készségtárgyak 

nélkül 

Eltérés 

2. E 4,41 4,08 0,33 

3. A 4,43 4,14 0,3 

3. B 4,03 3,45 0,58 

4. A 4,68 4,51 0,17 

4. B 3,97 3,27 0,57 

5. A 4,41 4,2 0,2 

5. B 4,07 3,96 0,11 

6. A 4,25 4,01 0,24 

6. B 4,16 3,89 0,27 

7. A 4,3 4,14 0,16 

7. B 3,82 3,73 0,09 

8. A 3,91 3,72 0,19 

 

Tantárgyak iskolai átlagai: 

 Tantárgy Átlag Értékelt évfolyamok 

1. Hon és népismeret 4,96 5. 

2. Életvitel és gyakorlat 4,88 2-7. 
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3. Etika/Hit- és erkölcstan 4,82 2-8. 

4. Vizuális kultúra 4,77 2-8. 

5. Ének-zene 4,69 2-8. 

6. Testnevelés 4,62 2-8. 

7. Mozgókép és médiaismeret 4,54 8. 

8. 2. idegen nyelv - angol 4,09 7-8. 

9. 2. idegen nyelv - német 4,09 7-8. 

10. Angol nyelv 4,06 4-8. 

11. Informatika 4,06 6-8. 

12. Magyar irodalom 3,93 2-8. 

13. Földrajz 3,83 7-8. 

14. Környezetismeret 3,82 2-4. 

15. Természetismeret 3,82 5-6. 

16. Történelem 3,81 5-8. 

17 Kémia 3,65 7-8. 

18 Matematika 3,65 2-8. 

19. Magyar nyelvtan 3,62 2-8. 

20. Német nyelv 3,51 4-8. 

21. Biológia 3,45 7-8. 

22. Fizika 3,35 7-8. 

 

Tantárgyi jelesek: 

Tantárgy Létszám %-os arány 

 félévi év végi  

Magyar nyelvtan 37 45 22% 

Magyar irodalom 56 64 31% 

Matematika 29 44 21% 

1. Idegen nyelv 43 46 30% 

angol 29 33 22% 

német 14 13 8% 

 



 

 

Tanulmányi helyzet értékelése 

1. osztályok értékelése 

Kiválóan teljesített a tanulók 37%-a,jól teljesített a tanulók 33%-a, megfelelően teljesített 

26%. Örvendetes, hogy idei tanévben 1 tanuló szorult felzárkóztatásra, de senki nem ismétli 

az első évet. Az idei tanévben is az Egész napos iskola rendszerében tanulhattak az egyik 

osztályban a tanulók, 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: 4,208 /A tavalyi évben 4,23 volt./ 

A tanulók 14%-a /29 fő/ kitűnő tanulmányi eredményt ért el. A tanulók csupán 1,9%-a /4 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 jelentősen nem változott a bukások száma. 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: 202 fő, 2 fő magántanuló még nem tett 

osztályozó vizsgát, mivel az egyikük tanulmányait külföldön folytatta és csak később érkezik 

Magyarországra. A másik 5. osztályos magántanuló háromszori kiértesítésre sem jelent meg a 

vizsgán, így - a tankerület jogászával egyeztetve – lehetőséget kap augusztusban egy újabb 

osztályozó vizsgára. 
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3. Magatartási eredmények 

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

- példás:   50 fő – 46 % 

- jó:          38 fő – 35 % 

- változó: 19 fő -  18 % 

- rossz:      1 fő –   1% 

 

 1.E 1.B 2.E 3.A 3.B 4.A 4.B Össz. 

példás 3 6 7 15 6 11 2 50 

jó 8 5 4 4 4 3 10 38 

változó 2 2 6 0 8 0 1 19 

rossz 1 0 0 0 0 0 0 1 

 

 

 

5-8. osztályok: 123 fő - minősítve: 118 fő 

- példás: 78 fő – 66 % 

- jó:  32 fő – 27 % 

- változó:   8 fő -   7 % 

- rossz:   0 fő –   0 % 

 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A Össz. 

példás 11 9 12 8 14 8 16 78 

jó 5 2 3 7 2 5 8 32 

változó 0 2 1 0 0 3 2 8 

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

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

- példás:  43 fő – 40 % 

- jó:         47 fő – 43 % 

- változó: 14 fő - 13 % 

- hanyag:   4 fő – 4 % 

 1.E 1.B 2.E 3.A 3.B 4.A 4.B Össz. 

példás 5 8 7 8 4 10 1 43 

jó 6 4 10 8 7 4 8 47 

változó 3 1 0 3 3 0 4 14 

hanyag 0 0 0 0 4 0 0 4 
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5-8. osztályok: 123 fő - minősítve: 118 fő 

- példás: 51 fő – 43 % 

- jó:  36 fő – 31 % 

- változó: 27 fő -  23% 

- hanyag:  4  fő –   3% 

 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A Össz. 

példás 8 5 8 9 6 2 13 51 

jó 6 4 5 3 5 8 5 36 

változó 2 3 3 2 5 4 8 27 

hanyag 0 1 0 1 0 2 0 4 

 

 

 

Magatartás, szorgalom értékelése 

Tanulóink 56%-a példás és 30 %-a jó magatartású, 12%-a változó és csupán 1%-a rossz 

magatartású. Örvendetes, hogy csupán a 1.E osztályban volt rossz magatartású tanuló, a felső 

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

iskolavezetés is kapcsolatot tartott a szülőkkel. Ezen kívül heti kapcsolatot tartottunk a 

Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, az óvodai-iskolai szociális segítővel. Az idei 

félévben sajnos a 7.B osztályban egy tanuló magatartási problémái miatt rendkívüli 

tantestületi értekezletet, tárgyalást kellett tartanunk, ahova a szülőket is meghívtuk. 

Eredményes volt a tárgyalás, év végéig semmilyen probléma nem volt már a tanulóval. A 

másik magatartási ügy a 8. osztályban volt, ahol egy lány terhes lett és megtartotta a kisbabát, 

ezért magántanulóvá kellett tenni.  

Tanulóink 41%-a példás és 36% jó szorgalmú, 18%-a változó és 0,03% hanyag. Ez 8 tanulót 

jelent, a 3.B és az 5.B,6.B, 7.B osztályokban. Az eredmény összhangban van az osztályok és 

az iskola tanulmányi eredményeivel, hiszen a 4,208 átlag ezt bizonyítja. Szorgalmasak, 

kitartóak a tanulóink. 
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Dicséret – Elmarasztalás 

Osztályonkénti megoszlás: 

Osztály Dicséret Elmarasztalás 

1.E 9 6 

        1.B 13 2 

2.E 41 6 

3.A 44 2 

3.B 37 20 

4.A 147 0 

4.B 10 9 

5.A 31 5 

5.B 17 7 

6.A 39 0 

6.B 55 4 

7.A 36 8 

7.B 12 15 

8.A 40 24 

Össz. 531  

tavalyi évben: 407 

108 

tavalyi évben: 103 

Dicséretek megoszlása: 

 szaktanári osztályfőnöki  igazgatói összesen 

1.E 1 8 0 9 

1.B 11 2 0 13 

2.E 1 22 18 41 

3.A 29 0 15 44 

3.B 29 0 8 37 

4.A 84 14 49 147 

4.B 0 0 10 10 

5.A 7 11 13 31 

5.B 1 0 16 17 

6.A 16 9 14 39 

6.B 11 8 36 55 

7.A 2 7 27 36 

7.B 2 9 1 12 

8.A 3 7 30 40 

összesen 197 97 237 531 



Elmarasztalások megoszlása: 

 szaktanári osztályfőnöki igazgatói nevelőtestületi összesen 

1.E 1 5 0 0 6 

1.B 0 2 0 0 2 

2.E 3 3 0 0 6 

3.A 0 2 0 0 2 

3.B 6 12 2 0 20 

4.A 0 0 0 0 0 

4.B 8 1 0 0 9 

5.A 3 2 0 0 5 

5.B 7 0 0 0 7 

6.A 0 0 0 0 0 

6.B 4 0 0 0 4 

7.A 3 5 0 0 8 

7.B 10 1 3 1 15 

8.A 18 6 0 0 24 

összesen 63 39 5 1 108 

 

5. Mulasztások 

 
2016/2017. év 

vége 

2017/2018. év 

vége 

2018/2019. 

félév 

2018/2019. 

év vége 

Mulasztási órák 

száma 
14217 óra 

12637 óra 9174 óra 17911 óra 

1-4. osztályok 6532 óra 6231 óra 4544 óra 8987 óra 

5-8. osztályok 7685 óra 6406 óra 4630 óra 8924 óra 

Egy tanulóra jutó 

mulasztási órák száma 
44 óra 

58,23 óra 40,59 óra 77,53 óra 

Igazolatlan órák száma 298 óra 213 óra 193 óra 422 óra 

1-4. osztályok 205 óra 163 óra 45 óra 72 óra 

5-8. osztályok 93 óra 50 óra 148 óra 350 óra 

Egy tanulóra jutó 

igazolatlanul 

mulasztott órák száma 

1,2 óra 

 

0,98 óra 

 

0,8 óra 

 

1,82 óra 

 

 

 

 



Igazolatlan hiányzások megoszlása osztályonként: 

1.B 12 óra 1 tanuló 

3.B 60 óra 3 tanuló 

5.A 1 óra 1 tanuló 

5.B 123 óra 1 tanuló 

6.A 3 óra 1 tanuló 

6.B 4 óra 1 tanuló 

7.B 64 óra 1 tanuló 

8.A 155 óra 1 tanuló 

 

 

 

Mulasztási helyzet 

Az összes mulasztási órák száma: 17911 óra. Az egy tanulóra jutó mulasztási órák száma 77,53 

óra. Nagyon magas ez a szám, nagyon sokat hiányoztak tanulóink. A legmagasabb a 1.E és 2.E 

osztályokban, de ezekben az osztályokban egész napos rendszerben tanulnak, így 9 órával 

számolja a rendszer. A 8.A osztályban magas még, ahol a legmagasabb az osztálylétszám. Az 

igazolatlan órák száma 422 óra. 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.  
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6.. SNI tanulók integrált oktatása 

Az SNI tanulók évfolyamonkénti megoszlása 

2019. június 

Alsó tagozat fő Felső tagozat fő 

1. E 

1. B 

2. E 

3. A 

3. B 

4. A 

4. B 

1 

2 

3 

3 

5 

2 

4 

5. A 

5. B 

6. A 

6. B 

7. A 

7. B 

8. A 

1 

5 

2 

5 

1 

3 

6 

 20  

összesen 

23 

43 

 

 

A tanévet 44 SNI tanulóval kezdtük és 43 tanulóval fejeztük be. Ez a tanulólétszám 18,6%-a. 

A szakértői véleményben foglaltak alapján nem tudtuk biztosítani a fejlesztésüket, mert 

Zsikláné Kovács Csilla gyógypedagógus nyugdíjba vonult, így csupán Tancsics Anett 

gyógypedagógus kolléganő 0,75 státuszon látta el a 44 tanuló fejlesztését. Csoportokban, az 

előírt órák felét minden esetben megkapták a tanulók. Hatalmas segítségére volt a pedagógiai 

asszisztensünk, aki mindenben segítette a munkáját. Az SNI tanulók eredményes integrált 

oktatása 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.  

Az év végi eredmények tekintetében 3 SNI tanulónak nem sikerült teljesíteni a 

követelményeket, sajnos pótvizsgázni kell majd augusztusban, 1 tanuló évismétlésre bukott. 

Reményeink szerint a következő tanévben betöltött lesz a másik gyógypedagógus státusz is, 2 

kolléganő látja majd el az SNI tanulók fejlesztését. 

Az SNI tanulókról Tancsics Anett kolléganő készített beszámolót, amit az igazgatói 

beszámolóhoz csatoltam. A jövő tanévben szeretnénk egy SNI tanulóknak megrendezendő 

tanulmányi versenyt meghirdetni. Nagy öröm számomra, egy saját verseny! 
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7. BTMN tanulók fejlesztése 

A 2018/19-es tanévet 4 csoporttal és 18 tanulóval kezdtük meg. Év végére a visszaérkezett 

vélemények alapján, 20 tanulóval zártuk az évet. 4 tanuló a kötelező kontroll vizsgálat után SNI 

besorolást kapott. Egy tanuló a vizsgálaton nem jelent meg, így a későbbi időpont miatt az ő 

véleményére még várunk. / 21 tanuló lesz a kezdőlétszám a következő tanévben/  

Továbbra is sok gondot okozott, hogy minden délutáni elfoglaltság megelőzi a fejlesztő 

foglalkozásokat. A tanulók többségének tanulási zavara fáradékonyságával is összefügg, így a 

fejlesztés a hetedik órában már sikertelen. 

„Egy alsós, egy vegyes és két felsős csoporttal dolgoztam. Az általános iskola alsó osztályaiban 

számos olyan lehetőség kínálkozik, amikor egyénileg vagy csoportosan, egy-egy tananyaghoz 

kapcsolva (írás, olvasás, számolás tanulása és gyakorlása) lehetőség van a képességfejlesztésre. 

Ezt kihasználva valamelyest megpróbáltam a képesség fejlesztésen túl a tantárgyi kiigazításban, 

elmélyítésben is segíteni. A figyelem, memória és szövegértés fejlesztése minden órán fontos 

feladatnak számított. A digitális anyagok fejlesztés terén nyújtott lehetőségei egyre szerte 

ágazóbbak. A felső tagozatos csoportoknak már a tantárgyi megsegítés fontos eleme a fejlesztő 

foglalkozásoknak. Ez nem a megtanítást jelenti, hanem a tanult tananyagból a lényeg 

kiemelését, megértését. Az BTM nehézséggel küzdő gyermekek többsége a tananyagot látó- 

halló tanulással sajátítja el. A felső tagozaton hatékonyabbnak ítélem meg a két-tanári modellt. 

A kollégáknak és a gyermekeknek is nagy segítség, ha a tanítás folyamatában kapnak 

támogatást. Ilyenkor a SNI tanulókat is megsegítettem az órákon. A gyógypedagógus 

kollégával napi szinten beszéltük meg a gyerekek fejlődési menetét, a támogatások módját, 

nagyon sok segítséget kaptam. Azt gondolom a jövő tanévben a 8. osztályos tanulóknak több 

fejlesztő órát, tantárgyi megsegítést kellene adni. Nem csak fizika és kémia, hanem matematika 

és magyar órákon is.” – Pusztai Krisztina fejlesztő pedagógus beszámolója. 

 

8.  Magántanulók 

 név időpont státusz indoklása 

1. Kolompár Liliána 5.B 2018. szeptember 1. Szülő kérésére szakértői 

vélemény alapján 

2. Giddes-Lukács Luka 5.B 2018. szeptember 1. Szülő kérésére külföldön 

folytatja tanulmányait 

3. Forgács Maik  5.B 2018. szeptember 1. Szülő kérésére 

4. Muhovits Milán 8.A 2018. szeptember 1. Szülő kérésére 

5. Sárközi Klaudia Fanni 8.A 2019. május 13. Szülő kérésére 

 

Az idei tanévben 5 magántanuló volt, mind az 5 felsős tanuló. 2fő 8. osztályos tanuló sikeres 

év végi osztályozó vizsgát tett, Kolompár Liliána 5 tantárgyból bukott, évismétlésre, de az 



ARANYHÍD EGYMI-ben folytatja szintén 5. évfolyamon a tanulmányait. Giddes-Lukács Luka 

augusztusban érkezik haza Magyarországra, így akkor tud vizsgát tenni.  Végül Forgács Maik 

5. osztályos tanulót 3-szor értesítettük osztályozó vizsgára, de egyszer sem jelent meg. A 

Tankerület jogászával egyeztetve augusztusban kap még egy lehetőséget a vizsga letételére. 

 

9.  Alapfokú Művészeti Iskola 

Iskolánk sajátos arculatát meghatározza művészeti képzésünk. Tanuló létszámunk év elejéhez 

képest csökkent, 77 fővel indultunk, a II. félévet 76 tanulóval kezdtük és végül 71 tanulóval 

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

egészségügyi problémák miatt.. Egy tanszakon tanul 63 fő, 2 tanszakon tanul 8 fő. A környezet 

és kézműves kultúra tanszakon 3 csoportban 43 fő tanul, a társastánc tanszakon szintén 3 

csoportban 28 fő. Tehetséges tanulók szép eredményekkel képviselik iskolánkat a különböző 

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

mindkét tanszakon, majdnem minden tanuló jeles bizonyítványt kapott. /1 kivételével/ 

Részletes beszámoló csatolva. 

 

10.  Tanulói balesetek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasonló balesetek megelőzéséhez szükséges intézkedés:  

- testnevelés órákon rendszeres balesetvédelmi oktatás. 

- napköziben nagyfokú odafigyelés, pedagógus jelenléte 

 

 

 

 



 

11. FORRÁSTEREMTÉS: tanulók jutalmazása, az intézmény támogatása 

Alkalom Időpont Összeg Támogatás 

 

Igazgatói dicséretek 

versenyeredményekért 

Folyamatos egész 

tanévben 

- 

oklevél 

- 

Rendhagyó irodalom 

óra 

2018. szeptember 3.500 Tudás Fája 

Közalapítvány 

Zene Világnapja 2018. október 1. 8.000 Tudás Fája 

Közalapítvány 

Egészségnevelési hét 2018. november 17.000 Tudás Fája 

Közalapítvány 

Télapó 2018. december 

6. 

25.000 Tudás Fája 

Közalapítvány 

Karácsony 2018. 

december22. 

37.000 Tudás Fája 

Közalapítvány 

Jan.12.Ünnepség 2019. január 12. 5.000 Tudás Fája 

Közalapítvány 

Mesemondó verseny 2019. január 10.000 Tudás Fája 

Közalapítvány 

Farsang 2019. február7. 28.000 Tudás Fája 

Közalapítvány 

Alsó tagozat bútorhuzat 2019. január 22.000 Tudás Fája 

Közalapítvány 

Költészet napja 2019. április 11. 27.000 Tudás Fája 

Közalapítvány 

Fenntarthatósági 

témahét 

2018. április 9-

13. 

3.450 Tudás Fája 

Közalapítvány 

Papírgyűjtések jutalom őszi, tavaszi 65.000 Tudás Fája 

közalapítvány 

Zöldkártya jutalmazás  2019. május 28. 100. 000  EFOP pályázat 



ökokirándulás 

Hatosfogat Művészeti 

Fesztivál 

2019. május 10. 28.000 

 

120.000 

120.000 

Tudás Fája 

Közalapítvány 

EFOP 

Tankerület 

Erdei Iskola támogatása 2019.május 20-

22. 

30.000 Tudás Fája 

Közalapítvány 

Takács János 

Emléktorna 

2019.május 31. 20.000 

 

20.000 

Tudás Fája 

Közalapítvány 

Sportkör 

Művészeti iskola táncos 

ruhák 

2019. május 10.000 Tudás Fája 

Közalapítvány 

Művészetis tanulók 

elismerése 

AMI zárórendezvény 

TÁNCEST 

2019. június 3. 23.000 Tudás Fája 

Közalapítvány 

Dráma szakkör 

támogatása, 

színházlátogatás 

2019. május 13.500 Tudás Fája 

Közalapítvány 

Legek 

jutalomkirándulása 

2019. június 07. 150.000 Tudás Fája 

Közalapítvány 

Tündérkert avató 2019. május 31. 7.500 

2.000.000 

 

Tudás Fája 

EFOP 

Szülő Közösség 

vendéglátás 

Tanévzáró ünnepség 2019. június 15. 45.800 

25.800 

Tankerület 

Tudás Fája 

Közalapítvány 

Tudás díj 2019. június 15. 200.000 

 

Tudás Fája 

Közalapítvány 



ÖKO-RÁCIÓ Díj 2019. június 15. 150.000 PANNON ÖKO-

RÁCIÓ 

Környezetvédelmi 

Kft 

Nyelvvizsga 2 tanuló 2019. június 15. 25.000 Tudás Fája 

Közalapítvány 

Hatosnapok 2019.június  55.000 Tudás Fája 

Közalapítvány 

Jubileumi névadó 

ünnepség 

Iskolai zászló, moniló 

2019.június 14. 254.313 Tudás Fája 

Közalapítvány 

Kirándulások, 

szakkörök, túrák 

Egész tanév 600.000 EFOP 

Eszközvásárlás, sport 2019.június 2.200.000 EFOP 

Határtalanul utazás 2019.április.15-

18. 

2.394.068 Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő 

Művészeti és -Ökotábor 2019. június 17-

20. 

400.000 EFOP 

Sport tábor 2019.június 17-

21. 

41.783 Tudás Fája 

Közalapítvány 

Napközis tábor 2019. június 24-

28. 

250.000 KEHOP 5.4.1. 

Összesen:  

 
9.534.714  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 

A tanév mottója: „Úgy szeresd őket, amilyenek, és olyanok lesznek, amilyennek 

szeretnéd.” 

Célunk: Elfogadó légkörben, de az erkölcsi normák és szabályok betartatásával a 

színvonalas nevelő-oktató munka feltételeinek megteremtése, amelyben a tanulási 

folyamat hatékonyan megvalósulhat. 

 

1. „BOLDOG ISKOLA” cím  

Nevelő-oktató munkánk során elsősorban a pozitív megerősítést, pozitív gondolkodás 

módszerét alkalmazzuk. Sokat dicsérünk, és különösen a problémákkal küzdő gyerekek 

esetében erre minden apró lehetőséget megragadunk.  

Soha nem a gyerek személyét szidjuk, hanem azt a negatív cselekedetet, amit elkövetett. Az 

elkövetett hibákat, az okozott károkat mindig jóvátétellel próbáljuk a gyerekekkel helyrehozni.  

Boldogságórák tartása havonta, meghatározott témák alapján. 

A cím átadása tankerületi részről a Karácsonyi műsorban megtörtént. 

     

 

 

 

 

 

 

A Boldogságórákat a II. félévben is tartották a kollégák. Az órákat tanulók, pedagógusok 

egyaránt nagyon élvezték, nagy örömmel várták. 

A második félév során több megbeszélésünk, programunk volt: 

 Február 12-én: egy film készítését terveztük el. Minden pedagógus bemutató órát tartott, 

aminek egy részletét felvettük. Ebből egy film készült, ami az iskola honlapján 

megtekinthető. Szerintem nagyon jól sikerült. Ugyanezen a megbeszélésen készültünk 

fel a márciusi szakmai bemutatóra. 



 Március 11- én: az érdeklődő pedagógus kollégáknak a Szombathelyi Pedagógusok 

Szakmai Képviseletének felkérésére egy bemutatót tartottunk a Boldog Iskola eddigi 

munkájáról. Megmutattuk a készített filmet. Egy prezentációban ismertettem a Boldog 

Iskola program lényegét. A programot kötetlen beszélgetés zárta. A visszajelzések 

szerint is nagyon jól sikerült ez a délután. 

 Április 17-én kollégánk Boldizsár Katalin részt vett a Föld napján való éneklésben is 

egy öko kirándulás keretében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Május 15-én igazgatói értekezlet keretében Tankerületi Igazgató Úr kérésére előadást 

tartottam a Boldog Iskoláról. Nagy megtiszteltetés volt a felkérés. 

 Május 30-án kollégáink részt vettek az országos szakmai napon: megerősítést kaptunk, 

hogy jól dolgozunk, biztatást, hogy folytassuk. 

 Június 14-én tartottuk a záró projektet, ahol összefoglaltuk munkánkat, kiállítást 

rendeztünk, énekeltünk… 

 Június hónapban beadtuk a jövő évi pályázatot. Reméljük, nyer és folytatódhat a 

megkezdett munka. 

 Június hónap végén talán végre sikerült elvégeznünk a 30 órás tanfolyamot. Már 

háromszor jelentkeztünk, de létszám hiányában elmaradt. 

A Boldog Iskolai Csoport vezetője beszámolót adott le a II. félév munkájáról. Csatoltam a 

beszámolóhoz. 

 

 

 

 

 

 



2. Minőségi tanórák 

Úgy készüljünk fel minden óránkra, hogy az érdekes és munkáltató óra legyen! Az önálló 

tanulást segítjük azzal, hogy a házi feladatok feladásánál egyértelművé tesszük a gyerekek és a 

szülők számára, mi a megtanulandó és mi az írásbeli feladat. 

Az Önértékelési Csoport ebben a félévben több pedagógus esetében önértékelést végzett, 

egymás órát látogatták, megbeszélték. – beszámoló a félév munkájáról, intézményvezető 

helyettesi beszámolóban. 

Intézményvezetőként gyakran látogattam a pedagógusok óráit, minden esetben megbeszélést 

tartottunk az órákról. 14 esetben, minden óráról feljegyzést készítettem, főleg azokban az 

osztályokban ahol probléma volt a tanulókkal, vagy a pedagógusok munkájára érkezett panasz. 

Természetesen minden esetben az új kollégák munkájába is betekintettem, segítettem.  

 

3. Iskolai fegyelem 

A tanítási órák fegyelmét minden kollégának biztosítani kell! Ne engedjük, hogy a gyerekek 

bekiabálással vagy fegyelmezetlen magatartással társaik tanulását akadályozzák. Ne hagyjuk, 

hogy bármelyik gyerek másik gyereket bántson! A gyerekek közötti konfliktusok megelőzése 

érdekében a folyamatos felügyeletet biztosítanunk kell. Az ügyeletes mindig legyen a helyén! 

Egy tanuló esetében /7.B/ rendkívüli tantestületi megbeszélést kellett lefolytatnunk, 

sorozatosan zavarja a tanítási órákat, szüneteket. Behívtam a szülőket, jegyzőkönyvet vettünk 

fel az esetről. Sikeres volt a kezdeményezés, év végéig nem volt panasz a tanuló viselkedésére.  

 

4. Formális-informális  

A szabadidőben segítjük a tanulókat a hasznos elfoglaltság, játék megtalálásában. A szabadidős 

és a felzárkóztató foglalkozásokra ugyanúgy fel kell készülnünk, mint a tanítási órákra. Az 

egyéb foglalkozások rendjét is következetesen be kell tartanunk a nyugodt tanulási légkör 

érdekében. A közösségi programokkal erősítjük az iskola közösségéhez tartozást. /EFOP, IPR, 

AMI, szakkörök, tehetséggondozás…/  

 

Részletes beszámoló az EFOP, IPR, AMI beszámoló a II. félévi tevékenységekről. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nevelési, oktatási célok, feladatok 

 

1. Kulcskompetenciák –  

A kulcskompetenciák megalapozása valamennyi tantárgy keretében, egyéni képességek 

differenciált fejlesztése 

• Alsó tagozaton: az Egész napos iskola kötetlen időbeosztásának kihasználása a 

kulcskompetenciák és a tanulók egyéni fejlesztésére /folyamatos visszajelzés, havonta 

megbeszélések, félévente beszámolók/  

Az 1.E és 2.E osztályfőnökeitől kaptam beszámolót, csatolom: 

 

Beszámoló az egész napos iskoláról – 1.E 

„Szülőként már volt tapasztalatom az egész napos iskoláról, hiszen gyermekem első és második 

osztályban ebben a rendszerben tanult. Örültem annak, hogy most egy másik oldalról is 

megismerhettem és kipróbálhattam. Nem bántam meg.  

A hagyományos (egymás után 4-5 esetleg 6 tanítási óra) órarenddel szemben a tanítási órák 

között pedagógiai foglalkozások vannak. Ezeken a foglalkozásokon bármit csinálhattam, a 

fantáziámra volt bízva, mire használom fel ezeket a 45 perces időszakokat. A szabadidős 

tevékenységek színes palettájából csak néhány: mese- és zenehallgatás, séta, játék, sport, 

kézműveskedés. De a pedagógiai foglalkozásokon készültünk a karácsonyi műsorra, itt tanultuk 

meg az anyák napi verset, itt gyakoroltunk a vers- és a mesemondó versenyre is. Ezek a 

foglalkozások színt vittek a mindennapokba, nem monoton egymásutánban zaj lottak az órák. 

A másik előny – tanulók, szülők számára egyaránt – hogy nincs házi feladat. A házi feladat – 

ha van – elkészül az iskolában a tanóra keretében, mégpedig annak a pedagógusnak a 

felügyelete alatt, aki a tananyagot tanította. A tanóra lehetőséget biztosított a korrepetálásra, 

felzárkóztatásra is. Itt lehetett foglalkozni azzal a tanulóval, aki hiányzott vagy nem értett 

valamit, illetve gyakoroltuk az órán tanultakat. Óriási segítség a szülőknek az, hogy a gyereknek 

nincs házi feladat. Ezt ugyanakkor nagy buktatónak is érzem. A szülők – 1-2 kivételtől 

eltekintve – semmit, de semmit nem gyakoroltak a gyermekükkel, sokan azt sem tudták, hogy 

mit tanult az iskolában. Annak a gyereknek, aki könnyen veszi az akadályokat, nincs szüksége 

még otthoni megerőltető gyakorlásra, de ezeknek a tanulóknak a többsége nem ilyen. 

Szükségük van (lenne!) egy kis otthoni megerősítésre is. A szülők mindent az iskolára 

hárítanak.  

Az iskolaotthonos rendszer lényege, hogy a tanulók csak hétvégén viszik haza a felszerelésüket: 

az iskolatáskát, tolltartót, füzeteket stb. az iskolában hagyják. A szeptemberi szülői értekezleten 

a szülők azt kérték, hogy ez ne így legyen. A gyerekek naponta hozták-vitték a tanszereket. 

Csak tudnám miért? A ceruzákat nem faragták ki, a tájékoztatóba beírtakat napokkal később 

írták alá stb., de ez természetesen nem az iskolaotthonos rendszer hibája.  



Ez az oktatási forma két tanító közös egymást segítő, támogató munkáján alapul. Fontos, hogy 

akik együtt dolgoznak, megértsék egymást, munkájukat egymással összehangolva végezzék.  

A siker másik kulcsa a jó órarend, amit nem könnyű elkészíteni, ugyanis nagyon sok mindenhez 

kell igazodni. 

Csak jót mondhatok az egész napos iskoláról, ezt nem csak a gyerekeknek találták ki, én is jól 

éreztem magam benne.” /Révi Renáta – osztályfőnök/ 

 

Beszámoló az egész napos iskoláról – 2.E 

Az első évfolyam sikerességén, eredményein felbuzdulva, nagy lendülettel és optimizmussal 

kezdtük el a második osztályt. Nyugodtan kijelenthetem, hogy ezen az évfolyamon is jól 

vizsgázott az egész napos rendszer. Mi nevelők és a tanulók egyaránt élvezhettük a 

lehetőségekhez képest legjobban, legcélszerűbben összeállított órarend előnyeit. A fő 

tantárgyakat a reggeli, illetve a délelőtti órákban tanítottuk, míg a készségtárgyak, a pedagógiai 

foglalkozások pedig egész napra szétosztva, főként a délutánjainkat tették színessé, 

változatosabbá. A 17 főből 12 kisgyerek még művészeti órákon is munkálkodott és táncolt. A 

többféle sportos elfoglaltság, illetve a rocky még tovább gazdagította a szabadidős 

tevékenységek amúgy is széles palettáját.Az írásbeli házi feladatok szinte észrevétlenül, 

játékosan készültek el tanórák keretében. A tantárgyi órákon nem kellett a gyengék erejét 

meghaladó ütemben tanulni, rohanni a tananyagban. Ha éppen valamivel nem végeztünk, nem 

jutott idő rá, azt tanórákon folytattuk, illetve pótoltuk. A pluszban biztosított tanórák a 

differenciálás színterei lettek, a gyengéket felzárkóztattuk, a tehetségeket gondoztuk, több plusz 

feladatot kaptak, versenyekre készültünk. A megyei Zrínyi matematika versenyen is 

kipróbálhatták erejüket, rutint szereztek a következő évekre. Harami Felícia felkerült az 

értékeltek közé, 148. lett. A pedagógiai foglalkozásoknak nagy hasznát vettük. Ezeken az 

órákon lehetőségünk nyílt a tanultak kiegészítésére, alkalmazására, új ismeretek szerzésére, 

nevelési feladatok megbeszélésére, a helyes viselkedés gyakorlására különböző szituációkban, 

de még a szabadidős tevékenységek hasznos eltöltését is eredményesen szolgálták.  

Bekapcsolódtunk a témahetek programjaiba, műsort tanultunk, most év végén Hatos 

vetélkedőre készültünk és sorolhatnám tovább. Tanulóink vers – és mesemondásban, rajzban, 

táncban egyaránt sikeresen profitáltak a sokszínű iskola nyújtotta lehetőségekből. Nagy Regina 

versmondásban többször első helyezést ért el, a váti mesemondó versenyen is első lett. Ő 

képviselte iskolánkat. Az osztály táncosai és Regina versmondásban arany minősítést kapott a 

HATOSfogat Fesztiválon. Balázs Noel és Harami Felícia alkotásai pedig rajzpályázaton lettek 

díjazottak.  

Osztályunk sokoldalú emberkékből tevődik össze. Minden kisgyerek más-más területen 

tehetséges.  



Ahhoz, hogy ilyen szép teljesítményt értek el, hozzájárult az is, hogy Lívivel mindig egy húron 

pendültünk a tanítás és a nevelés területén egyaránt. Nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. Úgy 

néz ki, hogy útjaink nem válnak el és Lívi, mint napközis nevelő marad az osztállyal. 

Harmadikban áttérünk a hagyományos rendszerre. A zökkenőmentes átmenet érdekében már 

ebben a tanévben többször adtunk szorgalmi feladatokat, illetve otthoni szóbeli tanulnivalót. 

Célunk ezzel kötelességtudatuk fejlesztése volt. Az osztály jól nevelt, tudnak úgy viselkedni, 

ahogy kell. Köszönnek, segítőkészek, kedvesek.  Sajnos a fiúk között van egy kemény mag. Ők 

hozzák és közvetítik most is az otthoni nevelési értékeket. Nem a gyerekek, hanem az 

engedékeny szülők tehetnek erről az olykor elfogadhatatlan viselkedésükről. Mivel egész nap 

a tanulókkal voltunk, lehetőségünk nyílt megismerni őket minden téren. Személyiségük, 

jellemük, tulajdonságaik különböző helyzetekben, kötött és kötetlen szabadidőben mutatkoztak 

meg előttünk. Én most is csak ajánlani tudom az egész napos rendszert bárkinek, aki ki akarja 

próbálni. Előnyeit biztos, hogy még sokáig emlegetni fogjuk mi nevelők, de a tanulók és a 

szülők többsége is.” – /Benczik Gyuláné-osztályfőnök/ 

     

• Felső tagozaton: az önálló tanulási képességek erősítése  

A felzárkóztató foglalkozások alkalmával sikerült erősíteni, segíteni. 

 

2. Környezettudatosság –  

Környezettudatos nevelés és egészséges életmódra nevelés 

• Az ÖKO iskolai programok folytatása –  Örökös ÖKO iskolai cím beadása – csak a 

következő tanévben lesz lehetőség /ÖKO-SPORT mnk./ 

• Névadónkhoz kapcsolódóan HATOS NAPOK voltak, kimagasló munkát végeztek a 

munkaközösségek. 3 programokkal teli, magas szintű szervezőmunka valósult meg. 

Elkészült iskolánk zászlaja, jubileumi névadó ünnepséget tartottunk.  

• TÜNDÉRKERT megvalósítása, avatása /EFOP csoport/ - kimagasló munka volt, egy 

csodálatos kerttel gazdagodott iskolánk. 

 

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. 

 



3. Közösségformálás -  

Közösségformálás tanórán kívüli közösségi programok, versenyek, kirándulások szervezésével 

 Minden osztályfőnök a munkatervében részletesen szerepeltesse, mit tervez az évre.  

 Szülők, szülői szervezet, civil szervezetek aktívabb bevonása az iskola életébe  

 Kapcsolat felvétele, a közösen tervezett programok megvalósítása – részletes 

beszámolók az osztályfőnökök beszámolóiban. 

 

4. Egyéni képességek kibontakoztatása -   

Egyéni képességek kibontakoztatása tanulmányi, sport, művészeti versenyek szervezésével 

Felelősök: szaktanárok, tanítók, művészeti iskola tanárai  

Legyen egy feljegyzés, táblázat, hogy ki milyen versenyre vitte el a tanulót és milyen eredményt 

ért el. Hány órában készítette el, mennyit foglalkozott vele.  „Formanyomtatvány” – 

igazgatóhelyettesnél, alsó és felső tagozaton egyaránt – TÚLMUNKA  

A munkaközösségvezetők beszámolóiban részletesen szerepelnek a tanulmányi versenyek 

megnevezése. 

 

5. Tanulási morál 

A felső tagozaton a tanulási morál erősítése: 

• A tanulók önálló tanulási igényének erősítése 

• A felzárkóztató foglalkozások hatékonyságának erősítése 

• Folyamatos egyéni fejlesztés 

 

6. Viselkedési normák 

Egységes, a házirendben megfogalmazott viselkedési normák következetes betartatása 

• Alsó tagozaton heti értékelések, felső tagozaton osztályfőnöki órákon 

• Egységes normaközvetítés az iskola minden dolgozója által a tanulók felé 

• Erőszakos viselkedés, rongálások megelőzése, visszaszorítása  

 - rongálások esetén jóvátétel megszervezése 

 - viselkedési problémák azonnali kezelése 

 - pozitív szokásrendek kialakítása 

 



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. 

 

7. Esélyegyenlőség 

Esélyegyenlőség elősegítése  

•  IPR program keretében a HH és a HHH tanulók fokozott segítése 

• Folyamatos fejlesztő foglalkozások tartása 

• Fejlesztő pedagógusok bevonása szükség esetén /BTMN gyermekek bukásmentessége/ 

 

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 természettudományi és a fejlesztő munkaközösségeket bemutató 

órák, foglalkozások megszervezésére kérem, munkaközösségenként a tanév során legalább egy 

tanóra, foglalkozás megszervezésére kerüljön 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. 

Emellett a Mérési Csoport közreműködését kérem a tavalyihoz hasonló mérés 

megszervezéséhez 6. és 8. évfolyamon magyarból és matematikából a tanév végén.  

Az egységességgel párhuzamosan a tanulók egyéni adottságaihoz igazodva érvényesülni kell a 

differenciálásnak is. Ez különösen fontos az SNI, BTMN, 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 

Az IPR programról részletes beszámoló csatolva.  

 

8. Tanulmányi munka 

Őrizze meg az iskola a jó tanulmányi átlagát!  /4,23 volt a tavalyi/ 

Folyamatos fejlesztés, felzárkóztatás, fejlesztő foglalkozás a lemaradóknak. Bukásmentesség 

legyen a cél! 

Sajnos az első félévben ez nem sikerült. Sem a tanulmányi átlagot, sem a bukásmentességet 

nem sikerült megtartani. Év végére jó eredmény született. Sikerült megtartani a 4,208 átlagot, 

a bukások száma 4 lett. Azért ez jó eredménynek mondható,  

 

9. Nyelvtanulás 

Kapjon kiemelt szerepet az angol, német nyelvtanulás  

/Külföldi utazások szerepe: London, Felvidék/ Határtalanul, Erasmus pályázati tevékenység 

fontossága 

LONDON – 2018. szeptember 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolai szintű angol, német vizsgák a 6. év vége, 7.,8. osztályos tanulóknak félévkor, év végén 

/vizsgarendszer kidolgozása a nyelvtanárok által/  

HATÁRTALANUL 2018. Program – 40 tanuló és 4 pedagógus részvételével, Felvidék, 

Szlovákia – 2019. április 15 – 18. 

 

 

 

 



10. Ellenőrzések  

Felkészülés a tanév ellenőrzéseire 

• Intézményi adminisztráció, dokumentáció pontossága  

• /KRÉTA, törzslapok, munkatervek, beszámolók, tanmenetek, ellenőrzők / 

• Intézményi dokumentumok aktualizálása /vezetőség/ 

• Önértékelés /intézményi, vezetői, pedagógusi/ 

• Tanfelügyeleti ellenőrzések /intézményi – 2019. 04.04, intézményvezetői – 2019. 

02.28/ 

Az Önértékelési Csoport részletes beszámolója csatolva. 

Igazgatóhelyettesi beszámoló csatolva. 

 

11. Az országos mérésből adódó feladatok  

A Mérési Csoport irányításával a munkaközösségeknek többirányú feladati vannak: 

 A 2017. évi országos kompetenciamérés kiértékeléshez kapcsolódó intézkedési terv 

ütemezett feladatainak a munkaközösségek bevonásával. A terv a 6. osztályban 3. szint 

alatt teljesítő 8. osztályos tanulók fejlesztésére vonatkozik. Az intézkedési tervben 

foglaltak szerint a 8. osztályokban mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az 

érintett tanulók alkalmasak legyenek a középiskolába lépésre. 

 A 6. és 8. évfolyamokon főként a magyar és matematika órák keretében és egyéb 

tanórán kívüli foglalkozásokon (tehetséggondozás, felzárkóztatás) kiemelt feladatunk 

minden tanuló felkészítése a szövegértési és matematikai eszköztudás mérésére. A többi 

tantárgy lehetőségeihez mérten kapcsolódjon be a tanulók szövegértési készségeinek és 

a logikus gondolkodás fejlesztésébe. A tanmenetekben „K” betű jelölje azt a tananyagot, 

ahol az országos kompetenciamérésre is készítjük tanulóinkat. 

 Ugyancsak 6. és 8. évfolyamon kerül megszervezésre az írásbeli idegen nyelvi mérés 

angolból vagy németből. Idegen nyelvi órákon hangsúlyosan fejleszteni kell tanulóink 

idegen nyelvi szövegértési készségét a tavalyi tanév tapasztalataira építve. A 

tanmenetekben „K” betű jelölje azt a tananyagot, ahol az idegen nyelvi mérésre is 

készítjük a tanulókat. 

 

12. Átmenetek 

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 iskolaelőkészítő 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. 

Az óvoda-iskola átmenet sikeressége érdekében szakmai munkaértekezletet tartottunk az alsó 

tagozatos nevelők, az óvodavezető és nagycsoportos nevelők közreműködésével. Mindkét 

intézmény elmondta a saját elvárásait, kéréseit, hogy még sikeresebb legyen a beiskolázás.  

Az óvoda április 16-án Nyílt Napot tartott a nagycsoportos óvodásoknak, ezen öten részt 

vettünk.  A beiratkozás sikeres volt, 23 kisgyermeket írattak be, a fenntartó döntése szerint 1 

első osztály indítását engedélyezte. Egész napos rendszerben, Boldizsár Katalin 

osztályfőnökségével és Hegyiné Nagy Brigitta segítségével. 

 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. Az idei tanévtől megvalósul 5. osztályban a 

tanulásmódszertan beépítése az órarendbe, 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 

kapnak 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 

Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás 

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét 2018/2019. tanév rendjéről 

szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete szabályozza.  

A továbbtanulásért felelős kollégák: Gábrielné Balikó Beatrix, Beke Péterné rendszeresen 

ellenőrzik a határidők pontos betartását. 



A nyolcadikos osztályfőnökök a tanulók szüleivel való folyamatos konzultációk útján segítik a 

továbbtanulás ügyintézését, annak adminisztrációs feladatait. 

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

osztályfőnöki és az egyes szaktárgyi helyi tantervi programok tartalmazzák (pedagógiai 

program). 

A tanév tervezése során nagy hangsúlyt fektetünk a továbbtanulásra felkészítő, illetve más 

egyéb foglalkozásokra (tantárgyfelosztás).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Intézményi önértékelésből adódó teendők 

Feladataink az intézményi önértékeléshez kapcsolódó elvárások értékelése kapcsán: évente 

értékelni kell a következő elvárásokat: 

 Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a 

munkaközösségek terveivel. 

 A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése. 

 A pedagógiai programok és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az 

egyénre szabott értékelés, amely az értékelő naplóban nyomon követhető. 

 A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatos a visszacsatolás a tanulónak és 

szüleinek. 

 Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden 

tanuló szociális helyzetéről. 

 A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 

 Nyilvántartják és elemzik az az intézményi eseményeket: kompetenciamérések, tanév 

végi eredmények (tantárgyra 2 évre vonatkozóan) versenyeredmények (országos, 

megyei, tantestületi, települési szinten), továbbtanulási mutatók, vizsgaeredmények, 

elismerések, lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, kimaradók), 

elégedettségmérés eredményei, neveltségi mutatók, stb. 

 A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló 

munkaterv szerint dolgoznak. Munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével 

határozzák meg. 

 Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges 

információkhoz és ismeretkehez való hozzáférés. 



 Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (szóbeli, 

papíralapú, digitális információátadás). 

 A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan 

felülvizsgálják, fejlesztik. 

 Az intézmény rendszeresen felméri a PP megvalósulásához szükséges infrastruktúra 

meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 

 Az intézmény felméri és reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka 

humánerőforrás szükségleteiről. 

 A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat időben 

jelzi a fenntartó számára. 

A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok voltak: 

sz. esemény / téma felelős határidő 

1. Intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzés 
igazgató 

igazgatóhelyettes 

2018. 

november 30. 

2. 
Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés 

 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

2018. 

november 30. 

A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok voltak: 

sz. esemény / téma felelős határidő 

1. 

Szaktanácsadók hívása  

/Farkas Gyöngyi pedagógushoz 

Molnár Krisztina intézményvezetőhöz/ 

igazgató 

2019.  

május 17. 

2018. október 

2.  
Önértékelési csoport:  

pedagógus önértékelések  

igazgató-

helyettes 

2019. 

június 

3.  

Molnár Krisztina – intézményvezető 

Összevont minősítési eljárás - SIKERES 

PEDAGÓGUS II – 100% 

Mesterfokozat – 98% 

Intézményfejlesztési terület – SZAKTANÁCSADÓ – 

100% 

igazgató 

 

2018. 

november 30. 

2019.    

február 12. 

2018. 

november 10. 

 

 

Az intézményi önértékeléssel és tanfelügyelettel kapcsolatos beszámoló csatolva a 

beszámolóhoz. 

 



14. Pályázati tevékenység, együttműködések 

 

 A pályázat, együttműködés neve Bevont 

tanulók 

Felelős Folyamata 

1. EFOP 3.3.7 -17. 

„Informális és nem formális 

tanulási lehetőségek kialakítása a 

köznevelési intézményekben” 

egész iskola igazgató 

EFOP csoport 

tagjai 

folyamatban 

2019. 

novemberig 

2.  HATÁRTALANUL 2018. 7.A,B, 8.A igazgató lezajlott 

3. HATÁRTALANUL 2019. Magyar 

örökségek a Felvidéken 

7.A,B /30 fő/ igazgató elbírálás alatt 

4. Boldog Iskola cím 2018/2019.tanév 

Boldog Iskola cím 2019/2020. tanév 

bevont 

osztályok 

igazgató 

Szalay Gabriella 

 

elbírálás alatt 

5. Fecskevédelmi pályázat óvoda, iskola 

tanulói 

Beke Péterné lezajlott 

6. MaTalent 4 online mérés 

matematika tehetségazonosítás 

4.A,4.B  Beke Péterné 

Boldizsár Katalin 

lezajlott 

7.  DECATHLON sportból a legtöbbet  igazgatóhelyettes 

ÖKO-SPORT mnk. 

nem nyert 

8.  Napközis ERZSÉBET Tábor  igazgatóhelyettes nem nyert 

9.  Örökös ÖKO Iskolai cím  igazgatóhelyettes 

ÖKO-SPORT mnk. 

beadása 

elhalasztva 

10. ERASMUS+ K229  egész iskola igazgató 

Gábrielné Balikó 

Beatrix 

elbírálás alatt 

11. KINDER+SPORT 15 tanuló – alsó 

tagozaton 

Kovácsné Csákvári 

Beatrix 

nyertes 

lezajlott 

12. EFOP 3.1.2 – Mindenki iskolája 

/Vizuális kommunikáció az 

oktatásban – 30 óra/ 

20 pedagógus igazgató 

 

folyamatban 

2019. 08. 26-28. 

13. EFOP-3.2.4-16-2016-00001 

„Digitális kompetencia fejlesztése”  

13 pedagógus igazgató folyamatban 

tanfolyam 

elvégzése 

megtörtént  

 



14. CODES ATHU elnevezésű projekt  alsó tagozatos 

pedagógusok 

alsó tagozatos 

tanulók 

igazgató folyamatban 

 

15. A szervezés területén 

Rendezvények, programok 

Rendezvényeink, programjaink szervezőinek, felelőseinek köszönöm a színvonalas munkát. A 

rendezvényeink nagyban támogatják Vép város kulturális életét. 

Rendezvények:  

 Tanévnyitó ünnepély 

 A Művészeti Iskola Nyitórendezvénye 

 Boldog Iskola Cím átadó ünnepség Budapesten /Erkel Színház/ 

 Aradi vértanúk emléknapja 

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe 

 Karácsonyi ünnepség 

 Doni áldozatok emléknapja 

 A Művészeti Iskola félévi Zárórendezvénye 

 A kommunista és egyéb diktatúra áldozatainak emléknapja 

 Az 1948/49-es forradalom és szabadságharc ünnepe 

 A holokauszt áldozatainak emléknapja 

 Nemzeti összetartozás napja 

 A Művészeti Iskola Záró rendezvénye és IV. TÁNCest 

 Jubileumi Névadó Ünnepség /20 éves/ 

 HATOS-Napok 

 Tanévzáró Ünnepély és Ballagás 

 HATOS-Táborok 

Programok:  

 Csatlakozás a MOBILITÁS Héthez 

 Londoni kirándulás – 2018. szeptember 23-28. 

 A Népmese Világnapjára megemlékezés 

 Hulladékcsökkentési Hét 

 Mézes Reggeli 

 A Zene Világnapjára emlékezés 

 Nyílt tanítási nap szervezése 



 Nevelési értekezlet /őszi/ - Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermek – és 

felnőttkorban /Dr Ritter Andrea/ 

 Egészségnevelési Hónap programok  

 Tantestületi kirándulás – Győr ADVENT, Pannonhalma 

 Pályorientációs Nap szervezése 

 Testvérosztályi programok 

 „Adventi Forgatag” – Szülői Közösség szervezésében 

 Alsó tagozatos Bábszínház szervezése a Művelődési Házban 

 Iskola előkészítő foglalkozások 

 Papírgyűjtés 

 Mesemondó verseny szervezése 

 „Felsőssé avatás” 

 Beiskolázási programok 

 Mikulás nap 

 Adventi Gyertyagyújtások 

 Dr Székely János püspök látogatása intézményünkben 

 DÖK Nap: Farsang 

 TUDÁS Ünnep 2019. rendezvénye – ATARU TAIKO koncertje 

 Iskolai közös korcsolyázás 

 Csatlakozás a DÉMÉTÉR Ház segítéséhez egy fotózással 

 Iskolai film a Boldogságórákról 

 ISKOLAI MOOD FILM /EFOP 3.3.7 pályázat segítségével/ 

 SZPSZK szakmai napja iskolánkban 

 MADÁRBARÁT Program – Vándorsólyom bemutató Budapestről 

 Felső tagozaton érzékenyítő órák egyházi személyek által 

 NYÍLT NAP a leendő 1. osztályos tanulóknak és szüleiknek 

 Költészet Napi versmondó verseny 

 Tavaszi papírgyűjtés 

 XII. HATOSfogat Művészeti Fesztivál 

 XXIII. Takács János Labdarúgó Emléktorna 

 TÜNDÉRKERT avató ünnepség /EFOP 3.3.7-17 pályázat segítségével/ 

 Osztálykirándulások 

 LEG kirándulás 

 

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

szereplői, akár passzív szemlélői. 



16. Belső ellenőrzések 

Tanmenetek, munkatervek kidolgozása a tanév elején megfelelő szakmaisággal  megtörtént a 

munkaközösségvezetők által. 

 Adminisztráció ellenőrzésének tapasztalatait az igazgatóhelyettesi beszámoló 

tartalmazza. 

 Tájékoztató füzetek, ellenőrzők ellenőrzése az osztályfőnökök feladata havi 

rendszerességgel. 

 Felmérések elvégzése, ellenőrzése, értékelése a Munkatervben 

meghatározottak  szerint a munkaközösségek és vezetőik feladata. 

 Munkatervi feladatok, rendezvények, programok előkészítésének, 

szervezésének és  megvalósításának ellenőrzése igazgatói, 

igazgatóhelyettesi vagy  munkaközösség  vezetői hatáskörben 

megtörtént. 

 Óralátogatások alkalmával a tanév elején meghatározott szempontok szerint 

értékelem a tanórákat. A II. félévben 14 alkalommal látogattam tanórát. A 

Munkatervben meghatározott  ellenőrzési szempontok nagyrészt 

megegyeznek a tanfelügyeleti ellenőrzés nyilvános  óralátogatási 

szempontjaival. A belső ellenőrzés és a külső ellenőrzés szempontjait 

összedolgozva feljegyzés készül a meglátogatott órákról. A látogatásokat 

értékelő megbeszélés követ, amely az erősségek és a javaslatok 

megfogalmazására fókuszál. Az idei tanévben 2 új pedagógus érkezett a 

tantestületünkbe, így nagy hangsúlyt fektettem az új kolléga megismerésére. 

Köszönöm az együttműködésüket! 

 

17. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai voltak: 

sz. esemény / téma felelős időpont 
résztvevők, 

feladatok 

1. 

Nevelési értekezlet – őszi 

/ Az érzelmi intelligencia 

fejlesztése gyermek – és 

felnőttkorban/ 

igazgató 2018. október 15. nevelőtestület 

2. 

Tantestületi kirándulás 

/Győr/ 

Adventi vásár, 

városlátogatás 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 

2018. december 1. 

7:00 – 20:00 

alkalmazotti 

közösség /50 fő/ 



3. Pályaorientációs Nap 
igazgató 

Felsős mnk. vezetője 

2018. november 

12. 

7.,8. osztályosok, 

szülők, 

meghívott 

középiskolák 

igazgatói 

4. 

 

DÖK NAP: Farsang 

 

diákönkormányzat 2019. február 8. 
az iskola tanulói, 

pedagógusai 

5. 

 

Nevelési értekezlet – 

tavaszi 

 

igazgató 2019. március 29. nevelőtestület 

6. 
XII. HATOSfogat 

Művészeti Fesztivál 

igazgató, 

Művészeti Iskola 

tanárai 

2019. május 10. 

a fesztiválra 

jelentkező iskolák, 

pedagógusok, 

meghívott 

vendégek 

 

A 6 tanítás nélküli munkanap közül 1 – a tavaszi nevelési értekezlet – későbbiekben 

szeptemberben tartjuk meg, Dr Oláh Attila professzor Úr elfoglaltsága miatt.  

A 2019/2020. tanévben szeretnénk egy újfajta tanítás nélküli napot szervezni: március 20 – a 

BOLDOGSÁG NAPJA.  

Az ENSZ Közgyűlése 2012 júniusában nyilvánította a boldogság nemzetközi napjává március 

20-át. Konszenzussal elfogadott határozatában a Közgyűlés hangsúlyozta, hogy a boldogság 

keresése az emberi lét egyik alapvető célja. A dokumentum egyben felszólította az ENSZ 

tagországait, hogy megfelelő módon ünnepeljék március 20-án a boldogság napját, 

mindenekelőtt az oktatásban. Ezt a napot a városunkban működő Vadvirág Művészeti 

Óvodával együtt szeretnénk tartani. Ők is beadták a Boldog Óvoda cím pályázatát.  

 

Z Á R S Z Ó 

Nagyon köszönöm a tantestület minden tagjának a 2018/2019. tanévben nyújtott 

kimagasló, színvonalas, magas szintű oktató-nevelő munkáját. A Szülői Közösségnek a 

tanulók támogatását. Köszönöm a fenntartónak, a Szombathelyi Tankerületnek a 

támogató szakmai, jogi, gazdasági segítségét és Vép Város Önkormányzatának a 

hozzáállását az intézményünkhöz. 



Intézményvezető helyettesi beszámoló 

2018/2019.  

 

 

1. Adminisztráció  

Az intézmény hivatalos adminisztrációjának alapja a KRÉTA rendszer, amely adminisztrációs 

és tanügyigazgatási rendszer. Az Adminisztrációs rendszer tartalmazza mindazon adatokat, 

amelyeket intézményünknek tárolnia kell önmagáról, alkalmazottairól, diákjairól valamint 

tanügyi folyamatairól.  A szoftver segítségével lehet kezelni az intézmény törzsadatait, a 

tanulói és alkalmazotti adatokat, továbbá az oktatásszervezéshez szükséges tartalmakat (pl. 

tantárgyak, termek, osztályok, csoportok stb.) is. Az Adminisztrációs rendszerben kezelhetők 

a tantárgyfelosztás (TTF), az órarend, valamint a helyettesítések is, továbbá felvihetők, 

módosíthatók a tanév rendjének adatai is.  

Ebben a rendszerben tároljuk tehát az iskola teljes nyilvántartását és a tanügyi adatokat, 

kezeljük az elektronikus naplót, tároljuk a hivatalos dokumentumokat. Működtetéséhez 

elengedhetetlen a precíz, pontos vezetés, az adatváltozások állandó figyelése, hiszen az 

intézmény jelen állapotáról ad naprakész információt, fenntartónak, iskolavezetésnek, 

titkárságnak, szülőknek, diákoknak. 

Az idei tanévben nagyon sokat bővült, fejlődött a rendszer, intézményi szinten is egyre 

szélesebb körben alkalmazzuk az újabb és újabb funkcióit. 

 a faliújság bejegyzésekben havonta előre tájékoztatjuk a szülőket az iskolai 

eseményekről, programokról, versenyekről 

 egyre több adatszolgáltatást végzünk el a rendszeren keresztül: tantárgyfelosztás, 

beiratkozás, hittan adatszolgáltatás, a korai iskolaelhagyás adatai 

 elindítottuk az e-ügyintézést, ennek keretében: 

lehetőséget biztosítottunk a szülőknek az 1. osztályos beiratkozáshoz a tanulói 

adatok felvitelére 

a középiskolai beiratkozáshoz az adatfelvitelt bővített jogosultsággal  

 továbbképzések zajlanak már a rendszeren keresztül 

 a Posszeidon rendszerben elindul az iktatás és hivatalos ügyiratok kezelése 

 törzslapok, bizonyítvány pótlapok nyomtatása 

 

Dicséret a tantestületnek az éves munkáért, az egyre pontosabb, és az egyre önállóbb 

felhasználói magatartásáért. 

 

 

 

 

 



2. Napi működés megszervezése 

 

Eseti helyettesítés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pedagógus Szakszerű Napközi Össze-

vonás 

Össze-

sen 

1.  Somogyi Gabriella 41 10 3 54 

2.  Benczik Gyuláné 48 2 2 52 

3.  Kovácsné Csákvári Beatrix 34 9 10 52 

4.  Takács Csaba 19  33 52 

5.  Bándoliné Pájer Éva 33 11 5 49 

6.  Szalay Gabriella 41 6 1 48 

7.  Saly Rita 41 4 2 47 

8.  Soós Eszter 21 8 16 45 

9.  Stifter Lívia 24 13 8 45 

10.  Boldizsár Katalin 33 10  43 

11.  Révi Renáta 22 17 4 43 

12.  Gábrielné Balikó Beatrix 30 8 2 40 

13.  Pethőné Szakály Ilona 30 3 5 38 

14.  Németh-Garas Ágnes 26  11 37 

15.  Bodáné Szabó Andrea 29 4 2 35 

16.  Pusztai Krisztina 30  4 34 

17.  Király Edit 23 6 5 32 

18.  Beke Péterné 25  1 26 

19.  Tancsics Anett 21 3 1 25 

20.  Hegyiné Nagy Brigitta 20 2  22 

21.  Tancsics Gáborné 14 6 2 22 

22.  Farkas Gyöngyi 16 4  20 

23.  Molnár Krisztina 10 1  11 

24.  Horváthné Tóth Melinda 4 5  9 

Össz. 

 

    881 óra 

1031 óra 

 

449

433

149

Helyettesítés oka /óra

Hivatalos távollét Táppénz Szabadság



Eseti helyettesítés összóraszám 

 

2018/2019. 2017/2018. 

 

2016/2017 2015/2016. 2014/2015 2013/2014 

881 óra 858 óra 1044 óra 966 óra 879 óra 925 óra 

 

Eseti helyettesítésből származó túlóra elszámolása: 

 

Hónap Pedagógus Óraszám Összeg/Ft 

 

Szeptember Boldizsár Katalin 1 3.045 

Révi Renáta 1 3.045 

Október Gábrielné Balikó Beatrix 1 3.045 

November Szalay Gabriella 1 3.045 

 Ágoston Andrea 1 3.045 

December Pethőné Szakály Ilona 1 3.045 

Révi Renáta 0,5 1.523 

Január Boldizsár Katalin 1 3.045 

Április Ágoston Andrea 1 3.045 

 Gábrielné Balikó Beatrix 1 3.045 

Május Pethőné Szakály Ilona 1 3.045 

 Révi Renáta 0,5 1.523 

Összesen:  11 

 

33.495 

 

 

3. Tanulókkal kapcsolatos feladatok, ügyintézés 

Tanulók utaztatása: Tankerület 

Az utazás jellege 

 

2017/2018 2018/2019 

Sportversenyek 224.535 142.274 

Tanulmányi versenyek 45.968 20.095 

Egyéb versenyek: művészeti, dök, kresz 

stb. 

27.853 22.942 

Úszásoktatás 165.100 203.200 

Programok 12.700 16.182 

Összesen: 476.156 404.693 

 

 

 

 



Szállítást végezte 

 

Alkalom 

Gamesz, Vép 32 

Ventoura Travel 2 

Claudibus Group Travel 2 

Iseum Tours 1 

Összesen: 

 

37 

 

Tanulók utaztatása: egyéb forrásból 

Utazás jellege Forrás Szállítást végezte 

 

Londoni kirándulás önköltség Challenge Hungary Kft 

Határtalanul program HATÁRTALANUL pályázat Nemes Gábor 

Osztálykirándulások önköltség Claudibus, Ventoura 

Travel, Pittravel, Iseum 

Tours, Vasi Volán 

LEG kirándulás Tudás Fája Közalapítvány Ventoura Travel 

EFOP pályázat kirándulásai EFOP-3.3.7-17-2017-00026 

 

Claudibus 

KEHOP pályázat tábor KEHOP 5.4.1. Iseum Tours 

Nyári táborok önköltség Iseum Tours, Claudibus 

 

Az idei tanévben továbbra is kiemelten támogattuk a sportversenyekre és a tanulmányi 

versenyekre történő utazásokat. A különféle osztályprogramok, iskolai szabadidős utazások 

önköltségesek voltak, a szülők maradéktalanul támogatták ezeket az eseményeket. Több 

alkalommal járult hozzá a Tudás Fája Közalapítvány is az utazással járó programok 

költségeihez.  

 

Tanulói baleset 

Tanuló Baleset ideje Sérülés 

 

Ellátás 

Őri Lilla 2018.12.13. Testnevelés óra alatt a hátába 

fúródott egy lambéria darabja 

Sürgősségi ellátás, mentőt 

hívtunk 

Gombás Lőrinc 2019. 01. 09. Testnevelés óra alatt a 

lambéria burkolatának futott 

Sürgősségi ellátás, mentőt 

hívtunk 

Hodel Enzo 2019.01.30. Testnevelés óra alatt kinti 

foglalkozás keretében jégen 

csúszkált, elesett, fejét 

beverte 

Szülő szállította későbbi 

időpontban az ügyeletre 

Őri Benjamin 2019.03.06. Testnevelés óra alatt rossz 

mozdulat alatt eltörött a keze 

Szülő szállította a 

sürgősségi ellátásra 

másnap. 

Czene Roland 2019.05.20. Biológia óra alatt a falba 

bokszolt 

Gyámja a kórházba 

szállította 



Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

 

 5.évfolyam 6. év- 

folyam 

7.évfolyam 8. évfolyam Össze-

sen 

Lemorzsolódással 

veszélyeztetett 

tanulók 

Sárközi 

Evelin 

hátrányos 

helyzetű 

 

Komláti Jázmin: 

SNI 

Komláti László 

SNI 

Sárközi 

Fanni 

Nardai Máté 

Muhovits 

Milán 

3+3 

A tanuló tanulmányi 

átlaga nem érte el a 3-

as szintet 

  Komláti László  1 

1 vagy több 

tantárgyból bukott 

Sárközi 

Evelin:  

angol nyelv 

Komláti Jázmin: 

matematika 

Komláti László: 

fizika 

 3 

Rossz magatartás 

minősítést kapott 

    0 

Hanyag szorgalom 

minősítést kapott 

Sárközi 

Evelin 

 

Komláti Jázmin Komláti lászló  3 

Évismétlő     

 

0 

50 óra igazolatlan 

hiányzással 

rendelkező 

Sárközi 

Evelin 

 

   0 

Szülő kérésére 

magántanulóvá vált 

   Sárközi 

Fanni 

Muhovits 

Milán 

1 

 

Nyári táborozás 

Tábor Ideje Részt 

vevők 

Helyszín Tábor 

vezetők 

Téríté

si díj 

Támogató Támogatás 

összege 

Öko-

művé-

szeti 

tábor 

2019. 

06. 

17-20. 

20 fő Nova 

Csicser 

gő Szabad 

időközpont 

 

Kovácsné 

Csákvári 

Beatrix 

Saly Rita 

- EFOP 3.7.7.-

17 

400.000 

Sport 

tábor 

2019. 

06. 

17-21. 

40 fő Iskola Soós Eszter 

Takács 

Csaba 

+pedagó 

gusok 

 

7000 Tudás Fája 

Közalapítvány 

         41.783  

Napköz

is tábor 

2019. 

06. 

24-28. 

50 fő Iskola Pedagógu 

sok 

7000 KEHOP 5.4.1 

Tudás Fája 

Közalapítvány 

300.000 

45.000 

Össz:  110fő   

 

       786.783 

 



NYÁRI TÁBOROK 2019. június 17-28. 

ÖKO-
MŰ-
VÉSZETI 
TÁBOR 

Nova: Csicsergő Szabadidőközpont 
20 tanuló 
 
 

 

SPORT 
TÁBOR 
 
42 
tanuló 
 
 

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

8:00 Tájékoztatás 
aula 
         Reggeli 
 
9:00 
Sportfoglalkozások 
11:30 Ebéd 
 
 

8:00 Reggeli 
8:30 Különjárat 
Iseum Tours 
 
Tófürdő 
 
Ebéd a 
strandon 
megrendelve 
 
15:00 
Visszaindulás 
15:50 Busz 
 
 
 

8:00 Reggeli 
 
9:00 Sport 
         
foglalkozások 
11:30 Ebéd 
 
 

8:00 Reggeli 
játék 
 
9:30 Különjárat 
Claudibus 
 
Holdfényliget 
Gyöngyösfalu 
 
 
Visszaindulás: 
15:30 óra 
16:00 vagy 
16:40 Busz 
 
 

8:00 Reggeli 
 
8:30 
Kerékpártúra 
 
11:30 Ebéd 
 
 

12:00 Ebéd 
 
13:30 
Sportfoglalkozások 
15:30 Uzsonna 
15:50 Busz 
 
 

12:00 Ebéd 
 
13:30 Sport 
         
foglalkozások 
15:30 Uzsonna 
15:50 Busz 
 
 

12:00 Ebéd 
 
13:30 Sport 
         
foglalkozások 
15:30 Uzsonna 
15:50 Busz 
 
 

 

Nap-
közis 
tábor 
 
50 
tanuló 

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 
8:00 Tájékoztatás aula 
         Reggeli 
8:30 Különjárat 
         Claudibus 
 
9:00-12:00 Sportház 
foglalkozások 
csoportokban 
 
Ebéd a Belvárosi 
menzán Uránia udvar 

1. csoport 12:30 
2. csoport 13:00 

 
Séta a Fő-téren, 
fagyizás, vissza 
Pelikán park, Sportház 
15:00 Visszaindulás 
15:50 Busz 
 

8:00 Reggeli 
 
9:00 Fitnesz 
forgásban  
3X30 perc, 15 
perces 
szünetekkel 
1.helyszín: 
zumba 
2.helyszín: 
aerobic 
3.helyszín:tart
ásjavító torna 
 
11:30 Ebéd 
 
 

8:00 Reggeli 
 
8:30 
Különjárat 
Látogatás az 
Ikervári 
Vízerőműhöz, 
múzeumlátoga
tás 
idegenvezetés
sel 
Visszaindulás: 
11:30 
 
12:00 Ebéd 
 
 

8:00 
Reggeli,játék 
9:00 Különjárat 
Claudibus 
9:30  
Kalandváros 
11:30 Séta a 
Csónakázó-
tóhoz 
12:00 Ebéd a 
Tóvendéglőben, 
menü 
 
13:00 Séta a 
Plázába 
13:30 Mozi a 
Cinema Cityben: 
Egy kutya négy 
útja 

8:00 Reggeli 
 
8:30 
Különjárat 
Látogatás 
Pornóapátiba, 
a biomassza 
fűtőműhöz 
idegenvezetés
sel 
 
Visszaindulás: 
11:30 
12:00 Ebéd 
 



 
 

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

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

élménydús és emlékezetes marad a gyerekek számára. A táborokról képes élménybeszámolók 

a honlapon megtekinthetők lesznek. Pályázati forrásokból igyekeztünk enyhíteni a családok 

táborozási költségein. A térítési díjakból és a pályázati forrásokból gazdag programokkal, 

sok-sok kirándulással igyekeztünk tartalmassá tenni a táborokat. 

Köszönet azoknak a kollégáknak, akik segítettek a szervezésben, köszönet azoknak, akik több 

napon át, akár egy hétig is helyt álltak és természetesen köszönet minden pedagógusnak, aki 

részt vállalt a lebonyolításban. 

 

FORRÁSTEREMTÉS: tanulók jutalmazása, az intézmény támogatása 

Alkalom Időpont Összeg Támogatás 
 

Igazgatói dicséretek 
versenyeredményekért 

Folyamatos egész 
tanévben 

- 
oklevél 

- 

Rendhagyó irodalom óra 2018. szeptember 3.500 Tudás Fája 
Közalapítvány 

Zene Világnapja 2018. október 1. 8.000 Tudás Fája 
Közalapítvány 

Egészségnevelési hét 2018. november 17.000 Tudás Fája 
Közalapítvány 

Télapó 2018. december 6. 25.000 Tudás Fája 
Közalapítvány 

Karácsony 2018. december22. 37.000 Tudás Fája 
Közalapítvány 

Jan.12.Ünnepség 2019. január 12. 5.000 Tudás Fája 
Közalapítvány 

Mesemondó verseny 2019. január 10.000 Tudás Fája 
Közalapítvány 

Farsang 2019. február7. 28.000 Tudás Fája 
Közalapítvány 

Alsó tagozat bútorhuzat 2019. január 22.000 Tudás Fája 
Közalapítvány 

Költészet napja 2019. április 11. 27.000 Tudás Fája 
Közalapítvány 

Fenntarthatósági témahét 2018. április 9-13. 3.450 Tudás Fája 
Közalapítvány 

Papírgyűjtések jutalom őszi, tavaszi 65.000 Tudás Fája 
közalapítvány 

Zöldkártya jutalmazás  
ökokirándulás 

2019. május 28. 100. 000  EFOP pályázat 



Hatosfogat Művészeti 
Fesztivál 

2019. május 10. 28.000 
 

120.000 
120.000 

Tudás Fája 
Közalapítvány 
EFOP 
Tankerület 

Erdei Iskola támogatása 2019.május 20-22. 30.000 Tudás Fája 
Közalapítvány 

Takács János Emléktorna 2019.május 31. 20.000 
 

20.000 

Tudás Fája 
Közalapítvány 
Sportkör 

Művészeti iskola táncos 
ruhák 

2019. május 10.000 Tudás Fája 
Közalapítvány 

Művészetis tanulók 
elismerése 
AMI zárórendezvény 
TÁNCEST 

2019. június 3. 23.000 Tudás Fája 
Közalapítvány 

Dráma szakkör támogatása, 
színházlátogatás 

2019. május 13.500 Tudás Fája 
Közalapítvány 

Legek jutalomkirándulása 2019. június 07. 150.000 Tudás Fája 
Közalapítvány 

Tündérkert avató 2019. május 31. 7.500 
2.000.000 

 

Tudás Fája 
EFOP 
Szülő Közösség 
vendéglátás 

Tanévzáró ünnepség 2019. június 15. 45.800 
25.800 

Tankerület 
Tudás Fája 
Közalapítvány 

Tudás díj 2019. június 15. 200.000 
 

Tudás Fája 
Közalapítvány 

ÖKO-RÁCIÓ Díj 2019. június 15. 150.000 PANNON ÖKO-RÁCIÓ 
Környezetvédelmi Kft 

Nyelvvizsga 2 tanuló 2019. június 15. 25.000 Tudás Fája 
Közalapítvány 

Hatosnapok 2019.június  55.000 Tudás Fája 
Közalapítvány 

Jubileumi névadó ünnepség 
Iskolai zászló, moniló 

2019.június 14. 254.313 Tudás Fája 
Közalapítvány 

Kirándulások, szakkörök, 
túrák 

Egész tanév 600.000 EFOP 

Eszközvásárlás, sport 2019.június 2.200.000 EFOP 

Határtalanul utazás 2019.április.15-18. 2.394.068 Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 

Művészeti és -Ökotábor 2019. június 17-20. 400.000 EFOP 

Sport tábor 2019.június 17-21. 41.783 Tudás Fája 
Közalapítvány 

Napközis tábor 2019. június 24-28. 250.000 KEHOP 5.4.1. 

Összesen:  9.534.714  



 
 

 

4. Óralátogatások 

Az óralátogatások egy része a pedagógus önértékeléshez kapcsolódott, másik része pedig a 

felső tagozatos kollégák munkájának figyelemmel kísérésére irányult. Az órákat a kollégákkal 

még aznap megbeszéltük, elemeztük és értékeltük. 

Tapasztalatok: 

- a látogatott órák rendben, fegyelmezetten, 45 percben zajlottak 

- a tantárgyi követelményeknek megfelelően, szaktárgyi ismereteket átadó és 

számonkérő, illetve gyakorló órák voltak 

- változatos pedagógiai módszerek, differenciálás, tevékenységközpontúság volt 

megfigyelhető 

- érdekes volt megtapasztalni, mennyire meghatározó a pedagógus személyisége a 

tanórán, annak ritmusában, hangvételében, motiváltságában stb. Ugyan annál az 

osztálynál látott órákon különbözött az osztály hozzáállása, lelkesedése, aktivitása. A 

gyerekek nagyon alkalmazkodnak a pedagógus stílusához, temperamentumához, 

szigorához vagy éppen lazaságához, humorához. 

- minden tanórán érzékelhető volt a pedagógus aznapi felkészültsége vagy éppen 

spontenaitása. A jól felépített, áttekinthető, az ismereteket rendszerezve átadó tanórák 

nyugalmat, magabiztosságot jelentettek mind a pedagógus mind a tanuló számára. 

- a látogatások, majd azok átbeszélése bizonyítja, hogy nagy szükség van a 

tapasztalatok átadására, a visszaigazolásra, megerősítésre. 

 

5. Intézményi dokumentumok módosítása 

 

1. Szakmai alapdokumentum, Alapító okirat: A többi gyermekkel, tanulóval együtt 

nevelhető, oktatható hallássérült tanulók nevelése-oktatása  

2. Pedagógiai Program: „HATÁRTALANUL” határon túli kirándulás program és a 

Boldogságprogram 

 

3. Házirend: Szülők értesítése fertőző betegségek esetén 

 

4. Új közzétételi lista elkészítése 

 

 

 

 

Vép, 2019. június 30.                                             Bándoliné Pájer Éva 

                                                                           intézményvezető helyettes 



ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM 

Éves beszámoló 

2018/2019-es tanév 

 

Intézményi Önértékelési Program 

Az önértékelés célja, hogy meghatározzuk a kiemelkedő és a fejleszthető területeket, majd 

erre építve fejlesztési terveket dolgozzunk ki, önfejlesztési programokat indítsunk el. Az 

önértékelés önmagában tehát egy intézményen belüli minőségfejlesztés, amihez 2015 óta 

kapcsolódik egy külső értékelés is. Ez a tanfelügyeleti ellenőrzés, melynek bevezetésével az 

intézmény egy objektív, külső visszajelzést is kap a pedagógiai munkájáról. 

Önértékelési programunk az idei tanévben 3 területen zajlott: 

 

                     

 

 

 

 

Elindítva: 2019. január 2018. október 2017/2018-as tanév 

Állapot: lezárult lezárult folyamatban 

Tanfelügyelet: 2019. április 4. 2019. február 28. - 

                                                                                         

Az önértékelési programot az önérékelési csoport koordinálja: 

Az önértékelésben minden pedagógus részt vesz, ugyanakkor a folyamatokat külön 

értékelési csoport irányítja. A csoport vezetőjét és tagjait az intézményvezető bízta meg. 

 

Bándoliné 

Pájer Éva 

csoport vezetője 

intézményvezető-

helyettes 

minősített 

pedagógus (Ped.II.) 

 

-intézményi elvárás-rendszer 

kialakítása 

-adatgyűjtéshez szükséges 

kérdések, interjúk összeállítása 

-érintett pedagógusok 

tájékoztatása 

-értékelésbe bevontak 

felkészítése,  

-feladatmegosztás 

-az OH informatikai felület 

kezelése 

Munkaközösség-

vezetők: 

Gábrielné Balikó    

Beatrix – Felső 

tagozat mk. 

 

Boldizsár Katalin – 

alsó tagozat mk. 

 

Kovácsné Csákvári 

Beatrix – Öko és 

sport mk. 

 

Zsikláné 

Kovács 

Csilla 

 

I.félév 

szaktanácsadó 

minősített 

mesterpedagógus 

Pusztai 

Krisztina 

szaktanácsadó 

minősített 

mesterpedagógus 
 

Intézmény Intézmény-

vezető 
Pedagógus 



Az önértékelési feladatok elosztása és a feladatok megvalósulása  

a 2018/2019-es tanévben: 

Időpont Feladat 
Felelős, dokumentumok 

 

2018. 

augusztus 

Intézményi dokumentumok 

áttekintése 

Pedagógiai Program, SZMSZ, 5 

éves Önértékelési program, 

Önértékelési kézikönyv, 

Továbbképzési Program, 

 Éves munkaterv, Éves 

beszámolók 

intézményvezető, 

intézményvezető helyettes, 

önértékelési csoport 

2018. 

augusztus 

Önértékelési csoport: 

-feladatmeghatározás 

éves önértékelési terv elkészítése, 

intézményi elvárás rendszer 

áttekintése 

Intézményvezető helyettes, 

önértékelési csoport 

2018. 

08.31. 

Nevelőtestület tájékoztatása, éves 

önértékelési terv elfogadása 

 Nevelőtestületi értekezlet 

keretében – intézményvezető 

helyettes 

2018. 

szeptember 

Szülők tájékoztatása 

 (szülői közösség vezetőivel) 
 Intézményvezető 

munkamegbeszélés keretében 

2018. 

szeptember 

Önértékelési program felvitele az 

OH informatikai felületére 

Intézményvezető helyettes 

2018. 

októbertől 

 

Intézményvezető felkészülése a 

minősítésre  
 Intézményvezető, 

intézményvezető helyettes 

2018. 

november 

december 

 

Munkaközösség vezetők 

önértékelése 

 Intézményvezető, 

intézményvezető helyettes, 

önértékelési csoport 

2018. 

november-

február 

Pedagógus önértékelése 

1.szakasz 

 Intézményvezető, 

intézményvezető helyettes, 

önértékelési csoport 

II. félév 

 

2019. 

januártól 

Felkészülés a vezetői és az 

intézményi ellenőrzésre 
 Intézményvezető, 

intézményvezető helyettes 

2019. 

február-

május 

Pedagógus önértékelések 

2. szakasz 

 Intézményvezető helyettes, 

önértékelési csoport, 

munkaközösség vezetők 

2019. 

február 28. 
Intézményvezetői tanfelügyelet 

 Intézményvezető, 

intézményvezető helyettes 

2019. 

április 4. 
Intézményi tanfelügyelet 

 Intézményvezető, 

intézményvezető helyettes 



A pedagógus önértékelést már a 2016/2017-es tanévben elkezdtük. Ekkor felülvizsgáltuk az 

előző vezetés idején készült 5 éves önértékelési tervet és megalakítottuk az önértékelési 

csoportot. Kidolgoztuk a nevelőtestülettel közösen az intézményi elvárásrendszert, amelynek 

megfelelően végezzük azóta is mind a vezető, mind a pedagógus, mind pedig az intézményi 

önértékelést. 

Előkészítettük a pedagógus önértékelést: 

- szaktanácsadókat hívtunk pedagógusokhoz 

- szaktanácsadói és szakértői műhelyfoglalkozásokat tartottunk 

- belső ellenőrzést, vezetői óralátogatásokat végeztünk, értékeltük a pedagógusok 

munkáját 

- tantestületi értekezleteken tájékoztatást adtunk az önértékelési program várható 

ütemezéséről, folyamatáról, rendelkezésre bocsátottuk a kapcsolódó szakirodalmat, az 

Önértékelési és Tanfelügyeleti kézikönyveket. 

Felkészülve kezdtük el a 2018/2019-es tanévben az intézményi önértékelési programot, 

melynek mindhárom területén – intézményi, vezetői és pedagógus – párhuzamosan 

dolgozunk. 

PEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉS 

A pedagógus önértékelések rendben, szervezetten, a határidők pontos betartásával zajlottak. 

A kollégák alaposan, precízen végezték feladatukat, mind az adatgyűjtők, mind pedig az 

önértékelésbe bevont pedagógusok. Az óralátogatások és azok értékelése, a 

dokumentumelemzések valamint a jegyzőkönyvek elkészítése sok munkát és időráfordítást 

igényeltek az adatgyűjtők részéről. Az értékelt pedagógusoknak pedig a saját önértékelésük, 

az interjúk, majd a végén az önfejlesztési terv elkészítése jelentett nagy feladatot.  

Önértékelésben érintett pedagógusok értékelésének ütemezése, felelősök: 

Időpont Önértékelésben érintett 

pedagógus 

Adatgyűjtő,  

értékelő vezető 

Munkaközösség 

vezetők önértékelése 
2018. október 

november 

 

 

 

Kovácsné Csákvári Beatrix Bándoliné Pájer Éva 

 

Gábrielné Balikó Beatrix 

 

Zsikláné Kovács Csilla 

Boldizsár Katalin Pusztai Krisztina 

Pedagógus önértékelés  

1. szakasz 
2018. november 

2019. február 

 

Beke Péterné Bándoliné Pájer Éva 

Szalay Gabriella Gábrielné Balikó Beatrix 

Somogyi Gabriella Zsikláné Kovács Csilla 

Benczik Gyuláné Boldizsár Katalin 

Stifter Lívia Pusztai Krisztina 

Király Edit Gábrielné Balikó Beatrix 

Soós Eszter Kovácsné Csákvári Beatrix 

Pedagógus önértékelés 

2. szakasz 
2019.  

február-június 

Saly Rita Kovácsné Csákvári Beatrix 

Takács Csaba Pusztai Krisztina 

Bodáné Szabó Andrea Bándoliné Pájer Éva 

  



IKT eszközök, digitális 

kompetencia 

Saját szakterület fejlesztése: 

öko, művészet, boldogiskola 

Kiemelt figyelmet igényló 

tanulók 

-SNI: tanórai differenciálás 

-tehetség: sport 

Módszertani kultúra 

 

 

 

 

 

 

Az önértékelési folyamatban a pedagógusokat munkatársaik értékelték, melynek során 

többségében pozitív visszajelzéseket kaptak. Az interjúkat a munkaközösség vezetők, illetve 

az intézményvezető helyettes, mint az önértékelési csoport vezetője végezte. Az adatgyűjtők 

dokumentumokat elemeztek, órákat látogattak, majd a tapasztalatokat jegyzőkönyvben 

rögzítették. Az érintett pedagógusok ezek után elvégezték saját önértékelésüket, 

megfogalmazták erősségeiket és fejlesztendő területeiket és végül önfejlesztési tervet 

dolgoztak ki a jövőt illetően. 

Az önfejlesztési terveket elemezve az alábbi fejlesztendő területek kerültek 

megfogalmazásra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTÉZMÉNYVEZETŐ ÉS INTÉZMÉNYI ŐNÉRTÉKELÉS,  

TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉS 

Az intézményvezetői önértékelését a vezetői ciklus 2. évét követően, 2018. augusztusában 

kezdtük el. A kötelező dokumentumok átvizsgálása, elemzése, értékelése hosszabb időt vett 

igénybe, meg kellett várnunk a 2. tanév éves beszámolójának elkészülését, melynek 

határidejét októberre határozta meg a tankerület. Így az interjúztatásra és a jegyzőkönyvek 

feltöltésére az informatikai felületre csak novemberben volt lehetőségünk. Decemberben 

intézményvezetőnk áttekinttette a kérdőíveket és a jegyzőkönyvek értékeléseit, elemezte 

Dokumentáció, tanmenetek Ellenőrzések eredményeinek 

értékelése 

Értékelések elemzése 

62%

38%

Részvétel

Részt vett

Nem vett részt



azokat, majd az önértékelési csoportot is meghallgatva elvégezte saját önértékelését és 

elkészítette az önfejlesztési tervet.  

Az intézményvezetői kérdőíveket a munkaközösségvezetők és az önértékelési csoport tagjai 

végezeték el, a tanfelügyeleti ellenőrzés kérdőívei pedig az egész nevelőtestület bevonásával 

készültek. 

A szülői kérdőíveket a intézményvezetői önértékelés során a szülői közösség vezetői 

készítették, a vezetői és intézményi tanfelügyelet alkalmával pedig a tágabb – osztályonként 

2-3 szülő – szülői közösség véleménye alapján készültek. 

KÉRDŐÍVEK: 

NEVELŐTESTÜLET: 

Intézményvezető önértékelési kérdőív elemzése: 

Legalacsonyabb értékelést kapott területek: 

Kérdés 

sorszáma 

Kérdés Átlag 

eredmény 

2. A pedagógusok a tanulók érdeklődését kiváltó tanítási 

módszereket alkalmaznak 
4,17 

9. Az intézményben fontos szerepe van a közösségi 

nevelésnek. A diákcsoportokat együttműködés és előítélet-

mentesség jellemzi. 

4,5 

27. Az intézményben a pedagógiai-szakmai munka zavartalan 

elvégzéséhez szükséges eszközök rendelkezésre állnak. 
4,5 

10. A nevelés-oktatás személyre szóló: a pedagógusok ismerik a 

tanulókat, testi és szellemi képességeiket, törődnek értelmi, 

érzelmi fejlődésükkel 

4,5 

22. Az intézményvezető ellenőrző-értékelő tevékenysége 

folyamatos 
4,67 

 

Intézményvezető és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés kérdőív elemzése: 

Kérdés 

sorszáma 

Kérdés Átlag 

eredmény 

27. Az intézményben a pedagógiai-szakmai munka zavartalan 

elvégzéséhez szükséges eszközök rendelkezésre állnak. 

 

4,39 

4. A tanulók tantárgyi értékelése egyértelmű követelmények és 

szempontok szerint történik, amelyet minden pedagógus 

betart. 

 

4,55 

2. A pedagógusok a tanulók érdeklődését felkeltő tanítási 

módszereket alkalmaznak 

 

4,59 

 

 



3-as értékeléseket is kapott további kérdések: 

A tanulók megfelelő visszajelzést kapnak az értékelések eredményeiről, dolgozataikat a 

tanárok megadott időn belül kijavítják. 

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka segíti a tanulókat, hogy felfedezzék és 

kibontakoztassák egyéni képességeiket. 

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka segíti a tanulókat, hogy felfedezzék és 

kibontakoztassák egyéni képességeiket. 

 A nevelés és oktatás személyre szóló: a pedagógusok ismerik a tanulókat, testi és szellemi 

képességeiket, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel. 

Az intézményben a szülőknek lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak a gyermekeiket 

érintő döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, változásokat kezdeményezzenek. 

Az intézményvezető hangsúlyt fektet a nevelőtestületen belül az etikus pedagógus-

magatartás betartatására. 

 

Az intézményben a pedagógusok készek a szakmai fejlődésre, tanfolyamokon, 

továbbképzéseken vesznek részt, az itt szerzett ismereteket hasznosítják, és egymásnak is 

átadják. 

 

A vezető igényli a véleményeket, támogatja a jó ötleteket. 

 

Legmagasabb értékelést kapott kérdések: 

 

Az intézmény tanórán kívüli tevékenységet szervez a tanulók számára (szakkörök, 

programok stb.) 4,96 

 

Az intézmény hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésére 4,96 

 

 Az intézményvezető fontosnak tartja a pedagógusok szakmai fejlődését: ezt segíti 

feladatmegbízásokkal, a célzott belső és külső továbbképzésekkel 4,96 

 

Az intézményben a tanulók szüleivel való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan 

biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az intézménnyel és gyermekükkel 

kapcsolatos információkhoz. 4,96 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 

Vezetői önértékelési kérdőív elemzése 

Kérdés 

sorszáma 

Kérdés Átlag 

eredmény 

1. Az intézményben a tanulók viselkedése a felnőttekkel és 

társaikkal kulturált, udvarias. 
4,41 

2. Gyermekem munkájának tantárgyi ellenőrzés rendszeres 4,47 

9. Az intézmény fejleszti a tanulók testi, szellemi, érzelmi 

képességeit. 
4,47 

10. A nevelés-oktatás személyre szóló: a pedagógusok ismerik a 

tanulókat, testi és szellemi képességeiket, törődnek értelmi, 

érzelmi fejlődésükkel 

4,5 

 

Vezetői, intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés kérdőív elemzése 

Kérdés 

sorszáma 

Kérdés Átlag 

eredmény 

1. Az intézményben a tanulók viselkedése a felnőttekkel és 

társaikkal kulturált, udvarias. 
4,05 

15. Az intézménynek jó a hírneve, jól képzett pedagógusok 

magas színvonalon végzik munkájukat. 
4,36 

5. Az intézmény segíti gyermekemet, hogy megismerje és 

fejlessze képességeit. 
4,45 

13. Az intézmény fontosnak tartja a nemzeti hagyományok 

megismertetését, a magyarságtudat, hazaszeretet 

kialakítását. 

4,5 

14.  A tanulók megismerik az erkölcsi normákat, képessé 

válhatnak arra, hogy tudatosan vállalt értékrend szerint 

alakítsák életüket. 

4,5 

12. Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra való 

nevelésre, lehetőséget teremt a rendszeres mozgásra, 

sportolásra (sportkörök, versenyek stb.). 

4,55 

 

Legmagasabb értékelést kapott: 

Gyermekem tisztában van a követelményekkel 4,82 

Az intézmény hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésére. 4,8 

 

 

 

 

 



Az intézményvezető az önértékeléseket és a tanfelügyeletei ellenőrzéseket követően, a 

kérdőívek elemzése és a jegyzőkönyvek áttekintése után Önfejlesztési és Intézkedési terveket 

dolgozott ki. 

Önfejlesztési terv: 

Fejlesztési feladat: „A pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése, a tanulók 

érdeklődésének felkeltése érdekében” 

A cél elérését szolgáló feladatok: 

- a pedagógusok munkájának folyamatos ellenőrzése, értékelése 

- továbbképzéseken való részvétel szervezése 

- tantárgygondozói szaktanácsadók kérése 

- módszertani jó-gyakorlatok keresése 

- bemutató órák szervezése munkaközösségeken belül 

- pedagógusok motivációjának fenntartása 

- saját példamutatás, pedagógusminősítésre jelentkezés 

 

 

Intézkedési terv: 

- a tanítás hatékonyságának növelése, a tartalmi munka színvonalának emelése, az 

elvárt tanulmányi eredmények elérése 

- kompetencia mérések eredményeinek folyamatos javítása 

- diákönkormányzati tevékenység hatékonyabbá tétele 

- családlátogatás 

- hatékonyabb és gyakoribb tudásmegosztás, szakmai továbbképzések információinak 

megosztása 

- pályázati lehetőségek a tornacsarnok megépítésére 

 

 

Vép, 2019. június 30. 

                                                             Bándoliné Pájer Éva 

                                                          intézményvezető helyettes 

                                                          önértékelési csoportvezető 



Egyéb foglalkozások 

Foglalkozás megnevezése 

 

Csoport Óraszám 

Tanóra 1.E 1.E 6 

Pedagógiai foglalkozás 1.E 14 

Tanóra 2.E 2.E 6 

Pedagógiai foglalkozás 2.E 15 

Napközi 1. 1.b, 4.a,b 15 

Napközi 2. 3.a,b 15 

Felzárkóztatás 3a,b matematika 3.a,b 1 

Felzárkóztatás 3.b magyar nyelv és irodalom 3.b 1 

Felzárkóztatás 4.a 4.a 1 

Felzárkóztatás 4.b 4.b 1 

Felzárkóztatás angol 3-7 1 

Felzárkóztatás német 6-8 1 

Felzárkóztatás természetismeret 5-8 1 

Felzárkóztatás történelem 5-8. 1 

Felzárkóztatás matematika 5,6,8. 1 

Felzárkóztatás matematika 7. 1 

Felzárkóztatás magyar nyelv és irodalom 5-8. 1 

Tehetséggondozás magyar-matematika 4.a,b 1 

Tehetséggondozás angol 7.8. 2 

Tehetséggondozás biológia 5-8. 1 

Tehetséggondozás természet-és környezetvédelem 3-6. 1 

Tehetséggondozás magyar nyelv és irodalom 5-8. 0,5 

BTMN  2-8. 4,5 

SNI  1-8. 17 

Német szakkör 1. 1.E 1 

Német szakkör 2. 2.E 1 

Angol szakkör 1. 1.E 1 

Angol szakkör 2. 2.E 1 

Angol szakkör 3. 6-8. 1 

Informatika szakkör 5-8. 0,5 

Dráma szakkör 3-8. 0,5 

Öko szakkör 5-8. 1 

Énekkar 2-8. 2 

Labdarúgás fiú 1-4. 2 

Labdarúgás leány 5-8. 2 

Dök foglalkozás 5-8. 1 

Összesen:  123 óra 

 

 

 



Hátrányos helyzetű tanulók 

2019. június 

 

 Név Osztály Érvényesség GYV HH HHH 

1.  Kisvárdai Dorina 1.E 2019.09.05. x x  

2.  Nyári Jázmin 1.b 2019.06.28. x x  

3.  Lendvai Kevin 1.b 2019.08.21. x x  

4.  Kovács Alíz 1.b 2019.08.09. x   

5.  Balogh Tifani 2.E 2019.10.09. x x  

6.  Kertész Izabel Szonja 3.a 2019.10.20. x x  

7.  Farkas Amina Mirella 3.a 2019.08.30. x x  

8.  Horváth Rikárdó 3.b 2019.09.05. x x  

9.  Horváth Dzsásztin 3.b 2019.09.05. x x  

10.  Szigeti Jusztin 3.b 2019.09.02. x x x 

11.  Lendvai Helena 3.b 2018.10.28. x x  

12.  Forgács Sanel 3.b 2019.07.28. x x  

13.  Forgács Mercédesz 3.b 2019.07.30. x x  

14.  Várnai Roland 4.a 2019.07.30. x x  

15.  Kiricsi Szebasztián 4.b 2019.09.10. x x x 

16.  Nyári Angelina 4.b 2019.09.16 x x x 

17.  Horváth Kira 4.b 2019.10.29. x x  

18.  Kertész Lara 5.a 2019.10.20. x x  

19.  Forgács Piroska 5.a 2019.07.28. x x  

20.  Nyári Dominik 5.a 2019.09.16. x x  

21.  Kolompár Ticiána 5.a 2019.11.22 x x  

22.  Nagy-Balogh Celesztina 5.a 2019.09.08. x   

23.  Forgács Maik 5.b 2019.07.28. x x  

24.  Forgács Virág 5.b 2019.07.30. x x  

25.  Kolompár Liliána 5.b 2019.07.29. x x x 

26.  Sárközi Evelin 5.a 2020.05.25. x x  

27.  Nyári Zsaklin 7.b 2019.09.16. x x x 

28.  Czene Roland 7.b 2020.01.28. x x  

29.  Sárközi Fanni 8.a 2020.05.25. x x  

Összesen: 

 

29 27 5 
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Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

2018/2019. tanév 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vép, 2019. június 15.      Készítette: Molnár Krisztina 

                           intézményvezető 

 

 



 

 

1.  Az alapfokú művészeti iskola statisztikai adatai 

 

Tanulólétszám:         év eleji: 77 fő 

   félévi:    76 fő 

   év végi:  71 fő 

 

Egy tanszakon tanul: 63 fő 

Két tanszakon tanul:    8  fő 

 

Hátrányos helyzetű:   12  fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű:   0 fő 

SNI tanuló: 8 fő 

 

Csoportok száma: 6 

 

Tanszakok: Képző-és iparművészeti ág –  

Környezet és kézműves kultúra tanszak: 3 csoport 

  Táncművészeti ág – 

Társastánc tanszak:      3 csoport 

 

Pedagógusok: 

2 fő 

- Saly Rita Veronika – rajz-biológia szakos általános iskolai tanár 

- Novák Tamás    - táncpedagógus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Tanszakok megoszlása 

 

Tanszak 

 

 

Csoportszám 

 

Csoport létszám 

 

Művészeti 

osztályfok 

 

Csoportvezető 

Környezet és 

kézműves kultúra 

1.cs. 17 fő A/1 

A/2 

Saly Rita 

 

Környezet és 

kézműves kultúra 

2.cs. 14 fő A/1 

A/2 

Saly Rita  

 

Környezet és 

kézműves kultúra 

3.cs. 12 fő A/4, A/5 

A/6 

T/1, T/2 

Saly Rita 

 

Társastánc 4.cs. 

 

10 fő A/1 Novák Tamás 

Társastánc 5.cs. 

 

8 fő A/2 

A/3 

Novák Tamás 

Társastánc 6.cs. 

 

10 fő A/4, A/5 

A/6, T/1 

Novák Tamás 

 

Összesen: 

 

 

6 csoport 

 

76 fő 

Mindkettőre: 8 fő 

  

 

 

3. Művészeti évfolyamok megoszlása 

Évfolyam 

 

Tanszak 

Alapfok 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

Tovább-

képző 

1. 

Továbbképző 

2. 

 

összesen 

Környezet 

és 

kézműves 

kultúra 

22 9 0 4 2 4 1 1 43 

Társastánc 10 

 

 

6 2 5 3 1 1 0 28 

 

Összesen: 

 

 

32 

 

 

15 

 

2 

 

9 

 

5 

 

5 

 

2 

 

1 

 

71 

 

 

4. Évfolyamok megoszlása 

Évfolyam 

 

Tanszak 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

összesen 

Környezet 

és 

kézműves 

kultúra 

9 8 6 8 6 4 0 2 43 

Társastánc 8 

 

 

 

6 2 5 4 0 1 2  

28 

 

Összesen: 

 

 

17 

 

14 

 

8 

 

13 

 

10 

 

4 

 

1 

 

4 

 

71 



 

5. Az alapfokú művészetoktatás céljai, alapelvei, feladatai 

 

Az alapfokú művészetoktatás tantervi programja írja elő a fejlesztési követelményeket, 

oktatás feladatait. 

 

Alapelveink: 

- célunk a tehetséggondozás- egyéni képességek, életkori sajátosságok 

figyelembevételével 

- szociokultúrális hátrányok csökkentése, kompenzálása 

- esélyegyenlőségek biztosítása 

- intelligencia fejlesztése: értelmi, érzelmi, valamint lelki egyensúly 

- helyes magatartási szokások kialakítása 

- alkotásvágy felkeltése 

- a munka megbecsülése, élvezete 

- művészetek élményének, élvezetének biztosítása 

 

 

 

Feladataink: 

- többirányú művészeti alapképzés 

- játékos, élményszerű alkotómunka 

- kreativitást fejlesztő tevékenykedtetés 

- esztétikai érzékenységre, nyitottságra nevelés 

- erkölcsi fogékonyság, nyitottság kialakítása 

- önművelésre, önértékelésre nevelés 

- továbbtanulási választék lehetőségének bővítése 

 

 

 

6. Az alapfokú művészeti iskola közösségteremtő tevékenysége 

 

- bizalom légkörének megteremtése 

- egymás megismerése, elfogadása, segítése 

- társas kapcsolatok építése 

- kommunikációs készség fejlesztése 

- helyes önismeret kialakítása 

- empatikus képességek fejlesztése 

 

 

 

7. Kapcsolat a szülőkkel 

 

- évente 2 szülői értekezlet 

- nyílt nap szervezése 

- kiállítás a szülők számára is 

- év eleji, félévi, év végi művészeti bemutatók 

 

 

 

 

 

 

 



8. Eseménynaptár 

 

Szeptember 

 
 

 
 

Pótbeiratkozás 

Adminisztráció ellenőrzése, naplók, 

törzslapok, bizonyítványok 

 

Szülői értekezlet  

Tanszakok szervezése, csoportalakítások 

Anyagok beszerzése 

 

NYITÓ RENDEZVÉNY 

 

 

 

Mobilitás Hét – rajzverseny 

/A jövő közlekedése/ 

Október 

           

 

Pályázati lehetőségek megkeresése 

ÖKO fal folyamatos díszítése, ÖKÖ 

rajzverseny szervezése 

Őszi kézműves délután szervezése /ÖKO 

munkaközösséggel együtt/ 

 

 

Rajzpályázatok folyamatosan 

 

Könyvtári Hét programjaiba való 

bekapcsolódás 

 

 

Magyar Népmese Napja – rajzverseny 

meghirdetése 

 

November 

2018 év vadvirága a 

kornistárnics 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŐSZI KIÁLLÍTÁS – aula, csoportonként 

FÁK - téma 

 

Rajzpályázatok, versenyekre nevezés 

 

http://www.mmetapio.hu/az-ev-vadviraga-2018-a-kornistarnics.html
http://www.mmetapio.hu/az-ev-vadviraga-2018-a-kornistarnics.html
http://www.mmetapio.hu/az-ev-vadviraga-2018-a-kornistarnics.html
http://www.mmetapio.hu/az-ev-vadviraga-2018-a-kornistarnics.html


 
 

 
 

December 

    
 

Karácsonyi kézműves délután 

 

 

 

Karácsonyi műsorban részvétel 

/társastáncosok/ 

 

Pályázatok 

 

Január 

     

 

Félév zárása, félévi vizsga, statisztikák, 

bizonyítványok 

Kiállítás a félévi munkákból –  

TÉLI KIÁLLÍTÁS 

BOHÓC 
Félévi záró rendezvény 
 

 
 

     
 

Február 

 

Az év madara: a Gólyatöcs 

 

Farsangi rendezvényen való szereplés – 

2019. február 8. 

   

ÖKO programokba kapcsolódás 

 

 

 

 

 

 

 



Március 

          
 

 
 

Nyílt nap a leendő első osztályos 

tanulóknak és szüleiknek - 2019. március 

21. 

Kapcsolódás a Témahéthez 

/Fenntarthatósági Témahét/ - 2019. március 

18-22. 

 

Pályázatok, versenyek: 

Gyermekszemmel 2019.  

„A mobil várhat!?” – országos döntőbe jutás 

„Virágok” – 2 tanuló díjazott 

Testvérmúzsák – 2 tanuló díjazott 

„Óperenciás” meseillusztráció – 2 tanuló 

díjazott 

Április 

 

 
 

TAVASZI KIÁLLÍTÁS – aula 

BOLDOG ISKOLA 
 

Pályázatok, táncversenyek 

Költészet napi rajzverseny 

 

                              Május 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.  HATOSfogat Művészeti 

Fesztivál megszervezése, lebonyolítása –  

2019. május 10. 

 

 
 

 



 
 

 
 

Rajzversenyek, rajzpályázat: 

Brenner rajzverseny – 3 tanuló díjazott 

„Mit láttam az erdőben?” – 2 tanuló díjazott 

 

 

TÜNDÉRKERT avató műsorhoz 

csatlakozás 

 

                                                                   

 

Június 

   
 

 
 

 
 

Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 

rajzverseny szervezése 

 

A Művészeti Iskola Záró rendezvénye 

Évzáró vizsgaelőadás 

IV. TÁNCest  

 

 
 

Jubileumi Névadó ünnepségen való 

szereplés 

 

 

 

Bekapcsolódás a Hatos Tábor 

programjaiba 

 

Tanévzárás (naplók, anyakönyvek, 

bizonyítványok, statisztikák) 

Beiratkozás a 2019/2020-as tanévre 

 

 

 

 

 



MEGVALÓSULT TERVEK: 

 

 A tanév kiemelt feladata volt a Társastánc tanszak fellendítése, versenyekre, 

bemutatókra való eljutás biztosítása, a kimaradás visszaszorítása. Ez részben valósult 

meg, mert a tanulói létszám nem változott, nem maradt ki egyetlen tanuló sem. A 

társastánc tanszakos tanulóknak versenyeztetése, iskolán kívüli versenyekre való 

eljutása azonban nem valósult meg. Iskolai, városi rendezvényeken felléptek tanulóink 

a tanév folyamán. 

 

 A hátrányos helyzetű tanulók minél nagyobb számú felvétele a Művészeti Iskolába, 

lehetőséget kell adni a csoportok munkájának megismerésére. Rengeteg sok tehetséges 

tanuló van köztük, biztosítjuk számukra is a lehetőséget a kibontakoztatásra. 

 

 Színvonalas munkák, profi kiállítások felrakása az év során 3-szor, minden esetben 

megnyitóval színesítve. /Év eleji, félévi és évvégi zárórendezvény/ 

 

 Év végén a Környezet és kézműves kultúra tanszak tanulóinak táboroztatási lehetőség 

biztosítása akár külső helyszínen is. Az EFOP 3.3.7-17 pályázat segítségével 4 napos 

Művészeti Táborban vettek részt tanulóink. Felejthetetlen élmény volt számukra. 

Nován, a Csicsergő Szabadidőközpontban 2019. június 17- 20-ig.  

 

  
  

 Az EFOP 3.3.7 pályázathoz kapcsolódva művészeti szakkörön vehettek részt 

tehetséges tanulóink. 

 

 Eredményes évet zárt a Művészeti Iskola, rengeteg rajzos eredménnyel, rengeteg díjjal 

lett iskolánk gazdagabb. A Beszámolóhoz csatolva Saly Rita kolléganő részletes 

beszámolója. 



2018/2019. tanév 

Környezet és kézműves kultúra tanszak 

1. csoport 

Az Európai Mobilis Hét keretében Vépen meghirdetett közlekedéssel kapcsolatos rajzverseny 

idei témája "A jövő közlekedése"  

1. helyezés   Balázs Noel 2. A 

 

Szombathelyi Erdészeti Zrt. “Mit láttam az erdőben?” című rajzverseny: 

1. helyezés   Harami Felícia   2. E  

 

A Szombathelyi AGORA és Művelődési Sportház ismét meghirdette az "Óperenciás 2019." 

meseillusztrációs rajzpályázat: 

      Díjazott:   Pócza Milán  1.B  

 

Szombathely Megyei Jogú Város és a Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola 

"Testvérmúzsák" címmel alkotó művészeti tárlatán:                     

       Díjazott:  Velladics Alíz  2. E 

 

 A Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola tanítói munkaközössége által kiírt 

"Gyermekszemmel- 2019." című rajzversenyén: 

1. helyezés   Nagy Korinna Léna  1.B 

 

A vasszécsenyi Ambrózzy-Migazzi  István Általános Iskola, Tanakajd Önkormányzata és a 

Pungor Ernő Művelődési Ház közösen hírdette meg Ambrózzy-Miggazzi István halálának 

150. évfordulója alkalmából egy rajzversenyt "Virágok” címmel: 

2.  helyezés   Vigh Bora  1. B 

 

 



                                       2018/2019. tanév 

                  Környezet és kézműves kultúra tanszak 

                                                       2. csoport 

Az Európai Mobilis Hét keretében Vépen meghirdetett közlekedéssel kapcsolatos rajzverseny 

idei témája "A jövő közlekedése" volt. 

1. hely   Őri Réka  4. A 

3. hely  Szij Ferenc  3. B 

„Az év vad virága 2018. – A kornis tárnics”  iskolai ÖKO rajzverseny: 

1. hely    Buza Laura  4. A 

A Savaria Díszmadártenyésztő Egyesület megyei rajzversenyt hirdetett a szombathelyi 

Díszmadár kiállítás alkalmából. A pályázat témája a “Szárnyaló szeretet” címet kapta.  

1.  hely   Őri Réka  4. A   

A Rum-kastély EGYMI és a Lovas Nemzet Magazin szerkesztősége országos rajzpályázatot 

hirdetett általános, középiskolai diákok és felnőttek számára "Csak úgy a lovakról" címmel. A 

pályázat célja az volt, hogy az alkotások tükrözzék az ember és ló kapcsolatát, az empátiát, az 

összetartozást, külön kiemelve a fogyatékkal élőket. 

3. hely   Gábriel Panna 4. A  

A Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskolában hagyományokhoz híven az 

idei tanévben is megrendezésre került az Apáczai olvasásverseny, mellyel párhuzamosan 

képzőművészeti versenyt is meghirdettek. Ebből a csoportból Nagy Miranda 4. A  és 

Darics Bence 3. B képviselték iskolánkat, bár nem értek el helyezést, de nem keseredtek el.  

 

A Rumi Rajki Általános Iskola által meghirdetett Vizuális Találékonyság nevű kistérségi 

kétfordulós rajzversenyén a 3-4. osztályos kategóriában  

1. helyen végzett Nagy Miranda 4. A. 

Ezen a versenyen vett még részt Őri Réka 4. A 

 

Szombathelyi Erdészeti Zrt. “Mit láttam az erdőben?” című rajzversenye: 

3. helyezés   Nagy Miranda    4. A  



A Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola tanítói munkaközössége által kiírt 

"Gyermekszemmel- 2019." című rajzversenyén: 

2. helyezés     Nagy Miranda Gréta   4. A 

A vasszécsenyi Ambrózzy-Migazzi  István Általános Iskola, Tanakajd Önkormányzata és a 

Pungor Ernő Művelődési Ház közösen hírdette meg Ambrózzy-Miggazzi István halálának 

150. évfordulója alkalmából egy rajzversenyt "Virágok” címmel: 

1. helyezés  Scheer Adél  4. A 

 

A Hatos Napok alkalmából meghirdetett iskolai rajzverseny Hatos Csaba festőművész 

alkotásait másolták a tanulók: 

1. helyezés   Gábriel Panna  4. A 

2. helyezés   Varga Liliána  4. B 

3. helyezés    Antal Ármin Éden 3. B  

Fecske projekt keretében meghirdetett rajzverseny. 

4. helyezés  Antal Ármin Éden 4. B 



 

2018/2019. tanév 

Környezet és kézműves kultúra tanszak 

3. csoport 

Az Európai Mobilis Hét keretében Vépen meghirdetett közlekedéssel kapcsolatos rajzverseny 

idei témája "A jövő közlekedése" volt: 

1. hely    Németh Liza   8.A      

2. hely    Németh Boglárka   6. B      

3. hely    Bolla Emília   5. B 

„Az év vad virága 2018. – A kornis tárnics”  iskolai ÖKO rajzverseny: 

2. hely    Németh Boglárka   6. B 

3. hely    Németh Liza   8. A 

 

A Rumi Rajki István Általános Iskola Vizuális Találékonyság című kistérségi kétfordulós alkotó 

versenyén   

1. hely    Német Boglárka 6. B  

2. hely     Németh Liza 8. A 

Ezen a versenyen iskolánkat képviselte még a csoportból:  Boldizsár Beatrix 5. B, 

Forgács Piroska Vivien 5. A, Nagy Liliána 8. A, Varga Marcell 6. A, Varga 

Olivér 6. A. 

A Rum-kastély EGYMI és a Lovas Nemzet Magazin szerkesztősége országos rajzpályázatot 

hirdetett általános, középiskolai diákok és felnőttek számára "Csak úgy a lovakról" címmel. A 

pályázat célja az volt, hogy az alkotások tükrözzék az ember és ló kapcsolatát, az empátiát, az 

összetartozást, külön kiemelve a fogyatékkal élőket.  

        2.  hely   Németh Boglárka  6. B 

 3.  hely     Németh Liza  8. A 

 

Fecske projekt keretében meghirdetett rajzverseny. 

2.  hely    Zátonyi Bence   5. A              

 3.  hely     Németh Liza     8. A 

 



A Boldog Brenner János Általános Iskola 3. alkalommal rendezte meg két fordulós rajz 

versenyét, melynek témája az idén az öröm és boldog pillanatok megörökítése volt. 

1.  hely   Németh Liza 8.A 

3.  hely   Németh Boglárka 6.B 

A Szombathelyi AGORA és Művelődési Sportház ismét meghirdette az "Óperenciás 2019." 

meseillusztrációs rajzpályázatot.  

            Díjazott:   Németh Boglárka 6.B 

Szombathely Megyei Jogú Város és a Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola 

"Testvérmúzsák" címmel alkotó művészeti tárlatán:                     

                Díjazott:     Varga Olivér 6. A  

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottság közlekedéssel kapcsolatos 

megyei rajzversenyén "A mobil várhat!?" címmel. 

         Díjazott:  Németh Boglárka 6. B, rajza tovább jutott az országos döntőbe is. 

 

A vasszécsenyi Ambrózzy-Migazzi  István Általános Iskola, Tanakajd Önkormányzata és a 

Pungor Ernő Művelődési Ház közösen hírdette meg Ambrózzy-Miggazzi István halálának 

150. évfordulója alkalmából egy rajzversenyt "Virágok” címmel. 

1. hely  Németh Boglárka 6. B 

A Hatos Napok alkalmából meghirdetett iskolai rajzverseny Hatos Csaba 

festőművész alkotásait másolták a tanulók: 

2. helyezés   Varga Olivér 6. A 

3. helyezés   Boldozsár Beatrix 5. B és Zátonyi Bence 5. A  

 

 



Hatos Ferenc Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

 

 

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG  

BESZÁMOLÓJA 

2018/2019. tanév értékelése 

 

 

 

 

 

 

„Úgy szeresd őket, amilyenek, és olyanok lesznek, amilyennek 
szeretnéd.” 

 

 

Készítette: 

  Boldizsár Katalin 

 

 

Vép, 2019. június 29. 
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Az oktató-nevelő munka során mindvégig szem előtt tartottuk, hogy gyermekeink a 

tananyag elsajátítását ne csupán nehéz kötelességként éljék meg. Igyekeztünk olyan 

lehetőségeket és légkört teremteni, ami hozzájárul a tudás iránti vágyuk fenntartásához. 

Emellett- alapfokú művészeti iskola lévén- fontosnak éreztük, hogy kreativitásuknak, 

alkotóvágyuknak is teret biztosítsunk. Az alsós munkatervet, és az ebben megfogalmazott 

célokat ezekkel összhangban, az iskola Pedagógiai Programját, és az intézményvezető 

által bemutatott munkatervet figyelembe véve fogalmaztuk meg. A tanév során ennek 

megfelelően igyekeztünk az abban meghatározottak megvalósítására. 

 

1. Működési feltételek:  

 

a)  Személyi feltételek: 

Munkaközösségünk személyi összetétele folyamatosan változik, de ezt mindig 

szakmai előrehaladás is jellemzi. Szeptembertől tantestületünk tagja lett Pethőné 

Szakály Ilona, aki az első B osztályfőnökeként kezdhette el munkáját. Személyében egy 

igen nagy tapasztalattal rendelkező, lelkiismeretes, kedves és segítőkész „csapattagot” 

ismerhettünk meg. Ennek a tanévnek az elején csatlakozott a távozó gyógypedagógiai 

asszisztens helyett az új pedagógiai asszisztens, Györgyfalvai Sándorné, akinek 

köszönjük hasznos, aktív jelenlétét. Sokszor azelőtt már ajánlotta a segítségét, mielőtt 

megkértük volna. Igazán hasznos tagja lett munkaközösségünknek, tantestületünknek. 

Tagjaink igyekeztek rugalmasan kezelni a váratlan lehetőséget: két első osztály 

indulhatott ebben a tanévben. Ez iskolánk pedagógiai céljait is elő tudja mozdítani, mivel 

kezelhetőbb osztálylétszámokkal tudnak pedagógusaink dolgozni. 

Az I. félév végén – a II. elején viszont nagy változások történtek. Két 

gyógypedagógusunk közül Zsikláné Kovács Csilla vonult nyugdíjba, az ő munkáját 

Tancsics Anett vette át úgy, hogy az addigi feladatai is megmaradtak. Ez hatalmas terhet 

rótt rá, valamint nagy szervezést és rugalmasságot igényelt az egész tantestülettől. 

Februárban a 4.B osztályfőnöke, Potyiné Orbán Anikó búcsúzott az iskolai aktív 

munkától, az ő helyére érkezett új kolléganő Hegyiné Nagy Brigitta gyorsan 

megismerkedett az osztállyal, feladataival. Az eddig eltelt pár hónap tapasztalata alapján 

azt mondhatom, hogy lelkiismeretes, alapos tanítóval gyarapodott a tantestületünk. 
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b) Tárgyi feltételek 

A minőségi oktató-nevelő munkához iskolánkban biztosítottak a tárgyi feltételek. 

Minden alsós osztály, valamint a napközis csoportok és a fejlesztő foglalkozások 

számára is sikerült a legoptimálisabb elhelyezést biztosítani. Az elmúlt nyáron 

pályázatok és az önkormányzat támogatásával megújulhatott 3 tanterem padlója is. 

Azonban a mindennapos testnevelés olyan kihívások elé állítja az iskolát, melyet nem 

tud egyedül megoldani. Rövid ideig még tovább romlott a helyzet, mivel a 2. félévben a 

két tornaszoba közül az egyik felújításra került, ez a tanév végéig nem fejeződött be. 

Mivel májusban szinte végig olyan időjárás volt, ami nem tette lehetővé az órák 

megtartását az udvaron, ezért az aulában, folyosókon voltunk kénytelenek ezt megtenni. 

Az udvar rendezett, játékra és sportolásra egyaránt alkalmas. Ebben a tanévben 

több szeméttartó is felszerelésre került. Rendeltetésszerű használatára azonban még 

mindig figyelmeztetni kell egyes gyerekeket. A tanév legvégén felavattuk a Tündérkertet, 

melyet igazán majd a következő tanévtől tudunk birtokba venni. 

Minden félév és tanév végén leírjuk, hogy nagy segítség lenne, ha több tanterem 

rendelkezne digitális táblával. A mai kor követelményeihez ez is hozzá tartozna. A 

gyerekek sokkal fogékonyabbak, ha modern eszközöket is „be tudunk vetni”. Kitartóan 

figyeljük az ilyen tartalmú pályázatokat, eddig nem sok sikerrel. Átmeneti, és 

hangsúlyozom, hogy csak átmeneti megoldásként 1-1 tanórára megoldást jelentett az 

osztálycsere. 

Szeretném még megemlíteni, hogy a vezetőséggel egyeztetve az alsós folyosón 

található szekrények tartalmát tervezzük nyár végéig átnézni, szelektálni, valamint a 

szükséges mértékben selejtezni. Sok az elavult, hiányos demonstrációs készlet, ezeknek 

a szekrénye is már  

 

2. A tanév általános értékelése 

 

a. Kiemelt célok, feladatok megvalósulása 

„Elfogadó légkörben, de az erkölcsi normák és szabályok betartatásával a 

színvonalas nevelő-oktató munka feltételeinek megteremtése, amelyben a 

tanulási folyamat hatékonyan megvalósulhat.” /Igazgatói tanévkezdő értekezlet/ 
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Ebben a szellemben tűztük ki céljainkat a tanév elején. Ezek közül sok megvalósult, 

de nem mindegyik, változó mértékben függött tőlünk, pedagógusoktól a siker, de 

igyekszünk leszűrni a tanulságokat a fejlődés és az előre haladás érdekében. 

 

 

Nevelési feladatok:  

 Udvariasságra nevelés, a magatartási és viselkedési kultúra szabályainak 

megismertetése.  

 Tanórai fegyelem biztosítása  

 Tanulók egymás közötti együttműködésének fejlesztés  

 Munkakultúra fejlesztése  

 Tanulók motiválása, aktivitásának növelése, pozitív énkép kialakítása a 

gyermekekben  

 Fontos feladatunk az egészségnevelés és a környezeti nevelés, az egészséggel 

kapcsolatos ismereteik bővítése, a környezettudatos szemléletet kialakítása.  

 Digitális világban való tájékozottság, biztonságos internethasználat 

elősegítése  

A kollégák beszámolóikban is jelezték, hogy a házirend betartatása, valamint a kulturált 

magatartásra nevelés nem kis feladat számukra. A probléma leggyakrabban az alacsony 

neveltségi szintből adódik, aminek gyökerét a családban kell keresni. Ezért nagyon nehéz 

csak az iskolai keretek között, a család nélkül eredményeket elérni. Egyre több 

osztályfőnök ezért családlátogatás eszközével élt, ezzel igyekezett a tanuló családi 

hátterét jobban megismerni. 

A motiváltság növeléséhez a Boldogságórák eszközeit hívtuk segítségül, ami akkor tudna 

még hatékonyabban működni, ha több osztályban és több alkalommal lehetne alkalmazni. 

Ezenkívül továbbra is motiváló eszközünk a szakkörök változatos sokasága. 

A környezettudatos szemlélet kialakításában az EFOP-pályázat volt segítségünkre a tanév 

során. Számtalan lehetősége adódott tanulóinknak különböző típusú foglalkozásokon 

keresztül közelebb kerülni az ökotudatos szemlélethez. Ezt feltétlenül folytatnunk kell, a 

gyerekek sokkal jobban nyitottak a programokon való részvétel után. 

  
Oktatási feladatok, célok:  

 Segítjük az egyéni képességek kibontakozását, törekszünk a személyre szabott 

fejlesztésre  

 A tanítás során kiemelt figyelmet biztosítunk az SNI, BTM tanulóknak és a 

tehetséges gyermekeknek.  
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 Ezen célkitűzésünk eléréséhez a differenciálás mellett igyekszünk változatos 

munkaformákat választani, előtérbe helyezve a kooperatív technikák 

alkalmazását a tanórákon  

 Törekszünk a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására.  

 IKT eszközök alkalmazása a tanórákon a tevékenységközpontú oktatás 

részeként, a tanórák hatékonyságának és élményszerűségének növelése 
érdekében 

Azt tapasztaltam, hogy a gyengébb képességű tanulókkal sokszor többet foglalkoztunk, 

gyakran kevesebb figyelem jutott a kiemelkedő képességű diákjainkra. A differenciálás 

természetesen sokkal több energiát, készülést, figyelmet kíván. Segít, ha versenyekre 

készítjük őket. A tanév vége felé azonban azok a tanulók, akiket ezekre a versenyekre, 

szereplésekre neveznénk, már elfáradnak sokszor, hiszen minden ilyen jellegű 

megmérettetés állandóan ugyanazokra a gyerekekre hárul. Jobb lenne ezért is, ha a 

versenyek egyenletesebben oszlanának szét a tanévben. 

 
Az IKT eszközök csak korlátozottan állnak rendelkezésünkre, de ezt már kifejtettem 

korábban.  

 

További feladataink a nevelő-oktató munka területén:  

 munkaközösségi megbeszélések a tanév feladataihoz és rendjéhez igazítva  

 digitális napló bevezetése a pontosabb, naprakészebb adminisztráció 

érdekében  

 szakkörök, délutáni foglalkozások megszervezése  

 Házirend ismertetése a tanulókkal  

 Munkatervek összeállítása, tanmenetek elkészítése  

 Továbbképzéseken, jógyakorlatokon, szakmai tanévnyitókon való részvétel 

biztosítása, megszervezése  

 Bemutató órák megtartása, munkaközösség-vezetői óralátogatások, egymás 

óráin való hospitálás 

 
Az ebben a pontban felsorolt legtöbb feladatot sikerült teljesíteni, azonban szeretnék a 

jövőre nézve változtatni némelyiken. Például a megbeszélések rendjén, mert célom, hogy  

többször, előre meghatározott időszakonként üljünk le együtt a munkaközösség tagjaival 

megbeszélni az aktuális feladatainkat, felmerülő problémáinkat. A másik pont, amiben 

szintén változtatni szeretnék, minden pedagógust előre egyeztetve meglátogatni az 

óráján, foglalkozásán. Úgy gondolom, hogy én magam csak tanulni tudnék a sok 

tapasztalattal rendelkező pedagógustársaimtól. Ezenkívül jobban láthatnám a tanórákon 

felmerülő tanulói problémákat. Ebben kell javítanom az elmúlt tanév tapasztalata alapján. 
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b. A tervezett programok, feladatok megvalósulása, nyári táborok 

 

Szeptember: 

 Munkaközösség újjászervezése (a korábbi 2 munkaközösség összeolvadt) 

 Tanmeneteket, munkaterveket, foglalkozási terveket készítettünk. 

 Szülői értekezleteket megtartottuk, a szülői munkaközösség tagjait 

megválasztottuk. 

 Év eleji felméréseket elvégeztük. 

 Megtörténtek a tankönyvek pótrendelései a létszámváltozások miatt. 

 Törzslapok megnyitását elvégezték az osztályfőnökök. 

 Szociometriai mérést végeztek az osztályfőnökök, idén nem csak a 4. osztályokban, 

hanem már 2. osztálytól kezdődően. 

 Te szedd! valamint papírgyűjtés, ÖKO program a gyerekekkel. 

 Népmese napja: a legtöbb osztály képviselte magát mesemondóval, valamint 

gyönyörű alkotásokkal, melyekkel dekorálhattuk az aulát erre az alkalomra. 

 

Október: 

 Aradi vértanúkról megemlékezés: A 4.A osztály készült erre az alkalomra 

műsorral, melyben versek és dalok is elhangzottak. 

 DIFER adatszolgáltatás felmérése, melyet Pusztai Krisztina végzett. 

 Zene világnapja: megemlékezés koncerttel az aulában 

 Állatok világnapja megemlékezés  

 Bólyai matematikaverseny  

 Kindersport-vetélkedő 

 Nyílt nap - Óvónők látogatása az 1. osztályokban 

 56-os forradalom megemlékező műsora 

 

November: 

 Fogadóórák megtartása 

 Egészségnevelési hónap programjaiba történő bekapcsolódás: plakátok készítése 

 Bábszínház-látogatás, idén 80 gyermeknek vásároltak szüleik bérletet 
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 Mesemondó és prózaolvasó verseny: két korcsoportban 14 gyermek mondott 

mesét. 

 1. iskolaelőkészítő foglalkozás 

 Adventi forgatag a Szülői Munkaközösség szervezésében 

 Táplánszentkereszti olvasás- szövegértés verseny 

 

December: 
 Adventi gyertyagyújtások az egész iskolával közösen az aulában 

 Mikulásvárás 

 Karácsonyi kézműves délután a szülőkkel: több osztály tartott karácsonyra 

hangolódó programot, ezt a szülők mindig nagyra értékelik. 

 Fellépés a városi idősek napi rendezvényen: köszönjük a 3. A osztálynak a 

gyönyörű műsort. 

 Karácsonyi ünnepély: A tervezetthez képest két előadás is született. Székely János 

megyéspüspök úr felkérésére a szombathelyi Székesegyházban is előadtuk a 

karácsonyi műsorunkat, majd a kibővített előadást egy nappal később, a 

Művelődési Házban. 

 

Január: 

 Megemlékezés a Don-kanyarban elesett katonákról: Fegyelmezetten, 

figyelemmel hallgatták meg a gyerekek a megemlékezést annak ellenére, hogy 

nehezen megérthető esemény ez a gyerekek számára, különösen az alsó 

tagozatos kisdiákoknak. 

 Bábszínházbérlet második előadása 

 Gazdag Erzsi vers-és mesemondóverseny 

 Félévi munka értékelése, az értesítők hazaküldése 

 2. iskolaelőkészítő foglalkozás 

 Elkezdődött a 3. és 5. osztály úszása 

 

Február:  

 Zrínyi Ilona Matematika verseny 

 Farsang idén kicsit új szervezésben: Ki mit tud? keretében felléphettek gyerekek 

saját műsorszámaikkal, majd ezután következett a már hagyományosnak számító 

jelmezes felvonulás. 
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 Szülői értekezlet 

 3. iskolaelőkészítő foglalkozás 

 Bábszínház-látogatás, mely a bérlet 3., egyben utolsó előadása volt. 

 Váti mesemondó verseny 

 MaTalent matematikai tehetségkutató teszt a 4. évfolyamon, melyen két tehetség 

is megmutatkozott. 

 
Március: 

 Ambrózy-Migazzi verseny, melyen versmondással és rajzzal is indultak a 

gyerekek 

 Megemlékezés az 1848-49-es eseményekről, ebben a műsorban a 4. A 

osztályosok tánca színesítette a felsősök műsorát. 

 Fenntarthatósági témahét az ÖKO-csoport szervezésében zajlott, de sok 

programba bekapcsolódtak az alsó tagozatosok. 

 Nyílt nap az óvodásoknak és szüleiknek, melyen idén nem csak a hagyományosan 

megtekintett órákra (leendő tanítók órái, jelenlegi első osztályok órái, valamint 

művészeti iskola órái) lehetett bemenni, hanem az újdonságnak számító 

Boldogságórákat is 2 csoportban lehetett látogatni. 

 

Április: 

 Költészet napja: előzetesen versmondó verseny 4 korcsoportban, majd a 

megújult Fő téren közös, városi versmondás, valamint a 3.B produkciója 

 Fogadóóra  

 Tavaszi papírgyűjtés  

 Óvodai nyílt nap, ahol az igazgatónk, a leendő tanítók, a gyógypedagógus 

figyelhette meg az iskolába készülő gyermeket óvodai foglalkozás közben, majd 

szakmai megbeszélést tarthattunk együtt az óvónőkkel és az óvodavezetővel. 

 Tankönyvrendelés előkészítése 

 Beiratkozás az 1. osztályba 

 Szülői értekezlet a leendő elsősök szüleinek.  

 Apáczai hangos olvasási és nyelvhelyességi verseny 

 

 



9 
 

Május:  

 Anyák napja, ezt szinte minden osztályban hosszas készülődés előzi meg, mind az 

ajándékok készítése, mind a műsor megtanulása sok időt és munkát jelent. 

 Hatosfogat kulturális fesztivál, amely az alsó tagozatos pedagógusoknak 

szervező-segítő munkát is jelentett, valamint felkészítői voltak a fellépő 

gyerekeknek is 

 Az osztályok az év végi felmérőkkel zárják az éves tanulmányaikat 

 Az óvoda 50 éves: Iskolánk 4.A. osztályos tanulói az ünnepi műsort moldvai 

tánccal, versmondással színesítették. 

 Kihívás napja 

 Elsőáldozók zarándoklata Vasváron 

 

Június: 

 Táncest, művészeti záró 

 Osztálykirándulások 

 Gyógyszertári napon vettek részt a 4.osztályos tanulók. 

 Hatos napok, melynek szerteágazó programjai nagy szervezőmunkát és 

rugalmasságot kívántak az összes pedagógustól 

 Tündérkert avató az 1. B osztály táncával 

 Bizonyítványok, törzslapok megírása, a Kréta-rendszerbe történő felvitele 

 Ballagás/ bizonyítvány-osztás 

Egész évben különböző időpontokban közös programok a testvérosztályokkal. 

Tanév végeztével a nyári táborokban tudják a gyerekek hasznosan eltölteni a szünidő első 

heteit: ÖKO és Művészeti tábor, Sport tábor, valamint napközis tábor, ahol többnyire 

életkoruk alapján kerültek a különböző csoportokba a gyerekek. A napközis táborba 

nagyobb arányban alsó tagozatos kisdiákok jelentkeztek, de a változatos programok 

mindegyik életkorban lefoglalták a gyerekeket. Köszönjük igazgatóhelyettesünknek a 

szervezést!  
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c. Eredmények, fejlesztésre váró területek 

Mindenképpen az eredmények közé sorolom azt, hogy elnyertük a Boldogiskola 

címet. Ebben a tanévben 4 fő pedagógus dolgozik ebben a formában. Alsó tagozaton 

2 csoportban folyik a munka, 4.A osztályban és az egyik alsós művészetis 

csoportban. Még nagyobb eredmény lenne, ha több osztály, több pedagógus tartana 

boldogságórákat. Erre minden remény megvan, hiszen az új kolléganőnk is 

csatlakozott hozzánk, így 5 főre gyarapodott a létszámunk. Ami a jövőre nézve 

további biztató dolog, hogy mind az öten most végezzük el a Jobb veled a világ! 

alapítvány által szervezett akkreditált képzést, ezáltal még hatékonyabban, 

céltudatosabban, felkészültebben fogunk Boldogságórákat tartani a következő 

tanévben. Természetesen iskolaigazgatónk csoportvezetőnkkel újra beadta a 

következő tanévre szóló pályázatot. 

Eredménynek tekintem a Művészeti Iskola létszámának gyarapodását. A legtöbb 

osztály beszámolójában találhatunk olyan létszám adatokat, melyből azt a 

következtetést vonhatjuk le, a gyerekek nagyon szívesen, lelkesen és egyre 

ügyesebben vesznek részt ezeken a foglalkozásokon. Versenyeken is szép sikereket 

érnek el. Ebben a korban még nagyon hatékonyan ki lehet használni a művészetek 

fejlesztő erejét, amely a sikerélmény mellett a tanulmányi eredményességet szintén 

nagymértékben növeli. 

Ehhez a témához kapcsolódik a Mesebolt Bábszínház. Ebben a tanévben 80 darab 

bérletet vásároltak az alsó tagozatos kisdiákoknak szüleik. Ez szinte a teljes alsó 

tagozatot jelenti. Köszönjük a szülőknek. Az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy 

nem kell Szombathelyre utaznunk, a Művelődési Ház biztosítja a helyszínt, ez a tény 

is hozzájárulhatott, hogy nagyobb számban keltek el a bérletek. Az előadások 

színvonalasok voltak, több osztályfőnök is kiemelte, hogy a szülők jelezték, a 

következő évadban is meg fogják vásárolni a bérletet. 

Ebbe a pontba helyeztem el az EGÉSZNAPOS osztályokat is. Az elmúlt tanévben 

kezdte először az első osztály ebben a formában a tanulást, a munkát. Mindkét 

pedagógus tapasztalata, hogy többet tudnak segíteni a gyerekeknek, több idő 

maradt a tananyag rögzítésére, begyakorlásra differenciálásra, az egyéni 

nehézségek leküzdésére, ezzel segítve az esélyegyenlőséget is. Nagyon sok a 

lehetőség ebben az iskolai formában, az osztályfőnökök beszámolóikban kiemelték 

ezeket a pozitívumokat. A szülőket ugyan még nem tudták meggyőzni arról, hogy 
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nagy előny lenne, hogy naponta nem kell a teljes iskolatáskát hazavinni, de nem 

adjuk fel. A következő tanévben újra kísérletet teszünk erre, hiszen ez is egy 

lényeges eleme ennek a szervezési formának. Ezen tapasztalok is megerősítették, 

hogy tovább folytassuk ezt a munkaformát: most már az 1. E és a 2. E osztályokban 

folyt így az oktatás-nevelés. 

 

d. Magatartás, szorgalom helyzete 

Az iskola elkezdésekor, az első osztályban egyre nagyobb feladatnak tűnik a 

helyes viselkedés szabályainak kialakítása, a fegyelem javítása. Évről évre egyre 

inkább nehezedik a feladatunk, valamint egyre hosszabb időt vesz igénybe, hogy 

az elsősök megszokják az iskolai fegyelmet, munkát. Ez a munka minden tanév 

elején a felsőbb osztályokban is következetességet követel tőlünk, 

pedagógusoktól. Ha nem teljesen elölről, kell kezdeni a munkát, évfolyamról 

évfolyamra javul a helyzet. 

Tudatos munkával, egységes pedagógiai elvárásokkal talán sikerül elérni, hogy 

jobban figyeljenek egymásra, segítsék egymást. Azt is eredménynek tartom, hogy 

közeledik egymáshoz szakmailag az óvoda és az iskola. Munkaközösségünk 

nevében köszönetet mondok igazgatónknak, hogy megszervezte a szakmai 

találkozót tanítók és óvónők között, ahol sok témában közös célokat tudtunk 

megbeszélni. Egymás munkájáról képet kapva jobban tudunk azon dolgozni, hogy 

a kis óvodásoknak minél zökkenőmentesebb legyen az átmenet az iskolába. 

Vonatkozik a magatartásra éppúgy, mint a többi készség és képesség elsajátítására. 

Ezen az úton haladva folytattuk azt az immár hagyományt, hogy iskola előkészítő 

foglalkozásokat tartottunk az ovisoknak. Februárban volt az utolsó játékos közös 

délelőttünk. Ezzel is azt kívánjuk elérni, hogy megismert helyre érkezzenek ezek a 

gyerekek, kevesebb konfliktust okozva, amelyek generálhatják a viselkedési 

problémákat is. 

Magatartásról szólva még meg kell említenem a 3. B és a 4. B osztályt is. A legtöbb 

panasz itt hangzik el. A problémák mindig olyan családban élő gyerekeknél 

adódnak, ahol a szülőkkel van gond. Mindig ez a gyökere a nehézségeknek, legyen 

az magatartási vagy tanulási nehézség. Nagy terhet ró az osztályfőnökökre az, hogy 

ezekkel a szülőkkel együtt dolgozzanak a gyerekek érdekében. 
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e. Hiányzások 

Az alsó tagozaton –néhány esettől eltekintve- nem magas a hiányzások száma, illetve 

azok is igazoltak. A téli időszakra jellemző gyakoribb megbetegedések miatt nőtt az 

igazolt hiányzások száma. A hiányzások pontos és naprakész dokumentálása nagyon 

fontos feladatunk. Ez csak úgy tud igazán jól működni, ha mindenki következetesen 

tölti ki a naplót. A jogi következmények miatt van erre igazán szükség, és a legtöbb 

osztályban nem okozott problémát. Ugyanakkor szükséges megemlítenem, hogy a 3. 

B-ben és az 1. B-ben is magas óraszámok alakultak ki bizonyos családoknál. Az 

osztályfőnökök mindkét osztályban erre nagyon figyelnek. Alsó tagozatban ez a 

szülőkön múlik, mint minden más is. Itt a gyerekek sajnos „csak” elszenvedői a 

családi helyzeteknek, de az évek múltával így kialakulhat bennük az iskolához, majd 

munkához való helytelen hozzáállás.  

 

f. Tanulmányi helyzet, eredmények értékelése 

1.E osztály 

Év végén 4 tanuló kiválóan teljesített. Ők: Bakonyi Noel, Kisvárdai Dorina, Kolcsár 

Anna, Takács Ramóna. 6 tanuló jól, 4 tanuló megfelelően teljesített. Az osztályból 

felzárkóztatásra 1 tanuló sem szorul. 

 

1.B osztály 

Az osztály tanulmányi teljesítménye:  

Kiválóan teljesített: 6 tanuló / Filipi Oliver, Imre Panna, Kovács Aliz, Nagy Korinna, 

Szalai Ivett, Vígh Bora Betta/ 

Jól teljesített: 3 tanuló 

Megfelelően teljesített: 3 tanuló 

Felzárkóztatásra szorul: 1 tanuló / Nyári Jázmin 

 

2.E osztály 

Az osztályból 5 lány lett kitűnő, senki sem bukott. 
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Jelesek: Harami Felícia, Kiss Boglárka, Nagy Regina, Polgár Lili, Velladics Alíz 

Az osztály tanulmányi átlaga 4,41, készségtárgyak nélkül 4,08. Szinte megegyezik a 

félévivel. 

Tantárgyi átlagok 

Magyar irodalom 4,12 

Magyar nyelvtan 3,65 

Matematika 3,88 

Etika/Hit-és erkölcstan 4,41 

Környezetismeret 4,29 

Ének-zene 5 

Vizuális kultúra 4,82 

Életvitel- és gyakorlat 4,82 

Testnevelés 4,71 

A magyar nyelvtan a leggyengébb, ezt követi a matematika. 

 

3.A osztály 

Tanulmányi munka:  

A többség tanuláshoz való viszonya jó. Néhány tanuló jobb eredményt érhetett volna 

el, ha nagyobb szorgalommal bírt volna. 

Az osztály átlaga: 4,3 

(Készségtárgyak nélkül 4,1) 

Két fő kitűnő bizonyítványt kapott. 

Bukás nincs. 

Tantárgyi felmérések eredményei év végén: 

Matematika:   - minimum felmérés: 3,8  - maximum követelmény: 3,0 

Szövegértés: 3,4 

Nyelvtan: 4,3 

Év végi átlageredmények tantárgyanként: 

- Magyar irodalom: 4,42 

- Magyar nyelv: 3,79 

- Matematika: 3,95 
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- Etika/Hit és erkölcstan: 4,74 

- Környezetismeret: 3,84 

- Ének-zene: 4,89 

- Vizuális kultúra: 4,74 

- Életvitel és gyakorlat: 4,68 

- Testnevelés: 4,84 

 

3.B osztály 

A neveltségi szint mutatója: 26 elmarasztalás az év során.  A magatartásjegyek 

átlaga: 3,89 

Tanulmányi átlag:  4,3       készségtárgyak nélkül: 3,45                         

magyar irodalom : 3,17 

magyar nyelv: 3,28 

matematika: 3,11 

környezetismeret: 3,06 

hit/ erkölcstan:4,67 

 

4.A osztály 

Az osztály tanulmányi átlaga: 4,68 

Az átlag készségtárgyak nélkül is magas: 4,51  

4 fő kitűnő tanuló van az osztályban. 

Tantárgyi átlagok:  

Matematika 4,29 

Magyar irodalom: 4,71 

Magyar nyelvtan: 4,21 

Környezetismeret: 4,64 

Angol nyelv: 4,20 

Német nyelv: 4,22 

Etika/Hittan: 5,00 

Ének: 4,93 

Vizuális kultúra:5,00  

Technika: 4,79 



15 
 

Testnevelés: 5,00 

Az informatika részt vett minősítéssel zárult. 

4.B osztály 

Az osztály év végi tanulmányi átlaga: 3,97 

Az év végi átlag készségtantárgyak nélkül: 3, 27 

Tantárgyi átlagok: 

Matematika: 3,38 

Magyar irodalom: 3,85 

Magyar nyelvtan: 3,54 

Környezetismeret: 3,31 

Etika/Hittan: 4,69 

Ének: 4,23 

Vizuális kultúra: 4,85 

Életvitel és gyakorlat: 4,62 

Testnevelés: 4,23 

Német nyelv:2,50 

Angol: 3,09 

 

Az informatika tantárgy részt vett minősítéssel zárult. 

Eredmények értékelése: A tantárgyak eredményeit, átlagait meg tudtuk tartani az előző 

évhez képest. Az viszont nem túl jó, hogy ÖKO iskola lévén mégis a környezetismeret 

tantárgy szinte a leggyengébb. Ezt a tárgyat heti 1 tanórában tanítjuk minden évfolyamon. 

Szükségesnek érzem több környezetet tanító pedagógustársammal együtt, hogy nagyobb 

óraszámban tudjunk foglalkozni ezzel. Az egésznapos osztályokban ez nem jelenthet 

problémát, hiszen a tanítók szabadabban bánhatnak a pedagógiai foglalkozásokkal, ezek 

alkalmasak is, hogy beépítsünk környezetismereti tartalmakat különböző játékos 

formában. Szeretném kezdeményezni, hogy a hagyományos osztályokban is a tanulók heti 

óraszámát NEM emelve, más (esetleg készségtárgy) tantárgyak óraszámának terhére 

emeljük heti 2 órára a környezetismeret óraszámát.  
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3. Tanulói balesetek 

A kisebb sérülésekkel járó tanulóbalesetek bekövetkezése kivédhetetlen a gondos 

tanári felügyelet mellett is. Szerencsére súlyos baleset az alsó tagozaton sem érte a 

tanulókat. Szükség esetén a sérüléseket orvos ellátta, ezekről baleseti jegyzőkönyv 

készült.  

 

4. Pályázatok 

Az alsótagozat a jelenleg folyó EFOP pályázatban vesz részt aktívan. A 6 résztvevő 

pedagógus közül 5-en tanítanak alsó tagozaton is. Ez nagy lehetőség az alsó tagozatnak 

is olyan tanulási formák kipróbálására, amelyekre eddig nem volt elegendő pénz, 

képzés, program. Ebben a pályázatban egyaránt részt vehettünk ÖKO és művészeti 

programok nagy választékában. Természetesen rengeteg munkával és feladattal jár, 

ám mindannyian úgy érezzük, hogy ez a legjobban megtérülő befektetés lesz. 

A BOLDOG ISKOLA pályázat egy nagy lehetőség arra, hogy az esélyegyenlőség 

jegyében támogassuk a gyermekeket. A pozitív megerősítés, a dicséret eddig is 

jellemezte munkaközösségünket, ebben a pályázatban pedig mi magunk is 

megerősítést kaptunk, hogy jól gondolkodtunk és éreztünk ezügyben, jó úton 

haladunk. Eszközöket és módszertant kaptunk hozzá. Mert ez az ügy egyre fontosabb. 

A boldogabb gyermek jobban teljesít, boldogabb felnőtt lesz, és felnőttként is teljesebb 

életet élhet. Ezt a jövőt alapozhatjuk meg mi az alsó tagozatban.  

Ennek érdekében havonta egy tanórán a segédanyagban kapott témát dolgoztuk 

fel. Ezen túl a központi szemlélet jegyében éljük a mindennapjainkat. Segíti ezt a 

„boldog lépcső” is, amit az alsó tagozat épületszárnyában az előző tanév végén 

avattunk fel. 

 

5. Intézményi kapcsolatrendszer 

Munkaközösségünk magáénak vallja intézményvezetőnk azon gondolatait, mely 

szerint a jó iskola a diák, a tanár és a szülő együttműködésre épít. Kiemelten fontosnak 

tarjuk, hogy alsós diákjaink szülei jól informáltak, naprakészek legyenek gyermekeik 

tanulmányi előmeneteléről, az iskolai programokról és az esetlegesen felmerülő 

nehézségekről, problémákról is.  
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Fontosnak tarjuk, és ösztönözzük is diákjaink szüleit az egyéni fogadóórákon való 

megkeresésre, a szülői értekezletek és fogadóórák látogatására. A digitális napló 

bevezetésével tovább bővült az interakció lehetősége. Azt sajnos meg kell említenem, 

hogy a legnagyobb igyekezet ellenére vannak szülők, akik kevésbé, sőt egyáltalán nem 

követik gyermekeik tevékenységét, fejlődését. Ennek nem az az oka, hogy a Kréta 

rendszert nem érik el, mert nincs meg a technikai feltétele. Sajnos ez bizonyos 

nemtörődömség inkább, melyről már szóltam több megelőző pontban is. 

A „hivatalos” kapcsolattartási fórumok mellett munkaközösségünk tagjai 

nyitottan fogadnak minden iskolai és városi rendezvényen történő megkeresést. A 

szülők szívesen beszélik meg a problémáikat kötetlenebb környezetben, legyen szó 

egy osztályprogramról, egy iskolai farsangról vagy bármilyen városi szervezésű 

rendezvényről.  

A Szülő Munkaközösség tagjaira sok feladat hárul, ezért egyre kevesebb szülő 

érez magában ambíciót, hogy ilyen módon is segítse az osztály, valamit az iskola 

közösségét, pedig tevékenységük nélkülözhetetlen, és nagyban hozzájárul az iskolai 

rendezvények színvonalassá tételéhez, és jól szervezettségéhez. Itt szeretném 

megköszönni a sok szülő segítségét, akik nagyon sokszor első szóra segítették 

rendezvényeinket.  

Az óvodával felfrissítettük a szakmai kapcsolatot, közös megbeszélést tartottunk 

az óvodai-iskolai átmenet nehézségeiről, annak lehetőségeiről, hogyan, milyen 

eszközökkel lehetne még gördülékenyebbé tenni. Ezen kívül egymás programjain 

aktívan részt is vettünk. 

Jó kapcsolatot ápolunk városunk önkormányzatával, sokszor élvezzük anyagi 

támogatásukat, valamint a Művelődési Ház is szívesen és gyakran támogat 

rendezvényeinkben. 

 

 

6. Amit még fontosnak tartok megemlíteni 

 

A Kréta elektronikus naplóban dolgoztunk ebben a tanévben is, de az év végi 

zárásokat, törzslapokat most készítettük el először ebben a rendszerben. Ami a 

felsőbb évfolyamokban nagyon jól működött, eltekintve a túlterhelt szervertől, mely 

lelassította a munkánkat, a legnagyobb vesztesei voltak ennek a tanévzárásnak az első 
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osztályos osztályfőnökök, tanítók, akik szöveges értékelés formában dolgoztak. Ezt 

feltétlenül fejleszteni kell még, mert legalább 10szeres munkát, nagyon sok 

idegeskedést, felesleges feszültséget jelentett ez. Az elektronikus munkától azt várjuk 

mindannyian, hogy segítse, könnyítse, gyorsítsa feladataink elvégzését, nem pedig azt, 

hogy lassítson, nehezítsen, többször ismétlésre kényszerítsen. Köszönöm, hogy ezt az 

észrevételt iskolavezetésünk továbbítja a megfelelő fórumra. 

 

Végezetül, de nem utolsósorban szeretném megköszönni minden munkaközösségi 

kollégámnak, valamint az iskolavezetésnek a felém irányuló türelmet, segítséget, 

hiszen ez volt az első tanév, mikor ebben a minőségemben dolgoztam. 

Egyéni beszámolók 

1. E 

Beszámoló az egész napos iskoláról 

 

Szülőként már volt tapasztalatom az egész napos iskoláról, hiszen gyermekem első és 

második osztályban ebben a rendszerben tanult. Örültem annak, hogy most egy másik 

oldalról is megismerhettem és kipróbálhattam. Nem bántam meg.  

A hagyományos (egymás után 4-5 esetleg 6 tanítási óra) órarenddel szemben a tanítási 

órák között pedagógiai foglalkozások vannak. Ezeken a foglalkozásokon bármit 

csinálhattam, a fantáziámra volt bízva, mire használom fel ezeket a 45 perces időszakokat. 

A szabadidős tevékenységek színes palettájából csak néhány: mese- és zenehallgatás, 

séta, játék, sport, kézműveskedés. De a pedagógiai foglalkozásokon készültünk a 

karácsonyi műsorra, itt tanultuk meg az anyák napi verset, itt gyakoroltunk a vers- és a 

mesemondó versenyre is. Ezek a foglalkozások színt vittek a mindennapokba, nem 

monoton egymásutánban zajlottak az órák. 

A másik előny – tanulók, szülők számára egyaránt – hogy nincs házi feladat. A házi feladat 

– ha van – elkészül az iskolában a tanóra keretében, mégpedig annak a pedagógusnak a 

felügyelete alatt, aki a tananyagot tanította. A tanóra lehetőséget biztosított a 

korrepetálásra, felzárkóztatásra is. Itt lehetett foglalkozni azzal a tanulóval, aki hiányzott 

vagy nem értett valamit, illetve gyakoroltuk az órán tanultakat. Óriási segítség a szülőknek 

az, hogy a gyereknek nincs házi feladat. Ezt ugyanakkor nagy buktatónak is érzem. A 

szülők – 1-2 kivételtől eltekintve – semmit, de semmit nem gyakoroltak a gyermekükkel, 
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sokan azt sem tudták, hogy mit tanult az iskolában. Annak a gyereknek, aki könnyen veszi 

az akadályokat, nincs szüksége még otthoni megerőltető gyakorlásra, de ezeknek a 

tanulóknak a többsége nem ilyen. Szükségük van (lenne!) egy kis otthoni megerősítésre 

is. A szülők mindent az iskolára hárítanak.  

Az iskolaotthonos rendszer lényege, hogy a tanulók csak hétvégén viszik haza a 

felszerelésüket: az iskolatáskát, tolltartót, füzeteket stb. az iskolában hagyják. A 

szeptemberi szülői értekezleten a szülők azt kérték, hogy ez ne így legyen. A gyerekek 

naponta hozták-vitték a tanszereket. Csak tudnám miért? A ceruzákat nem faragták ki, a 

tájékoztatóba beírtakat napokkal később írták alá stb., de ez természetesen nem az 

iskolaotthonos rendszer hibája.  

Ez az oktatási forma két tanító közös, egymást segítő, támogató munkáján alapul. Fontos, 

hogy akik együtt dolgoznak, megértsék egymást, munkájukat egymással összehangolva 

végezzék.  

A siker másik kulcsa a jó órarend, amit nem könnyű elkészíteni, ugyanis nagyon sok 

mindenhez kell igazodni. 

Csak jót mondhatok az egész napos iskoláról, ezt nem csak a gyerekeknek találták ki, én 

is jól éreztem magam benne.  

 

1. Az osztály összetétele 

Az osztály létszáma: 14 fő 

Lányok száma: 3 fő 

Fiúk száma: 11 fő 

SNI tanuló: 1 fő 

BTMN: 4 fő 

A 2. félévben nem történt változás az osztály összetételében. 

 

2. Az osztály szociális összetétele 

Egy HH tanuló jár az osztályba (Kisvárdai Dorina). Ő gyermekvédelmi támogatásban is 

részesül. 

Két tanulót (Kisvárdai Dorina, Kopácsi Attila) a nagyszülők nevelnek. 

Kiemelném Bakonyi Noelt. Ő ugyan nem HH tanuló és gyermekvédelmi támogatásban sem 

részesül. Az otthoni bántalmazó környezetből szeretne az édesanya kitörni és fiával 

elköltözni. Sajnos eredménytelenül. 
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3. Tanulmányi teljesítmény 

Év végén 4 tanuló kiválóan teljesített. Ők: Bakonyi Noel, Kisvárdai Dorina, Kolcsár Anna, 

Takács Ramóna. 6 tanuló jól, 4 tanuló megfelelően teljesített. Az osztályból 

felzárkóztatásra 1 tanuló sem szorul. 

Egy SNI tanuló jár az osztályba: Kisvárdai Dorina. Ő szelektív mutizmusa miatt igényel 

kiemelt figyelmet. Okos, értelmes kislány, az utasításokat megérti, órákon aktív, törekszik 

a jó teljesítményre. A felnőttekkel továbbra sem beszél, de osztálytársaival rendszeresen 

kommunikál. IPR foglalkozásokon és gyógypedagógus által kapott segítséget. 

BTMN tanuló Moczok Patrik. Sokat jelentkezik, órákon aktív, bár teljesítménye a 2. 

félévben kissé romlott. Pontatlanság jellemzi munkavégzését. 

Februárban 5 tanulót (Bajdó Dominik, Czeglédi Kornél, Kovács Bálint, Matolcsi Nándor, 

Zséder Krisztofer) küldtünk vizsgálatra. Közölük 3 tanuló BTMN besorolást kapott, 1 

tanulót további vizsgálatra küldtek, 1 tanulóról még nem érkezett visszajelzés. Így év 

végére 4 BTMN tanulója lett az osztálynak, de csak 1 tanuló (Moczok Patrik) vett részt 

fejlesztő órákon. 

 

4. Az osztályközösség társas szerkezete rétegződése 

A 3 kislány általában együtt játszik. Azonban az, hogy páratlanul vannak, már most is okoz 

olykor nehézségeket. Ketten szorosabb kapcsolatban vannak, a harmadik így kissé 

kiszorul.  

A bejáró tanulók szívesen vannak egymás társaságában. A többiek pedig eljátszanak 

egymással.  

Abban, hogy ki kivel barátkozik szívesen szerepe van annak is, hogy a családok milyen 

kapcsolatban vannak egymással. Például Bajdó Dominik édesanyja jóban van Kovács 

Bálint anyukájával, így a fiúk az iskolán kívül is találkoznak. Ez az iskolai kapcsolatukra is 

kihat. 

 

5. Magatartás 

Az osztály magatartását továbbra is meghatározza a fiú tanulók magas száma. Kiemelném 

néhány tanuló rossz magatartását. Ők Bajdó Dominik, Bakonyi Noel, Páli Mátyás. 

Mindhárman hirtelen haragúak, gyakran agresszívan viselkednek: ütnek, rúgnak, 

verekednek. Sok probléma volt mindannyiukkal. 
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Az osztály neveltségi szintje alacsony, alapvető szabályokat nem tartanak be.  

Matyi szüleivel szinte napi kapcsolatban voltam a tanév során. Már a téli szünet 

környékén kértem őket, hogy vigyék el vizsgálatra gyereküket. Ezt sajnos nem tették meg, 

csak májusban. Időközben kiderült, hogy Matyit már óvodás korában vizsgálta 

pszichológus. Felmerült az ADHD gyanúja is.  

Ha valamelyik tanuló Noellel vagy Matyival konfliktusba került, akkor a szülők kizárólag 

őket hibáztatták, meg sem hallgatták, hogy mi is történt. 

 

6. Közösségi tevékenység 

3 tanuló jár kézműves foglalkozásra, 3 tanuló társastáncra. A fiúk közül többen fociznak 

és kosárlabdáznak.  

Közös program volt a szülőkkel a farsang. Lelkesen készültek a gyerekek, díszítették a 

tantermet. Ötletesebbnél ötletesebb jelmezekbe öltöztek. Sok anyuka és apuka is eljött. 

Süteményt, üdítőt hoztak.  

4 tanuló szerepelt a költészet napi szavalóversenyen. Ezen a versenyző tanulók szülei is 

ott voltak. Kiemelkedően szerepelt Takács Ramóna. 

Anyák napjára is készültünk, igaz nem közös műsorral. A tanulók egy nagyon szép, 

alkalomhoz illő verset tanultak meg. Ajándékokat készítettek az anyukáknak, 

nagymamáknak és egy tábla csokoládét is átnyújtottak. 

A 2. félévben a két első osztály közös játékdélutánra hívta az 5. osztályosokat. Iskolai és 

otthonról hozott játékokkal kicsik és nagyok együtt töltötték el az időt. A szülők 

süteménnyel és üdítővel járultak hozzá a nap sikeréhez. 

 

7. Szülőkkel való kapcsolat 

A félévi szülői értekezleten részt vettek a szülők. A fogadó órán már jóval kevesebb volt 

az érdeklődő. 

 Még leírni is szomorú, hogy van két olyan tanuló az osztályban, akiknek szülei a tanév 

során egyser sem voltak kiváncsiak arra, hogy hogyan teljesít gyermekük, az órákon 

hogyan viselkedik, hogyan tanul.  

Nagyon sok szülővel tartottam rendszeres kapcsolatot személyesen vagy telefonon. 

 

Matematika 
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A 2. félévben a 20-as számkörben dolgoztunk, először tízesátlépés nélkül, majd 

tízesátlépéssel. 

Kiemelt figyelmet kapott a fejben történő számolási készség, a lényegkiemelő- és 

probléma- megoldó képesség fejlesztése valamint az analógiás gondolkodás alapozása. 

A tanév végén két felmérést írattam. Az egyik felmérés anyaga a minimum szintet mérte 

fel. Ez tényleg csak a továbbhaladáshoz szükséges tananyag ismeretét kérte számon a 

tanulóktól. 94 % lett az átlaga. 

A másik felmérés már sokkal nehezebb volt. Több gondolkodást, logikát igénylő feladatot 

foglalt magába (pl. sorozatok középkezdéssel, szöveges feladatok). 75 % lett az átlaga. Ezt 

az eredményt nagyban lerontotta 2 tanuló rossz (26% illetve 35%) teljesítménye. 

        Révi Renáta osztályfőnök  

 

1/E 

Technika 

A tanulók szívesen hajtogattak vágtak, és a feladatokat lelkesen teljesítették. 

Az első évben e tárgy a tanmenetet tekintve, mint a környezet tantárgy támogatója van 

jelen. 

 

Vizuális nevelés 

Megismerkedtünk a színekkel, néhány technikával, színkeveréssel stb. 

A gyerekek az iskolába lépésük pillanatától kezdve nagyon szívesen rajzoltak szinte 

minden szabadidőt kihasználva. Úgy gondolom, hogy ez egyfajta biztonságot, támaszt 

nyújtott nekik, hiszen az óvodában is a színezés, a rajz volt az a tevékenység, amely 

kitöltötte az idejüket. Némi nehézségem volt az elején, hogy a szabad rajzról eltereljem 

őket egy konkrét rajz, feladat teljesítéséhez. 

 

Környezetismeret 

A tanmenetben előírtakat teljesítettük, a követelményeket sikeresen elsajátították a 

tanulók.A témazáró dolgozatok elért eredményei is pozitív visszajelzést adtak számomra. 

 

Magyar – olvasás, írás 

Tanulói létszám:14 fő 

Az osztályban több (7) olyan kisdiák is van, akiknek nem javasolták az iskolakezdést. 
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Egy tanuló diszlexiás, meglátásom szerint még egy tanuló esetében várható, hogy a 

következő évben ugyanezt állapítja majd meg a szakszolgálat. A hangos olvasás 6 fő 

esetében jeles, míg a többiek 3-4-es eredményt produkáltak. A gyermekek elmondása és 

a tapasztalat szerint is otthoni gyakorlás az írás és olvasás esetében elmarad, (hivatkozva 

arra, hogy iskolaotthon, nincs szükség otthoni gyakorlásra). 

Van olyan tanuló, aki az év végére az iskolai gyakorlásnak köszönhetően kezdett 

felzárkózni. A kis és nagybetűk, (írott /nyomtatott) elsajátítása megtörtént. A gyakorlás 

azonban elengedhetetlen lenne az esztétikum, a betűk vonalban való elhelyezése, továbbá 

a tempós munkavégzéshez. A gyerekek a monotonitást nagyon nehezen tolerálják, így sok 

esetben - tanév vége felé - vegyes órát tartottam (írás-olvasás, vagy írás- játékos 

feladatmegoldások).  

5 gyermeket küldtem a szakszolgálathoz vizsgálatra, melyek felülvizsgálata a következő 

tanévben fog megtörténni. 1 tanulót igazgatói és tanítói javaslatra a súlyos 

magatartászavara miatt a szülő vitt a szakszolgálat pszichológusához. (Két esetben volt a 

tanuló a pszichológusnál.) Szülői tájékoztatás szerint jövőre abban az esetben fog 

visszatérni a szakszolgálat pszichológusához a tanuló, ha ismételten jelentkezni fognak a 

magatartási problémák a tanév során. Jelenleg fejlesztésre jár- heti több alkalommal- a 

szakszolgálathoz 2 tanuló. A következő tanévben újabb tanuló vizsgálata látszik 

szükségesnek. 

Az otthoni gyakorlás hiánya mellett ami még jellemző, hogy amennyiben a gyermek 

hiányzik betegség egyéb probléma miatt ,a tanórai elmaradás pótlása kizárólag iskolai 

környezetben történik meg. Mivel komoly magatartásproblémák vannak az osztályban, a 

differenciált foglalkozás kivitelezése (pótlás, gyakorlás stb.) komoly problémát okozott 

sok esetben. Emiatt több alkalommal kértem a pedagógiai asszisztens segítségét, a tanórai 

jelenlétét. 

 

1/B 

Technika 

Az év folyamán megtanultuk az olló helyes használatát,a vágást, továbbá a 

hajtogatást,ragasztást ,színezést,gyakoroltuk különféle feladatok elkészítése 

során.(pl.jelzőtáblák készítése, karácsonyi díszek, teremdíszítés ,virágok készítése, 

különféle ünnepekre való készülés  ) Mivel készségtantárgy, így a gyermekeket a 



24 
 

feladatokhoz való hozzáállásuk szerint értékeltem. Lelkesek, vállalkozó szelleműek 

voltak. 

 

Környezetismeret 

A tanulók a tanmenetben előírt ismereteket elsajátították. A témazáró dolgozatok 

eredményei is ezt igazolták. 

 

Farkas Gyöngyi 

Jelentés az éves munkáról 

1. /B osztály 

2018/2019. tanév 

 

Helyzetelemzés az osztályról: 

 

Az osztály létszáma: 13 fő:   8 lány és 5 fiú 

Napközit 6 tanuló igényli. 

SNI tanuló: 2 fő 

Művészeti iskolás 9 tanuló 

Tánc: 5 fő 

Kézműves: 5 fő 

 

Az osztály szociális helyzete: 

Gyermekvédelmi támogatásban 3 tanuló részesül / Nyári Jázmin, Lendvai Kevin, Kovács 

Aliz/ 

HH tanuló 2 fő: Nyári Jázmin, Lendvai Kevin 

 

Magatartás, szorgalom: 

Az osztály magatartása a tanév folyamán jó volt. Ezt nagyon következetes munkával és 

kitartással sikerült elérnem.  Nagyobb rendbontás, magatartási kihágás nem történt. 2 

tanulót többször kellett szóban figyelmeztetni, hogy a házirend szabályait tartsa be. 2 

tanuló írásbeli figyelmeztetést is kapott. 2 tanuló magatartása változó. 

Az osztályközösség jó, igyekeznek megvédeni egymást, egymás sikereinek igazán tudnak 

örülni, ha valaki segítségre szorul, szinte egyszerre segítenek. A hiányzó tanulóknak 
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minden alkalommal szívesen vitték a feladatokat. Egy kislány nagyon sokszor vállalt ilyen 

feladatot. Ezért dicséretben részesült. Igazságérzetük rendkívül fejlett. 

 

Példás: 5 

Jó: 6 

Változó: 2 

Magatartási átlag:4,23 

 

A tanórák alatt a tanulók általában fegyelmezettek, aktívak. 1 tanuló néha zavarja a 

tanítási órákat. Az órákra rendszeresen készülnek, teljesítményük képességüknek 

megfelelően alakult. 6 tanuló kiválóan, 3 tanuló jól, 3 tanuló megfelelően teljesített, 1 

tanuló tanulmányi munkáját a sok hiányzás és a gyenge képességei nagyon befolyásolták, 

ezen a következő évben javítanunk kell. 2 tanuló gyenge képességei miatt SNI státuszban 

van. Közülük egy tanuló tanulásban akadályozott. A tanév folyamán gyógypedagógus 

foglalkozott velük, segítette őket a tanulásban. Mindkét tanuló teljesítményében 

folyamatos fejlődés figyelhető meg.  

2 tanulót gyenge teljesítménye miatt felterjesztettem a tanulási képességek vizsgálatára, 

ahonnét a tanév végére érkezett meg a vizsgálati eredmény. Mindkettő BTMN-es 

besorolást kapott.  

 

Szorgalmi átlag: 4,5 

Példás: 8 

Jó: 4 

Változó: 1 

 

Tanulmányi teljesítmény: 

 

Az osztály fejlődési üteme megfelelő. Voltak olyan területek, ahol a jobb eredmény 

eléréséhez több gyakorlásra volt szükség, vagy lassabban kellett haladnunk ahhoz, hogy 

mindenki sikeresen elsajátítsa a tanultakat. A tantervi követelményeknek mindenki 

megfelelt, 1 tanuló borzasztó gyenge teljesítményt nyújtott, felzárkóztatásra szorul. A 

gyenge teljesítménye a rendszertelen iskolába járás, sok hiányzás miatt is történt. 
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Következő tanévben ezen változtatnunk kell, ezért egyik feladatomul tűzöm ki, hogy 

elérjem a rendszeres iskolába járását a tanulónak. 

A tanórákra néhány kivétellel rendszeresen, pontosan, alaposan készültek, házi 

feladataikat pontosan elkészítették. Azonban előfordult 1-2 tanulónál, hogy hiányzott az 

írásbeli feladat. Az önálló munkavégzés a tanév végére már egyre kevesebb tanulónak 

jelentett problémát. Írásbeli munkáik rendezettek, füzetvezetésük 1- 2 tanuló kivételével 

szép. 

 

 

Az osztály tanulmányi teljesítménye:  

Kiválóan teljesített: 6 tanuló / Filipi Oliver, Imre Panna, Kovács Aliz, Nagy Korinna, Szalai 

Ivett, Vígh Bora Betta/ 

Jól teljesített: 3 tanuló 

Megfelelően teljesített: 3 tanuló 

Felzárkóztatásra szorul: 1 tanuló / Nyári Jázmin 

 

Közösségi tevékenység:  

Első osztályosok lévén a legfontosabb feladatot számunkra az iskolai élet elfogadása, 

megszokása jelentette. Ezt úgy érzem a tanulók hamar teljesítették. A legfontosabb 

elfoglaltságuk a tanulás, amit játékos formában végeztünk a tanév folyamán. Szerettek 

iskolába járni.   

A szünetekben szívesen játszottak egymással. Szívesen voltak együtt. Játszósarkot 

alakítottam ki számukra, ahol sokat építettek, autóztak, babáztak.  

A testvér osztályunkkal 2 alkalommal töltöttünk el néhány órát, amikor közösen mikulás 

délutánt és játékdélutánt  tartottunk.  Az első félévben az 5. osztályosok megajándékozták 

az elsősöket, kézműveskedtek és elfogyasztották a finom süteményeket. A tanév vége felé 

pedig az elsősök hívták meg az 5. osztályosokat. A vendéglátás most sem maradt el, 

mellette társasoztak, kártyáztak, beszélgettek a gyerekek. Majd egy foci meccsel zárták a 

napot. 

A téli szünet előtt osztály karácsonyt szerveztem szülőkkel, testvérekkel együtt. 

Egy kis köszöntő után szabadon lehetett különböző karácsonyi díszeket készítettünk. 

Kakaót és kalácsot kaptak a megjelentek. Játszottunk, beszélgettünk, hamar eltelt az idő, 

hamar este lett. 
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Az iskolai rendezvényeken mindig részt vettünk. A karácsonyi ünnepélyen a lányok 

szerepeltek is. 

A farsangon mindenki ötletes jelmezt öltött. Egy fergeteges napot töltöttek együtt az alsó 

tagozatosok. A legnagyobb élményt a tombolasorsolás jelentette a gyerekeknek. 

Anyák napja alkalmából felköszöntöttük az édesanyákat és a nagymamákat. Saját 

készítésű ajándékokkal, virággal kedveskedtek a gyerekek. A vendéglátás itt sem maradt 

el. 

A tanév végén kiránduláson vettek részt a gyerekek Szombathelyen. Ahol körbejártuk 

Weöres Sándor emlékéhez fűződő helyeket. Megnéztük a szobrát, ellátogattunk a 

színházba, ahol egy érdekes „túrát” tettünk vezetőnkkel. Bekukkantottunk a 

sminkszobába, a jelmezek közé, szerepelhettek a színpadon, voltunk a „süket” szobában, 

a végén pedig játékos feladatokkal zártuk a látogatásunkat. Ezután a Berzsenyi 

Könyvtárban voltunk, majd a Játszóházi élményekkel zártuk a napot. 

A HATOS NAPOK programjaiba is minden tanuló bekapcsolódott. Élményekben gazdag 

hetet zártunk. 

A Tündérkert avatón pedig az osztály valamennyi tanulója szerepelt.  

11 tanulónak volt színház bérlete. Az utolsó előadás után többen jelezték, hogy jövőre is 

szívesen megnéznék az előadásokat. 

 

Kapcsolat a szülői házzal: 

A szülői értekezleten ismertettem a szülőkkel az éves tervemet, elvárásaimat, az iskola 

házi rendjét, és kértem őket, hogy a felmerülő problémákat elsősorban velem beszéljék 

meg személyesen, és ne a közösségi oldalakon. Ez úgy érzem a tanév során jól működött. 

Remélem így is marad!  

A tanév elején 8 tanulónál voltam családlátogatáson. A többi család nem adott lehetőséget. 

Betekintést nyertem a családok mindennapjaiba. Jobban megismerhettem így a 

gyerekeket. 

A szülőkkel szinte napi kapcsolatom volt. Probléma esetén telefonon kerestük egymást. 

Ezt a jó kapcsolatot a következő évben is szeretném fent tartani. 

Petho ne  Szaka ly Ilona 

 

A második félév értékelése az osztályról 
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2.e 
 

1. Összetétele: 8 lány 

       9 fiú 

Egy fiú, Berta Kristóf szeptember 1-től az Aranyhíd EGYMI Általános 

Iskolában folytatja tanulmányait. 

2. Egy kislány, Balogh Tifani hátrányos helyzetű tanuló, 

gyermekvédelmi ellátásban részesül. A tanulásban IPR és 

felzárkóztatás keretében kapott segítséget. 

3.Az osztályból 5 lány lett kitűnő, senki sem bukott. 

Jelesek: Harami Felícia 

      Kiss Boglárka 

      Nagy Regina 

      Polgár Lili 

      Velladics Alíz 

Közülük Nagy Regina és Velladics Alíz tudása a legbiztosabb. Regina 

jóval gyorsabb, de több hibát is vét. Alíz viszont csak akkor jelentkezik, 

ha 100%-os a tudásában. Nem kockáztat. Matematikából még 

Felíciának és Boginak is vannak jó ötletei, többször tudnak logikusan 

gondolkodni.  

Regina és Bogi vers- és mesemondó versenyeken is szívesen 

szerepeltek és jó eredményeket is értek el. Mind az 5 lány ügyes 

magyarból, Felíciának a helyesírása és a szövegértése kicsit gyengébb 

társainál. Regina, Bogi és Lili hangos olvasása kiemelkedően jó a 

többiekhez képest. 

Az osztályban három SNI tanuló van. A hallássérült kislány, Németh 

Emília nagyon szépen teljesített. Két tantárgyból, matematikából és 

magyar nyelvtanból kapott jó minősítést. Szerintem éppen ez az a két 

tantárgy, amihez jó hallás, illetve az utasítások pontos értése 

szükséges a jó teljesítményhez. Többször van gond a hallásával, illetve 

a készüléket javítani, állíttatni kell ahhoz, hogy értse a beszédet. 

Borzasztó lassan dolgozik, biztatni, noszogatni kell. Készségtárgyakból 
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roppant ügyes. A jövő tanévtől járatni fogják kézműves foglalkozásra. 

Szívesen és jól is táncol. 

Vajda Dávid Dominik a másik SNI tanuló. Tanulmányi munkában ő a 

leggyengébb láncszem, de kötelességtudat és a szabályok betartása 

területén is hátul kullog. Még az anyukája a tanulásban partner. Ezen 

azt értem, hogy ha szükséges, mellé áll, segít neki felkészülni a 

felmérőkre. Logikája gyenge, figyelme szétszórt, nehezen tanul, 

könnyen felejt. Ő kapott két db elégséges osztályzatot, matematikából 

és magyar nyelvtanból.   

Berta Kristóf, az autista kisfiú értékelésénél maximálisan figyelembe 

vettük a „betegségét”. Magyar nyelvből elégségesre teljesített. Csak 

nyomtatott nagybetűkkel képes írni.  

 

Az osztály tanulmányi átlaga 4,41, készségtárgyak nélkül 4,08. Szinte 

megegyezik a félévivel. 

Tantárgyi átlagok 

Magyar irodalom 4,12 

Magyar nyelvtan 3,65 

Matematika 3,88 

Etika/Hit-és erkölcstan 4,41 

Környezetismeret 4,29 

Ének-zene 5 

Vizuális kultúra 4,82 

Életvitel- és gyakorlat 4,82 

Testnevelés 4,71 

A magyar nyelvtan a leggyengébb, ezt követi a matematika. Szerintem 

reális. 

 

Kiszámítottam az egyes tanulók tanulmányi átlagát is. 

1. Balázs Márk 4,44 

2. Balázs Noel 3,88 

3. Balogh Tifani 4 

4. Berta Kristóf 3,44 
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5. Bódis Alexa 4,44 

6. Harami Felícia 5 

7. Kiricsi Csanád 4,33 

8. Kiss Boglárka 5 

9.Lajos Botond 4,33 

10.Nagy Erik 4,66 

11. Nagy Regina 5 

12.Nagy-Balaskó Áron 4,44 

13.Németh Emília 4,77 

14.Polgár Lili 5 

15.Takács Bence 3,88 

16.Vajda Dávid Dominik 3,44 

17.Velladics Alíz 5 

Közülük talán Nagy-Balaskó Áron tudna jobb eredményt produkálni, ha 

otthon foglalkoznának vele.  

Nagy Erik tanulmányi átlaga teljes mértékben nagyfokú szorgalmát 

(édesanyjáét is) tükrözi. Amit lehet, mindent megtanultatnak vele. 

Logikája nagyon gyenge. 

Tanulmányi munkában matematikából vettünk részt a megyei Zrínyi 

matematika versenyen. (Harami Felícia, Bódis Alexa, Nagy Regina, 

Velladics Alíz). Harami Felícia nyújtotta a legjobb teljesítményt, akit 

Velladics Alíz követett a sorban. Örültem ennek az eredménynek is. 

Szereztek egy kis rutint és a felkészítés során sok pluszt kaptak.  

4. Mindenkinek van barátja. K. Boglárkát és V. Dominikot is elfogadják 

és nem magányosak. Sokat változtak pozitív irányba, de jellembeli 

hibáikat teljes egészében még nem tudták levetkőzni, kijavítani. Két 

kislány barátként való elfogadását nagymértékben rontják a tisztasági 

vizsgálatok eredményei. 

5. A viselkedési szabályokat ismerik, a lányokról elmondható, hogy 

szinte kivétel nélkül be is tartják azokat. A fiúkkal vannak gondok. Ők 

is javultak, de én, illetve a többi nevelő sem tudja őket 

eredményesebben kezelni, ha ebben a szülők nem partnerek. Hat 

tanuló kapott változó magatartást. 



31 
 

Ők teljes mértékben az otthoni nevelési értéket közvetítik. 

Én is azt vallom, hogy egy gyereket nem lehet teljesen megváltoztatni, 

de lehet alakítani, terelni a jó felé. Az nem megoldás, hogy így fogadom 

el amilyen, aztán „Csak az enyém ilyen?” és sorolhatnám tovább a 

szülői megjegyzéseket. Nagyon negatív szabadságban nevelik őket, 

nem szólnak rájuk. B.N., T.B. és L.B. viselkedése kritikán aluli és 

mindehhez még nagyképű, vagány butaság is társul.  

Jó ötletnek tartanám, ha Szülők Iskolája néven előadássorozat 

keretében a tanulók helyes neveléséhez szakembertől kapnának 

gyakorlati, használható segítséget az érintett szülők és minden 

érdeklődő anyuka és apuka az iskolából. 

Az osztályról elmondhatom, hogy köszönnek, tudnak segítőkészek és 

kedvesek lenni.  

6. Közös programjaink voltak a szülőkkel: a farsang és az anyák napi 

műsor. A szülők és a tanulók is aktívak, sok anyuka, de még apuka is 

részt vett a gyerekek farsangján. Süteményt hoztak, és együtt örültek 

a tanulókkal. Anyák napjára még a nagymamák is eljöttek. 

Ajándékokkal és műsorral kedveskedtünk.  

Hatan szerepeltek osztályunkból a Költészet napi versmondáson, 

amelyen az anyukák is ott voltak és meghallgatták a szebbnél szebb 

verseiket. A HATOSfogat Fesztiválon is részt vettek a szülők, kíváncsiak 

voltak Regina versére és megnézték a táncosokat (Regina és a táncosok 

is arany minősítést kaptak).  

12 fő jár a Művészeti Iskola foglalkozásaira, de többen Szombathelyen 

is táncolnak és sportolnak. 

A második félévben a másik testvérosztályunkat (6.a) hívtuk meg, 

közösen farsangoltunk. Nagyon jól éreztük magunkat. Sajnos a 

májusra tervezett sportdélutánunk a sok eső miatt elmaradt. 

7. Szülői értekezleteken szinte mindenki ott van. Elfoglaltság esetén 

személyesen felkeresnek. Fogadó órákra is eljönnek, de ezeken már 

kevesebb az érdeklődő. A szülők kapcsolata az iskolával és a nevelőkkel 

általában jónak mondható. Néhány fiú szülei nehezen fogadják el a 

szabályok betartására épülő közösségi együttélést. 
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Vép, 2019. június 18.  

         Benczik Gyuláné 

             osztályfőnök  
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Tanév végi beszámoló 

3./A 

 

Vép, 2019.június 20.         Készítette: 

           Tancsics Gáborné 

Az osztályközösség tevékenysége, fejlődése: 

Létszám: 19 fő 

Fiúk száma: 12 fő 

Lányok száma 7 fő 

HH-s tanulók száma: 2 fő 

BTM-s tanuló: 1 fő 

SNI-s tanuló: 3 fő 

Szociális összetétel: 

Az osztály szociális összetétele átlagos. Van azonban 2-3 család, akik nem érdeklődtek a 

tanév során gyermekük felől, illetve keveset vagy nem foglalkoztak velük. 

Neveltségi szint: 

Az osztály magatartásának átlaga: 4,8. 

Nagyon sokat javult az osztály „kemény magja”. Kirívó viselkedésű tanuló nincsen az 

osztályban. 

Összekovácsolódtak, egymást segítik. Jó osztályközösséggé váltunk. 

Tanulmányi munka:  

A többség tanuláshoz való viszonya jó. Néhány tanuló jobb eredményt érhetett volna el, ha 

nagyobb szorgalommal bírt volna. 

Az osztály átlaga: 4,3 

(Készségtárgyak nélkül 4,1) 

Két fő kitűnő bizonyítványt kapott. 

Bukás nincs. 

Tantárgyi felmérések eredményei év végén: 



34 
 

Matematika:   - minimum felmérés: 3,8 

  - maximum követelmény: 3,0 

Szövegértés: 3,4 

Nyelvtan: 4,3 

 

Év végi átlageredmények tantárgyanként: 

- Magyar irodalom: 4,42 

- Magyar nyelv: 3,79 

- Matematika: 3,95 

- Etika/Hit és erkölcstan: 4,74 

- Környezetismeret: 3,84 

- Ének-zene: 4,89 

- Vizuális kultúra: 4,74 

- Életvitel és gyakorlat: 4,68 

- Testnevelés: 4,84 

Az év végi eredmények azt mutatják, hogy a szövegértés még javítandó, illetve a tanulók 

helyesírása, szépírása is nagy odafigyelést igényel a későbbiekben. (4. osztályban) 

Hangos olvasásukat az igazgatónő mérte fel. 4-5ösre olvastak idegen szöveget.  

Kivétel: a 2 fő dislexiás tanuló, akiknek nehezebben ment. (3-as osztályzatot kaptak) 

Összességében: A tanulmányi eredmény is mutatja, hogy jó képességű az osztály, de az 

otthoni háttér nem mindenkinél biztosított. 

Ez az oka annak, hogy 3-4 tanuló sokkal többre lenne képes, ha a szülők nem hanyagolnak el 

gyermeküket. 

Közösségi tevékenység: 

Közös programok:  

-  Télapó ünnepség 7.a testvérosztállyal 

- Osztálykarácsony szülőknek 

- Anyák napi műsor édesanyáknak, nagymamáknak (45 fővel) 
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- Több tanuló rendszeresen részt vett a művészeti iskola által rendezett tánc- és 

rajzversenyeken. Rendszeres résztvevői voltunk a mese – és versmondó versenyeknek, 

iskolai és városi rendezvényeknek. Ünnepi műsort adott az osztály az idősek és a 

„szegények” karácsonyán. 

 

Részt vettünk az ÖKO programokban, témahetek feladataiban. 

Szülői házzal való kapcsolat: 

Szülői értekezleten, fogadó órákon a 70-80% - jelen volt. Érdeklődőek (3 kivétellel). 

Telefonon, elektronikus úton rendszeresen kapcsolatban állok a szülőkkel. 

Sajnos 1 család minden felelősséget az iskolára (pedagógusra) hárít, otthon viszont 

„nemtörődömség” uralkodik. 

Napközi: 6 tanuló napközis. 

A napközis nevelővel jó a kapcsolat, napi szinten beszélünk az adott feladatokról, esetleges 

problémákról. 

DADA- program: 

Havi egy alkalommal Németh Andrea előadást tartott a DADA program keretében. A 

tanulókat a mindennapok veszélyeire, káros hatásaira figyelmeztető rövidfilmeket is vetített, 

érdekes tesztfeladatokat oldottak meg. 

Úgy érzem sikeres tanévet zártunk, de természetesen a tanulók képességeihez mértem 

felmerült hiányosságokat, problémákat a következő tanévben is „szem előtt kell tartani. 

 

Év végi beszámoló 3.b  

2018/19-es tanév 

 

1. Helyzetelemzés:                                                                              

Osztálylétszám: 18 fő 

Fiúk száma: 11 fő 

Lányok létszáma: 7 fő 

 

Bejáró tanulók: 5 fő  

SNI: 5 fő  

BTM :  2 fő 
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2.Gyermekvédelmi adatok: 

HH: 5 fő  

HHH: 1 fő 

Gyermekvédelmi t.: 6  fő     

 

3. Tanulmányi teljesítmény, neveltségi szint: 

A neveltségi szint mutatója: 26 elmarasztalás az év során.  A magatartásjegyek átlaga: 3,89 

Tanulmányi átlag:  4,3       készségtárgyak nélkül: 3,45                         

magyar irodalom : 3,17 

magyar nyelv: 3,28 

matematika: 3,11 

környezetismeret: 3,06 

hit/ erkölcstan:4,67 

Sajnos a társas kapcsolatok szabályait az év második felében egyre nehezebben tudták betartani. 

A napköziben folyamatosan voltak problémák, amelyekről a kolléganő azonnal tájékoztatott. 

A második félévben a szaktanácsadói napjaimon is /ha lehetőségem volt rá/  az osztállyal 

voltam. A tanulási mutatók alacsony szintje betudható annak, hogy az osztályba 5 sajátos 

nevelési igényű tanuló jár. A differenciált feladatösszeállítások ellenére a képességeik alacsony 

szintűek, feladatmegoldásuk nehézkes. A többségi tanulóknál azt tapasztaltam, hogy a szülők 

lassan kezdik elengedni a kezüket. A második félévben nem volt olyan nap, hogy mindenkinek 

minden felszerelése illetve a házi feladata rendben lett volna. A szülőket nem nevelhetjük, és 

nem taníthatjuk meg őket a gyereknevelésre. De amíg a pedagógusnak nincs tekintélye, mert a 

szülő azt otthon naponta lerombolja, felesleges változást várnunk. A következő évben az egyik 

SNI tanulónk másik iskolában folytatja tanulmányait, 2 tanulónak várjuk a vizsgálati 

eredményét. 

 

4. Közösségi tevékenység, közösség- és személyiségfejlesztés  

Az osztály a magatartási problémái ellenére, közösségként egészen jól működik. Azt gondolom 

az én „ magamutogatásom „ érzékelhető rajtuk , mert szívesen szerepelnek és mutatják meg 



37 
 

magukat együtt. Az egyéni versenyeket annyira nem szeretik, de ha együtt kell fellépni, arra 

mindig vevők. A mindennapos beszélgetőkör hasznosságát is a közösség- illetve 

személyiségfejlesztés területén tartom nagyon pozitívnak. Mi minden magatartási problémát 

azonnal megbeszéltünk, megoldást keresve. Amit nehezen viseltek a szülők, hogy nem tettem, 

tettünk különbséget abban, hogy ki mennyire volt részese a problémának. Így volt, hogy egy 

házirend megszegésért 5 osztályfőnöki figyelmeztetést adtam ki. Ezt a gyerekek elfogadták, a 

szülők…… 

A testvérosztállyal a kapcsolattartásunk folyamatos volt. A gyerekek többször a szünetekbe 

átjöttek, csak hogy kicsit beszélgessenek az osztállyal és velem.  

5. Tanórán kívüli elfoglaltság 

 Művészeti iskola: 3 fő  

 Sport szakkörök: 4 fő 

 

6. Kapcsolat a szülői házzal:  

A szülői értekezleteken általában magas számban jelentek meg a szülők. A KRÉTA rendszeren 

kívül a szülők 90%-a aktív tagja a facebook csoportnak. Azonban 2 család sem a papír alapú, 

sem a digitális tájékoztatást nem nézte meg. Egész évben! 

 

Vép, 2019. június  20.                                                  Pusztai Krisztina 

                           osztályfőnök 

 

Az osztályközösség értékelése 2018/2019. tanév 

4.A 

 

1. Legfontosabb adatok: 

Osztálylétszám: 14 fő  ebből 9 fő lány, 5 fő fiú 

Napközis tanuló: 7 fő 

Művészeti Iskolás tanuló: 8 fő 

Felzárkóztató foglalkozáson részt vett: 10 fő (Mindig változott a létszám az aktuális 

feladatokhoz igazodva) 
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SNI tanuló: 2 fő 

BTM tanuló: 2 fő 

 

2. Az osztály szociális összetétele: 

Az osztály egészen kivételes ebből a szempontból, ugyanis minden gyermek teljes 

családban él. Ennek ellenére egy gyermek hátrányos helyzetű a család anyagi helyzete 

miatt.  

 

3. Tanulmányi teljesítmény: 

Az osztály többségére elmondható, hogy okos, igyekvő, szorgalmas gyerekekből áll, csak 

négy tanulónak lett szorgalomból jó minősítése, ámbár a tavalyi évhez képest ez enyhe 

romlás, mégis az eredményeken látszik a szorgalom. A gyerekek kiegyensúlyozott családi 

helyzete is természetesen kihat a tanulmányi eredményeikre is, többek között ennek 

köszönhető az osztály 4 éve tartó, folyamatosan magas eredménye. 

 

Az osztály tanulmányi átlaga: 4,68 

Az átlag készségtárgyak nélkül is magas: 4,51  

 

4 fő kitűnő tanuló van az osztályban, ők folyamatosan kiemelkedően teljesítenek évek 

óta, de ebben a tanévben már bizonyos változások tapasztalhatóak voltak, melyekben a 

kamaszodásnak, valamint hormonális változásoknak is szerepe van, ennek ellenére így is 

elérték a kitűnő minősítést. Egy kislány úgy javított a tavalyi évhez képest, hogy csak egy 

jó minősítés miatt nem került a kitűnők közé. 

 

Tantárgyi átlagok:  

Matematika 4,29 

Magyar irodalom: 4,71 

Magyar nyelvtan: 4,21 

Környezetismeret: 4,64 

Angol nyelv: 4,20 

Német nyelv: 4,22 

Etika/Hittan: 5,00 

Ének: 4,93 
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Vizuális kultúra:5,00  

Technika: 4,79 

Testnevelés: 5,00 

Az informatika részt vett minősítéssel zárult.  

A 4 kitűnő tanuló közül kiemelném Kispál Patrikot, aki rendkívül tájékozott általában is, 

de különösen a természettudományok területén. Az elmúlt tanévben szakértői véleményt 

kértem róla a szülőkkel egyeztetve, melynek eredménye csak ebben a tanévben érkezett 

meg, BTMN besorolást kapott. Ebben a tanévben az osztály a MaTalent tehetségkutató 

programban vett részt: Patrik rendkívül kiemelkedő eredményt ért el, a felső 6 %-ba 

került. Azonban túlzott maximalizmusa nagyon lelassítja, ez néha az osztályzatokon is 

meglátszott, hiába adtam több időt a feladatokra. A tudása azonban feljogosítja a kitűnő 

minősítésre.  

 

4. Az osztályközösség társas szerkezete, rétegződése: 

Az osztályban a lányok többségben vannak. Ez a tény alakítja leginkább a gyerekek 

kapcsolatait. A lányok közül 4-en, 5-en alkotnak csapatot, néha hozzájuk csatlakozik 

egyik-másik lány, esetleg nagyon ritkán Gergő. A többiek közül kettesével, hármasával 

játszanak együtt, ezek a társulások is változékonyak, bár egyre többször állandósulnak. 

Nem igazán egységes az osztály, de nagyjából mindenki talál magának társaságot, ám a 

kamaszkor meghozta a változásokat a barátságokban is. Ezt természetes folyamatnak 

gondoltam. Azonban a tanév vége előtt kirobbant egy olyan komoly probléma, ami (mint 

később kiderült) már régóta lappangott. Mivel nem az iskolában töltött idő alatt történt, 

nehezebb volt észrevenni. Az internet volt a színtere, igen veszélyesnek tartom ezt a 

jelenséget. Az a fiú nyúlt rossz eszközökhöz (messenger-csoportban), aki tavaly már 

elszenvedett egy hasonló „zaklatást”. Úgy gondolom az eset kapcsán, hogy már az alsó 

tagozatban szükség lehet (gyerekeknek és szülőknek egyaránt) szakemberek tájékoztató 

előadására, hogy ezeket a rettentő káros, lélekgyilkos eseteket elkerülhessük. Az eset 

kirobbanása után rengeteget, naponta többször is, hosszasan beszélgettünk a gyerekekkel 

az őket feszítő gondokról, nehézségekről. Pozitív irányba akartam őket kimozdítani, 

ehhez plusz feladatokat is adtam nekik, közösen kerestünk megoldásokat. Mivel már 

szinte rögtön utána kitört a vakáció, csak remélni tudom, hogy beindult egy „gyógyulási” 

folyamat. 
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5. Neveltségi szint: 

Az osztály magatartása egészen kiemelkedő (csak három tanuló kapott jó minősítést), de 

ez nem jelenti azt, hogy nincsenek gondok vagy feladatok. A tanórákon aránylag 

fegyelmezettek, de ha fáradtabbak, esetleg nagy a lelkesedés, néha jelentkezés nélkül is 

felszólalnak. A felnőttekkel szemben tisztelettudók.  

 

6. Közösségi tevékenység: 

Tervezett programok megvalósulása 

Részt vettünk az iskolai rendezvényeken, az október 6-i megemlékezést az osztály 

versekkel, népdalokkal adta elő. Novemberben egy játékdélutánt szervezett nekünk a 

nyolcadikosok testvérosztály, ahol mindannyian nagyon jól éreztük magunkat. Az 

osztályprogramok közül megvalósult a karácsonyi teadélután a szülőkkel, az anyák napi 

ünnepségünk anyukáknak, nagymamáknak. Ezekre versekkel, énekekkel és ajándékkal is 

készültünk. A farsangot nagyon várták a gyerekek, közösen készítettük a dekorációt. A 

Ki mit tud?-on több produkciót is előadtak, nagyon lelkesen készültek ezekre. 

A március 15-i ünnepségen az osztály teljes létszámmal táncolt, ezzel színesítettük a két 

iskola közös ünnepségét. A tavaszi félévben volt az osztálykirándulás, amit a 4.b-vel 

közösen terveztünk, végül még Anikó néni is csatlakozott hozzánk, aki a 4.b osztály 

előző, nyugdíjba vonult osztályfőnöke volt. A gyerekek jó érezték magukat, a maradék 

pénzből pedig még fagyizni is tudtunk. 

A tavaszra tervezett testvérosztály-program, a kirándulás a programok zsúfoltsága és az 

időjárás miatt sajnos elmaradt. 

A gyerekek szívesen vettek részt különböző versenyeken, pl. mesemondó, szavaló 

verseny, tantárgyi versenyek. Gyakran szép eredményeket értek el. Amire nagyon büszke 

lehetek, hogy a Hatos-fogat fesztiválon gyönyörűen táncoltak, valamint teljesen 

önkéntesen kiskórussá alakultunk, és kánonokat énekeltek. Ezekkel az előadásokkal és 

lelkesedésükkel kiérdemelték a Szülői Munkaközösség különdíját. 

Én a közösségi tevékenységekhez sorolom a Boldogságórákon való részvételt is, mivel 

ez a közösséget is építi az egyéni boldogulás részeként is. Remélem, hogy felső 

tagozatban is részük lehet még benne, és azt is, hogy ez is segíti őket az év végihez 

hasonló helyzetek megfelelő kezelésében. 
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7. Szülői házzal való kapcsolat 

A szülőkkel általánosan jó a kapcsolat. Az értekezleteken és fogadó órákon nagy 

létszámmal vettek részt, ha valami akadályba ütközött a megjelenés, egyéni utakon 

keresztül próbálták bepótolni, érdeklődtek nálam is, a többi szülőtől is.  

A tanév végén történt eset kapcsán az érintett gyerekek szüleivel az igazgató asszony, 

valamint az igazgató helyettes asszony jelenlétében beszéltünk a félreértések elkerülése 

miatt. 

Az internet nagyon hasznos is tud lenni, ezt is maximálisan kihasználták a szülők., mind 

a facebook csoportot, mind a messenger adta lehetőséget. De természetesen a személyes 

beszélgetéseket is keresték velem. 

Boldizsár Katalin osztályfőnök 

 

Az osztályközösség értékelése 

4. b. osztály 

 

1. Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (fiúk-lányok aránya, új 

tanulók, távozók) 

 

Osztálylétszám alakulása: 14 fő tanév elején 7 fő lány, 7 fő fiú 

 13 fő tanév végén 6 fő lány, 7 fő fiú 

 

2019. április 14 –től Balogh Bianka a szombathelyi Aranyhíd EGYMI-ben folytatja 

tanulmányait. 

Napközis tanulók: 7 fő 

Művészeti Iskolás tanuló: 2 fő 

SNI tanuló: 4 fő (Horváth Kíra Rebeka, Nyári Angelina, Kovács Kornél, Kiricsi 

Szebasztián) 

HH: 1 fő (Horváth Kíra Rebeka) 

HHH: 2 fő (Nyári Angelina, Kiricsi Szebasztián) 

BTM tanuló: 1 fő (Márkus Enikő) 

Bejáró: 2 fő (Takács Viktória, Bolla Rajmund) 

 

2. Az osztály szociális összetétele (családok szociális helyzete, HH és HHH tanulók, 

gyermek és ifjúságvédelmi munka) 

 

A 4. b osztályba több szociálisan hátrányos helyzetű tanuló jár.  

HH: Horváth Kíra Rebeka 

HHH: Kiricsi Szebasztián, Nyári Angelina 
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A tanulók közül Horváth Kírát emelném ki. Nagyon szerény körülmények között 

élnek, a szülők nem mutatnak érdeklődést a kislány tanulmányi kimenetele, hogyléte 

iránt. Az édesanya szerepét az idős nagymama tölti be, lehetőségeihez mérten ő 

gondoskodik Kíráról.  

 

A tanév során állandó probléma volt a fejtetű, a védőnő rendszeresen ellenőrizte az 

érintett tanulókat. (Horváth Kíra, Takács Viktória, Márkus Enikő, Varga Liliána, Pék 

Mercédesz) Az ifjúságvédelmi felelős is ismeri a problémát. Teljesen megszűntetni 

ugyan nem sikerült, de élő tetű már nem volt a lányokban.  

 

Takács Viktóriát két testvérével együtt kiemelték a családból és anyai nagymamájánál 

helyezték el. Azóta a nagymama lett a hivatalos gondviselő. Vikit a kezdeti 

szomorkodás után kiegyensúlyozottabbnak, felszabadultabbnak látom. A nagymama 

érdeklődő, többször beszélgettünk telefonon. Vikit mindenben maximálisan segíti.  

 

3. Tanulmányi teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, BTM, bukások, tehetséges 

tanulók eredményei 

 

Az osztályban kiemelkedő képességű tanuló nincs, jó, közepes illetve gyenge 

eredményeket érnek el. A tanórai figyelem fenntartásához állandó motivációra van 

szükség, különben érdeklődésük csökken, órai fegyelmük megbomlik. A tanuláshoz 

való hozzáállásuk nem mindig megfelelő, sokszor tűnnek fáradtnak, érdektelennek. 

Házi feladataik gyakran hiányosak így a mindennapos tanulás nem valósul meg. 

Problémának látom még a hiányzások magas számát, ilyenkor a tananyag pótlása 

legtöbb esetben otthon nem kerül pótlásra. A jó tanulmányi eredményt elérőknél 

egyértelműen meglátszik az otthoni támogató környezet, a szülők segítsége.  

  

Az osztály év végi tanulmányi átlaga: 3,97 

Az év végi átlag készségtantárgyak nélkül: 3, 27 

 

 

Tantárgyi átlagok: 

Matematika: 3,38 

Magyar irodalom: 3,85 

Magyar nyelvtan: 3,54 

Környezetismeret: 3,31 

Etika/Hittan: 4,69 

Ének: 4,23 

Vizuális kultúra: 4,85 

Életvitel és gyakorlat: 4,62 

Testnevelés: 4,23 

Német nyelv:2,50 

Angol: 3,09 

 

Az informatika tantárgy részt vett minősítéssel zárult. 
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BTMN: 1 fő- Márkus Enikő 

 

Bukás az osztályban nincs, viszont kiemelkedően gyenge matematikából Horváth 

Kíra. Vele kis csoportban illetve egyénileg is foglalkoztunk a tanév során.  

Az SNI tanulókkal gyógypedagógus foglalkozott, integráló keretében illetve 

felzárkóztató foglalkozásokon is kaptak segítséget. 

 

4. Az osztályközösség társas szerkezete, rétegződése 

 

Az osztályban a lányok és a fiúk aránya kiegyenlített.  

A fiúk napjait általában a foci, mint közös tevékenység határozza meg. Jó idő esetén a 

szünetet többnyire ezzel a közös játékkal töltik. Egymással szemben sportszerűek 

ilyenkor.  

A lányok legtöbbször két csapatra osztva töltik a szabadidejüket. Ebből az egyik 

csapat kedvenc tevékenysége a közös tánc, koreográfiák kitalálása. Ehhez gyakran a 

fiúk közül is csatlakoznak néhányan, örömüket lelik a mozgásban. A többi lány inkább 

csak beszélget, sétálgat, szinte minden szünetben büfébe is járnak.  

Úgy érzem, kirekesztett tanuló nincs az osztályban, bár Gombás Botond és Kovács 

Kornél időnként nehezen találja a helyét, nincs egy állandó, biztos barátjuk, inkább 

csak csapongnak.  

Botond nagyon a végletek embere, hangulatember. Előfordul, hogy társaival 

lekezelően viselkedik sport-és tanulmányi teljesítménye miatt. A többiek ilyenkor nem 

szívesen játszanak vele tovább. Máskor viszont borzasztó emberséges tud lenni. (A 

Hatos vetélkedő alatt két osztálytársa festett, így ők nem vettek részt a programban. 

Az osztályba visszatérve a két lánynak adott a jutalmul kapott cukorkájából, mondván, 

ha ott lettek volna, ők is tudták volna a válaszokat.) 

Kornél szemtelenségével, időnként kirívó viselkedésével szeretné felhívni magára 

társai figyelmét. A többiek viszont nem mindig nézik ezt jó szemmel, sokszor nekik is 

terhes Kornél állandó szereplési vágya. 

Mindezek ellenére az említett tanulók is fontos szerepet töltenek be az osztály 

életében, a közös beszélgetések sokat segítettek egymás megértésében. 

Összességében a 4. b. erősségét az összetartásukban, az osztályközösségben látom, 

mert egy végtelenül jókedvű, vidám csapat, akik szeretnek közösen időt eltölteni 

egymással. 

 

5. Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés) 

 

Tanórákon az osztály magatartása megfelelő. Korábban ének-zene órákon szokott 

sorozatosan probléma lenni. Az utóbbi időben ezzel kapcsolatban a szaktanár 

komolyabb problémát nem jelzett felém, figyelmeztetést-intést sem kapott egy tanuló 

sem. 

Balogh Bianka év közbeni távozása nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az 

osztályban lévő konfliktusok enyhülni látszanak.  
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A legtöbb probléma Kovács Kornél viselkedésével van. Rendkívül öntörvényű, 

szemtelen, sokszor téveszti a tanár-diák közötti szerepeket. Kornél szülei tudnak a 

problémáról, folyamatos tájékoztatást kaptak a felmerülő konfliktushelyzetekről. 

 

6. Közösségi tevékenység (közös programok, rendezvények, egyéb tanórán kívüli 

foglalkozásokon való részvétel) 

 

Az osztály a következő rendezvényeken vett részt: 

- közös iskolai rendezvények 

- énnekkari szereplések (2 fő) 

- Hatos Fogat Művészeti Fesztivál (2fő) 

- Kinder Sport (2fő) 

- Anyák-napi műsor 

- Táncest (2 fő) 

- Kihívás Napja (aerobic és zumba a művelődési házban) 

- Jubileumi rendezvény (2 fő) 

- Gyógyszertári látogatás 

- Osztálykirándulás- vépi fagyizás 

 

7. Szülői házzal való kapcsolat (családlátogatás, szülői értekezletek tapasztalatai, szülők 

kapcsolata az iskolával) 

 

Családlátogatásra az idén nem került sor. A szülői értekezlet és fogadóóra iránt nem 

mutattak nagy érdeklődést a szülők, kis létszámban jelentek meg. Többnyire inkább 

külön, az utcán megállítva érdeklődtek gyermekük felől. Az Anyák –napi műsor 

alkalmából viszont sikerült majdnem minden édesanyával találkoznom. 

Konfliktus vagy bármilyen felmerülő probléma esetén azonnal írásban jeleztem az 

érintett szülőknek, partnerek voltak a közös megoldáskeresésben.  

A szülői értekezleten túl családi hátterű ill. egészségügyi problémákkal keresett meg 

Balogh D., Gombás B., Boncz D., és Kiricsi Sz. édesanyja tájékoztatásképp. 

 

Hegyiné Nagy Brigitta osztályfőnök 

 

Németh-Garas Ágnes - 2018/2019es tanév 

 

Éves beszámoló 

A 2. tanévemet zárom a Hatos Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában. 

Merőben más volt ez az év, az első és egyben előzőhöz képest. A feladataim nem sokban 

változtak, továbbra is napközi és angoltanítás voltak. A napi munkámat fokozta a feladatok 

terén az, hogy felvételt nyertem az angol mesterképzésre, így az őszi félévben minden pénteken 

és szombaton, a tavaszi félévben minden pénteken az egyetemen voltak óráim. Így a hétfőtől 
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csütörtökig terjedő időintervallumban végeztem el a teendőimet, ami így sokszor sűrűre 

sikeredett.  

A napközit illetően nagyon jó érzés volt számomra, hogy az előző tanévben már 

megismert 2.A, vagyis 3.A. osztályt kaptam, akikkel már elég jól kialakult kapcsolatunk és 

szokásrendszerünk volt, jól ismertük egymást. Új csapat volt a 3. B osztály, akik nagyon 

különböztek az A-soktól. Nem volt egyszerű, így ezzel a két osztállyal együtt dolgozni. Az őszi 

időszakot nagyon megszenvedtük, a gyerekek és én is, de a tavaszi félévre kezdtük megszokni 

egymást és kezdték megérteni, hogy mit is várok el tőlük, hogyan kell egy napköziben tanulni 

és viselkedni. A 3. A jó része miattuk nem folytatta a napközis életüket, sokan év közben 

kiiratkoztak.  

Az angoltanítás is rengeteg kihívás elé állított. Az elsősökből álló új kis csapat nagyon 

sokféle gyereket jelentett a képességeiket illetően, mégis nagyon jó volt velük dolgozni, nagyon 

sok tudást „szívtak” magukba a tanév során.  

A másodikosok csapata már ismerős volt számomra, hiszen tavaly is én tanítottam őket. 

A lányok kivételével, akik minden órán figyelmesen dolgoztak és tanultak, a fiúk állandó 

fegyelmezésével voltam elfoglalva. Ez nagyon nagymértékben megnehezítette, sőt hátráltatta a 

tanulást.  

A 3. B. osztály új csoport volt idén számomra, de jópárukkal délután a napközi során is 

volt alkalmam találkozni. Ebben a csoportban a legnehezebb feladat az volt, hogy heti 1 tanóra 

alatt, amit sikerült elsajátítani a gyerekeknek, azt egy hét múlva már nagy valószínűséggel nem 

tudták felidézni. Mindamellett nagyon sok időt vett igénybe a fegyelmezés, és ha belefért volna 

ebbe a szűk 45 percbe, a differenciálás lett volna egy következő nagyon sarkalatos pont.  

A 4.-esek csoportja nagyon szerencsés volt az óraszámokat illetően, sokat is tudtunk az 

év során megtanulni, de a csoport összetételéből adódóan napi szintű fegyelmezési gondokkal 

kellett megküzdenem. A lustaságból és érdektelenségből adódó „nemtanulás” egy-két tanulónál 

nem segítette az angol nyelv elsajátítását. Voltak viszont olyanok, akik rendkívül sokat tettek 

bele és természetesen meg is lett a tanulásuk eredménye.  

A 7.-esek kis létszámban ugyan, de nagyon ügyesen tanultak az egész év során, velük 

ebben a tanévben kezdtük az angol nyelvet tanulni, és úgy érzem, mindenki sokat fejlődött saját 

magához képest. Az év végén közösen ki is tűztük a jövő évi célunkat, bízom benne, hogy 

sikerül elérni.  



 

 

BESZÁMOLÓ 

2018/19.  

II. FÉLÉV 

 

Felső tagozatos munkaközösség 

 

 

 

 

 

 

     Készítette:  

Vép, 2019. június 25.                                               Gábrielné Balikó Beatrix 

       munkaközösség vezető 



"Nincs még egy munka, ahol ennyi a kudarc, hiábavaló erőfeszítés, de ilyen sok siker, ennyi 

ajándék, kellemetlen és kellemes meglepetés éri az embert. 

Nincs még egy munka, ahol ilyen nagy hatása lehet egy-egy jó – vagy jókor kimondott – 

szónak, esetleg egy-egy rosszul vagy rosszkor mondott szónak. 

Nincs munka, amely ennyi azonnali sikerrel kecsegtet, és nincs egyetlen munka sem, amelynek 

a valódi hasznát csak évek, esetleg csak évtizedek múlva láthatjuk." 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

Munkaközösségünk pedagógusai a II. félévben is mindent megtettek azért, hogy tanulóinkkal 

a felső tagozatban tanított tantárgyak iránti érdeklődést, motivációt felkeltsék és megtartsák. 

Minden tantárgyunk alapja a mindennapi élet és a folyamatos felhasználhatóság. Célunk és 

feladatunk az értő olvasás, a logikus gondolkodás, a feladatmegoldó képesség fejlesztése és 

informatikai tudás megszerzése. A cél, hogy diákjaink elsajátítsák és elraktározzák az 

alapszintű ismereteket, amire középiskolákban építeni tudnak. Környezettudatos életmódra 

neveltük tanulóinkat. Bízunk abban, hogy biztos és használható tudás birtokában engedjük 

őket útjukra majd a nyolcadik osztály végén. 

 

Személyi feltételek: 

Munkaközösségünk létszáma 12 fő, ebből 1 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott, 2 fő 

tanít az alsó tagozaton is. Személyi állományunk a tanév elejéhez képest nem változott. 

Szakos ellátottságunk 100 százalékos.  

A munkaközösség tagjai: 

Ágoston Andrea Magyar nyelv és irodalom,  

 Tehetséggondozó szakkör, Dráma szakkör 

Bándoliné Pájer Éva  Földrajz, Természetismeret 

Bodáné Szabó Andrea Ének-zene, Etika/Hit-és erkölcstan, Énekkar 

Beke Péterné   Biológia, Földrajz, Informatika,  

  Tehetséggondozó szakkör,  



  Informatika szakkör 

Gábrielné Balikó Beatrix Angol nyelv, Tehetséggondozó szakkör,  

 Angol szakkör  

Horváthné Tóth Melinda Matematika   

Király Edit Német nyelv, Történelem 

Molnár Istvánné Matematika 

Saly Rita Rajz és vizuális kultúra, Mozgóképkultúra és 

   médiaismeret 

 

Somogyi Gabriella  Matematika, Technika, Kémia,  

 KRESZ szakkör 

Soós Eszter  Fizika 

Szalay Gabriella  Történelem, Hon-és népismeret, Könyvtár,  

 Tanulásmódszertan 

 

Osztályfőnökök a felső tagozaton:    Társosztályfőnökök: 

5.a Szalay Gabriella      Tancsics Anett 

5.b Somogyi Gabriella    Tancsics Anett 

6.a  Gábrielné Balikó Beatrix    Takács Csaba 

6.b  Soós Eszter      Takács Csaba    

7.a   Király Edit     Ágoston Andrea 

7.b   Saly Rita   Bodáné Szabó Andrea 

8.a   Beke  Péterné 

 

 



Tárgyi feltételek: 

Intézményünk kiváló feltételeket biztosít oktató-nevelő munkánkhoz, munkaközösségünk 

ennek maximális kihasználására törekedett a félév során.  A felső tagozaton szaktantermi 

rendszer működik. A korszerűen felszerelt, célszerűen berendezett, tantárgyra jellemzően 

dekorált tantermekben tanulnak tanulóink. Sajnos nem mindegyikben van interaktív tábla 

vagy számítógép, ami nagyon hiányzik az érintett pedagógusoknak. A mai, modern világban 

fontos lenne, hogy mindenki kapna lehetőséget interktív tananyagok felhasználására.  

Az informatikai eszközök karbantartása, frissítése folyamatos, bár mindig meghibásodik 

valami.  

 

A tanévre megfogalmazott és kitűzött célok és alapelvek megvalósulása 

Munkaközösségünk tagjai az éves munkatervben meghatározott irányelvek alapján végezték 

munkájukat, törekedve az abban megfogalmazott célok és feladatok lehetőség szerint minél 

maximálisabb megvalósítására.  

 

A munkatervben meghatározott célok, feladatok: 

- A felső tagozatra érkező tanulók beilleszkedésének segítése 

- A felső tagozaton tanított tantárgyak iránti érdeklődés felkeltése 

- A természettudományos gondolkodásmód kialakítása 

- Az alapkészségek erősítése minden tantárgyban 

- A feladatmegoldó képesség fejlesztése 

- Az informatikai tudás megszerzése 

- Környezettudatos életmódra nevelés 

- Egészséges életmódra nevelés 

- Differenciált oktatás 

- Változatos, sokszínű tanórák – hatékony módszerek és munkaformák alkalmazása a 

tanulók motiválása érdekében / IKT eszközök 

- Tehetséggondozás 

- Kompetenciák fejlesztése 

- Pályaorientáció 

- A nyolcadik osztályos tanulók felkészítése az írásbeli felvételire 

- Szülőkkel való kapcsolattartás 

- Programok, versenyek szervezése 



- Részvétel programokon, versenyeken 

- Együttműködés a többi munkaközösséggel 

 

Tanulmányi helyzet: 

 

-Munkaközösségünk kiemelt figyelmet fordít a tehetséges tanulókra. Tehetséggondozó 

szakkörök, szakkörök, nyelvvizsgára illetve felvételire való felkészítés, levelező és 

tanulmányi versenyek, iskolai műsorokban és énekkarban való eredményes részvétel mind-

mind a tanórán kívüli tehetséggondozást támogatja. Így hatékonyan részt vettünk a tanulók 

versenyeztetésében,- többnyire országos levelezőversenyek, valamint szavalóversenyre való 

felkészítésben. 

 

-Munkaközösségünk szinte minden tagja tartott felzárkóztató foglalkozást. Ennek az 

eredménye a tanulmányi munka javulásában is megmutatkozik. Szakszerű segítséget jelent 

tanulóinknak, hiszen tantárgyanként szaktanár vezetésével működik. Lehetőség van arra, hogy 

azokkal a gyerekekkel foglalkozzanak a pedagógusok, akiknek szüksége van rá. Több 

tanulónál jobb érdemjegyet jelentett ez a foglalkozás.  

 

-A differenciálásnak mind a tanórákon, mind pedig a tanórán kívüli egyéb elfoglaltságokban 

való alkalmazása a munkaközösség minden tagjánál kiemelkedő fontossággal bírt 

 

-Az SNI, BTMN és egyéb tanulási nehézséggel küzdő tanulókkal való foglalkozás a 

tanórákon differenciálással és a fejlesztő ill. gyógypedagógussal való szoros 

együttműködéssel működik. Elengedhetetlen a differenciálás a tanítás-tanulás teljes 

folyamatában. Érinti az új anyag feldolgozását (csökkentett tananyag, a feldolgozás 

módszerei), a számonkérést, ellenőrzést, otthoni feladatokat és az értékelést. Végigkíséri az 

egész tanórát, az osztály összetételétől függően kisebb vagy nagyobb mértékben. 

Mindenképpen pozitív, hogy a fejlesztésre szoruló tanulók nagy része törekvő, szorgalmas 

gyerek, kompenzálják hátrányaikat. A TANAK tanulók integráltan, néhány tantárgy esetén 

más tankönyvből, rájuk szabott követelményeknek megfelelően, de lehetőség szerint a 

többséghez kapcsolódó témakörökben tanulhatnak.  

Változatos tanulási módszerek alkalmazásával, IKT eszközök használatával tesszük 

érdekesebbé, hatékonyabbá óráinkat. 

 



- Megvalósult a tantárgyi minimum követelmények és egységes értékelési rendszer az egyes 

tantárgycsoportokon belül, viszont a minimum követelmények is magasnak bizonyultak 

néhány tanuló számára. 

 

- Kiemelten kezeljük továbbra is a kompetenciamérésen való eredményes részvételt. 

Folyamatos a hatodikos és nyolcadikos osztályokban a kompetencia és az idegen nyelvi 

mérésekre való felkészítés. Mindannyian közös feladatnak tekintjük tanulóink szövegértési 

kompetenciájának és logikus gondolkodásának fejlesztését, mindenki a maga szakterületén. 

 

-Munkaközösségünket a korszerű informatikai eszközök széleskörű használata jellemzi.  

- Arányosan részt vállaltunk az iskolai feladatok megoldásában 

- Ismeretek és tapasztalatok átadása a kollégák közt a munkaközösségen belül folyamatosan 

segíti a munkánkat 

-A Pedagógiai Programban meghatározott mérések és azok kiértékelése megtörtént 

- Mindnyájan közös feladatnak tekintjük a tanulók szövegértési készségeinek és logikus 

gondolkodásának fejlesztését, és ezt szem előtt tartva minden kolléga a szakterületén erre 

kiemelt hangsúlyt fektetett és fektet a jövőben is 

-Mivel Boldog Iskola címet kaptunk, munkaközösségünk tagjai is e pozitív szemléletet 

követik. 

 

Magatartás és szorgalom helyzete: 

Bár a tanulók neveltségi szintje nagyon különböző, a pedagógusok összességében jónak ítélik 

azt. Az osztályok nagy részében nincsenek kirívó magatartási problémák, hiszen tanulóink az 

alapvető magatartási és társas viselkedési normákkal tisztában vannak. Persze minden 

osztályban vannak fegyelmezetlenebb, nehezebben kezelhető gyerekek. Az ő eseteiket közös 

erővel próbáljuk megoldani.  Ez azért is fontos, hiszen csak fegyelmezett tanórán végezhető 

csak minőségi munka. 

A diákok érdeklődését és vele együtt motiváltságát a módszertani eszközök megfelelő 

kiválasztásával és azoknak váltogatásával tudjuk elérni, és így tudjuk a tanulók szorgalmát 

javítani. Nagyon fontos, hogy minden tanulónál megtaláljuk azt a területet, ahol a legjobban 

motiválható, hiszen ez a minden területen is sikerélményt hozhat. 



 

Eredmények, fejlesztésre váró feladatok: 

Átmenetek: 

alsó-felső átmenet: főleg az első félévben jelenthetett problémát. A második félévre az 

ötödikes tanulók remekül hozzászoktak a felső tagozat elvárásaihoz. Már csak egy-két 

tanulónál kellett odafigyelni arra, hogy tempójukon egy kicsit javítsanak. Második félévben 

már jellemzőek voltak az önálló tanulói előadások, akár ppt előadásokat is elkészítenek, 

némelyikük kiváló színvonalon.   

középiskolai átmenet: a nyolcadikosoknál folyamatos volt a tanulók felkészítése a 

középiskolai tanulmányokra.  A központi felvételi feladatlapok eredményeit, valamint hogy ki 

melyik iskolába nyert felvételt, táblázatban mellékelem. 

Felvételt nyertek megoszlása iskolatípusonként: 

 Gimnáziumba: 25% 

 Szakgimnáziumba: 43% 

 Szakközépiskolába: 32% 

Első helyen jelöltre vették fel: 93% (26 fő) 

Második helyen jelöltre vették fel: 7% (2 fő) 

 

 

A következők segítették az átmenetet: 

-Az 5. o. osztályfőnöke már az előző tanévben ismerkedett az osztályával, részt vett az 

osztályprogramokon. 

-A 4. és 5. osztályfőnökök megbeszélést tartottak a gyerekek iskolai teljesítményeiről, 

szociális hátteréről. 

-Fontos, hogy a felső tagozatos tanárok egységesek próbáltak lenni a Házirend betartatásának 

tekintetében. 

-Az ötödik osztály első félévében több legyen a dicséret, bíztató szó, a figyelem, melyek 

segítik a tanulók beilleszkedését. 

Az érintett pedagógusok, leendő osztályfőnökök szeretnék, ha ez a jövőben is hasonlóan 

működne. 

 

 

 



Műsorok 

-Második félévben munkaközösségünk vállalta a Március 15-i műsort. Dráma szakkörös, és 

avállalkozó 6. és 7. osztályos diákjaink maximálisan kivették belőle részüket. 

-Az áprilisi Költészet napi iskolai szavalóverseny megszervezése magyart tanító kollégánk 

érdeme. 

-A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából szervezett megemlékezést vizuális kultúrát tanító 

kollégánk szervezte. 

-A 2019. áprilisi, Határtalanul program keretében Felvidéken tett 4 napos kirándulásunkon a 

magyar nyelv határokon túli ápolásáról, a magyar költészet  fontosságáról , a magyar kultúra 

ápolásáról láthattak szép példákat a 7. és 8. osztályos tanulók. 

 

Pályázatok 

- Munkaközösségünk több tagja vesz részt a Boldog-iskola pályázat kidolgozásában. 

- Iskolánk újra pályázott a 2019/2020-as tanévre szóló Határtalanul pályáztra 

Egyebek: 

-Munkaközösségünkben állandó a konzultáció a tagok között. Minden pedagógus napi 

kapcsolatot tart a fejlesztő pedagógussal és a gyógypedagógusokkal, a szaktanárok pedig az 

osztályfőnökökkel is állandó kapcsolatban vannak. 

-A munkaközösségen belül az információáramlás biztosított, a tagok folyamatos írásbeli és 

szóbeli tájékoztatást kapnak a vezetőségi megbeszéléseken elhangzottakról. A programok, 

felmerülő problémák megoldása együtt történik. Igyekszünk, hogy mindenki egyformán 

vegye ki a részét a feladatokból. 

-A tervezett óralátogatásaim sajnos nem valósultak meg. 

 

Kérések 

-Májusban a 3-as terem projektora tönkrement. A prdagógus szeretné, ha a tanévkezdésre 

sikerülne megjavítani. 

- A számítástechnika teremben az asztalfiókok egyharmada javításra szorul. Több billentyűzet 

is tönkrement, pótolni kellene. A terem berendezésének ügyeleti célra való felhasználásával a 

géppark is gyorsabban amortizálódik. A szalagfüggönyök foghíjasak (a vetítővászon képe 

éppen a délelőtti órákban alig látható, a projektor képélessége sem megfelelő, a meleg 

gyakran elviselhetetlen. Szeretnénk valamilyen megoldást kérni. Előre is köszönjük. 



- Igény lenne a 3. tanterem megfelelő sötétítésére, esetleg sötétítőfüggönnyel megoldva. 

Várjuk a tanulói tabletek megérkezését a tanórai munka színesítésére. 

 

 

A tervezett programok megvalósulása: 

A munkaközösségünk fontos szerepet játszik az iskola életében. Tagjai egy-egy szakterület 

munkáját, programjait  szervezik, koordinálják, lefednek  valamennyi  tantárgyat. A második 

félévre tervezett tevékenységek, kiállítások, versenyek, műsorok mind megvalósultak, amihez 

sok szervező munka, lelkesedés és kitartás kellett. A megvalósítás a tagok egyéni 

beszámolóiban részletesen is megtalálható. 

Hatos-napok 

Munkaközösségünk együtt dolgozta ki a Hatos-napok egyik teljes napjának programját, 

melynek keretében akadályversenyt szerveztünk a város különböző pontjain felállított 

állomásokkal. Többször tartottunk munkaközösségi megbeszélést, ötletbözrét, mire kialakult a 

végleges program. Mindenki arányosan vett részt a megvalósításban, és maximálisan 

elvégezte a rá bízott feladatokat. Külső előadók is színesítették a napot. Elfogadta 

meghívásunkat Hatos Gábor, Olimpiai bronzérmes birkózó, aki mesélt a gyerekeknek a 

sportpályafutásáról. Dömötör Gábor önkormányzati képviselő városunk történelméről mesélt 

sok újdonságot, érdekes történetet, majd a Vépről készített honismereti totót kitöltötték az 

osztályok. Eredics István, iskolánk volt pedagógusának, - az Ölbői modellező klub 

megalapítójának fia- egy nagyon izgalmas vitorlásbemutatót tartott a Halastónál. A gyerekek 

maguk is kipróbálhatták a modell vitorlások irányítását. 

Az osztályok előzetes feladatokat kaptak, felkészültek Vép történetéből, a Hatos család és 

Hatos Gábor életéből, pályafutásárból, valamint iskolánk volt igazgatója, Hatos Ferenc 

munkásságáról. 

Nagyon tartalmas nap volt, mellyel tanulóink közelebb kerültek a Hatos családhoz. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Január - Rumi Rajki István Komplex Verseny  

- Doni áldozatkra megemlékezés 

Február - Öveges József fizikaverseny iskolai forduló  

- Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló 

Március - Márcis 15-i emlékműsor 

- Bolyai  János  Gimnázium -laborlátogatás 

- Öveges Józesef Kárpát medencei Fizikaverseny 

Április - Fecskevédelmi program 

- Fecske projekt keretében kiírt rajzverseny 

- Kaán Károly Országos Természetismeret Verseny 

- Mozaik Kiadó Országos Internetes Tanulmányi 

Verseny országos döntő -Fizika 

- Költészet napja 

- Határtalanul program 

- Angol nyelvi verseny megyei döntő 

- Éneklő Ifjúság- Sárvár 

- Alapfokú nyelvvizsga 

- Jáki Nagy Márton Napra 

Május - Eötvös Loránd Országos Természettudományi Verseny 

- Hatosfogat Művészeti Fesztivál- Kórus 

Június - Nemzeti összetartozás napja-Kórus 

- A város 10 éves jubileuma alkalmából megjelenő 

kiadvány szerkesztése 

- Hatos-Napok programja- akadályverseny 

- Hatos Napok keretében meghirdetett rajzverseny 

 

 

 

 

 



A munkaközösség tagjainak beszámolói: 

Tanév végi beszámoló 

Magyar nyelv és irodalom 

Ágoston Andrea 

I. Személyi változások:  5. osztályban Potyiné Anikó helyére tavasszal új kolléganő 

érkezett, az 5.a osztályban ő vette át a magyar nyelv és irodalom tanítását. 

II. Tárgyi feltételek: Sajnos pozitív változás nem történt, a 3. terem projektora viszont 

májusban tönkrement, így a tananyag szemléletes, több oldalú megközelítése 

jelentős nehézségeket okozott. Pedig a diákok szívesen tanultak az internettel 

támogatott oktatóanyagok segítségével. A hiba javítása folyamatban van. 

III. Tevékenységek: 

1. Általános értékelés: 

A magyar nyelv és irodalom tantárgyak legfőbb feladata a magyar nyelv és az 

irodalmi kultúra fejlesztése, igény felkeltése nyelvünk helyes művelésére és 

gyakorlására, a helyes írás igényére, az olvasott irodalmi művek által a magyar és 

külföldi jelentős irodalmi képviselők ifjúsági irodalmába való betekintés, a művek 

élvezete által az olvasás iránti igény megteremtése. Igyekeztünk ezeket a műveket 

megszerettetni a diákokkal, erkölcsi mondanivalójuk megvilágításával a tanulók 

erkölcsi értékrendjét, az írók, költők érdekes bemutatásával pedig az általános 

műveltségüket fejleszteni. Nagy hangsúlyt fektettem a szókincsfejlesztésre, a szóbeli 

megnyilatkozások minőségének javítására, illetve az írásbeli kifejezésmódok 

finomítására- a gyerekek életkorának és képességeinek megfelelően. 

2. Konkrét tevékenységek a tanév során: 

A tanórai „szokásos” tevékenységeken kívül sok gyakorlati tevékenységgel valósult 

meg az élmény alapú tanulás: 

- Irodalmi színpadunk lelkes tagjai- 16 tanuló- részvételével sikeres előadást 

mutattunk be március 14-én és 15-én a város tanulóinak és a felnőtteknek, nemzeti 

ünnepünk alkalmából.  A dráma szakkör, a közös munkálkodás és a siker közös 

megélése a tanulók önbizalmát, irodalmi ízlését és magyarságtudatát egyaránt 

fejlesztette.  Szintén a színjátszó szakkör diákjaival tartottunk városi és iskolai 

megemlékezést januárban a doni katasztrófa áldozatainak emléknapján a város 

kultúrházában. 

-2019. áprilisában a költészet napja alkalmából ismét megrendeztük a versmondó 

versenyünket, melyen 33 tanulónk vett részt az alsó és felső tagozatból. A versek 

megtanulása, előadása, meghallgatása az irodalom, a versek szeretetére neveli a 

tanulókat. 

- A 2019. áprilisi, Határtalanul program keretében Felvidéken tett 4 napos 

kirándulásunkon a magyar nyelv határokon túli ápolásáról, a magyar költészet  

fontosságáról , a magyar kultúra ápolásáról láthattak szép példákat a 7. és 8. osztályos 

tanulók. 



-  Májusban felkérést kaptunk a város vezetésétől egy – a város 10 éves jubileuma 

alkalmából megjelentetni kívánt- kiadvány, könyv megjelentetéséhez. A tanulók 

írásban és képekben fejezhették ki városuk iránti ragaszkodásukat. A fogalmazások 

megírására motiválta a gyerekeket az, hogy egy könyv szerzői lehetnek azok, akik 

ügyesen fogalmazzák meg gondolataikat. Így maguk a tanulók is kipróbálhatták egy-

egy saját mű, vers vagy próza létrehozását. Közel 40 diákunk munkáját ítéltem 

megjelentetésre alkalmasnak.  

- Júniusban közös versmondással az összetartozás, a szóbeli megnyilvánulás és a 

nyilvános, közös szereplés élményét élhették át a tanulók, az iskola Tündérkertjének 

felavatása alkalmából. 

 

IV. Óralátogatások:  

- Igazgatóhelyettes által tett óralátogatás volt az 5.b osztályban, magyar nyelvtan órán. 

 

V. Tantárgyi eredmények: 

Magyar irodalom tantárgyból: tantárgyi átlag 3,88 (az 5.a kivételével). A 7.a osztály 

átlaga lett legjobb 4,38 -cal, a 6.a osztályé 4,16.  a leggyengébb eredmény a 7.b osztályé, 

az ő átlaguk 3,54 lett. 

Magyar nyelvtan tantárgyból: tantárgyi átlag 3,52.  Nyelvtanból legjobb tanulmányi 

eredménye a 6.a (3,93) és a 7.a (3,71) osztálynak lett. Leggyengébb eredményt a 7.b 

osztály (3,07) ért el.  

A magyar nyelvtan jegyek gyengébb eredménye jórészt a helyesírási gyengeségnek 

köszönhető, aminek fejlesztése a következő tanévben is kiemelt feladat lesz a szaktanárok 

számára. Továbbá a magyar nyelvtan szabályainak, törvényszerűségeinek alkalmazása a 

matematikához hasonlóan nehézségeket okoz a tanulóknak.  

VI. Tanulmányi versenyek: 

A 6. és 7. osztályos tanulók közül 9 tanulóval indultunk a Bendegúz Akadémia 

„Nyelv-Ész” versenyén, az iskolai elődöntő márciusban volt. Megyei döntőbe 

jutott 4 fő, velük áprilisban vettünk részt Szombathelyen, a Zrínyi iskolában a 

megmérettetésen. A 3 hetedikes és egy fő hatodikas diák ügyesen vették az 

akadályokat, de az országos döntőbe nem jutottak be. Így is dicséret illeti őket. 

 

VII. Feladatok az SNI, BTMN és egyéb tanulási nehézséggel küzdő tanulók esetében: 

A tanulók még alaposabb megismerése, az egyéni bánásmódot igénylő tanulók, a gyengén 

tanulók, hátrányos helyzetűek alapos felmérése, tudásszintjük feltérképezése, egyéni 

foglalkozási tervek készítése, egyéni bánásmód, a tananyag elsajátíttatásának többféle 

módjának keresése továbbra is pedagógiai feladat. A gyógypedagógussal való kapcsolat 

nagyon jól alakult a tanév során, az ő segítsége , tanácsai fontos elemei a tanítási 

folyamatnak. 



VIII. Felzárkóztatás ill. tehetséggondozás: 

 Az idei tanévben sajnos csak heti 0,5 -0,5 óra jutott felzárkóztatásra ill. tehetséggondozásra. 

Mindezek ellenére a tehetséggondozás, amit órai keretekben is igyekeztem megvalósítani, 

sikeresnek mondható,  a középiskolai felvételik szép eredményei, sikeressége is ezt 

bizonyítja. 

Felzárkóztatásra is szükség van, a következő tanévben már nagyobb óraszámban fog 

megvalósulni. De talán ennek köszönhetően, illetve a differenciált értékelés következtében 

nem volt tantárgyi bukás a két tantárgyból.  

IX. Igény lenne a 3. tanterem megfelelő sötétítésére, esetleg sötétítőfüggönnyel 

megoldva. Várjuk a tanulói tabletek megérkezését a tanórai munka színesítésére. 

 

Vép, 2019. 06.17. Ágoston Andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGOL beszámoló 

Gábrielné Balikó Beatrix 

2018/19-es tanév II. félév: 

 

Egyik fontos feladatnak tartom a kommunikatív nyelvoktatást, valamint a tanulók 

érdeklődésének és motivációjának felkelkeltését és fenntartását az angol nyelv iránt. Ezt a 

változatos módszerek és munkaformák alkalmazásával próbálom elérni. A tanulók többsége 

tudja, hogy az angol a legelterjedtebb nyelv, az informatika, az üzleti élet, a könnyűzene 

nyelve, egyszóval világnyelv. Ezért lelkesen tanulják is. 

Folyamatosan készülünk a kompetenciamérésre: a szövegértés és hallás utáni szövegértés 

megalapozása már 3. osztályban elkezdődik. Ez az értő nyelvtudás alapja, így minden 

évfolyamon fontos feladatnak tartom ezek gyakorlását, mélyítését, készséggé tételét. 

 

Osztályok tanulmányi értékelése: 

3.osztály,  heti 1 óra: 

A tanulók hozzáállása pozitív, érdeklődőek. A többség folyamatosan készül és a 

képességeihez mérten próbál jól teljesíteni; tanulják, gyakorolják a szavak leírását. 

Füzetvezetésük szép, rendezett.  

Sajnos a heti egy óra nagyon kevés, lassan tudunk haladni. Igazából minden témakörből egy 

kis ízelítőt kapnak csak a tanulók. Alapos tanulásnak nem mondható, a begyakorlásra nincs 

idő. Minden órán új anyaggal találkoznak a gyerekek, gyakorlásra nincs lehetőség. Leginkább 

életkoruknak megfelelő témakörökből válogatok csak. Kevésbé hatékony így az oktatás. 

Felső tagozat: 

Az angol nyelvi órákon, a célnyelven olvasott szöveg megértésének fejlesztése, a hallás utáni 

értés és a kommunikációs gyakorlatok gyakoriak. A szövegértés az anyanyelvi szövegértést is 

fejleszti, hiszen rutint alakít ki. Ami általánosan nehézséget okoz, az a hallás utáni 

szövegértés, adatkeresés hallás után, valamint a logikai összefüggések felismerése írott ill. 

hallott szövegben. A felső tagozaton a heti 4 órával emelt szinten tanuljuk a nyelvet. Ez 

nagyon jó lehetőség a jó képességűeknek az alapos begyakorlásra, a gyengébbeknek pedig a 



felzárkózásra. Mivel a gyerekek idegen nyelvi szövegértését is országosan mérik, szükséges is 

az emelt óraszám a szövegértési és hallás utáni feladatok gyakorlásához. A kommunikációs, 

szituációs feladatoknak pedig azért van nagy szerepe, hogy használható nyelvtudást kapjanak 

a tanulók. Fontos, hogy az életre készítsük fel a tanulóinkat. A mai kor elvárásainak eleget 

téve a felső tagozaton a gyerekek gyakran készítenek prezentációt (ppt-t). Ezekkel sokkal jobb 

kedvvel tanulják az adott témakört és a tantárgyi kapcsolódásokat is erősíthetjük.  

Project tankönyvsorozatot használjuk a felső tagozaton, amivel továbbra is meg vagyok 

elégedve, hiszen elég sok gyakorló feladat van benne, ami a gyengéknek hasznos a 

rögzítéshez. Ám a kiegészítő anyagok (amik jobbára az brit kultúra megismerésére ill. más 

tantárgyakkal való kapcsolódásra irányulnak) a jobb tanulóknak is kihívást jelent, s ezáltal a 

szókincsük, ismereteik bővíthetők. 

5.o   heti 4 óra 

Egyelőre nagyon meg vagyok elégedve az osztállyal. A gyerekek többsége ügyes, igyekvő, 

precízen készülnek, tanulnak az órákra, szorgalmi feladatokat szívesen csinálnak. Jó húzóerőt 

jelentenek az osztály számára. A gyengébb képességű tanulók is megpróbálnak minél jobban 

teljesíteni, küzdeni a jobb eredményért, nem lemaradni szorgalmas társaiktól. Így ők is 

vállalnak szorgalmi feladatokat is! ( Nyári Dominik, Hóbor Evelin, Szabó Réka) A 

feladatoknál és a dolgozatoknál is a többségi feladatsorokat választják.  

6.o   heti 4 óra 

Továbbra is nagyon törekvő, szorgalmas, kiegyensúlyozott osztály. Ügyesen dolgoztak az 

egész félévben, többnyire nagyon jó eredményeik születtek minden felmérésben! 

Füzetvezetésük szép, alapos; igyekeznek figyelni a helyesírásra és a kiejtésre egyaránt. 

Egyszerre kaphatók a szorgalmi feladatokra, projekt munkákra. Felszerelésük, házi feladatuk 

1-2 kivétellel mindig rendben van. Folyamatos differenciálással lehet csak dolgozni. A jó 

képességű tanulók már képesek önálló történetmondásra, összefüggő szövegalkotásra írásban 

és szóban is, valamint párbeszédek alkotására.   

A tanév végén a tanulók eredményesen teljesítették az idegen nyelvi mérést. Minden tanuló 

sikeresen teljesítette a 60%-ot. Örömömre 5 tanuló pedig 90% fölött teljesített. 

A csoport átlaga:  87% lett, ami nagyon jó. 

 



7.o  heti 4 óra 

Az osztály egészére elmondható, hogy sokat bátorodtak az angol nyelven történő 

kommunikáció terén. A tankönyv témái mellett próbálok olyan gyakorlatokat végezni, 

mellyel a beszédkészségüket fejleszthetem. A tanulók 90%-a könnyen motiválható. Ám egyre 

növekszik a különbség a tanulók között: 4 SNI tanuló van a csoportban. A tanulási 

nehézséggel küzdő tanulók nyelvoktatása különösen nehézkes, hiszen az anyanyelvvel is 

problémáik vannak (dyslexia/dysgraphia/beszédhangértés stb.) Lassú a fejlődés, így továbbra 

is fontos szerepet kap a differenciálás, és az írás fejlesztése. Szóban jobban teljesítenek. 

Sokkal lassabb tempóban tudnak haladni. A már megtanultakat hamarabb elfelejtik, azokat 

gyakran újra és újra át kell ismételni. A visszavett tempó hatására viszont jobban tudnak 

teljesíteni.  S ellenpólusként 7-8 tehetséges tanuló, akik szorgalmasak, extra feladatokra is 

képesek. Ez a tanulócsapat jó, erős húzóerőt biztosít az egész csoport számára. Nagyon 

könnyű és öröm velük dolgozni. ( Kányási Dorka, Dömötör Hanna, Illés Máté, Őri Máté, 

Pankotay Zsófia) 

 

8.o  heti 4 óra 

A csoportban két tudásban eltávolodó mag alakult ki. Az egyik csapat folyamatosan hajtós, 

igyekvő, minél több tudást megszerezni akaró: Nagy Zsófia, Németh Áron, Németh Noémi,  

Ők folyamatosan készülnek, szorgalmi feladatokat is vállalnak.  A jobb iskolaválasztás 

érdekében plusz feladatokkal készülnek. Szép eredményeket értek el a felmérésekben. 

Ügyesen rögtönöznek, és rövid felkészülési idő után pedig képesek rövidebb monológra, 

képleírásra. 

Van jó néhány tanuló, akik nehezen vették fel a ritmust. Differenciálással próbáltam 

kiküszöbölni a kialakult ’rést’. 

Az osztály egészére elmondható, hogy sokat bátorodtak az angol nyelven történő 

kommunikáció terén.  

A SNI tanulók külön feladatokkal, egyszerűsített szóanyaggal és értékeléssel haladnak. A 

részképesség-zavaros tanulók lemaradását differenciálással próbálom csökkenteni. Így a 

differenciálás mindennapos tevékenység az órákon.   



A tanév végi idegen nyelvi mérésnek a következő eredménye született: a 4 SNI tanuló sajnos 

nem tudta teljesíteni a 60%-os szintet. Viszont a 3 tanuló 90%, és még kettő 85% fölött 

teljesített. 

A csoport átlaga: 65% 

 

Szakkörök: 

Tehetséggondozó szakkör: 

Nagyon hasznos szakkör, hiszen csak azok a tanulók járnak, akiket érdekel az angol. 

Komolyan gondolják a tanulást. Megpróbálok olyan feladatokat kitalálni, melyekkel 

motiválom őket, de mégis fejlődhetnek. Saját tanmenet szerint haladunk, de ha a tanórai 

anyag lehetőséget ad, akkor az ott szerezett tudást tovább bővítjük a szakkörön.  

 

Nyelvvizsga előkészítő szakkör 8. osztály: 

Elég nagy létszámban járnak a tanulók, aminek nagyon örülök. A szóbeli és írásbeli vizsgán 

szereplő feladatokat egyaránt gyakoroljuk. A levélírás és szövegértést segítő feladatokat 

inkább otthon kell elkészíteniük. Ám mindig maradéktalanul elvégzik ezeket. A 

foglalkozásokon pedig szituációs gyakorlatokra, képleírásokra vagy egy témakör kifejtésére 

kerül sor. Nagyon becsületesek, szorgalmasak, igyekvőek. A legjobbra törekszenek.  

2 tanuló tett sikeres nyelvvizsgát: Németh Noémi, Takács Eszter 

 

VERSENYEK 

1. 6-8. osztályos tanulók nevezetek be a Tudásbajnokság elnevezésű angol versenybe.  

A verseny megyei döntőjére 10 tanuló jutott be, ahol nagyon szép eredményeket értek el. 

 Legkiválóbb teljesítményt Németh Boglárka nyújtotta, aki 2. helyezett lett.  

A versenyzők névsora és a megyei döntős helyezéseik: 

Németh Nikol 5. , Habda Patrik 7. , Kiss Levente 8. ,  Kányási Dorka 4. ,  

Németh Noémi 7. , Nagy Zsófia 8. , Őri Máté 9. ,  Dömötör Hanna 10. , 

Takács Eszter 11.  

2. Rumi Rajki Komplex Tanulmányi versenyen angol nyelvből 3. helyezést érték el. 



3. A második félévben a 6. , 7. és 8.osztályokban projekt-témák feldolgozásával 

foglalkoztunk. Emellett országismereti témában feldolgozásra került egy-egy angpl 

nyelvterületen található ország. 

 

Kérés: 

Az angol tankönyvekhez nagyon jó digitális anyag tartozik. Nagyon jó lenne, ha az angol 

teremben is lenne digitális tábla, hiszen ez további új lehetőségeket nyitna meg az 

nyelvoktatásban. Ezért szeretném kérni, hogy ha pályázat, vagy bármilyen lehetőség lesz, 

gondoljon a tantárgyamra az iskola. Köszönöm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Király Edit 

Történelem 

 

7.A osztály: 

Érdeklődő, nyitott társaságról lévén szó, így az órák élményszerűen teltek a tanulók számára, 

bár ez nyilván az adott témától is nagyban függött.  Órákon aktívak, nagyon jól lehet velük 

együtt dolgozni. Egy-két passzívabb, nehezen motiválható tanuló van természetesen az 

osztályban. Gyakoriak voltak a tanulói előadások, ami otthonról hozott könyvek, tárgyak 

bemutatásával egészült ki, és többségében ppt-előadások keretében valósultak meg.. 

Gyönyörű, színvonalas munkák készültek beadandó feladatként. Mindenki szabadon 

választhatott, megindokolva, miért az adott témára esett a választása. Ezen munkák egy-egy 

témakör végén a témazáró számonkérés részét képezték vagy esetlegesen azt váltották ki. 

Kivétel nálkül szép jegyek születtek.        Továbbra is fontosnak tartom, hogy a tanulók 

tanulják meg összefüggéseiben látni a történelmet, és ne a tényanyag magolása jelentse 

számukra a történelem tanulást. Szövegértési kompetenciára nagy hangsúlyt fektettünk. 

Egy SNI tanulónk van. Kiválóan tudott a többiekkel haladni, amiben hatalmas szerepe van a 

vele foglalkozó gyógypedagógus kolléganőnek, akivel maximálisan együtt lehetett működni, 

és természetesen a szülőknek. 

Vázlataikat még hetedik osztályban is többen rajzokkal egészítették ki. Nagyon szép és 

igényes füzeteket lehet találni. Ezen füzetek többször kerültek a tanév során jutalmazásra. Az 

önálló vázlatírás megadott szempontok alapján egy-két tanulótól eltekintve egyre jobban 

megy. 

Élve az internet és a modern kommunikációs eszközök kínálta lehetőséggel többször néztünk 

a témához kapcsolódó kisfilmeket, interjúkat és használtunk az anyag megértését segítő 

online tananyagot. 

Kettő tanuló -Dömötör Hanna és Kányási Dorka- nevezett a Tudásbajnokság öt fordulóból 

álló csapatversenyére történelemből. Ők csapatot alkotva mind az öt fordulóban remekül 

teljesítettek. 

Tavasszal öt tanuló -Dömötör Hanna, Deres Máté, Illés Máté, Czeglédy Balázs, Szabó 

Levente- volt tagja és teljesítettek szépen az iskolai csapatban a Jáki Nagy Márton-napi 

versenyen, ahol iskolánk a második helyet szerezte meg. 

A tananyaggal a tanmenetnek megfelelően tudtunk haladmi, és sikerült is teljesen befejezni 

azt. 

Az osztályban elégtelen osztályzat nem született, magatartási probléma nem merült fel. 

Igazgató helyettesi óralátogatás történt. 

 

8. A osztály: 

 A 8. évfolyamot egyáltalán nem jellemezte az a fajta aktivitás, ami a 7. osztályt. 4-5 lány volt 

mindösszesen az osztályban, akikre számítani lehetett és érdeklődést tanúsítottak a tantárgy 

iránt.Voltak azok a tanulók, akiket kizárólag csak a jó jegy megszerzése motivált. Ettől még  

ugyanolyan passzívak voltak, mint a gyengébb és érdeklődést nem tanúsító osztálytársaik. A 

szomorú csak az, hogy az ilyen, semmiféle pluszt nem vállaló tanulók mennek gimnáziumba.                                

A nyolcadik évfolyam megértéséhez- de nyilván nemcsak ehhez-elengedhetetlen lenne a 

körülöttünk levő világ iránti érdeklődés és a tájékozottság, ami viszont a nagy többségnél 

hiányzik. Nem olvasnak, nem követik sem a közvetlen környezetük eseményeit, sem pedig a 

világban történt dolgokról nincs fogalmuk. Mivel a nyolcadik évfolyam nagy része a mai 

világ működése, annak megértése, így ez eléggé nehézkesen ment számukra.  Probléma még a 

modern kommunikációs eszközök helytelen használata. Az internet használata közben mintha 

tudatosan kihagynák azon információk, hírek olvasását, amelyek nem bulvár jellegűek. Ezért 



kerestünk és olvastunk órákon olyan hírforrásokat, amelyek egyrészről megbízhatóak, 

másrészről nem egy oldalról, elferdítve próbálják a jelen problémáit bemutatni. Egy kicsit 

olvasásra szoktatni őket, szövegértést fejleszteni, és elsajátíttatni azt, hogyan tudják 

objektíven kezelni a híreket, lett volna a cél. 

Tanulói kiselőadásokra ebben a tanévben alig került sor. Ebben is abszolút passzívak voltak.  

Témazáró számonkérések kiegészítéseként, illetve azok kiváltására egy konkrét témakörön 

belül, szabadon választott témában, előre megadott szempontok szerint beadandó munkákat 

készíthettek. Ezek egy-két kivételtől eltekintve színvonalas munkák voltak. Itt külön említést 

érdemelnek az SNI tanulók, akik az őket egész tanévben segítő gyógypedagógus kolléganő 

segítségével nagyon szép munkákat készítettek. 

Az SNI tanulók és a tanulásban akadályozott tanuló számára külön készítettem eleinte 

vázlatot, ami beragasztásra került a füzetükbe. A tanév második félévében már megadott 

szempontok alapján önállóan készítették el. A gyógypedagógus kolléganővel-Tancsics Anett- 

folyamatosan egyeztetve haladtak a tanulók az anyaggal, és a számonkérés is mindig a 

megbeszéltek szerint történt. 

Egy magántanuló volt az osztályban. Az ő tájékoztatása a haladás üteméről, számonkérése, 

illetve osztályozó vizsgája rendben zajlott. 

A Tudásbajnokság öt fordulóból álló versenyére történelem tantárgyból 3tanuló jelentkezett 

csapatverseny kategóriában. Mind az öt fordulóban szépen teljesítettek. (Kiss Rebeka, 

Németh Noémi, Takács Eszter) 

Az osztályban elégtelen osztályzat nem született. Magatartási probléma nem merült fel. 

Az anyaggal a tanmenetnek megfelelően haladtam, így be is tudtam fejezni. 

 

Német nyelv 

 

Kiemelt feladatnak tartom a kommunikatív nyelvoktatás megvalósítását és a tanulók nyelv 

iránti érdeklődésének és motiváltságának fenntartását. Ezt a legkülönbözőbb feladatok és 

eszközök alkalmazásával próbálom elérni. 

 

6.osztály 

A csoportot ettől a tanévtől tanítom. A tanév eleji első pár hét az ismerkedés jegyében telt, 

majd a viszonylag gyors összeszokás után nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. A csoport 15 

főből áll, 4 fő SNI tanuló. Rendkívül heterogén a csoport összetétele, ezt jól tükrözik a 

különböző méréseken elért eredményeik, de pusztán az órai munkájuk, aktivitásuk, illetve 

passzivitásuk. Pár tanulóval remekül lehetne haladni, próbálom is megtenni. Közülük hárman 

bekapcsolódtak a HEBE ötfordulós levelező versenybe és mindegyik forduló feladatait 

próbálták maximálisan teljesíteni.(Fazekas Gergely, Imre Fanni, Vilics Márk) A 

gyengébbeknek kiváló lehetőség lett volna  a felzárkóztató foglalkozás, amivel pár 

alkalommal egy tanuló élt. A másik rendkívül hanyag, passzív és motiválatlan tanuló esetében 

a hajlandóságot sem látom részéről, hogy hozzáállásán valamiképpen változtasson 

A négy SNI tanuló esetében a tananyag esetében egyénre „szabva”, szelektáltan próbáltam azt 

átadni,  számonkérésénél pedig ennek megfelelően kevesebbet és azt is szóbeli feleletek 

keretében kikérdezni. Egyikőjük kimondottan ügyes és szorgalmas. 

 Magatartásbeli probléma nem volt velük. Házi feladataikat kettő tanuló kivételével 

elkészítették.  Füzetvezetésük általában szép és rendezett, csak egy-két tanuló esetében 

rendetlen és igénytelen. Projekt munkákat egy külön erre a célra rendszeresített füzetben 

készítettek. 

 Folyamatosan készültünk a tanév végi idegen nyelvi mérésre. Ennek eredményei külön 

beszámolóban. A múlt tanévtől bevezetésre került  belső iskolai mérés eredményei a 

beszámoló végén találhatók.  Zömében szövegértést, de kis mértékben nyelvhelyességet is 



mérő feladatokból lettek a feladatlapok összeállítva 5-8.osztályokban. 

Elégtelen osztályzatot egy tanuló sem kapott. 

A tananyaggal a tanmenetnek megfelelően haladtam, és be is fejeztem. 

 

7. osztály 

A csoport 12 fős, 2 SNI tanulóval. A két SNI tanuló esetében szinte csak a számonkérés 

esetében kellett differenciálnom, a szóbeli számonkérésre helyezve a hangsúlyt. Amúgy 

minden nehézség nélkül tudott a két tanuló a többiekkel haladni. A csoportban 3-4 

tehetségesebb tanuló van. Közülük egy kapcsolódott be a HEBE levelező versenybe német 

nyelvből.(Antal Emese) Ezen a téren egyre passzívabbak a tanulók. A tananyagon felüli pluszt 

egyáltalán nem akarnak vállalni. A felzárkóztató foglalkozásokon rendszeresen részt vettek. 

Projekt füzetükben a már kidolgozott témákat újabbakkal bővítettük. 

Rendhagyó óra keretében elsősorban a német nyelvterület ünnepi szokásait dolgoztuk fel. 

Iskolai füzeteik egy-két kivételtől eltekintve nagyon szépek, tartalmasak. Még mindig 

szívesen dekorálják a feladatokat rajzokkal, ami nagyon örvendetes. 

Különösen népszerű volt körükben egy több részből álló nagyon szórakoztató film 

megtekintése, természetesen német nyelven, amely egy kis lakóközösség életét mutatja be 

Berlinben.Ehhez kapcsolódóan feladatokat kaptak. 

  Magatartással gond nem volt, házi feladataik egy tanuló kivételével rendben voltak. Az 

említett tanuló a tanév során szinte semmit nem csinált, sem órákon, sem pedig otthon. 

Elégtelen osztályzatot senki nem kapott. 

 A belső iskolai mérés eredményei a beszámoló végén. 

 

 

8. osztály 

A csoport 9 főből áll, ebből egy tanuló tanulásban akadályozott, kettő SNI tanuló. A két utóbbi 

differenciált bánásmódban részesült, mind a tananyag mennyiségét, mind pedig a 

számonkérés módját illetően. A tanulásban akadályozott tanuló teljesen eltérő feladatokat 

kapott, többnyire szóban, de nagyon egyszerű írásbeli feladatok is beragassztásra kerültek a 

füzetébe.Számonkérése csak szóban zajlott, írásbeli munkáit folyamatosan megbeszéltük. A 

csoport többi tagja viszonylag kiegyenlítetten, egyéni képességeinek megfelelően vett részt az 

órai munkában és végezte otthoni feladatait, illetve adott számot a tudásáról, ebbe beleértve az 

év végi mérést is.Mind a központi országost, mind pedig az iskolait.  A tanulók többsége 

órákon aktív, szívesen foglalkoztak a német nyelvvel. Számos extra-feladatot is kaptak, főleg 

azok, akiknél szóba jöhetett az alapfokú nyelvvizsga. Végül egy tanuló jelentkezett alapfokú 

nyelvvizsgára- Vele kb. két hónapi tudtam tanórákon kívül heti egy alkalommal foglalkozni. 

Eredmény a későbbiekben lesz. 

Versenyen nem vett részt senki a csoportból. 

Füzeteik szépek, igényesek. Sem elégtelen osztályzat, sem pedig magatartásbeli probléma 

nem volt. 

Egy magántanuló volt a nyolcadik évfolyamon. Folyamatos tájékoztatása a haladás üteméről, 

számonkérése, illetve osztályozó vizsgája megtörtént. 

 A csoportban cél volt egyrészről a tanulók felkészítése az év végi nyelvi mérésre, ezzel 

párhuzamosan pedig középiskolai tanulmányaikhoz a kellő alap biztosítása. Az országos 

mérés eredményei külön beszámolóban, míg az iskolai mérés eredményei az alábbiakban 

találhatók. 

A tananyagot a tanmenetnek megfelelően sikerült befejeznem. 

 

Az iskolai mérés eredményei: 

 



 

 

7.osztály 

          Név     Eredmény(%) 

1.Antal Emese             92% 

2.Auer Áron             55% 

3.Czeglédy Balázs             88% 

4.Csonka Áron             41% 

5.Jánosi Dorottya             50% 

6.Jávorics Nikoletta             58% 

7.Tamási Andrea             46% 

8.Borovics Kornél             38% 

9.Herczeg Adrienn             65% 

10.Polgár Bence             72% 

11.Sinkó Rebeka             80% 

12.Szabó Laura             29%     

 

8.osztály 
        Név     Eredmény(%) 

1.Balajcz Dániel           18% 

2.Cser Angelika           61% 

3.Jánosi Johanna           36% 

4.Fekete Nikoletta           81% 

5.Nagy Liliána           61% 

6.Tőke Balázs           10% 

7.Szijártó Bálint           44% 

8.Varga Marcell           33% 

 

6.osztály 
            Név        Eredmény(%) 

1.Beke Katrin             60% 

2.Böröndi Anasztázia             27% 

3.Csonka Ábel             23% 

4.Fazekas Gergely             84% 

5.Imre Fanni             70% 

6.Kertész Cintia             70% 



7.Komláti Jázmin             28% 

8.Lakics Richárd             50% 

9.Nagy Balázs 57% 

10.Nagy Petra 63% 

11.Rigler Kevin 19% 

12.Simon Enikő 40% 

13.Szijártó Jázmin 40% 

14.Varga Marcell 57% 

15.Vilics Márk 50% 

 

 

 8.A osztály második idegen nyelv: 6 fő választotta második idegen nyelvként a német 

nyelvet. Nagyon szorgalmasak, így jól lehetett velük haladni. Sok lehetőségünk volt a szóbeli 

kommunikációra, és viszonylag  bátran éltek is a lehetőséggel. Az órák kellemes légkörben 

teltek. Feladataikat mindig maximálisan elvégezték. 

Úgy gondolom, biztos alapot kaptak német nyelvből középiskolai tanulmányaikhoz, 

amennyiben ezt az idegen nyelvet választanák. 

A tanmenetnek megfelelően haladtunk és végeztük el a tervezett anyagot. 

 

7.A osztály második idegen nyelv: 11 fő kezdte el a német nyelvet tanulni, kisebb-nagyobb 

sikerrel.A kezdeti lelkesedés, amit az új kihívások jelentettek, a második félévre kissé 

alábbhagyott.Egy kimondottan gyenge tanuló van a csoportban. Az ő esetében nemcsak a 

gyengébb képesség, de a szorgalom hiánya is ront a teljesítményen. 

A csoport többi tagja órákon aktívan állt a feladatokhoz.  Úgy gondolom, a folyamatosan 

készülő és feladatait elvégző tanulók számára későbbi közéoiskolai tanulmányaikhoz egy 

kellő alapot jelenthet a megszerzett ismeret, amire tudnak majd építeni. 

A tanórák kellemes légkörben, magatartási problémák nélkül teltek. 

A tananyagot a tervezettnek megfelelően el tudtuk végezni. 

 

Második éve a 6. évfolyamtól egy új könyvet kezdtünk el használni a meglévő 

tankönyvcsalád mellett. Szóbeli készségeik fejlesztéséhez, mint képleírás, párbeszédalkotás, 

önálló témakifejtés került bevezetésre ez a könyv. Differenciáltan próbáltam használni, az 

ügyesebbektől többet, míg a kevésbé terhelhetőktől arányosan kevesebbet kértem. 

Rendhagyó órák 

A második félévben a 6., 7. és 8.osztályokban projekt-témák feldolgozásával foglalkoztunk a 

külön erre a célra rendszeresített füzetükben. Emellett országismereti témában feldolgozásra 

került egy-egy német nyelvterületen található ország. 

Versenyek 

 A HEBE országos levelező versenyen vesznek részt tanulók tudásszintjüknek megfelelően 

különböző kategóriákban. Négy egyéni versenyzőt  neveztem be 6.és 7.osztályokból. Öt 

fordulóból állt a verseny.  Nagyon sok munkával járt, ennek ellenére határidőre mindig 

elkészítették a feladatokat. 

Felzárkóztatás 
Többnyire a 7. évfolyam vette igénybe, pár alkalommal egy 6. osztályos tanuló a plusz óra 

kínálta lehetőséget a tananyag elmélyítésére. 



Év végi beszámoló 

Révi Renáta - Német 

 

Szakkör 1. 2. osztály 

A szakköri órák alapvető célja továbbra is az, hogy tanulóink kedvet kapjanak a 

nyelvtanuláshoz, örömmel vegyenek részt a nyelvi foglalkozásokon. 

Első és második osztályban a gyerekeket életkori sajátosságaiknak megfelelően színezős, 

rajzolós, játékos feladatok, dalok, mondókák segítségével vezettem be a tanult nyelv 

hangzásvilágába, alapszókincsébe. Örömteli, sikerélményt nyújtó órákkal érzelmileg 

próbáltam megalapozni későbbi nyelvi tanulmányaikat. 

Igyekeztem sok pozitív megerősítést adni.  

A szakkörök tananyagát a harmadik osztályos tananyaghoz kapcsolódóan állítottam össze. Így 

a két tanév alatt a tankönyv csaknem minden témakörét érintjük, természetesen kevésbé 

alaposan, részletesen.  

Második osztályban a szóbeli nyelvtanulás mellett már szerepet kapott az írásbeliség is. A 

tanultakat leírták a tanulók a füzetbe, melynek során megbeszéltük a két nyelv közötti 

különbségeket.  

 

3. osztály 

A Wir tankönyvcsalád első kötetének család témakörét dolgoztuk fel. 

Lassan, kis lépésekben haladtunk, sokat gyakoroltunk. 

Két tanuló kivételével (Forgács Mercedesz, Forgács Sanel) szorgalmasan dolgoztak. 

Merci és Sanel nemcsak gyenge képességű tanulók, hanem lusták, hanyagok is. Az órákra 

egyáltalán nem készültek, sokszor felszerelésük sem volt, így már most nagy hiányosságokkal 

fogják kezdeni a következő évet. 

 

4. osztály 

Bővült a szóanyag és a nyelvtani anyag is, ami megkövetelte a folyamatos tanulást. 

A második félévben 3 nagy témakörrel foglalkoztunk: iskola, ételek-italok, napirend. A 

tankönyvnek ez a része kedvelt a gyerekek körében, hiszen a hétköznapi életben előforduló 

szavakat, valós életre jellemző helyzeteket, szituációkat közel érzik magukhoz a tanulók. 



Szerencsére a csoport tanulóinak többsége szorgalmas, folyamatosan tanulnak, 

képességeiknek megfelelően.  

3 tanuló nyújtott hullámzó teljesítményt: Bolla Rajmund, Kovács Kornél, Várnai Roland. 

Nem készülnek folyamatosan az órákra, csak akkor tanulnak, ha tudják, hogy felmérőt írunk. 

A tananyag mennyisége miatt azonban nem lehet 1-2 óra alatt felkészülni. 

 

5. osztály 

A Beste Freunde első kötetének a feléig jutottunk el év végére.  

Átlagos képességű és szorgalmú a csoport. 

A csoportnak egy BTMN tanulója van: Harami Vanda. Szorgalmas kislány, nem volt vele 

probléma. 

Kiemelném Forgács Piroska hozzáállását, szorgalmát. Példa lehet minden tanuló számára. 

Egy SNI tanuló jár a csoportba: Forgács Virág. Ő mentesítve van a tantárgy értékelése és 

minősítése alól. Ezt ő úgy értelmezi, hogy a tanulás alól kapott felmentést. Felszerelése 

gyakran hiányzik, házi feladatot nem ír, nem készül. Ráadásul rengeteget hiányzik. 

Kiemelt feladatként kezeltem a hallott szöveg értését és a beszédkészséget. 

Fontos, hogy a tanulók a beszélgetésekben részt tudjanak venni, a beszélgetésbe be tudjanak 

kapcsolódni, merjenek megszólalni. 

Továbbra is nehezen megy a hallott szöveg értése a tanulóknak. Nehézséget jelent a közlés 

lényegének kiszűrése, a keresett információ megtalálása. Ezt fejleszteni kell sok-sok 

gyakorlással. 

Ebben az osztályban a tanév végén mérést végeztem. A feladatok a tanultak alkalmazását 

mérték. 

69 % lett az átlag. 

A százalékos eredmények 44% és 88% között voltak. 

Legjobb teljesítményt nyújtotta: Zátonyi Bence 88% 

Leggyengébb teljesítményt nyújtotta: Nagy-Balogh Celesztina 44% 

 

 

 

 

 



 

Év végi beszámoló 2018-2019: 

történelem: 5.a,5.b., 6.a,6.b, 7.b,. 5.a., 5b.: hon- és népismeret, könyvtár, tanulásmódszertan 

5.a, 5.b 

 

Történem: 

5a-b. osztály: 

A második félévben folytattuk a két 5. osztályban a történelemmel való ismerkedést heti 2 

órában. 

Január végére már elsajátították a tantárgy legfontosabb szakszókincsét. 

Nagyon érdeklődők, szívesen gyűjtöttek, hozták a gyűjtött anyagokat, mutatták be társaiknak. 

Folyamatos, rövid vázlat írásával is segítettük az otthoni tanulást. 

A gyengébb képességű tanulók felzárkóztatása az órai differenciálással és a fejlesztő 

pedagógus segítségével történt. 

Az 5. a osztályban Bódis Tamással egyénileg is foglalkoztam heti egy alkalommal. 

Az 5. b osztályban Forgács Virágnak szerencsére sikerült az alapvető követelményeket 

elsajátítani. Ugyan a felzárkóztatásokon nem vett részt, de a minimumot így is elérte. 

Folyamatosan használtuk a digitális táblát, digitális tananyagokat: sokoldalúan használható 

digitális térképeket. 

Az alapkompetenciákat folyamatosan fejlesztettük egész félév során. 

Különös figyelmet fordítunk a szövegértés, az olvasás és a kommunikáció fejlesztésére. 

 

 

6a..6.b osztály: 

A hatodik osztályokban tovább folytattuk az ismeretek elsajátítását. Az alapkompetenciákat: 

szövegértés, kommunikáció, olvasás egész félévben fejlesztettük. A szövegértésre még 

nagyobb hangsúlyt fektetve, hiszen ez az évfolyam kompetenciamérést írt az idei évben. 

Mindkét osztály nagyon érdeklődő, rengeteg gyűjtőmunkát, kiselőadást késztettek. 

Az osztályokból egy-egy csapat részt vett a TITOK levelező versenyen. 

A gyengébb tanulók haladását az órai differenciálás, a fejlesztő tanár segítette. 



Az 6. a osztályban Varga Dzsenifer SNI tanuló haladása okozott a legnagyobb kihívást. 

Nagyon gyenge képességű gyerek. Próbáltam többféle módon segíteni neki: kiírtam a 

füzetébe a témazáró dolgozatra a témakör lényegét, próbáltam külön foglalkozni vele. 

Szerencsére sikerült neki azt a minimális követelményt, amire ő képes elérni. 

A 6. b osztályban Komláti Jázminnak is sikerült a minimum követelményeket teljesíteni. 

Bár a felzárkóztató órákon ő sem vett részt. 

7.b. osztály: 

A 7.b osztályban is folytattuk a történelem tanulmányozását. 

Itt is nagy hangsúlyt fektetünk a szövegértés fejlesztésére. 

Az órai differenciálás, a fejlesztő munka segíttette a gyengébb tanulók haladását. 

Az új könyv elég nehéz, sok munkát igényel a gyerekektől a megértése. A tanórai vázlattal 

segítettük a haladást. 

Egy tanuló teljesítménye: Őri Máté – kiemelkedő. 

Ő egyénileg is részt vett a TITOK levelező versenyén. 

 Czene Rolandnak is sikerült az alapvető követelményeket elsajátítani. Sokat hiányzott, nem 

járt felzárkóztatásra, de elégséges osztályozó vizsgát tett.  

Így a félévhez képest a bukások száma történelemből nullára csökkent. 

Versenyek:  

6.a osztályból 6 tanuló vett részt a TITOK történelmi levelezős versenyén: Imre Fanni, Kiss 

levente, Lakits Richárd, Németh Nikol, Tancsics Kornél, Gombás Marcell. 

Országos 32. helyet szereztek 81, 7%-os eredménnyel. 

A 6. b osztályból 5 tanuló vett részt a TITOK történelmi levelezős versenyén: Fazekas 

Gergely, Nagy Balázs, Németh Boglárka, Vilics Márk, Habda Patrik. 

Országos 22. helyet szereztek 89, 6%-os eredménnyel. 

 

Nagyon jók a feladatlapok, a gyerekek órai ismereteit mélyítik tovább: kutatásra ösztönözve 

őket ezzel. Már 3 fordulón vannak túl a csapatok. 

A 7. b osztályból Őri Máté egyedül vett részt Ugyanezen a versenyen: Máté kitartása és 

szorgalma példaértékű.  

Országos 34. helyet szerzett 84, 7%-os eredménnyel. 



Azt hiszem ezek a versenyeredmények dicséretet érdemelnek, hiszen egy egész tanév kitartó 

munkája van mögöttük. 

Áprilisban egy 12 fős csapat vett rész a Jáki Nagy Márton Napra rendezett versenyen. A 

gyerekek ügyesek voltak, jól érezték magukat. 

Felzárkóztatás: 

Nagyon jónak és hasznosnak tartom a tantárgyi felzárkóztatást. Itt valóban lehetőség volt arra, 

hogy azokkal a gyerekekkel foglalkozzak, akiknek szüksége van rá. Több tanulónál jobb 

eredményt hozott ez az óra. 

Kár, hogy nem járt minden gyerekek, akinek szüksége lett volna rá 

Hon- és népismeret: 

A két osztályban tovább ismerkedtünk a néprajz tudományával. 

Az élményszerűségre, a népi kultúra megszerettetésére törekedtünk, rajzokkal, gyűjtéssel, 

internetes anyagokkal.  

Szívesen rajzoltak, gyűjtöttek gyerekek. / Az 2. félév két kiemelt gyűjtőmunkája volt: a 

húsvéti népszokások, egy családi szokás bemutatása. 

 Nagyon szép füzetek születtek. 

Az utolsó héten a Hatos- napokon kamatoztathatták a gyerek a Vépről, Hatos Ferencről 

megszerzett ismereteiket, 

 

Könyvtár: Könyvtár: 

A Könyvtár a második félévben is a könyvtári munkatervben meghatározott feladatok szerint 

látta el feladatait. 

A könyvtári ügyviteli dokumentumokat folyamatosan vezettem. Új szerződést kötöttünk a 

KELLO- val. A rendelés ezen túl netes felületen történik majd. Az állományt a megadott 

pénzügyi lehetőségeknek és a gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően folyamatosan 

fejlesztettem.  A megvásárolt dokumentumokat feldolgoztam, leltároztam, jelzeteltem. 

A raktári szakkatalógus gondozását folyamatosan végeztem. 

A könyvek SZIKLA redszerbe  történő felvitele anyagi források hiányában leállt/ a szoftver 

frissítés évente 60.000 forint/. Nem volt rá lehetőség tovább fizetni. 



A könyvtár napi nyitva tartással biztosította a nevelők és a tanulók számára a 

könyvtárhasználatot. 

A dokumentumok beszerzésében együttműködtem a városi könyvtárral. 

A tanulók számára a következő témákban tartottam könyvtári órákat: 

 4.o. A katalógusok 

 5. o. A helyesírás segédkönyvei 

 6. o. A betűrendes katalógus 

 7. o. A kézikönyvtár 

 8. o. A szellemi munka technikája, sajtótermékek 

 1. o. Gyerekkönyvek a könyvtárban 

 2. o. A gyereklexikon / Ablak zsiráf/ 

 3. o. A könyvek csoportosítása tartalom szerint/ Történelmi olvasmányok/ 

 5. o. A kézikönyvtár 

Az órák mind könyvtárhasználatra épülő szakórák voltak. 

A könyvtár munkaterv szerint a tanév során folyamatosan részt vett a programok 

rendezvények szakirodalommal való támogatásában.  

A második félévben is a könyvtári munkajelentős részét tette ki a tankönyvtár gondozása. 

A tanév végén közel 1275 db tankönyv visszavételezésére, rendszerezésére, átválogatására, 

selejtezésére kerül sor. Az elhasználódott, elavult dokumentumok kivonásra kerülnek, róluk 

jegyzőkönyv készül. 

A könyvtár statisztikája a 2. félévben a következőképpen alakult: 

hónap látogatók száma kölcsönzés könyvtári órák 

február 472 69 4 

március 326 53 2 

április 276 57 2 

május 369 45 3 



június 206 1295 - 

összesen 1649 1519 11 

 

Tanulásmódszertan: 5a., 5b. 

Oroszlány Péter Tanulásmódszertan könyve szerint haladunk a 2. félévben is. 

Következő témákat érintettük: 

 Szókincsfejlesztés 

 Felelet, témaismertetés 

 Olvasásfejlesztés 

 Gyorsolvasási technikák 

 Szövegértés fejlesztés 

 Készülés a kompetencia mérésre 

 

Mind ezek mellett sok játék: memóriafejlesztő, szópiramis, meseírás, bőröndös, csendjáték is 

színesítette az órákat. 

A gyerekek szeretik ezeket az órákat. Reméljük, az órákon szerzett ismeretek könnyebbé 

tették a tanulást, a kompetencia mérés eredményét is javították. 

Pályázatok:  

Június elején beadásra került ismét a Boldog Iskola Pályázat. 

Reméljük, ismét nyer és folytathatjuk a megkezdett munkát. 

 

 

Vép, 2019. június 19. 

Szalay Gabriella 

 

 

 

 



Évvégi értékelés- Horváthné Tóth Melinda 

Matematika 

6/A- 15 fő 

 

1 2 3 4 5 

0db 4 db 3 db 6 db 3db 

 

Magatartás problémás: nincs 

Tanulásai problémás TANAK Varga Dzsenifer 

Kiemelkedő tanulmányi eredmény  Imre Fanni 

Nehezen beilleszkedő nincs 

 

A tanmenet szerint haladok, az osztály nagyon jól tudja tartani a kitűzött célokat, 

feladatotokat! Az órák jó hangulatban és sok-sok munkával telnek, nagyon nyitottak az új 

kihívásokra! Itt említeném meg Tancsics Kornélt, Németh Nikolt valamint Nagy Petra Mira 

nagyon szorgalmasok és egyre ügyesebbek az előző évhez képest!  

Órán mind egyéni mind együttes munkában dolgozunk, közösen mindig mindent ellenőrzünk! 

A táblánál sokat dolgozunk, amit nagyon szeretnek! Ez nagyon sokat segít az adott feladatok 

megértésében! Azonban ha kell, egyénileg is odamegyek és elmagyarázom a feladatokat, 

addig a többek kapnak gyakorló feladatokat! Sajnos a házi feladatok elkészítésével még 

mindig vannak gondok, de a felszerelés ritkán hiányos! A házi feladatok mindig ellenőrizzük, 

ezt nagyon fontosnak tartom!  

Imre Fanni és Kiss Levente  a Zrínyi matematika versenyen vettek részt, ügyesek 

voltak!  

Fejlesztésre váró terület továbbra is a törtek témakör valamint a második félévben az 

egyenletek témakör, mindig több gyakorlást igényel, mint amit a tanmenet biztosít! 

Nagyon nagy segítség az SNI és BTM tanulóknak valamint nekem, Anett 

közreműködése a tananyag elsajátításában!  

 

Az osztály átlaga: 3,5 

 



6/B- 15 fő 

1 2 3 4 5 

1 db 3 db 4 db 4db 3 db 

 

Magatartás problémás: Nincs 

Tanulásai problémás 

SNI 

 

Simon Enikő 

Szijártó Jázmin 

Rigler Kevin 

Kertész Cintia 

Szijártó Kármen 

Komláti Jázmin 

Tanulásai problémás 

BTM 

Szekeres Kornél 

Kiemelkedő tanulmányi eredmény  Németh Boglárka 

Nehezen beilleszkedő Nincs 

 

A tanmenet szerint haladok, az osztály nagyon jól tudja tartani a kitűzött célokat, 

feladatotokat! Az órák jó hangulatban és sok-sok munkával telnek, nagyon nyitottak az új 

kihívásokra! Itt említeném meg Fazekas Gergely, Habda Patrik nagyon szorgalmasok és egyre 

ügyesebbek az előző évhez képest!  

Órán mind egyéni mind együttes munkában dolgozunk, közösen mindig mindent ellenőrzünk! 

A táblánál sokat dolgozunk, amit nagyon szeretnek! Ez nagyon sokat segít az adott feladatok 

megértésében! Azonban ha kell, egyénileg is odamegyek és elmagyarázom a feladatokat, 

addig a többek kapnak gyakorló feladatokat! Sajnos a házi feladatok elkészítésével még 

mindig vannak gondok, de a felszerelés ritkán hiányos! A házi feladatok mindig ellenőrizzük, 

ezt nagyon fontosnak tartom!  

Németh Boglárka, Vilics Márk a Zrínyi matematika versenyen vettek részt, ügyesek 

voltak!  

Fejlesztésre váró terület továbbra is a törtek témakör valamint a második félévben az 

egyenletek témakör, mindig több gyakorlást igényel, mint amit a tanmenet biztosít! 



Nagyon nagy segítség az SNI és BTM tanulóknak valamint nekem, Anett 

közreműködése a tananyag elsajátításában!  

 

Az osztály átlaga:3,33 

8/A- 27 fő 

1 2 3 4 5 

0 db  5 db 10 db 7 db 5 db 

Felmentett tanuló  1 fő 

Magántanuló  2 fő 

 

Magatartás problémás: Varga Marcell 

Tanulásai problémás 

SNI 

 

Varga Richárd 

Pék Kevin 

Tőke Balázs 

Balajcz Dániel 

Sárközi Klaudia Fanni 

Tanulási problémás  

TANAK 

 

Porkoláb Fruzsina 

Felmentett tanuló 

 

Nardai Máté 

Magán tanuló 

 

Muhovits Milán, Sárközi Klaudia Fanni 

Tanulásai problémás 

BTM 

Cseresznyák Adrián 

Sárközi Klaudia Fanni 

Szabó Laci 

Kiemelkedő tanulmányi eredmény  Németh Áron, Nagy Zsófia, 



Németh Noémi, Kiss Rebeka 

Nehezen beilleszkedő Nincs 

 

A tanmenet szerint haladok, az osztály jól tudja tartani a kitűzött célokat, 

feladatotokat! Az órák sok-sok munkával telnek, az osztály nagyon érezte, hogy túl vannak a 

félévi hajrán és már a többség elkezdett lazítani! Itt említeném meg az SNI tanulókat, akik 

kitartóan jártak Anetthez és ügyesen vették az akadályokat sokuknak sikerült egy –egy jegyet 

javítaniuk az előző év végéhez képest! Az osztály többi tagja közül Varga Jázmin, Király 

Ármin,Jánosi, Johanna munkáját  és szorgalmát emelném ki!  

Kovács Ádám aki az év során érkezett nagyon sok lemaradással, de ügyesen vette az 

akadályokat, sajnos nem szorgalmas! Muhovits Milán és Sárközi Klaudia Fanni magántanuló 

osztályozó vizsgán sajnos nagyon gyengén teljesített így neki viszont sikerült az évi 

feladatokat teljesíteni! 

Órán mind egyéni mind együttes munkában dolgozunk, közösen mindig mindent ellenőrzünk! 

A táblánál sokat dolgozunk, amit nagyon szeretnek! Ez nagyon sokat segít az adott feladatok 

megértésében! Azonban ha kell, egyénileg is odamegyek és elmagyarázom a feladatokat, 

addig a többek kapnak gyakorló feladatokat! Sajnos a házi feladatok elkészítésével még 

mindig vannak gondok, de a felszerelés ritkán hiányos! A házi feladatok mindig ellenőrizzük, 

ezt nagyon fontosnak tartom!  

Csak matematika versenyen most nem vettünk részt! A felvételire viszont nagyon 

sokat készültünk! A tanév második felében is komolyan készültünk a középiskolás évekre! 

Nagyon nagy segítség az SNI és BTM tanulóknak valamint nekem, Anett és Kriszti 

közreműködése a tananyag elsajátításában!  

Az osztály átlaga:3,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Molnár Istvánné- Matematika 

 

Ebben a tanévben a (Hajdú) féle tankönyvcsaládból tanítottam- ez a könyv tartalmi 

szempontból megfelel a NAT-bán megfogalmazott tartalmi és fejlesztési irányelveknek. 

Minden tekintetben megfelel a tanulók életkorának és az ismeretek jól érthető 

rendszerességével! A tananyag elrendezése lehetővè tette a tanórai differenciált munkát, a 

természettudományos kompetenciák elmélyítését segítő feladatokat. Szerintem a mai kor nagy 

kihívása a pedagógiának  ,hogy hogyan lehet ötvözni a régi jó gyakorlatot a korszerű digitális 

technikával. A tanév végén több területen végeztem méréseket (Műveletek racionális 

számokkal, algebra, geometria ,statisztika)  EREDMÉNYEK:  7.A átlag 4.        7. B átlag 3.5. 

         Érdekességképpen összehasonlítottam mindkét osztályban a fiúk és a lányok 

teljesítményét   7.A fiúk :4.285   7.Alányok :3.7  Különbség 0.585 a fiúk javára.     7.B 

osztályban fiúk 3.7 ,lányok :3.3  Itt is jelentős a különbsèg :0.4  Egyértelmű hogy a magasabb 

évfolyamokon a fiúk logikai gondolkodásuk előbbre tart.  A 7.b osztály tanulói összetétele 

rendkívül változatos  ,a létszám 25százaléka  tanulásban akadályozott és egy SNI -s .A 

gyógypedagógus segítségével sikerült magukhoz mérten jó eredmènyt elérniük! A témazárók 

megírása komoly problémát jelent nekik. Tantestületi szinten kellene jó megoldàst találni! 

Rendkívül sikeresek voltak a felzárkóztató órák ,még a jobb képességűek is igénybe vették. 

Tudásuk alapján 3 tanulót küldtem versenyre ,középmezőnyben végeztek.  Mindkét 

osztályban jó kapcsolat alakult ki a tanulókkal eredményes évet zártunk ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BESZÁMOLÓ 2018/2019 

Az idei tanévben a két 5. osztályban tanítottam matematikát. 

Mindkét osztályban sikeresen vettük az akadályokat, mindenki megtanulta a 

tizedes törtekkel illetve a közönséges törtekkel való műveleteket.  A tanév 

elejéhez képest gyorsult a tempójuk. Az 5.b-ben heti egy alkalommal az 

informatika teremben tartottuk a matematika óránkat. Itt kihasználtuk a digitális 

eszközök előnyét és különböző alkalmazások segítségével sikerült a feladatokat, 

témákat még jobban elmélyíteni. Több tanuló is a félévi eredményéhez képest 

javított. Jövőre szeretnék mindkét osztállyal is heti egy órát az informatika 

teremben foglalkozni, hiszen a tanulók 6. osztályban kompetenciamérést fognak 

írni. Itt pedig tudunk a gyerekekkel több módon is készülni erre és az aktuális 

témára is. 

5.a ban a BTM-s tanuló számára több időt adtam a feladatok megoldására a 

többiek (SNI) a többiekkel együtt tudtak haladni. 

5.b osztályban egy tanulónak mentessége van matematikából, de mindig együtt 

halad az osztállyal és az SNI-s tanulóknak összeállított minimum feladatsorokat, 

illetve könnyített dolgozatokat mindig kettes szintre teljesítette. A másik két 

SNI-s tanuló így nagyon szépen teljesített.  

Nagyon lelkesek még és többségük szívesen is tanulja a matematikát. 

Az 5.a átlaga:     3,7                      5.b átlaga:   3,77. 

Az b-ben több a jeles osztályzat, viszont az osztályban nagyobbak a 

különbségek is. Az egyik magántanuló ( Forgács Maik 3 alkalommal nem jelent 

meg az osztályozó vizsgán, augusztusban lehetőséget kapott még egyszer a 

vizsgára amikor a  másik magántanuló ( Giddes-Lukács Luka)  vizsgázik. 

A két osztályból egy-egy csapat indult a Bolyai Matematika Csapatversenyen. A 

b osztály tanulói értek el jobb eredményt, nagyon ügyesek voltak. 

Többen indultak a Zrínyi matematika versenyen, ahol a középmezőnyben 

végeztek 

 

 

 



TECHNIKA 

5-7.osztályokban tanítom a technikát, ahol a tananyagokhoz kapcsolódóan 

próbáltam mindig valamilyen hozzákapcsolódó feladatokat csináltatni a 

gyerekekkel. Így a közlekedési ismeret résznél különböző teszteket oldottunk 

meg illetve kerékpáros ügyességi feladatokat csináltunk. A textileknél gombot 

varrtak illetve a kisebbek hímeztek. A hatodikosok műszaki rajzokat készítettek.  

Jövőre szeretnénk a természetismeret órákhoz kapcsolva a technika órákat közös 

projektekkel jobban összekapcsolni. Illetve az Öko-munkaközösséggel együtt 

működve a Tündérkertben segíteni a kertet ápolni. 

Kresz versenyek szakkör:  

 Az első második évfolyamosokkal ismerkedünk meg a kerékpározás 

rejtelmeivel, illetve  tanuljuk a kreszszabályait. Nagyon ügyesek.  A 

nagyobbakkal csak a második félév során elevenítettük fel a fontosabb 

tudnivalókat, szabályokat, hiszen náluk a technikaórák szeptemberben a 

közlekedéssel foglalkozik. A szakkörös gyerekek lelkesedése átragadt a 

többiekre is és már többen is jelezték jövőre szeretnének csatlakozni hozzánk.  

A 7.-8. osztályosok ismét jól szerepeltek a Savaria Szakközépiskola által 

szervezett megyei közlekedésbiztonsági versenyen. 

A Reményik Iskola” Ma kerékpárral holnap autóval” versenyén alsós csapatunk  

8. helyezést ért el. 

A Ki a mester két keréken versenyen a 4-6. osztályosokkal indultunk. Itt a 

legjobb eredményt Süle András  érte el. 

A rossz időjárás miatt a PINDÚR-PANDÚR közlekedési verseny sajnos 

elmaradt. 

KÉMIA 

A 7. osztályos tankönyv nagyon jó felépítésű, majdnem ugyanaz, mint a régi. A 

8. osztályos már nem a szervetlen kémiára épül, hanem a második félévben 

szinte  már csak a szerves kémiával foglalkozik.  

A 7. osztályosok nagy örömmel fogadták az új tantárgyat, és szorgalmasan 

készültek az órákra. Az SNI tanulók is sikeresen teljesítettek.   



A 8. osztályosok is szépen készültek az órákra, igaz náluk már kevesebb volt a 

készülés. Már nem igazán akartak tanulni. De mindenki sikeresen elvégezte az 

általános iskolát. 

 

Vép, 2019.06.19.                                          Somogyi Gabriella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tanév végi beszámoló      2018/2019. 

Természetismeret 5-6.      Földrajz 7. 

 

Célok, feladatok: 

- a természetismeret, földrajz tanulásához szükséges alapkészségek elsajátítása és azok 

fokozatos fejlesztése évről évre. 

  - a legegyszerűbb megismerési és tanulási módszerek megtanítása, begyakorlása 

  - folyamatos tanulói atlasz használat, tájékozódási ismeretek, mérések, térképjelek, égtájak 

  - a megfigyelések saját szavakkal történő elmondása, önálló megfogalmazása, tanári 

segítséggel fogalmak értelmezése, rajzok készítése 

  - kiemelt figyelmet fordítottunk ökoiskola lévén: környezetvédelem, környezetszennyezés, 

természetvédelem, fenntarthatóság  

    A cél az volt, hogy a gyerekek saját tapasztalataik segítségével fogalmazzanak meg pozitív 

és negatív gondolatokat magukról, szűkebb és tágabb környezetükről, a világról, annak káros 

és hasznos fejlődéséről, alakulásáról. 

Ennek a korosztálynak az érdeklődését mindenképpen érdemes kihasználni! Szívesen 

végeztek gyűjtőmunkát. Rajzoltak és írtak, képeket és könyveket hoztak, kiselőadásokat, 

bemutatókat tartottak, prezentációt készítettek. Ezen a téren a legaktívabbak az 5-6. 

osztályosok voltak. 

 

Kiemelt területek: 

Az Országos Kompetenciamérésre való felkészítés a 6. évfolyamon 

Feladat: Különböző módszerekkel, csoportokban és párokban, képességfejlesztő, játékos 

gyakorlatokkal, logikai, összefüggéseket feltáró feladatokkal bővíteni az elméleti 

tananyagot, a szövegértési –és alkotási képességet fejleszteni.  

Ismeretterjesztő szövegeket elemeztünk, értelmeztünk. 6. osztályban számos tananyagot 

dolgoztunk fel szövegértéssel úgy, hogy a tankönyvi leckéhez feladatlapot készítettem, amit 

önállóan vagy párokban végeztek el a gyerekek. Diagramok, táblázatok, grafikonok 

értelmezésével, készítésével, tematikus térképolvasás gyakorlásával, szövegértéssel 

gyakoroltunk. Számolásokat végeztünk: távolságmérés, szintkülönbség, átlaghőmérséklet –és 

hőingás számítása, hőmérséklet számítása magashegységben stb. A témazárók között volt 

lehetőség esszé írására is(szövegalkotás). 

A kompetencia órák különbözőképpen épültek be a tanmenetbe: 

- egész órát lefedő szövegértési feladatsor 



- a tanóra egy adott részéhez kapcsolódó szövegértési feladat 

- közvetlen a tananyaghoz illeszkedő szöveg feldolgozása, esetleg új anyag feldolgozása ebben 

a formában 

- kiegészítő ismeretként 

Ebből adódóan a szövegértési feladatok nem minden esetben voltak érdemjeggyel értékelve, a 

tanórákon nem különült el látványosan az, hogy éppen szövegértési képességet fejlesztünk. 

 

Digitális kompetencia fejlesztése 

    Feladat: az interaktív táblák használata a természetismereti és földrajz órákon 

minden osztályban, digitális tartalmak feldolgozása, beépítése  

A digitális táblák használata egyértelműen eredményesebbé teszi óráinkon a tananyag 

átadását, gyakoroltatását. Hasznosságáról, előnyeiről már sokat szóltunk, azokban az 

osztályokban, ahol lehetőség van a rendszeres használatra /minden órán/, ott az 

érdemjegyeken is látszik az eredmény. 

Az órák frontálissága együttműködővé válik. Olyan környezetet lehet teremteni a rávetített 

objektumok, az internet és multimédiás CD-k kínálta lehetőségekkel, melyekben a diákok, és 

a mi kreativitásunkat is ki lehet használni. A tanulók játszva, felfedezve, szórakozva tanulás 

közös élményére építve sajátíthatják el a tananyagokat. Koncentrációjuk kitartóbb, erősebb 

lehet. Több diákot lehet bevonni az óraközi feladatok megoldásába, a táblák segítségével 

gyorsabban haladhatunk az anyaggal. A táblák használata segít a vizuális készségek 

fejlődésében, segíthet a felzárkózásban. Látványosabban tudjuk bemutatni az anyagot, 

amelyet így a diákok gyorsabban megértenek, elsajátítanak. Az órák színesebbé, érdekesebb 

válnak, a tanulók motiváltabbak, aktívabbak lesznek a tanórákon. A gyerekek gyorsan 

tanulják az alkalmazást, hiszen azt a képi világot képviseli, amihez a diákok már 

hozzászoktak a mindennapi életükben.  

Használjuk az interaktív táblák alapfunkcióit (írás, rajzolás, szövegkiemelés digitális tollal 

stb). Használjuk a táblákba épített szoftvert és kisegítő lehetőségeket, a beépített digitális 

tartalmakat (térképek, diagramok, animációk, előre elkészített tanmenetek). Rendszeresen 

használjuk a Sulinet Digitális Tudásbázist, a Mozaweb-et, az Apáczai kiadó interaktív 

tananyagát, számos internetes oldalt és egyénileg készített egyszerűbb! digitális tartalmakat. 

A táblán végzett munkát elmenthetjük, kinyomtathatjuk, szemléltetéséképpen internet 

forrásokat használhatunk. 

 



SNI tanulók, differenciálás: 

   Feladat: az SNI és BTMN-es tanulók integrálása a tanórákon, a többségi tananyaghoz 

igazodva differenciált óravezetéssel, egyéni számonkéréssel és értékeléssel 

-a tanórai munkában részt vettek, többségük igyekezett az osztállyal együtt haladni, nehezebb 

témakör esetén külön feladatot kaptak. A tananyagot a tanmenetben differenciálva írtuk. 

 - tananyag egységenként kijelöltem a számukra megtanulható tartalmakat. Mivel nehezen 

írnak óravázlatot, otthon nem tudnak belőle tanulni, így előfordult, hogy külön állítottam 

össze nekik a megtanulandót. 

-dolgozatnál csak a kijelölt feladatokat kellett elvégezniük, de mivel ez is nehezen ment nekik 

önállóan, ezért nagyrészt őket külön szóban feleltettem /szünetekben, órák után/ 

-néhány tanuló esetén „tömbösítve”kértem számon a tanultakat, az ő tempójukhoz igazodva, 

így előfordulhatott, hogy nem párhuzamosan haladtunk az osztállyal.  

-jól együtt tudtunk dolgozni a gyógypedagógussal, témazárókra külön rásegítést kaptak  

-az integrált tanulók haladását nagymértékben segítette az interaktív tábla használata, azok az 

ismeretek maradtak meg legjobban bennük, amiket képekhez, video filmekhez, hangokhoz 

tudtak kötni. 

Eredmények: 

 5.b 

Természetismeret 

6.b  

Természetismeret 

7.a  

Földrajz 

7.b 

Földrajz 

Osztályátlag 3,79 4,07 4,44 3,05 

SNI Szabó Réka: 3 

Forgács Virág: 3 

Hóbor Evelin: 3 

 

Komláti Jázmin: 3 

Szijártó Jázmin: 4 

Szijártó Kármen: 3 

Rigler Kevin: 3 

Simon Enikő: 4 

 

Varga Gréta: 4 Komláti László: 2 

Boncz Flóra: 3 

Herczeg Adrienn Vanessza: 5 

 

 

Tanulásban 

akadályozott 

- - - Nyári Zsaklin: 3 

Bukás - - - - 

 

Vép, 2019. június 18.                                          Bándoliné Pájer Éva 

                                                                                            szaktanár 

 



Tantárgyi beszámoló 

Egy tanév befejezése után azok a gondolatok jönnek elő, hogy mit is csinálnék másként. 

A 6. a osztályban nagyon jó volt a heti 3 tanóra. Nem kellett feszített tempóban haladnunk. 

Lehetőségünk volt a Tavaszi szél vizet áraszt projektet kipróbálnunk. Rá kellett jönnöm, hogy 

a projekt végrehajtását komoly informatikai felkészülésnek kell megelőznie: programok 

megismerése, alkalmazása. Informatika órákat kellett felhasználni erre a célra, ami a jövőre 

nézve a két tantárgy tanmenetének összehangolását kívánja meg. Első alkalommal nem 

sikerült tökéletesen a projekt feldolgozása, de minden diák tudását, gyakorlatiasságát 

gyarapította életközeli feladataival.  

 

5. osztály természetismeret bizonyos témaköreit a megismerés, tapasztalás, vizsgálódás 

jegyében – a technikás pedagógussal egyeztetve- projekt keretében szeretnénk megvalósítani 

jövőre, az informatikai lehetőségeket is bevonva. (Ez még csak terv, hogy milyen formát ölt 

tervezés kérdése.) Órarendi, tanteremi kérdéseket is felvet, illetve külső helyszínek bevonását. 

Szeretném a Tündérkert nyújtotta lehetőségeket is felhasználni egyes tanórákhoz.  

Fecskevédelmi programunkkal - remélem a tanulóknál nagyobb létszámú közösség számára -

sikerült felhívni a figyelmet ezeknek a madaraknak a veszélyeztetettségére és védelmére. A 

fecskék megszámlálására sajnos nem került sor. 

Sikeresnek ítélem Fazekas Gergely 6. osztályos tanuló szereplését a Kaán Károly Országos 

Természetismeret Verseny megyei fordulóján (8. hely). Szeretnék a jövőben is tanulót küldeni 

a megmérettetésre. 

Informatika: Jó lenne valami újat bevetni az érdeklődés felketéshez, új eszköz kipróbálásához. 

Valami olyan, ami izgi, kíváncsiságot kelt, motivál. Például 3D nyomtató, robot 

programozáshoz. Tudom pénz kérdése is, de a gondolat szabadon szárnyalhat nélküle is.  

A számítástechnika teremben az asztalfiókok egyharmada javításra szorul. Több billentyűzet 

is tönkrement, pótolni kellene. A terem berendezésének ügyeleti célra való felhasználásával a 

géppark is gyorsabban amortizálódik. A szalagfüggönyök foghíjasak (a vetítővászon képe 

éppen a délelőtti órákban alig látható, a projektor képélessége sem megfelelő, a meleg 

gyakran elviselhetetlen. Szeretnék valamilyen megoldást kérni. Előre is köszönöm. 

Vép, 2019. 06. 19.         Beke Péterné 



FIZIKA 

2018/2019 

II. FÉLÉV 

VERSENYEK 

 

Az Öveges József Kárpát-medencei Fizikaversenyen nyolcadikos diákjaink vettek 

részt. Az első fordulóban a legjobb helyezést Nagy Zsófia érte el, a megyei versenyben 5. lett. 

Így továbbjutott a 2. fordulóba, amit a szombathelyi egyetemen rendeztek, ahol a hetedik 

helyet szerezte meg. 

Az első forduló további eredményei: 

Őri Benjamin 8. 

Németh Áron 10. 

Király Ármin 26. 

 

A Mozaik Kiadó Internetes tanulmányi versenyén is ugyanők indultak.  Nagy 

Zsófia a győri országos döntőn 6. lett. Itt Németh Áron is indulhatott volna, sajnos 

szombatonként labdarúgó bajnoki meccse volt. 

Eötvös Loránd Országos Természettudományi Verseny: Eötvös Loránd halálának 

századik évfordulója alkalmából országos természettudományi versenyt rendeztek 

Celldömölkön. A verseny három fordulóból állt. Az első fordulóban Eötvös életével és 

munkásságával kapcsolatos feladatokat kellett megoldani interneten keresztül. A második 

fordulóban földrajz, biológia, kémia és fizika feladatok voltak. A két online fordulóban több 

mint 130 csapat vett részt. A legjobb 12 csapatot hívták meg a celldömölki harmadik 

fordulóra. Iskolánk csapata 10. helyezést szerzett. 

A csapat tagjai: 1-2. forduló: Őri Máté, Kányási Dorka, Nagy Zsófia  (2. hely) 

     3. forduló: Őri Máté, Kányási Dorka, Őri Benjamin 



 

TANÓRA 

 

 5 4 3 2 1 átlag 

7. A 3 6 6 1 0 3,69 

7. B 2 3 6 4 1 3,06 

8. o 6 7 5 10 0 3,32 

 

Az osztályok hasonló eredményt ért el, mint félévkor. A hetedikesek egy tizedet 

javítottak, a nyolcadikosok két tizedet rontottak (az érkezők nem javították az átlagot). Az 

órákon fegyelmezettek, aktívak a hetedikesek és a nyolcadikosok is. Érdeklődve figyelik a 

kísérleteket, szívesen végzik a tanuló kísérleteket. 

 

Bolyai iskola Természettudományi laborjában idén is voltunk, a két hetedik osztály 

végezhetett fizika és kémia kísérleteket. 

 

Soós Eszter 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saly Rita 

2018/2019. tanév éves beszámoló 

 

Vizuális kultúra   5-6. osztály  Éves óraszám:  36 

Rajz és vizuális kultúra   7. osztály  Éves óraszám:  36 

Rajz és vizuális kultúra   8. osztály  Éves óraszám:  18 

Mozgóképkultúra és médiaismeret   8. osztály  Éves óraszám:  18 

 

 Iskolai rajzversenyek 

1. Az Európai Mobilitás Hét - Vép keretében meghirdetett „Közlekedj okosan!” című 

rajzverseny   

I. helyezett   Németh Liza 8. A  

II. helyezett  Németh Boglárka 6. B 

III. helyezett Bolla Emília 5. B  

 

2. „Az év vadvirága 2018.  A kornis tárnics” –  ÖKO rajzverseny:  

II. hely  Németh Boglárka 6. B  

III. hely Németh Liza 8. A  

 

3.  A Fecske projekt keretében kiírt rajzverseny: 

I. hely  Kovács –Torma Natália 7. B 

II. hely  Zátonyi Bence   5. A              

III. hely Németh Liza     8. A 

 

4. Hatos Napok keretében meghirdetett rajzverseny: 

I. hely Kovács-Torma Natália 7. B 

II. hely Varga Olivér 6. A 



III. hely Boldizsár Beatrix 5. B és Zátonyi Bence 5. A 

 

5. A 

Lelkes és szorgalmas volt az osztály egész évben, mindenfele feladat tetszett nekik.  

A gyengébb képességű tanulók nagyon szépen felzárkóztak. A művészetis tanulók példaként 

szolgáltak a többieknek. Sajnos egy tanuló nem a képességei szerint dolgozott és a 

felszerelése is hiányos volt. Szívesen vettek részt iskolai és más rajzpályázatokon is. 

 

5. B 

Az 5. b osztály a legaktívabb és legfegyelmezettebb, bármiben tudtam rájuk számítani. Van 

egy két kifejezetten kiemelkedő képességű tanuló, akik viszont nem járnak kézműves 

foglakozásokra, pedig ott lenne a helyük. 

Fegyelmezetten, csöndben dolgoznak és örömmel próbáltak ki más számukra még ismeretlen 

technikát és rajz eszközt.  

 

6. A 

Az osztályban sok kimondottan tehetséges tanuló van, akik viszont más elfoglaltság vagy 

csupán lustaság miatt nem járnak kézműves órákra. Ezért próbáltam egész évben rajz órákon 

lehetőséget adni ezeknek a tanulóknak, hogy sikereik legyenek rajz versenyeken is. 

 

Tér- és ember ábrázolásuk többségüknek nagyon fejlett. A gyengébb kézügyességű tanulók 

nagyon igyekeztek, igaz sok bíztatást kaptak. Az új tanulónak sikerült beilleszkedni a 

közösségbe és biztatással megkedvelte az órákat is. 

 

6.B  

Gyengébb képességű osztály, viszont rendkívül szorgalmas, egymást bíztató és segítő. A 

magatartási problémák nem adódtak, így sokkal jobban ment a munka. Térlátás, a térérzék, a 

tájékozódó képessége még néhányuknak nem annyira fejlett. Bár nagyon szorgalmasak voltak 

a gyerekek, de állandó bíztatást, odafigyelést és visszajelzést igényeltek. A gyengébb tanulók 

felzárkóztak a többiekhez, a jobb érdemjegyek pozitívan hatottak rájuk.  

 

7. A  



Sok fegyelmezési gond volt az osztályban a fiúkkal, mindig voltak magatartási problémák, a 

lányok egymást segítve, bíztatva ügyesen rajzoltak. A grafikus és színes feladatokat 

kedvelték. Bár nagy kedvvel dolgoztak versenyekre is, önbizalmuk kevés volt és azt 

gondolták, hogy mindig kézműves tanuló nyerheti meg a pályázatokat. A lányok és fiúk 

között is van tehetséges diák, ők tudták biztatni osztálytársukat. 

 

7.B 

A 7. órában volt a rajzóra és ekkor már az osztály tanulóinak nagy része elfáradt. Nehezen 

lehetett őket komoly feladatra fogni, és inkább a rövid ideig tartó feladatokat kedvelték. 

Az órai aktivitás hullámzó volt, de sokat segítettek az osztály dekorációban. A legnagyobb 

eredmény az, hogy gyengébb képességű tanulóknak sikerült felzárkózniuk.  Év elején még a 

grafikus megoldásokat választották a gyerekek az idő rövidsége miatt, viszont később már 

több tanuló alkalmazta a színes technikákat. 

 

8. A 

Mivel magas az osztálylétszám nehezen fértünk el a rajz teremben. Az óra végi értékelések és 

megbeszéléseknél kevesebb helyünk volt. A kézműves tanulók mindig húzó erők voltak 

szorgalmukkal és órai munkáikkal. Ők itt is ki tudtak bontakozni és plusz rajzokat készíteni. 

A gyengébb képességűek sok bíztatást és odafigyelést kaptak. A második félévben több fiú 

órai viselkedése zavarta a munkát, ez az érdemjegyeken is meglátszott. 

Kedvelték a számítás technikával kapcsolatos kiadott feladatokat, beszámolókat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Év végi beszámoló 

Bodáné Szabó Andrea 
 

A 2018-19-es tanévben 7 évfolyamon, 1. osztálytól a 8. osztályig tanítottam az ének-zenét. Az 

elveim minden osztályra vonatkozóan  azonosak voltak : a zenetanítás széles eszköztárát 

felhasználva, a zene értő szeretetére nevelni a gyerekeket. 

A játék és az éneklés örömén túl a zongora az élő zenei bemutatás lehetőségét adja, de az 

általam összeválogatott zenehallgatási anyagok szintén esztétikai élményt jelentettek a 

gyermekek számára. 

Az iskola által berendezett ének-zene szakterem minden infrastruktúrát biztosít az igényes 

szakmai munkához. 

Ének-zene tanítás a 1-4 évfolyamon 

Az ének-zene órák menete 

1. Beéneklés/ráhangolódás az órára: énektechnikai, intonációs és memória gyakorlatok. 

2. Három dal vagy gyermekjáték: a dalok éneklése, hozzákapcsolva készségfejlesztési 

feladatok. Pl. ritmuskíséret. A dalokhoz – felhasználva a gyerekek kreativitását – játékok 

kapcsolódtak. 

3. Dramatizálás, tánc improvizáció az általam kiválasztott zenei részletekre. 

4. A zenei írás-olvasás kialakítása, fejlesztése. 

5. Zenehallgatás az óra adott anyagához illeszkedve. 

Ebben az évben nagyobb hangsúlyt kapott a zenei írás-olvasás: 

1. a zenei memória fejlesztése (ritmus- és dallamlejegyzés)   

2. gyakorlatok zenei motívumokra tagoltan 

 

A megoldásokat a tábláról ellenőrizhették a gyerekek. Hibátlan vagy kevés hiba esetén 5-ös 

érdemjeggyel motiváltam a feladatok megoldását. Az SNI-s tanulók differenciált 

munkavégzéssel a másolásra kapták az 5-ös érdemjegyet.      

 

Alapvető zenei készségek az alsó tagozatban 

 

Betűkotta, hangjegyes kotta – szolmizációs hangok (pentaton, D7, m7), az alsó pótvonal 

használata, ütemvonal használata.  

 

Ritmuskészség fejlesztése az alsó tagozaton:  

 

Ritmusértékek (egész, fél, negyed, nyolcad, pontozott félhang, pontozott negyedhang.) 



Ütemfajták: kétnegyed, háromnegyed, négynegyed.  

Ritmusformák: szinkópa, nyújtott ritmus, éles ritmus. 

Elméleti ismeretek: 

 

Hangsorok: moll 7 fokú, dúr 7 fokú, pentaton.  

A népzenei ismeretek előkészítése: népdalelemzési szempontok a kottakép segítségével.   

Zenei formálás: szekvencia.  

 

Ezeknek a kihívásoknak tettünk eleget, ezeken túl sok improvizációs játékos gyakorlattal 

bővítettük ismereteinket, dramatizáltuk a népi gyermekjátékokat. Az év során 20-25 dalt 

tanultunk (kotta nélkül, szöveggel, szolmizálva, ritmusnévvel). A feladatokat a gyermekek 

zenei képességeik függvényében differenciálva kapták. 

A 1-4. osztályban a gyerekek szívesen énekelnek, a megoldandó zenei feladatokra nyitottak, 

örömmel dramatizálnak, szeretik a zenei improvizációs játékokat. Az új dalokat könnyen és 

gyorsan tanulják. Az órák pörgősek, próbálom a gyermekek éber figyelmét minél hosszabb 

ideig fenntartani, ötleteiket az órába beépíteni. 

Külön kihívást jelentett számomra az első osztályosok tanítása. Óvónői végzettségem, a 

Kokas-módszer ismerete és alkalmazása nagy segítségemre volt ebben. A két első osztály 

teljesen más tanítási elveket igényel. Az 1b. osztály az életkornak megfelelően fejlődik, jó 

képességűek, nagyon szeretik a játékos feladatokat, fantáziájuk élénk, ugyanakkor az iskolai 

oktatási módszerekre is jól reagálnak. Így jól megalapozott tudással léphetnek a második 

osztályba. 

Az 1e. osztályban az óvodából az iskolába való átmenet során számos akadályba ütköztem. 

Az ő oktatásuk során nem a tanításra, hanem a nevelésre, az iskolai szabályok elfogadtatására, 

azok életükbe való játékos beépítésére törekedtem. Mindig az éppen aktuális állapotuk, 

befogadásra való motiváltságuk határozta meg az óra menetét. Az osztályukban egyre 

elmélyülő konfliktusok (Páli Mátyás, Bakonyi Noel) ellehetetlenítik a velük való nyugodt 

foglalkozást, a pozitív szemléletű oktatást. Számomra ebben a helyzetben nem a tananyag 

elsajátítása a legfontosabb, hanem az, hogy a gyerekek lehetőleg a legkevesebb lelki 

sérüléssel, az őket körülvevő bizalommal, pozitív szemléletű neveléssel nőjék ki a jelenlegi, 

egész osztályt érintő problémát. (Állandó önigazolás, megbántottság agresszív magatartás, az 

órán a tanulást érintő problémák: rövid ideig tartó figyelem, felpörgött állapot, 

nyughatatlanság.) Az ő óráikon továbbra is meghatározó lesz Kokas Klára komplex művészeti 

oktatási módszere, ami a gyermeki szabadságnak, fantáziának, a bizalomnak ad teret – ezzel 

segítve a közösségi nevelést. A jelenlegi helyzet megoldása után ezek a gyerekek is a másik 

osztályhoz hasonlóan jó teljesítményre lesznek képesek. 

Számomra a 3.b osztály az év során kezelhetőbbé vált, összetartóak, egymással megértőek. 

Motiváltak az ének-zene órán. Zenei készségeik egyenletesen fejlődnek. Az első osztályban 

még az énekhangot szinte nélkülöző gyerekek mostanra tisztán énekelnek, az osztályban 6 

énekkaros gyermek van. 



A magatartás tekintetében sok a megoldandó probléma a 4.b osztályban, ahol van 3-4 olyan 

gyermek, aki kifejezetten hátráltatja a tanítást. Fontos feladatomnak tartottam, hogy a 

gyerekek megtanuljanak egymásra odafigyelni, ne vágjanak egymás szavába, tisztelettel 

forduljanak felém, örömmel vegyenek részt az ének-zene órán. 

 

Ének-zene tanítás a 5-8 évfolyamon 

 5-6. osztály: A gyerekdalok világából átléptünk a tradicionális népzene és az igényes műzene 

világába. Óráink egyik kiemelkedő témája a magyarság népi kultúrájának megszerettetése, 

nemzeti zenei kultúránk és a más népek dalai, valamint a klasszikus zene iránti igény és 

szeretet felkeltése volt. Az év során megismerkedtünk a népzene főbb dialektus-területeivel, 

az egyes területek zenei sajátosságaival, a népdalelemzés szempontjaival az új és régi stílusú 

népdalok esetében. Betekintést kaptak a gyerekek a zeneelméleti ismeretek alapjaiba: 

hangközök, hármashangzatok, kvintkör. 

A 7-8. osztály: az ének-zene órák anyagát többnyire a zenetörténeti ismeretek határozták meg. 

Fontos célkitűzés számomra, hogy az értéktelen, rövid életű könnyűzenei műfajok 

ellensúlyozásaként megismerkedjenek e műfaj, valamint elsősorban a klasszikus zene 

maradandó értékeivel. 

Az ismeretek bővítésénél mind a négy évfolyamon foglalkoztunk a magyar népszokásokkal, 

jeles napokkal. 

A felső tagozaton az órákon való aktív részvétel volt a cél. Úgy látom, hogy egyre több 

gyerek vesz részt a közös énekléseinkben, bátrabban vállalják fel zenei képességeiket. 

Szívesen jönnek ének-zene órára, zenei alapismereteik, zenei készségeik fejleszthetők.  

Új elemek a felsősök oktatásában: improvizációs feladatok, zenei szemelvények 

megszólaltatása. A gyerekek az egyes anyagrészeket dolgozattal zárták. Zenetörténeti 

korszakok átfogó áttekintése: a hetedik osztályban barokk, klasszika; a nyolcadik osztályban 

barokk, klasszika, romantika, 20. század. 

A zenetörténet tanítása során törekedtem arra, hogy ne a lexikális ismeretek elsajátítására 

helyezzük a hangsúlyt, hanem a zenei stílusok megismerésére – sok-sok hangfelvétellel 

színesítve az órát. 

Énekkar 

Szeptemberben újrakezdő kórusunk létszáma 28, repertoárunk igényes, főként 20. századi 

zeneszerzők műveiből áll. A művek kiválasztása során figyelembe vettem a gyerekek 

igényeit, közösen meghallgattuk a műveket és ezután állítom össze az éves repertoárt. Ez az 

előző évi műsorainkhoz képest egy új irány kezdete, benne helyet kapott a Valahol Európában 

musical Zene az kell c. dala, a könnyed, de igényes David Hamilton: Ave Maria, Mary Lynn 

Lightfoot: Dona nobis Pacem c. műve, Örökségünk című dal. (zeneszerző-dalszövegíró: 

Gyulai István). De természetesen énekeltünk a Bartók gyermekkarok közül: a Levél az 



otthoniakhoz c. kompozíciót. A gyerekeket a tavalyi műsor kedvenc művei vonzották a 

kórusba, így újból műsorra tűztük Balázs Árpád: Bodzavirágját, azonban a kisebb létszámú 

kórus a tavalyi darabokból már nem tud előadni néhány számukra kedves alkotást. Ilyen pl. 

Üszküdára.  

A kóruspróbákon részt vevő gyermekek többségében jól taníthatók, muzikálisak, a szoprán 

kifejezetten jó, az alt szólam kissé gyenge volt. Sajnos sok jó hangú  gyermek nem vesz részt 

különböző okokból az iskolai énekkar munkájában, s ez a tehetséges, a kórus életét komolyan 

gondoló gyermekek eredményeit veti vissza. Meggyőződésem, hogy az elmaradásuk oka nem 

az éneklés nem szeretésében rejlik. Az ének-zene órán élvezettel ismerkednek a kórus 

darabjaival. A hova tovább felelőssége rajtunk múlik, ugyanis valóban lehetne egy olyan 

kórusunk, amire az iskola falain kívül is méltán lehetnénk büszkék. A jövőben az  iskolában 

tanító tanárok (osztályfőnökök) segítségére számítok abban, hogy bíztassák a gyermekeket az 

iskolai kórusban való részvételre, hisz ez az iskolai élet, a művészeti nevelés fontos színtere. 

A kórusba szívesen járó gyermekeket hátráltatják  az énekkarba nem járó gyermekek negatív 

megjegyzései, a kívülállók finom beavatkozása abba, hogy az általunk kiválasztott igényes 

műsor helyett a tömegkultúra rövid életű remekei felé vigyük az énekkar repertoárját. Ez 

belőlem is ambivalens érzéseket vált ki.   

Az első félév fellépései voltak : Adventi forgatag, Adventi hangverseny a vépi katolikus 

templomban, Mindenki karácsonya (szombathelyi Székesegyház), az iskola karácsonyi 

ünnepsége a művelődési házban. 

A második félév fellépései: Éneklő Ifjúság, Hatosfogat Művészeti Fesztivál, Összetartozás 

napja, Iskolánk névadójának jubileumi ünnepsége.  

Etika oktatása a felső tagozaton 

A 4 évfolyamon a meghatározott tanmenet témakörein túl fontosnak tartottam a közös 

beszélgetéseket, ahol jobban megismerhetjük egymást, illetve a körülöttünk levő világról 

alkotott véleményünket. Kiemelten foglalkoztunk az emberi értékekkel, a család és az iskola 

erkölcsi normáival. Minden egyes órát beszélő körrel indítottunk, hogy feltárjuk a hét 

eseményeit, a gyermekeket érintő pozitív illetve negatív történéseket. A negatív élményeket 

próbáltam feloldani, a pozitívakat megerősíteni, ezzel is segíteni a gyermekek iskolai 

komfortérzetét. A közösségi játékok, önismereti játékok szintén jó lehetőséget adtak az egyéni 

megnyilatkozásokra, illetve arra, hogy átlássam az egyes gyermekeknek az adott közösségben 

elfoglalt helyét.  

Az erkölcstan óra korlátait sajnos abban látom, hogy nem az egész osztály vesz részt benne, 

így a valódi közösséget együttesen nem érzékelhetem, illetve a heti egy alkalom kevés ahhoz, 

hogy az órán elhangzottakat átvigyük a mindennapjainkba. Ha már morzsáiban visszalátom a 

tanultakat, hallottakat, akkor nagyon örülni fogok. 

Az eddigi beszélgetéseinkből kiderült, hogy a gyermekek nagyon nehezen vállalják fel saját 

véleményüket, nehezen tesznek különbséget jó és rossz között, illetve nehezen fogalmazzák 

meg gondolataikat. Viszont feltűnt számomra, hogy alapvetően szeretik egymást, kapcsolataik 



azonban felszínesek. Ezek azok a fontos dolgok amiben segíteni szeretnék nekik, hogy 

elfogadják önmagukat, merjenek megnyilatkozni társaik előtt, tudjanak közösséget vállalni 

családjukkal, barátaikkal, az iskolával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AZ IDEGEN NYELVI MÉRÉS 

EREDMÉNYE 

 

2018/2019. 

 

Angol nyelv 

 

Német nyelv 

 

 

 

 

 

Vép, 2019. június 20.      Összeállította:  

Gábrielné Balikó Beatrix 

 



Az idegen nyelvi mérés alapelvei 

 

Az idegen nyelvi mérés célja a használható nyelvtudás mérése. Ezért a mérés feladatainak 

középpontjában nem a nyelvi forma, hanem a nyelvi jelentés áll; a feladatok a valós 

nyelvhasználathoz hasonló helyzetek elé állítják a diákokat. 

A feladatsorokban felhasznált szövegek autentikus, autentikushoz közeli vagy autentikus 

forrásból adaptált szövegek. 

A feladatok témakörei figyelembe veszik az életkori sajátosságokat, igazodnak a korosztály 

ismereteihez, érdeklődési köréhez. 

 

Az idegen nyelvi mérés jellemzői 

 

Az idegen nyelvi mérés az angol és német nyelvet első idegen nyelvként tanulók szövegértési 

készségeinek írásbeli mérése. A mérés 6. évfolyamon a KER szerinti A1‐es, 8. évfolyamon a 

KER szerinti A2‐es nyelvi szintet méri. 

Az idegen nyelvi mérés tesztfüzetei két részből állnak: olvasott szöveg értését és hallott 

szöveg értését mérő feladatokból. 

A feladatok mindegyike zárt feladat (pl. párosítás, feleletválasztás, lyukas szöveg), a feladatok 

értékeléséhez javító kulcs készül. Minden helyesen megoldott item 1 pontot ér. 

A diákok teljesítményének értékelése a két mért készségből együttesen történik; ahhoz, hogy 

a megfelelő szintet teljesítsék, a maximálisan elérhető pontszám 60%‐át kell elérniük. 

A feladatok megoldása során semmilyen segédeszköz (pl. szótár) nem használható. 

 

6. évfolyam – A1 szint 

 

Mért készség Időtartam (perc) Elérhető pontszám Megfelelési minimum 

Olvasott szöveg értése 30 15  60% (18 pont) 

Hallott szöveg értése 30 15  60% (18 pont) 

 

 

Olvasott szöveg értése 



 

A mérés első része azt méri, hogy a tanuló a leggyakrabban előforduló mindennapi 

helyzetekben szükség szerinti újraolvasással meg tud‐e érteni rövid, egyszerű szövegeket, 

felismer‐e ismerős szavakat és alapvető fordulatokat. 

A feladatsor 3 feladatból, összesen 15 itemből áll. A feladatokhoz felhasznált szövegek 

együttes terjedelme 400‐600 szó. 

A feladatlap minden utasítást tartalmaz, az utasítások nyelve magyar. 

 

Hallott szöveg értése 

 

A mérés második része azt méri, hogy a tanuló tudja‐e követni a nagyon lassú, tiszta kiejtésű 

beszédet, megérti‐e a számára ismerős fordulatokat tartalmazó rövid, egyszerű leírásokat, 

párbeszédeket, amikor a megértéshez szünetek állnak rendelkezésére. 

A feladatsor 3 feladatból, összesen 15 itemből áll. A feladatokhoz felhasznált szövegek 

együttes terjedelme 5‐7 perc. A hanganyag minden utasítást tartalmaz, az utasítások nyelve 

magyar. 

 

8. évfolyam – A2 szint 

 

Mért készség Időtartam (perc) Elérhető pontszám Megfelelési minimum 

Olvasott szöveg értése 30 20 60% (24 pont) 

Hallott szöveg értése 30 20  60% (24 pont) 

 

Olvasott szöveg értése 

 

A mérés első része azt méri, hogy a tanuló a számára ismerős témákban meg tud‐e érteni 

olyan rövid, egyszerű és konkrét szövegeket, amelyek gyakran használt mindennapi 

nyelvezetet használnak. Ki tudja‐e szűrni a szükséges információt egyszerű nyelven megírt 

leírásokból. 

A feladatsor 3 feladatból áll, összesen 20 itemből áll. A feladatokhoz felhasznált szövegek 

együttes terjedelme 600‐800 szó. A feladatlap minden utasítást tartalmaz, az utasítások nyelve 

a tanult idegen nyelv. 



 

Hallott szöveg értése 

 

A mérés második része azt méri, hogy a tanuló meg tudja‐e érteni a hétköznapi életben 

legfontosabb témákkal kapcsolatos, személyes igényei kielégítéséhez szükséges fordulatokat. 

Ki tudja‐e szűrni a rövid, lassú és világos beszédű 

hangfelvételekről a számára szükséges, lényeges információt. 

A feladatsor 3 feladatból áll, összesen 20 itemből áll. A feladatokhoz felhasznált szövegek 

együttes terjedelme 7‐9 perc. 

A hanganyag minden utasítást tartalmaz. Az utasítások nyelve a tanult idegen nyelv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Az idegen nyelvi mérés eredményei 2018/2019. 

 

Német nyelv 

 

   6. osztály/ 6.A-B 

       Név Olvasott szöveg                     Hallott szöveg Összesített   

Beke Katrin              60%        73%         66% 

Böröndi Anasztázia               66%        66%         66% 

Csonka Ábel          73%        60%         66% 

Fazekas Gergely          86%        80%         83% 

Imre Fanni          100%        80%         90% 

Kertész Cintia          100%        93%         96% 

Komláti Jázmin          53%        40%         46% 

Lakics Richárd          86%        93%         90% 

Nagy Balázs          53%        73%         63% 

Nagy Petra          66%        80%         73% 

Rigler Kevin          46%        53%         50% 

Simon Enikő          60%        73%         66% 

Varga Marcell          73%        73%         73% 

Vilics Márk          86%        80%                83% 

 

8. osztály 

      Név Olvasott szöveg Hallott szöveg Összesített 

Balajcz Dániel        20%         60%       40% 

Cser Angelika        95%          60%       77% 

Fekete Nikoletta        100%          100%       100% 

Jánosi Johanna        40%          60%       50% 

Nagy Liliána        60%          60%       60% 

Szijártó Bálint        55%          80%       67% 

Tőke Balázs        15%          55%       35% 

Varga Marcell        35%          45%       40% 

 

 



 

 

 

Angol nyelv 

6. osztály 

 

 

 Olvasott szöveg értése Hallott szöveg értése Összesített 

Bokor Dalma 66% 100% 83% 

Bokor Stefánia 66% 93% 80% 

Gombás Marcell - - - 

Kiss Levente 87% 100% 94% 

Németh Nikol - - - 

Pados Róbert 80% 94% 87% 

Pintér Norbert 66% 100% 83% 

Tancsics Kornél 86% 100% 93% 

Varga Olivér 87% 87% 87% 

Habda Patrik 93% 100% 97% 

László V. Dzsenifer 80% 100% 90% 

Németh Boglárka 93% 100% 97% 

Szekeres Kornél 73% 100% 87% 

Szijártó Kármen 47% 74% 61% 

Derdák Olivér - - - 

 

 

 

 

 



 

 

8. osztály 

 

 Olvasott szöveg értése Hallott szöveg értése Összesített 

Cseresznyák Adrián 60% 35% 48% 

Császár Noémi 80% 70% 75% 

Király Ármin Gábor 30% 50% 40% 

Kiss Rebeka 65% 90% 78% 

Nagy Zsófia Mária 95% 95% 95% 

Nardai Máté István - - - 

Németh Liza Anna 85% 100% 93% 

Németh Noémi - - - 

Németh Áron 95% 95% 95% 

Pék Kevin János - - - 

Szabó László Roland 25% 10% 18% 

Sárközi Klaudia Fanni - - - 

Takács Eszter 85% 90% 88% 

Varga Jázmin 70% 65% 68% 

Varga Richárd 35% 15% 25% 

Őri Benjámin 70% 80% 75% 

Kovács Ádám 25% 30% 28% 

Szabados Rebeka 80% 90% 85%  

 

 

 

 

 

 



Felső tagozat osztályfőnöki közössége 

A felső tagozat osztályfőnökei egész tanévben összehangoltan, egységes szellemben 

irányították osztályaikat, szervezték a mindennapi tevékenységeiket. Sokrétű a feladatunk, 

hiszen összekötő kapocsként dolgozunk a diákok, a szülők, az iskolavezetés és a szaktanárok 

között. Kapcsolatot tartunk a diákönkormányzattal, a munkájukat segítő pedagógussal. Bár 

munkájában minden osztályfőnök a saját személyiségével nevel, tanít; mégis egységes 

szellemben, iskolánk házirendjét figyelembe véve dolgozunk. 

A tanév folyamán kiemelt feladatunknak tartottuk a környezeti nevelést – az ÖKO 

munkaközösséggel szorosan együttműködve-, a környezettudatos gondolkodás fejlesztését. 

Ennek megfelelően szerveztük programjainkat is, aktívan bekapcsolódtunk a fenntarthatósági 

témahét programjaiba, s éven át az osztályok segítik az udvarunk tisztán tartását. 

Kapcsolat a szülői házzal 

Fontos a szülői közösséggel való kapcsolattartás. Leginkább pozitív beszámolókat írtak az 

osztályfőnökök. A legtöbben arról számoltak be, hogy a februári szülői értekezleteken még 

magas létszámmal részt vettek a szülők. A tavaszi fogadó órán már jellemzően sokkal 

alacsonyabb volt a részvételi arány, de a résztvevőknek volt lehetőségük a szaktanárokhoz 

eljutni, érdeklődni gyermekük iránt. Minden esetben hasznosnak bizonyultak a beszélgetések, 

elfogadó, támogató partnerek voltak a szülők.  

Az osztályfőnökök rendszeresen tájékoztatták a szülőket a legfontosabb feladatokról 

(tájékoztató füzet, e-napló, nyomtatványokon, internetes csoporton keresztül). A tanulók 

tájékoztató füzetét többször is ellenőrziték az osztályfőnökök a II. félév során is. Legalább 

kéthavonta értékelték a tanulók magatartását ill. szorgalmát, mely szintén jelzésértékű a 

szülők számára. Májusban értesítettük a bukásra álló tanulókat.  

Minden esetben az osztályfőnökök arra törekednek, hogy a szülőkkel való partneri viszony jó 

irányba mozduljon el, hogy érezzék azt, hogy nyitottak vagyunk az együttműködésre, hiszen 

mindkét fél érdeke a jó megoldás.  

 

Kapcsolat külső, helyi intézményekkel 

Jó kapcsolatot ápolunk a helyi szervezetekkel: 

 Védőnői Szolgálat- tisztasági vizsgálatot és hallásvizsgálatot végzett tanulóinkon preventív 

jelleggel 

 Művelődési Ház és Könyvtár- a kiállításokon részt vettünk  



 Egészségügyi intézmények, Gyermekorvosi rendelő- rendszeres orvosi ill. fogorvosi  

vizsgálat tanulóinkon 

 FM DASZK Vépi Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 

 helyi sajtóban tájékoztatás iskolánk életéről, eredményeiről 

 Gyermekjóléti szolgálat 

 Tudás Fája Közalapítvány 

 

Programok 

Az osztályfőnökök célja minél sokoldalúbban megismerni a tanulókat és segítséget nyújtani 

osztályuknak, hogy jó közösséggé szerveződjenek. Igyekeztünk hangsúlyt fektetni tanulóink 

szabadidős kikapcsolódására. Nagyon pozitív, hogy valamennyien arra törekszünk, hogy 

közösségépítő programokat szervezzünk. A gyerekek pedig nagyon is igénylik ezeket a 

kötetlen együttléteket, szívesen vesznek részt iskola időn kívüli programokban. 

Kiemelném a továbbra is sikeres testvérosztály programokat:  

Több osztály tavasz során szervezett közös programot testvérosztályával, többen szerveztek 

szülőkkel közös programot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az osztályfőnöki feladatok megvalósulásának menete:  

 

 

Február 
- Osztályok korcsolyázása Kőszegen 

- Farsang- osztályok műsora 

- Testvérosztály programok 2.e, 6.a. 

Március 
- Mozilátogatás 7.b 

Április 
- Rendhagyó osztályfőnöki óra: fogászati a helyes 

fogápolásról, fogászati betegségek megelőzéséről  

- Papírgyűjtés 

- Szakmák éjszakája 6.o. 

- Határtalanul pályázat- Felvidéki kirándulás 7.o, 8.o. 

Május 
- Zakatoló erdei iskola Csömödéren 

- Testvérosztály programok 1.o., 5.o. 

- Udvarrendezés 

- Tündérkert avatóra  közös verstanulás 

Június - Filmvetítés, fagyizás 

- Osztálykirándulások 

- Osztályprogramok  

- Osztály grill-party 7.a 

- Hatos-napok 

- Iskola díszítése a ballagaásra 7.o. 

- Tanévzáró ünnepély és ballagás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az osztályfőnökök beszámolói: 

       5.a 

Az osztályközösség értékelése 

 

1. Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok: 

              Tanulók száma: 16 fő, ebből leány 10 fő, fiú 6 fő 

               Életkor szerint: 12 éves: 1 fő    11 éves: 11 fő         10 éves: 4fő     

               SNI tanuló: 2 főről egy1 főre csökkent/ Nyári Dominikról lekerült év közben/ 

               BTMN tanuló: 1főről 2-re emelkedett/ Dominik ide került át/ 

               Az iskolában étkező: 9 fő  

               Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanuló: 0fő 

               Más településről bejáró tanuló:3 fő 

                          Kenézből: 1 fő 

                          Pecölből: 2 fő 

                         Szombathelyről: 1fő 

  

         Magántanulók száma: 0 fő 

2. Az osztály szociális összetétele:  

                      Elvált szülők: 4 fő 

                      Nagycsaládos: 8fő 

                     Veszélyeztetett: 4 fő 

                      Egyedül élő család: 7 

                      Nagyszülőkkel élő család: 9 

                      Csonka család: 2 fő 

                     HH-s tanulók az osztályban: Kertész Lara 

                                                                    Nyári Dominik 

                                                                    Forgács Piroska 

                                                                    Nagy- Balogh Celesztina: 

                                                                    Gyermekvédelmi támogatásban részesül. 

  

 

 

 



3. Tanulmányi teljesítmény: 

A félévhez képest javult: 4,33ról 4,41-re/ 4,1-ről 4,2-re/. 

Van három kitűnő tanulónk nagy örömünkre: Kertész Lara, Király Emese, Zátonyi 

Bence. Egy tanulónak egy négyese lett: Smuk Sára, három tanulónak három négyese 

lett. Nem bukott meg senki. Nagyon jó eredmény ez így ötödik osztály év végén. 

Reméljük ez jövőre is ilyen marad. 

Az SNI-s tanuló: Tamás is eredményesen zárta a félévet.  Tamás kicsit több segítségre 

szorul, de nagyon együttműködő, törekvő. 

Második félévre már megszokták a gyerekek az új követelményeket megértették , 

hogy kicsit már több energiát kell fektetni az otthoni tanulásba. 

A tanulásmódszertan órákon tanultakat is tudták már jobban alkalmazni. 

 

     4.Az osztály társas szerkezete:  

      Az osztályközösség összetartó. Akadtak apróbb problémák, de szerencsére nem                

jelentősek.   A két új tanuló/ Celesztina, Beni/ is jól beilleszkedett. 

 Akadtak apróbb problémák, de szerencsére nem jelentősek.   

  5. Neveltségi szint:   

Az osztály neveltségi szintje jónak mondható.  Az átlagnál beszédesebbek, nem mindig 

sikerül még a másikat meghallgatni, de már alakul. 

Sokat javítottak a boldogságórák az osztályközösségen. Az együtt feldolgozott témák jó 

lehetőségeket adtak erre.   Sokszor az aktuális problémák rendezésére is jó alkalmat adtak. 

 

 

6.Közösségi tevékenységek:  

A második félévben is több osztályprogramot tartottunk. Februárban korcsolyázni voltunk 

Kőszegen, nagyon jól éreztük magunkat, kellemes délutáni testmozgás volt. Köszönet 

Eszti néninek a szervezésért.  

Áprilisban egy rendhagyó osztályfőnöki órán fogászati előadást hallhattunk Molnár 

Julikától a helyes fogápolásról, fogászati betegségek megelőzéséről. 

Május elején a rendkívüli szülői értekezleten tájékoztattuk a szülőket az erdei iskolai 

tudnivalókról.  



Május 20-22 között 3 csodálatos napot töltöttünk Csömödéren az erdei iskolában, ahol 

nagyon jól éreztük magunkat. Erről külön beszámolót készítettünk fényképekkel 

illusztrálva. 

Utolsó előtti héten filmet néztünk, fagyizni voltunk. 

Szintén ezen a héten a társosztályinkkal szerveztünk közös játékprogramot. Jó érzés volt 

látni, ahogy kicsik és nagyok együtt társasoztak. 

A második félévben a következő témákban tartottunk boldogságórákat: 

- megküzdési stratégiák 

- apró örömök élvezete 

- megbocsátás 

- testmozgás 

- fenntartható boldogság 

Néhány kép az órán feldolgozott, a Boldog Iskola honlapjára feltöltött munkánkból: 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

  Egy bemutató órát is tartottunk, aminek egy részlete belekerült az iskola honlapján is 

látható Boldog Iskola filmbe.       

Ezek az órák nagyon hasznosak voltak, hiszen közelebb hozták a gyerekeket egymáshoz, 

fejlesztették a szociális kompetenciájukat. Lehetőséget adtak az aktuális dolgok 

megbeszélésére. Talán egy kicsit pozitívabbá tették a gyerekek életszemléletét.                     

 

7.Szülői házzal való kapcsolat: 

 A kapcsolatot folyamatosan tartjuk, telefonon vagy személyesen keresnek, ha 

valamilyen problémájuk van, s közösen megpróbáljuk megoldani. Nagyon 

együttműködő a   szülői közösség: bármiben lehet rájuk számítani. 

Az erdei táborban is kitettek magukért : vállalták a gyerekek oda és visszafuvarozását. 

Köszönet nekik érte. 

Kolompár Tícia anyukája keresett több alkalommal családi problémák miatt. Róla 

jellemzést is kellet készítenem a felmentési kérelme miatt. Végül mégsem mentették 

fel Tíciát.  

Attila anyukája keresett többször a kisfiú betegsége miatt. 

Nagy örömömre eljött Attila a táborba, felnőtteket is meghazudtolva kezelte 

egészségügyi problémáit. 

 

Vép, 2019. június 19.                                                                                               

Szalay Gabriella 

 

 

 

 



ERDEI ISKOLA  

 

 
 

Helye: Zakatoló Erdei Iskola, Csömödér 

Ideje: 2018. május 20-22. 

Osztályok: 5.a, 5.b 

Kísérő tanárok: Szalay Gabriella, Somogyi Gabriella 

 Tanulók létszáma: 21 



Tanulók névsora: 

 

5.a 5.b 

Bódis Tamás Boldizsár Beatrix 

Fazekas Bertalan Bolla Emília 

Harami Vanda Boros Bence 

Horváth Benjamin Egyed Zoltán 

Kányási Attila Hóbor Evelin 

Kertész Lara Nyári Dénes 

Nyári Dominik Őri Dorka 

Smuk Sára Preininger Vanessza 

Takács Dorka Prisznyák Emese 

Varga Vivien Süle András 

Vörös Gréta Szabó Réka 

Zátonyi Bence  

 

1.nap Május 20-án reggel óriási várakozással és izgatottan indultunk el autókkal az erdei 

iskola felé, a szülőknek köszönhetően. Az időjárás kicsit borús, de mire odaértünk már a nap 

is kisütött, mintha csak megrendeltük volna a jó időt. 

 

A szülőktől búcsút vettünk és elfoglaltuk a szállásunkat, megismertük a házirendet, majd a 

gyerekek megismerkedtek az épülettel, felhúzták az ágyneműiket utána pedig kipihenték ezt 



a nehéz munkát az épület melletti kis játszótéren. Majd neki vágtunk az első utunknak az 

erdei kisvasúttal Pákára ebédelni.  

 

Következő állomásunk egy rövid vonatozás után egy rövid erdei séta volt. Ahol Anikó néni 

sok olyan erdei növényt mutatott meg számunkra, amit meg lehet enni, mi pedig nagy 

lelkesedéssel meg is kóstoltuk a madársóskát. 

 



                                                   

A rövid túránk után ismét vonatra szálltunk és visszamentünk a szállásunkra , ahol az esti 

grillezés előtt még meglátogattunk egy méhészetet, megismertük hogyan is készül a méz és 

meg is kóstoltuk a friss repcemézet. 

   

 



 

 

Vacsoránk is 

lassan 

elkészült: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az első éjszakánk kicsit mozgalmasra sikeredett kevés alvással, a lányok sajnos nem szerettek 

volna elaludni, ezért egy kis éjszakai/hajnali erőpróbát tartottunk számukra.  



2.nap Kisvasúttal Lentibe utaztunk egy rövid erdei kitérővel 

  

 

Majd az erdei túra után folytattuk utunkat Lentibe. Ott megtekintettük a „Göcsej kincsei, az 

erdő és fa” című kiállítást. azután pedig a közeli étteremben ebédeltünk. 

 



 

 

 



                                   

  

Az ebéd után visszatértünk a kisvasúttal a szállásunkra.  

Ahol a gyerekek megtekinthették az oktatóvonatot. 

A délután hátralévő részében pedig kint az udvaron játszhattak. 

Minden nap a reggeli és a vacsora elkészítése közös feladat volt, így a gyerekeknek kellet 

utána összetakarítani és elmosogatni, elpakolni. 

Ezen az éjszakán már fáradtabbak voltak a gyerekek, így mi is tudtunk kicsit többet aludni. A 

gyógyszert szedő gyerekeket ismét figyelmeztettük ne felejtsék el bevenni. Az este folyamán 

megkérdeztük a gyerekektől ki volt már távol a szüleitől távol táborban, és elég meglepő 

eredmény született, mert a 21 tanulóból csak ketten voltak már táborban.  

3.nap A reggeli elfogyasztása és az étkező elpakolása után, mindenki a saját dolgait is 

összepakolta, az ágyakat lehuzatoltunk és a szobákat kitakarítottuk. 

Ezután a két nap ismereteit egy foglalkoztató füzetbe lejegyzetelték. 

Majd elérkezett az utolsó kirándulásunk, ami kb egy 10km-es túra volt, a magyar Maginot- 

vonalnak nevezett dél-zalai bunkerekhez. 



 

Majd utána folytattuk túránkat Pákára, ahol megebédeltünk, majd egy rövid zápor alatt 

egyet fagylaltoztunk, és a sínek mellett visszaindultunk szállásunkra, ahol már a szülők vártak 

ránk. 

 

 

 A gyerekek nagyon fegyelmezetten és rendesen végezték el feladataikat, és a szobák eredeti 

állapotukban kerültek átadásra. Mire visszaértünk a táborba már egypár szülő megérkezett. 



Gyors bepakolás az autókba, a gyerekek elhelyezése az előre eltervezettek szerint, majd 

indulás haza. Délután 3 órára mindenki Vépen volt, és minden gyermeket a szülők hazavittek. 

A gyerekek rengeteg élménnyel gazdagodva tértek haza, elmondásaik alapján, nagyon jól 

érezték magukat. Az élmények a gyermekekre nagy hatással voltak, szívesen maradtak volna 

még több napot is az Erdei Iskolában. 

 

Vép, 2019.június 6.                                            Szalay Gabriella      Somogyi Gabriella 

                                                                                             osztályfőnökök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.b 

Év végi beszámoló 2018/19. 

 

Az osztályközösség értékelése 

 

1. Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok: 

Az osztály létszáma a második félévben nem változott. 

Az osztály létszáma 16 fő: 6 fiú, 10lány. 

SNI- tanulók száma: 5 fő 

2. Magántanulók száma: 3 fő Forgács Maik, Kolompár Liliána, Giddes-Lukács Luka 

3. Az osztály szociális összetétele: 

Veszélyeztetett gyerekek: 

HH-s gyerek: Sárközi Evelin, Forgács Maik, Forgács Virág 

HHH-s : Kolompár Liliána 

4. Tanulmányi teljesítmény: 

3  kitűnő tanuló van : Boldizsár Beatrix, Őri Dorka, Süle András  

Egy tanuló bukott egy tantárgyból: Sárközi Evelin (angol nyelv) 

A gyerekeknek a második félév már sokkal jobban sikerült, a kitűnők száma is több 

lett. 

Egy tanuló (Kolompár Liliána) át lett helyezve az Aranyhíd Általános Iskolába. 

Két magántanuló pedig augusztusban tesz osztályozóvizsgát. 

 

5. Az osztály társas szerkezete:  

Az osztályközösség jó, összetartó.Az osztály nyugodt. A sok hiányzása miatt Sárközi 

Evelin kikerült a közösség szélére, de nincs kirekesztve, a gyerekek nagyon 

elfogadóak. Vannak baráti körök. A fiúk nagyon összetartanak, és van a lányoknál is 

két csoport. Kisebb problémák  voltak, ahol inkább egy gyerek neve került előtérbe ( 

Preininger Vanessza). Az osztály többsége megértette a szabályokat, a feladatokat, de 

őt sokszor kellet figyelmeztetni. Ez sajnos már addig ment, hogy a gyerekek maguk 

figyelmeztették őt, ne folytassa tovább. 

Neveltségi szint: az osztály neveltségi szintje jónak mondható. Az egyedüli tanuló 

Preininger Vanessza, akit nehezen lehet kezelni.  

6. Közösségi tevékenységek:  

Az idei tanévben az átmenet volt a legfontosabb, úgy érzem a gyerekek sikeresen 

vették az első akadályokat a felső tagozaton. 

Korcsolyázni voltunk februárban. Rendhagyó osztályfőnöki órán vettünk részt, ahol 

Molnár Júlia fogápolási tanácsokat adott a gyerekeknek. 

Az erdei iskola miatt rendkívüli szülői értekezletet tartottunk. 



Az erdei iskolában töltött 3 nap nagyon jól sikerült. A tanulók nagyon élvezték haza 

sem akartak jönni. A szülők nagy segítségünkre voltak az utaztatásban. Ha bármire 

szükségünk volt azonnal segítségünkre siettek.  

A tanulmányi kirándulás napján június 5.-én délelőtt filmet néztünk, utána fagylaltozni 

voltunk.  

Év végén még volt egy testvérosztály programunk. Az elsősök áthívtak minket egy 

közös játékdélutánra.  

7.Szülői házzal való kapcsolat: 

A kapcsolatot folyamatosan tartjuk, telefonon keresnek, ha valamilyen probléma 

merül fel, s közösen megpróbáljuk megoldani. Illetve Messengeren van egy 

csoportunk, ahol különböző üzeneteket, iskolai események időpontjait osztom meg a 

szülőkkel. 

Nagyon együttműködő a szülői közösség: bármiben lehet rájuk számítani. 

A sok hiányzás miatt 2 tanulóval volt probléma. (Forgács Virág 39/244 óra és Sárközi 

Evelin 84/430 óra igazolatlanóra/ összes hiányzás) 

Mindkét tanuló hiányzásai meghaladták már a 25 órát. Itt a megfelelő intézkedéseket 

megtettük. 

Giddes-Lukács Luka, és Forgács Maik (nem jelent meg háromszor az osztályozó 

vizsgán) augusztusban jönnek osztályozó vizsgára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az osztályközösség értékelése 

6.a 

2018/19. tanév II. félév 

 

 

1. Osztály adatai: 

 

Osztálylétszám:  16 fő 

Nemek aránya: 

Fiú:  9 fő 

Lány:  7 fő 

Új tanulók : 1 fő –Derdák Olivér 

Más településről bejáró: 2 fő- Bozzai  

         

2. Az osztály szociális összetétele: 

A tanulók nagy többsége rendezett családi körülmények között él. Őket szüleik ellenőrzik, 

együttműködnek az iskola pedagógusaival. Szabályok szerint élnek, mely iskolai 

viselkedésükön és a tanulmányukon is érződik.  

Annak a néhány tanulónak, aki nem rendezett családban él, a viselkedésében is tükröződik. 

(elvált szülők, csonka család…) Ők az iskolai normákat is nehezen tartják be.  

HH tanulók: -  

HHH tanulók:  - 

3. Tanulmányi eredmények: 

SNI tanulók száma: 2 fő (Pintér Norbert, Varga Dzsenifer) 

BTM tanulók száma: -  



Felmentett: - 

Logopédiai ellátásban részesül: - 

Az osztály tanulmányi helyzete: tanulmányi átlag:   

Kitűnő tanulók száma: 2 fő Imre Fanni, Kiss Levente 

2 tanuló (Németh Nikol és Lakics Richárd) akiknek kettő ill. három db 4 négyes osztályzata 

volt 

Dicséretek: osztályfőnöki d. közösségi munkáért: 3 fő  

tantárgyi dicséret :  3  

Bukottak száma: - fő    

Az osztály a tanulmányi eredménye minimálisat romlott a tavalyi évhez képest: 4,32 volt és 

most 4,25 

A kitűnő és a jeles tanulók mellett 3 tanuló van az osztályban, akiknek mindössze 5-6 négyes 

osztályzata van (Tancsics Kornél Varga Marcell, Varga Olivér). Ez azt mutatja, hogy igazán 

szorgalmas tanulói mag (7 fő!!!) van az osztályban. Ők folyamatosan tanulnak, óráról órára 

elkészítik a házi feladatot és a szóbeli tananyagot is megtanulják. Szívükön viselik tanulmányi 

eredményüket. Ennek köszönhetően az osztály nem sokat rontott az alsó tagozatos 

eredményükhöz képest. Szeretném, ha ez a mag megmaradna később is. Példaként és 

húzóerőként szolgálna az osztályban. 

Van olyan tanuló, akik ugyan folyamatosan tanul, de nem ésszerűen, nem rendszerezi, 

összegzi a tanulnivalót, nem látja át az összefüggéseket így a dolgozatokban nem mindig jön a 

várt eredmény. A befektetett munka nem mindig arányos az érdemjeggyel. Így néhány hármas 

és négyes osztályzata is lett a bizonyítványban, annak ellenére, hogy folyamatosan tanul. 

Mégis örülök, hogy ők az osztályunk tanulói, büszke vagyok a szorgalmukra.  

Ellenpólusként van 2 tanuló (Bokor Stefánia és Böröndi Anasztázia)  , akik nem tanulnak 

folyamatosan, óráról órára, ez a tanulmányi eredményükön is meglátszódik. A házi feladataik, 

a felszerelésük hiányos. A félévi értékelésnél azt erősítettem bennük a második félévre nézve, 

hogy a folyamatos tanulás lenne a legfontosabb! Sajnos nem hallgattak rám, így romlott a 

teljesítményük a félévhez képest. 



 

Van 1 tanuló ( Gombás Marcell), akinek nem biztosított a nyugodt tanulás délutánonként. Túl 

sok délutáni elfoglaltsága, a családi körülmények miatt nem rendszeres a tanulás. 

Rendszeresen nem készít házi feladatot. Vannak napok, amikor a tanszert sem pakolja át a 

táskájában. Segítő körülmények mellett sokkal jobb eredményre lenne képes. 

A 2 SNI tanuló igyekszik jól teljesíteni. Mindez a szép bizonyítványukon is meglátszik! 

 

Átlagok:     5. osztály  6. osztály  Változás 

1. Bokor Dalma  3,75   3,92            

2. Bokor Stefánia  3,42   3,67    

3. Böröndi Anasztázia 3,92   3,67    

4. Gombás Marcell  4,33   4,25    

5. Imre Fanni  5   5   = 

6. Kiss Levente  5   5    = 

7. Lakics Richárd  4,67   4,75    

8. Nagy Petra Mira  4,42   4,42   = 

9. Németh Nikol  4,92   4,83    

10. Pados Dominik  3,83   3,83   = 

11. Pintér Norbert  3,33   3,58    

12. Derdák Olivér     4,00   - 

13. Tancsics Kornél  5   4,75    

14. Varga Dzsenifer  3,82   3,82   = 

15. Varga Marcell  4,67   4,50    

16. Varga Olivér  4,67   4,58    

4. Az osztályközösség társas szerkezete 

Jó osztályközösség alakult ki. Őszinte barátságok vannak, de baráti csoportokban is jól 

megértik egymást. A baráti csoportokat a közös érdeklődés, a sport, művészet hozza össze, ők 

délutánonként közösen járnak a szakköre.  

A tanév kezdete óta az osztályfőnöki órákon nagy figyelmet fordítok az önismeretre, egymás 

értékeinek megismerésére, és elfogadására. A beszélgetőkörök is ezt a célt szolgálják: 



többször is leültünk megbeszélni a sérelmeket, a megoldási lehetőségeket. S úgy tűnik 

mindezeknek lett eredménye. Az osztályba járók megértik, segítik egymást. Jól érzik 

magukat.  

Az osztályban egy tanuló van: Varga Dzsenifer az, akinek nem igazán sikerül 

beilleszkednie a közösségbe. A gyerekek ellenségesek voltak vele az elején. Most már 

beszélgetnek ugyan vele, de nem tud bekapcsolódni az ő beszélgetéseibe. Idejét a szünetekben 

az ügyeletes pedagógussal tölti, vagy a fejlesztő teremben. Érezhető, hogy a periférián van. A 

gyerekek nehezen akarnak barátkozni vele. Próbálom segíteni, hogy Dzsenifer kikerüljön a 

perifériából. Pintér Norbertet viszont befogadta az osztály, barátokat talált. Így ő is nyitottabb 

lett. Lelki állapotában is látszik a javulás, nem is volt az idén beteg. Újra lejár focizni a 

pályára a társaival. Sőt, az idén először osztálykirándulásra is eljön. 

Pados Dominik még az a tanuló, aki a periféria szélén áll. Nehezen alakít ki kapcsolatot a 

tanulókkal, hiszen gyakran csúfolja, piszkálja őket. Nehezen bíznak meg benne. Igyekszik, de 

a kis eredményt, előrelépést egy pillanat alatt képes romba dönteni. Igazából neki kellene 

sokat változni! Az osztálynak pedig nyitni felé.  

 

5. Neveltségi szint 

A magatartási helyzetről: 

A tanév során súlyosabb magatartási probléma nem adódott. Bár bizonyos tanórákon történő 

rendetlen, szemtelen, cinikus viselkedés azért adódott. A szülőkkel több esetben személyesen 

megbeszéltem a történteket. Szerencsére a tanulók szülei segítőkésznek bizonyultak, s az 

együttműködésükről biztosítottak. Szerencsére ezeknek a beszélgetéseknek pozitív hatása lett. 

A többi tanuló csendes, jó magaviseletű.  

 

6. Közösségi tevékenység: 

Közösségi munkában nem mindannyian lelkesek. Van 4-5 tanuló, akik irányítják a közösségi 

életet, bármilyen programról is legyen szó. Náluk segítőkész szülők állnak a háttérben. Ők 

díszítették az osztályt, gondozták a virágokat. Ha osztályprogram volt, megszervezték. Engem 

már a konkrét elképzeléssel kerestek csak meg. Ám a többieket folyton noszogatni kell, akkor 



persze azért megcsinálnak mindent. A tanórán kívüli programokon szívesen vettnek részt. Itt 

főként Gombás Marcellt emelném ki, aki minden DÖK rendezvényen szívesen képviselte az 

osztályt.  Ezért oklevélben  

Osztályunkból 3 lány: Imre Fanni, Bokor Dalma és Stefánia minden iskolai műsoron 

szerepelt.  

1 tanuló művészeti munkája kiemelkedő: Varga Olivér 

A Vép VSE igazolt játékosai: Lakics Richárd, Tancsics Kornél, Kiss Levente, Gombás 

Marcell 

 Tanulmányi versenyeken is lelkesen vettek részt: matematika és angol versenyeken indultak. 

Az osztályból 3 tanuló lett az iskola LEG kiválóbb tanulója: Imre Fanni, Németh Nikol, Kiss 

Levente 

  

A II. félévi programjaink:  

- Korcsolyázás  

- Farsang, ahol osztályuk minden tagja részt vett a táncos produkcióban 

- Testvérosztály program 2.e-vel 

- Szakmák éjszakája 

-Papírgyűjtés 

-Udvarrendezés 

- Osztálykirándulás 

 

 

7. Szülői házzal való kapcsolat: 

Úgy gondolom, hogy összetartó a szülői csapat, akik az elmúlt időszakban támogatásukról 

erősítettek meg: akár egy magatartási probléma megoldásáról, akár nem-tanulásról, akár egy 



osztályprogram kapcsán kértem is segítséget. Örültek, hogy a problémás esetekben 

személyesen kerestem meg őket, őszinte voltam velük és próbáltam tanácsokat adni. 

Mindenben támogattak, és segítették a munkámat. 

 

A tanév során személyes találkozóm volt: Pados Dominik szüleivel kétszer  

  

                        Lakics Richárd édesanyjával 

                     Pintér Norbert édesanyjával két alkalommal 

    

 

A szülői értekezleteken 1 kivétellel minden szülő jelen volt. Ebből is látszik, hogy érdekli 

őket a gyermekük fejlődése, az iskola véleménye, fontos számukra a jó kapcsolat és az 

összetartás, a tanárokkal való együttműködés, bár a fogadóórák látogatottsága már 

alacsonyabb volt. Bármilyen problémával kerestem meg őket, egyetértettek velem. Ez fontos, 

hiszen a gyerekek ezt érzik, tudják, hogy szüleikkel mindent megbeszélünk, s így nem 

próbálnak elhallgatni semmit sem, sőt mindent a valóságnak megfelelően mesélnek el otthon. 

Ez megkönnyíti a munkámat. Ha bármilyen kérése, kérdése volt a szülőknek, telefonon, a 

közösségi oldalakon is gyakran megkerestek. Mindig próbáltam segíteni, a legjobb 

tanácsokkal ellátni őket. Olykor már személyes ügyeikbe is beavattak, megbízva a 

titoktartásomban. Bízom benne, hogy a továbbiakban is ilyen jól fogunk tudni együttműködni.  

 

 

Vép, 2019.június 17.       Gábrielné Balikó Beatrix 

                              osztályfőnök 

 

 

 



6. B 

2018/2019 II. félév 

Az osztály összetétele 

Tanulók száma: 15 fő:  leány 8 fő, fiú 7 fő  

Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló: 1 fő 

Sajátos nevelési igényű tanuló: 5 fő 

Ebben a tanévben nem érkezett új tanuló. 

 

Az osztály szociális összetétele 

A gyerekek többsége rendezett családi körülmények között él. Az osztályban nincs hátrányos 

helyzetű tanuló. 

 

Tanulmányi teljesítmény 

Két kitűnő tanuló van Németh Boglárka és Habda Patrik. Egy négyes osztályzata Fazekas 

Gergelynek van. Két négyese Beke Katrinnak. Öt tanulónak van az átlaga 4,5 felett. Az 

osztály átlaga: 4,16 

Félévhez képest közel egy tizedet javított az osztály. A gyerekek többsége (9 fő) vagy javított 

vagy tartotta a félévi átlagát. Bukás sajnos van (Komláti Jázmin, matematika). 

Tanulmányi versenyeken Németh Boglárka (angol, matematika, hittan), Fazekas Gergely 

(természetismeret) és Habda Patrik (angol) vett részt. 

Magatartás/ Szorgalom 

Nyolc tanulónak példás, hét tanulónak jó a magatartása. Nagyobb magatartási problémák nem 

voltak a félév folyamán. Ebben a tanévben nem kellett osztályfőnöki figyelmeztetést adnom. 

Tanórákon fegyelmezettek, a szünetekben már akadnak kisebb problémák. Felnőttekkel 

tisztelettudóak, de egymást közt sajnos többször beszélnek meggondolatlanul, bántóan. 

 

Közösségi tevékenység 

Aktívak, szívesen vesznek részt az iskolai rendezvényeken. Sokféle területen 

tevékenykednek: sportolnak, énekelnek, művészeti órákra járnak. Az osztály több mint fele  

(5 fiú, 4 lány) focizik. Ketten: Vilics Márk (Lurkó, Haladás) és Beke Katrin (Viktória) 

Szombathelyen, a többiek Vépen. Szintén Szombathelyen sportol (kick-box, úszás) Fazekas 

Gergely. Sokoldalúságával kiemelkedik Németh Boglárka, aki hegedül, énekel és remekül 

rajzol. Az énekkar munkájában négyen vettek részt az év folyamán. 



 

Programok megvalósulása a II. félévben 

Február 

- Farsang 

- Korcsolya Kőszeg 

 

Március 

- Iskolai ünnepség /márc.15./ 

Április 

- Papírgyűjtés 

- Versmondó verseny 

- Szakmák éjszakája 

            

Május 

- Takács János Emléktorna  

- Udvarrendezés 

Június 

- Osztálykirándulás (Győr) 

- Legek kirándulása 

- Hatos Napok 

- Ökotábor 

- Sporttábor 

 

Kapcsolat a Szülői házzal 

A szülői értekezleten idén kevesebben voltak, ennek egyik oka, hogy több tanulónak van 

felsős testvére, és egy időben voltak a felsős szülőik.  

A szülőknek óriási köszönet, hogy önzetlenül segítettek a szombathelyi vasútállomásra 

utazásban. Három anyuka (Beke Katrin, Szijártó Jázmin, Csonka Ábel édesanyja) és Fazekas 

apuka szállított minket. 

 

 



AZ OSZTÁLYKÖZÖSSÉG ÉRTÉKELÉSE 

7.A 

2018/2019 

 

Az idei tanévet, azaz a 7. osztályt 16 fővel kezdtük és 16 fővel zártuk.  A tanév végét tehát 9 

lánytanulóval és 7 fiútanulóval zártuk. 

Társosztályfőnökünk Ágoston Andrea, aki magyar nyelvet és irodalmat tanít az osztályban. 

Testvérosztályunk a 3.A osztály. 

 

Az osztály szociális összetétele a tavalyi tanévhez képest annyiban változott, hogy az egyetlen 

hátrányos helyzetű tanuló az idei tanévet már nem iskolánkban kezdte. Egyéb szociális 

változás az osztályban nem történt. Szerencsés módon stabil családi háttérrel rendelkező 

tanulók az osztály tagjai. Egy tanuló esetében mentális és pszichés problémák miatt, szülői 

beleegyezéssel és támogatással, a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat felé jeleztem a 

problémát. A tanuló, illetve szülei a Szakszolgálat által megküldött  időpontokban vesznek 

részt a beszélgetéseken. Nagyon reméljük, hogy a tanuló esetében pozitív irányú változásokat 

indít el a szakmai segítség és hozzáértés. 

Tanév végén egy nagyon szomorú és sajnálatos esemény történt osztályunkban. Egyik tanuló 

édesapja hirtelen elhunyt. Így ő nyilván még nagyobb odafigyelést igényelt és igényel a 

jövőben. 

 

A szülői háttér ugyanúgy mint az első félév során, most is nagy segítségünkre szolgált. A 

szülők rendkívül aktívak mind a szülői értekezletek, mind pedig a fogadóórák látogatottságát 

tekintve. És természetesen aktivitásuk nem merül ki ennyiben, bármiben szívesen segítenek. 

Említhetném az őszi szünet során megrendezésre került osztálydélután megszervezéséhez 

nyújtott segítségüket, majd a testvérosztályok számára készített télapói ajándékokhoz 

szükséges hozzávalók beszerzését. Szintén említést érdemel az osztályterem és az ajtó 

dekorációjában nyújtott segítségük, valamint a farsangi műsor összeállításában és 

kivitelezésében vállalt szerepük, nem utolsó sorban mindaz a sok finomság, amelyekkel az 

osztályt a tanév során kényeztették. A terem díszítésében külön köszönet jár Szabó Levente 

édesanyjának. Említést érdemel Eredics Milán édesanyja, aki a szülői munkaközösség 

összefogásával segít akár nagy volumenű rendezvények megszervezésében. Osztályunk szülői 

munkaközösségének tagjai rendkívül aktívak és segítőkészek. Az osztálykiránduláson is négy 

anyuka vett részt. 

 



Az osztályközösség társas szerkezete az elmúlt tanévhez képest kissé állandósultabb képet 

mutat. Kialakultak a kisebb baráti társaságok. Életkori sajátosságaiknak megfelelően ezek 

még némiképp képlékenyek, de már körvonalazódni látszik, hogy ki kivel ápol szorosabb 

barátságot. Leginkább az iskolán kívüli programokon lehet a tanulók társas kapcsolatait 

megfigyelni. Kiváló alkalom volt erre a  volt a farsangi rendezvény, a tavaszi udvartakarítás, 

és természetesen a legjobb alkalom erre az osztálykirándulás. Az osztály a „Határtalanul” 

pályázat keretében Felvidékre látogatott. Erről személyes tapasztalataim nincsenek, mivel 

nem én voltam a tanulókkal. Ősszel, bár csak egy-két tanulót érintve az osztályból, londoni 

utazást tehettek az útra jelentkezők. 

 

A tanulók magatartása sokat javult a második félévben. Ezt mindenképpen tükrözi a kiosztott 

büntetési fokozatok csökkenése és jelzi a jutalmazások számának növekedése. Bár a 

jutalmazások sokkal inkább  versenyekért, aktív közösségi munkáért, sportversenyen  és 

iskolai műsorokban való részvételért kerültek kiosztásra. Tanórákon a tanulók magatartásával 

kirívó probléma nincsen. Amennyiben mégis, kizárólag mindig ugyanazon  tanárok óráin. 

 

Az osztály tanulmányi eredménye összességében elégedettségre adhat okot, bár nyilván 

vannak tanulók, akiknél tanulmányi eredményük javítása kell, hogy a cél legyen, másoknál az 

is örvendetes, ha a meglévőt tartani tudják. Három kitűnő tanulónk van, akik szaktanári 

dicséreteket is kaptak. Ők tartották félévi eredményeiket. A többi tanuló esetében van példa a 

javításra, és természetesen az eredmény romlására is, igaz, csak kis mértékben. Egy sajátos 

nevelési igényű tanulója van osztályunknak. Vele a fejlesztő pedagógus és a szaktanárok is 

elégedettek. Örvendetes módon szüleitől is a maximális segítséget kapja felkészüléséhez. 

Sem tantárgyi bukás, sem pedig igazolatlan mulasztás nincs az osztályban. 

 

A gyerekek nagyon nagy kedvvel vettek részt levelezős versenyeken. Kányási Dorka a 

Tudásbajnokság tanulmányi versenyen angol nyelv tantárgyból megyei negyedik helyezést ért 

el.  Történelemből a Titok levelezőversenyen vett részt Kányási Dorka és Dömötör Hanna. 

Német nyelvből a Hebe levelezőversenyen vett részt Antal Emese. Bolyai és Zrínyi 

Matematika Csapatversenyen szintén vettek részt tanulók az osztályból, Czeglédy Balázs és 

Kányási Dorka. Hittan verseny megyei fordulójában  az első helyezést elérő csapat tagja volt 

Dömötör Hanna.  Egy tanuló, Dömötör Hanna első helyezést ért el az iskolában 

megszervezésre került Költészet napi Versmondó Versenyen. Nyelvész versenyen három 

tanuló vett részt az osztályból, Czeglédy Balázs, Kányási Dorka és Dömötör Hanna.  A Jáki 

Szent Márton-napi versenyen öt tanuló volt a második helyezést elért iskolai csapat tagja, 

Czeglédy Balázs, Deres Máté, Dömötör Hanna, Illés Máté és Szabó Levente. Minden egyes 

esetben köszönet a diákokat felkészítő és velük foglalkozó tanároknak. 



  Sportban is jeleskedtek az osztály tanulói. Diákolimpián floorball  sportágakban Czeglédy 

Balázs volt az iskolai csapat tagja. 

A tanulók szakkörökön való részvétele kevésbé volt az idei tanévben aktív. Dömötör Hanna 

oszlopos és tehetséges tagja az iskolai dráma szakkörnek, és így az iskolai műsoroknak.  Az 

ökoiskola-programban Antal Emese és Deres Máté tevékenykedtek aktívan. Angol nyelvből 

tehetséggondozáson számos tanuló vett részt a tanév során. Az iskolai diákönkormányzat 

munkájában Dömötör Hanna vállalt tevékeny szerepet. A felzárkóztató foglalkozásokon is 

aktív részvételt tanúsítottak, gyakran olyan tanulók is, akiknek ez ajánlott sem volt. 

 

 

Közös programjaink között, bár iskolai szintű rendezvény volt, meg kell említenem a 

farsangot, ahol az osztály minden tanulója részt vett és táncos produkcióval készültek a kiírt 

feladatnak megfelelően. Nagyon jól érezték magukat a tanulók. A tanév szinte mindig 

legjobban várt  eseménye a tanulók számára az osztálykirándulás. Nagyon készültek rá, és 

remekül is érezték magukat. A Pannonhalmi Apátság megtekintése, a csokikóstolás   , a győri 

Cyberjump trambulinparkban eltöltött egy óra aktív mozgás, valamint a Győr belvárosában 

tett séta társosztályfőnökünk és négy anyuka közreműködésével és segítségével valósult meg. 

A sűrű év végi programok miatt a második, testvérosztállyal tervezett közös 

foglalkozásunknak lehetséges, hogy nem tudunk eleget tenni. 

Idén új feladatként jelent meg a nyolcadik osztályosok ballagásának előkészítése. Így a 

tarisznyák elkészíttetése a belekerülő kis emlékkel, mind pedig az épület díszítése. Itt 

ismételten köszönet a szülőknek a hozzávalók beszerzéséért. Hangsúlyoznám, hogy az 

előbbiekben felsoroltak esetében az osztály szinte mindent magára vállalt és végzett. 

 

Az osztályból három tanuló vehetett részt a „Leg-kiránduláson”. Osztályunk büszkeségei: 

Dömötör Hanna, Kányási Dorka és Czeglédy Balázs. 

 

A szülőkkel a kapcsolattartás folyamatos, és megítélésem szerint a szülők kapcsolata jó az 

iskolával. Pozitív hozzáállásuk utolsó momentuma a 2018/2019-es tanévben a sportpályára 

megszervezett „osztály-grillparti”, amely a jelen tanév méltó zárása. 

 

 

  Vép, 2019. június 07.                                                                     Király Edit 

                                                                                                        osztályfőnök 

 



2018/2019. tanév 

 

JELENLEGI OSZTÁLY NÉVSOR 

 

7. B 

1. Boncz Flóra Auróra 

2. Borovics Kornél 

3. Czene Roland 

4. Herceg Adrienn Vanessza 

5. Komláti László Bendegúz 

6. Kovács-Torma Natália 

7. Márkus Dorina 

8. Nagy Kristóf 

9. Németh Levente 

10. Nyári Zsaklin Ramóna 

11. Őri Máté Sándor 

12. Pintér Angéla 

13. Polgár Bence László 

14. Sinkó Rebeka 

15. Szabó Laura 

16. Szijj Orsolya 

 

Társ osztályfőnök: Bodáné Szabó Andre 

 

 

1. Helyzetelemzés 

Év eleji osztálylétszám: 17 fő 

Távozott más iskolába: Laurenczi Dzsenifer 



Jelenlegi osztálylétszám: 16 fő  

Fiúk: 7 fő  

Lányok: 9 fő 

Bejáró tanulók: 4 fő                                                  

BTM: Boncz Flóra, Márkus Dorina 

SNI: Herceg Adrienn Vanessza, Komláti László, Nyári Zsaklin                                                    

2. Gyermekvédelem 

Fáradékony: Boncz Flóra, Komláti László, Nyári Zsaklin 

Szétszórt figyelmű: Boncz Flóra, Czene Roland, Komláti László 

Hiperaktív: Komláti László 

Betegségre hajlamos: Herceg Adrienn Vanessza, Kovács-Torma Natália, Szijj Orsolya, 

Őri Máté, Czene Roland 

Testileg elmaradt a fejlődésben: Nyári Zsaklin 

Túl fejlett: Herczeg Adrienn Vanessza 

Túl koros: Czene Roland 

3. Családdal való kapcsolatok, felmérések 

Elvált szülők: 3 fő  

Nagycsaládos: 6 fő 

Nagyszülőkkel élő gyermek: 2 fő 

Elvált/csonka család: 3 fő   

Hátrányos helyzetűek: Czene Roland HH, Nyári Zsaklin HHH  

Rendszeres gyermekvédelmi segély: Czene Roland, Nyári Zsaklin 

 

       4. Helyzetelemzés évvége: 

I.  Magatartás: 

Komláti László viselkedésével még mindig probléma van, főleg akkor ha társaival vagy 

osztálytársaival van. Négyszemközt tisztelettudó, segítőkész és lehet hatni rá. Polgár Bence 



rengeteget változott előnyére, sokat javított tanulmányi eredményein is. Szófogadó, 

tisztelettudó és minden kolléga meg volt vele elégedve.  Czene Roland kezelhetőbb volt a fiúk 

közül, de sajnos az igazolatlan hiányzásai és a tanuláshoz való viszonya nem jó példaként 

szolgált az osztálynak. Bár sok mindent megígért, de sajnos nem mindig tudta betartani a 

szabályokat és a házi rendet. 

A lányok között most is megmaradt a hangos és a csenden csoport, de azért összetartóak, talán 

megkomolyodtak. Szünetekben a lányok együtt beszélgetnek, általában együtt vannak, a 

csendesebb visszahúzódóbb és a hangadóbb lányok kiegészítik egymást. Boncz Flóra, Sinkó 

Rebeka és Pintér Angéla mindig együtt vannak. Szijj Orsolya és Kovács-Torma Natália 

nagyon összetart, Márkus Dorina és Herceg Adrienn Vanessza között is jó a kapcsolat 

egymást segítik. Boncz Flóra jóban van a fiúkkal is, legtöbbször nagyon hangos és sajnos 

kihívóan viselkedik. De azért sokat változott is, segítőkész tud fegyelmezett lenni és sokat 

segített a terem dekorációban. Nyári Zsaklin és Szabó Laura között olyan se veled se nélküled 

kapcsolat van, vitatkozások és kibékülések követik egymást.  

Egymás iránti tisztelet és a másik meghallgatása még nem mindenkinek megy. A hangadók 

túl akarják licitálni, harsogni egymást. 

Több alkalommal előfordultak a szaktanári figyelmeztetések, a késések és az óra zavarása 

miatt három tanulónál. De osztályban tanító pedagógusok szerint azért a gyerekek többsége 

fegyelmezett, órai magatartásuk megfelelő és jól lehet velük dolgozni. A megfelelő köszönés 

és az illemszabályok betartására próbálunk odafigyelni. Egymás meghallgatása, a másik iránti 

tisztelet és türelem nagyon fontos cél lesz a következő tanévben is. 

II. Tanulmányi helyzet: 

A tanulásban akadályozott és a sajátos nevelési igényű tanulók órai differenciált oktatással, 

segítséggel szépen teljesítettek. A három SNI tanuló közül Herczeg Vanesszának sikerült a 

legjobban szorgalmával szép eredményt elérni. Nyári Zsaklinnak jót tett az IPR órai 

foglalkozás is, de több szorgalommal jobb jegyeket is tudott volna produkálni. Komláti 

László már többször és folyamatosan részt vett a fejlesztő órákon, így sikerült neki kicsit 

javítani az évvégén, de ő sokkal többre lenne képes. A hanyag szorgalma és a nem megfelelő 

szülői támogatás meglátszik az eredményein. Az osztályban néhány tanuló sajnos betegségre 

hajlamos, ezért ők rendszeresen hiányoztak több alkalommal is. Czene Roland betegségei, 

vizsgálatokra járása és többféle betegsége megint hiányzásokat eredményezett. 

Mindig ugyan azoknak a tanulóknak nem voltak meg a házi feladataik. Sajnos az osztály nagy 

része unalmasnak tartja az iskolát és szerintük sok a követelmény és rengeteg órájuk, 

elfoglaltságuk van. 

A természettudományos tantárgyak nehezen mennek többüknél, illetve az hogy mindegyik 

másféle tanulást igényel. A matematika alapok sincsenek meg mindenkinél, ami 

elengedhetetlen a számításos feladatoknál fizika és kémia tantárgyból.  

Őri Máténak sikerült kitűnő bizonyítványt szereznie. 



Komláti László fizika tantárgyból megbukott, így pót vizsgáznia kell. 

Félévi osztály átlag: 3, 63        Évvégi osztály átlag: 3, 83 

Az osztály javított a tanulmányi átlagán a félévhez képest. 

III. Közösségi élet:  

A probléma a másság, a különböző mentalitás és természet elfogadása volt. Az esetlegesen 

felmerülő problémákat nem mindig sikerül megoldani, de azért tudnak bocsánatot kérni, ha 

valamivel megbántják egymást. Szívesen vesznek részt közösségi feladatokban és találnak ki 

programokat, szervezkedtek. Sokat és nagyon szeretnek beszélgetni, megosztani gondjaikat és 

a jó dolgokat, ami aznap történt velük az iskolában vagy akár otthon. A negatív történéseket is 

elmondják őszintén, de nem minden esetben ismerik be, hogy ők a hibásak és hogy a felnőttek 

jó akarnak nekik. A második félévben sikerült lassan feloldani a konfliktusokat, megoldani a 

problémákat ezért talán a közösség jobbá vált. Hozzá járultak ehhez a közös programok és az 

osztálykirándulás is. Az igazságosság és a büntetések kiosztása ebben a közösségben 

hangsúlyos szerepet kap és kapott mindig. Nehezen viselték a gyerekek, hogy a 7. A 

osztállyal összehasonlítják őket tanulmányilag és magatartásilag is. 

5. Osztálytükör: 

Polgár Bence Őri Mátéval van kölcsönös választással. Czene Roland még Őri Mátéval. Nagy 

Kristóf választotta Polgár Bencét és Czene Rolandot. Komláti László Nagy Kristófot, Őri 

Mátét. Őri Máté megint választotta Polgár Bencét. Nagy Kristóf csak hozzácsapódik mindig a 

3 fiúhoz és sajnos átveszi a rossz példát. Borovics Kornél és Németh Levente között nagyon 

jó a kapcsolat, mindent együtt csinálnak. A legerősebb kapcsolat Kovács-Torma Natália - 

Szijj Orsolya és Márkus Dorina- Herceg Andrienn Vanessza között, a két páros mindenhol 

együtt van. Márkus Dorina, Herceg Adrienn Vanessza társaságát keresi. Nyári Zsaklin és 

Szabó Laura állandóan konfliktus helyzetben vannak, nem igazán fogadják el egymás 

természetét, sőt inkább már irritálóan hatnak egymásra. Boncz Flóra, Pintér Angéla, Sinkó 

Rebeka kapcsolata a legerősebb. 

1. Az osztály szerint a legtöbbet Őri Mátét és Herceg Vanesszát dicsérték meg.  

2. Az osztály szerint a gyerekek Polgár Bencére, Boncz Flórára és Czene Rolandra 

hallgatnak a legjobban.  

3. Az osztály szerint még mindig nem érdekli ha rossz jegyet kap: Borovics Kornél, 

Komláti László és Czene Roland.  

4. Az osztály szerint jó sportoló: Komláti László. 

Kiemelkedő a művészetekben: Kovács-Torma Natália          

     

 

 

 



Levente Kornél                             Dorina                   Vanessza 

      Zsaklin                 Laura                                 

                      Kristóf                    Natália                     Orsi 

 

Roland                     Bence                                     Angéla                          Rebeka 

                    

 Laci                      Máté                                                      Flóra 

 

6. Kapcsolattartás a szülőkkel: 

Szülői értekezletekre viszonylag kevés szülő jelent meg, fogadó órán sem volt valami nagy 

részvétel. Telefonon hívtak ha valami kérdésük volt és a közösségi oldal is hasznos volt. 

Néhány szülő segítőkész, bármikor számíthattam rá és kérés nélkül felajánlotta a segítségét. 

Nem minden szülő partner a pedagógusokkal, és nincsenek tisztába a gyerekük 

viselkedésével. Vannak olyanok is, akik sajnos ugyanazokkal a problémákkal szembesülnek 

gyerekükkel kapcsolatban, mint az osztályban tanító kollégák. 

7. Osztály programok, rendezvények: 

Részvétel a pályaorientációs napokon és szervezett programokon. 

Iskola látogatás. 

Mozi látogatás. 

Testvér osztály megajándékozása. 

Karácsonyi ajándékozás, karácsonyfa díszítés. 

Osztálykirándulás: Győr 

             11. Célok és feladatok: 

a. Konfliktusok megoldása! 

b. Az osztályközösség formálása. Peremre szorultak támogatása. 

c. Egymás meghallgatása és kölcsönös bizalom és tisztelet. 

d. Érdemjegyek javítása. Továbbtanulásra készülés. 

e. Órákon figyelni, jól viselkedni. 

f. Mások természetének elfogadása. 



 

 

Vép, 2019. június 21.                                                              Saly Rita Veronika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Év végi beszámoló 

 8. A 

Tanulmányi munka 

Az osztály tanulmányi munkája a félévihez hasonlóan alakult (3,9), de érezhető volt a már 

„felvettek, minek hajtsak” hangulat.  Két magántanuló tett sikeres osztályozó vizsgát és 

mindketten felvételt is nyertek középfokú iskolába. (statisztika leadva). 

Évzáron 3 tanulót díjaztak a 8 éven át kitűnő bizonyítványuk miatt. (Kiss Rebeka, Nagy 

Zsófia, Németh Noémi) 

Két tanuló részesült Tudásdíjban: Nagy Zsófia és Takács Eszter 

Magatartás 

Több magatartási probléma előfordult a második félévben is, de a leginkább kirívó tanuló 

Varga Marcell. Az iskolai bútorzat megrongálása, a tanórák rendjének zavarása, viselkedés 

béli megnyilvánulásai, modora és osztálytársa bántalmazása is szerepel a beírások 

szövegében. Sem a jóvátételi lehetőségek sem a beírások nem segítették jobb belátásra. A 

szülővel is tartottuk a kapcsolatot. A szülők együttműködők voltak, de a saját gyermek 

fegyelmezése számukra is gondot okozott. 

Másik nagy gond a cigarettázás. Ahol a szülő engedélyével történik, tehetetlenek vagyunk.  

 A szülő pénzt ad. 

 A tanuló szervezete hozzászokott bizonyos nikotin szinthez. Ha ez lecsökken, rá kell 

gyújtani. 

 DE hol? Az iskolában tilos. De az iskolát nem hagyhatja el tanítási időben engedély 

nélkül. 

 Titokban rágyújtanak a parkban. Többi tanuló látja és figyeli, jelenti és várja, hogy 

milyen büntetést kapnak. 

 A büntetés pedig nem hozza a várt eredményt. 

Az iskola házirendjében ezzel szemben megfogalmazott elvárást lehetetlen betartatni az ilyen 

gyerekekkel. 

Szerencsére túlnyomó részt nem ezek a tanulók jellemezték az osztályt. Kiemelkedő szerepet 

vállalt az iskola tisztaságának fenntartásában, kert és udvargondozásban és bármilyen, az 



iskola szépítésére irányuló tevékenységben, amire megkérték: Tőke Balázs. Jövőre érezzük a 

hiányát. 

Programok: Ebben a félévben az osztályprogramok és a testvérosztály program háttérbe 

szorult, hiszen bőven voltak az egész iskolát érintő rendezvények. Ezekből viszont kivettük a 

részünket, és tettük ezt örömmel. Az évet egy jól sikerült győri osztálykirándulással zártuk. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hiányzások: 

A hiányzások száma ebben a félévben is magas volt. Sárközi Fanni jelentősen hozzájárult 

ehhez: 538 óra hiányzás és ebből 386 igazolatlan. Iskolakerülésén a szülőkkel és a 

családsegítővel folytatott megbeszélések sem segítettek. 2019 májusától magántanulói 

státuszba került. A nyolcadik évfolyamot osztályozó vizsga letételével teljesítette.  A vizsgára 

védőnői támogatással érkezett, hiszen a tanuló gyermeket vár. Eredményessége az őt tanító 

pedagógusok megfelelő hozzáállásának, támogatásának nagymértékben köszönhető.  

Szintén sokat hiányzott Kovács Ádám is: 168 óra és Szabó László: 157 óra.  A hiányzások 

40%-át az említett három tanuló gyűjtötte be. 

 

Továbbtanulás 

Felvételt nyertek megoszlása iskolatípusonként: 

 Gimnáziumba: 25% 

 Szakgimnáziumba: 43% 

 Szakközépiskolába: 32% 

Első helyen jelöltre vették fel: 93% (26 fő) 

Második helyen jelöltre vették fel: 7% (2 fő) 

 

 

 

 Vép, 2019. 06. 17.        Beke Péterné 
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BESZÁMOLÓ 

ÖKO ÉS SPORT MUNKAKÖZÖSSÉG 

2018/19. II. félév 

 

 
Készítette: Kovácsné Csákvári Beatrix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vép, 2019.június 29. 
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Személyi feltételek 
 
Öko és sport munkaközösség tagjai: 
 

Kovácsné Csákvári Beatrix mk. vezető 
Bándoliné Pájer Éva 
Beke Péterné 
Boldizsár Katalin 
Pusztai Krisztina 
Saly Rita 
Stifter Lívia 
Soós Eszter 
Takács Csaba 
Horváth Zoltán 
 

Tárgyi feltételek 
 
Bár sokrétű programjaink gyakran nem köthetők konkrét iskolai helyszínhez, iskolánk tantermei, 

aulája, az ökofal és tágas, parkszerű udvarunk, valamint a településen könnyen elérhető terepek  az 

öko-foglalkozásoknak megfelelő helyszínt adnak. Tavasszal elkészült, a tanév végén pedig átadásra 

került iskolánk Tündérkertje, ami a jövő tanévtől kezdődően számos foglalkozás helyszíne lehet. 

A mindennapos testnevelés 1-8. évfolyamig minden osztályt, minden tanulót érint. A két tornaszoba 

minden nap szinte első órától a hetedik óráig foglalt. Néhány alkalommal egyszerre három 

csoportnak van testnevelés órája, ilyenkor az aulát is igénybe vesszük. Az alsó tagozatos néptánc 

órák az aulában zajlanak. Jó idő esetén az aszfaltos pályákat is használjuk, sajnos a kézilabdapályánk 

burkolata felpúposodott, balesetveszélyes. A településről pedig rendszeresen érkeznek iskolaidőn 

kívül a külsős pályahasználók, akik nem rendeltetés- szerűen használják a sportpályát, kárt tesznek 

benne, és szemetelnek. A testnevelés tanításának tárgyi feltételei sem méretileg, sem 

felszereltségileg nem a legideálisabbak. Bár a parketta az elmúlt nyár folyamán megújult, és friss 

festést is kaptunk, de a tornaszobákban a bordásfal, a falburkolat, a padok, a svéd szekrény, a 

zsámolyok elöregedtek, néhányuk már nem is használható. A 2. sz. tornaszobát a félév folyamán 

elkezdték felújítani, még év végéig nem tudtuk használni. Versenyeken való részvételek során, 

illetve, ha van eszközvásárlási lehetőség, újabb sportszerekhez jutunk. A második félévben a Kinder 

+ Sport pályázat keretében jutottunk sporteszközökhöz, valamint az EFOP -n keresztül kértünk 

mozgásfejlesztő eszközöket, szereket. Ezekről bővebben a pályázati részben írok.       Főként az alsó-

tagozatos korosztály számára különféle fejlesztésekhez, valamint a játékos és ügyességi 

feladatokhoz kézi babzsákok beszerzését terveztem. A hozzá való töltő- anyagot (műanyag 
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granulátum) én szereztem be egy szombathelyi vállalattól, a babzsákok szövetét pedig egy szülő 

varrta meg. Azóta több alkalommal is tudtunk a testnevelés órákon babzsákozni.  

 

A munkatervben megfogalmazott célok megvalósulása 
 
Szülők és az iskola együttműködése:   testnevelés tanítás ügyében a fogadóórákat  nem nagyon 

veszik igénybe a szülők, kivétel a 10 alkalmas úszásoktatás utolsó napján, amikor is a 3. osztályos 

tanulók szülei közül sokan ültek a lelátón.  

A nagyszámú versenyen való részvétellel kapcsolatban gyakran keressük egymást személyesen, 

telefonon, és aláírandó dokumentumokkal egyaránt. A versenyekre való utaztatásban legtöbbször 

kapunk szülői segítséget, amire nagy szükségünk van. Sajnos, az ellenkezőjével is szembesülünk: a 

megbeszélt versenyre sem hozzák  el a gyereket, pedig csak a vépi sportpályáig kellene, De még nem 

is értesítenek róla, csak a versenyen kezdetekor derül ki.  

Az öko tekintetében a zöldkártyaprogram otthoni támogatásába vonjuk be  erőteljesen a szülőket, 

a használt elem - , a papír- és a kupakgyűjtésben is aktívnak bizonyultak. 

 A megvalósult öko és sportprogramokról kép- és cikkanyag kerül a honlapra, tájékoztatva a szülőket 

az aktualitásokról, elismerésekről, eredményekről. 

 
Intézményi kapcsolataink az elmúlt félévben: 

Az öko területén:, a Gépészképzővel, a Művelődési Házzal, a Szombathelyi Erdészettel,  Az EFOP-

ban történő együttműködés keretében az egyházasrádóci, és a csehmindszenti iskolával. Az 

elemgyűjtés kapcsán a Re-Bat kft. vel, A. Programjainkat sok esetben pedig a Tudás Fája Alapítvány 

támogatja. 

A sport területén:  Magyar Diáksport Szövetség rendszeresen küld hírlevelet, ajánlásokat, képzési 

felhívást. Az Intézményi Bozsik Program vonatkozásában az MLSZ-szel, a Dobd a kosárba 

programban pedig az MKOSZ-szal van együttműködési megállapodásunk. Intézményen belüli 

együttműködésünk kiterjed a felsős és alsós munkaközösségekre (pl.: Fenntarthatósági témahét), a 

művészeti Iskola kézműves tanszakára(pl. közös öko- kézműves délutánok, rajzpályázatok, tábor), A 

Diák önkormányzatra(pl.: papírgyűjtés, Zöld Diákparlament) 

 

 

 

Az erkölcsi nevelés 
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A munkatervben megfogalmazott célok között az erkölcsi nevelés tekintetében  elmondható, hogy 

mind az öko, mind a testnevelés területén minden munkaközösségi társammal törekedtünk arra, 

hogy a terület adta nevelési célokat szam előtt tartsuk. PL.: egymás munkájának megbecsülése, 

feladatvállalások, szorgalom, felelősségvállalás, tisztaság- és rendszeretet a szelektív 

hulladékgyűjtés, udvarunk takarítása, a versenyekre való felkészülés, a páros és csoportban végzett 

feladatok vagy éppen a biztonságos és etikus közlekedés elsajátítása… 

Kiváló színtere az erkölcsi nevelésnek a 8.osztályban bevezetésre került tantárgy: az életmentés. Az 

elsősegélynyújtás elméleti és gyakorlati alapjainak megtanulásán kívül, célul tűztem ki a balesetek 

megelőzésének fontosságára való figyelemfelkeltést, az alapvető anatómiai, élettani ismeretek 

megerősítését, a felelős magatartás kialakítását az emberi élet, és egészség iránt. 

A testnevelés órák és sportfoglalkozásokon: a viselkedési szabályok betartásának megkövetelése  

(öltöző rendje, felmentések, felszerelés),a sporttevékenységen keresztül a jellembeli tulajdonságok: 

szabálykövetés, egymásra figyelés, becsületesség stb. alakítása manapság kiemelkedő testnevelő 

tanári feladat.. A mindennapos testnevelésben lehetőség van arra, hogy a tanuláshoz szükséges 

tulajdonságokat is megerősítsük: legyen erős, kitartó, és szorgalmas, ne legyen fáradékony, bírja a 

tanulással járó idegi és fizikai terhelést.    Az egészséges életmódra nevelés, a helyes táplálkozás és 

a személyi higiéné fontosságának hangsúlyozása mindennapos feladataink közé tartozik  

 

 A differenciálással figyelembe vesszük az egyéni haladási ütemet, és az integrált oktatási 

folyamatban együtt dolgozunk a fejlesztő pedagógussal. Az év végi értékelésnél, különösen az 

1.osztályosok szöveges értékelésénél, vagy a hirtelen bekövetkezett viselkedés-változások során   

volt nagy segítségemre ez a közös munka. A differenciálás a testnevelés tanításában több területen 

is elengedhetetlen:  a feladatok megértésének segítésében, a motivációban, a gyakorlatok 

végrehajtásában , és természetesen az értékelés során is. A tehetséges gyerekek számára délutáni 

kosárlabda foglalkozást, lány és fiú labdarúgást tartunk, illetve segítjük a versenyre való felkészítést, 

a versenyeken való részvételt. 

Az  SNI-s tanulók többsége  a testnevelés órákon nem dolgozik nehezebben, mint társaik. A feladatok 

megértése okoz inkább gondot, de a többieket látva, több gyakorlás után hasonlóan tudják a 

különféle mozgásokat elvégezni.  Egy fő másodikos és egy fő harmadikos tanuló azonban 

megkülönböztetett figyelmet igényel. Nagyobb feladat számomra, mert ők nemcsak a feladatok 

megértésében, hanem mozgásukban is nagymértékben eltérő szintet mutatnak. Csak egyszerű, 
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egyénileg végezhető   feladatokban együttműködők; páros, , vagy csapatmunkában  kiállnak. A fizikai 

kontaktust nem viselik el a játékok tempóját, szabályait, dinamikáját nem tudják követni. 

Az ökoiskolai program eszköztára éppen az SNI-s és Btmn - s gyerekek számára is kiváló lehetőséget 

nyújt ahhoz, hogy különféle tevékenységeken keresztül sikerélményekhez jussanak pl: interaktív 

foglalkozás a ragadozó madarakkal, a vízparti élővilág megfigyelése, gyűjtőmunka, a szelektív 

hulladékgyűjtés, vagy a természetismereti rajzpályázatokon való részvétel. 

Ökológia, természetismereti témaköröket feldolgozva az idei tanévben 3 csoportot vezetünk: 

Kovácsné Csákvári Bea (2) és Beke Péterné, Bori (1).     A heti foglalkozásokat rendszerint külön –

külön tartjuk, de az alkalmanként megszervezett természetismereti programokon közösen veszünk 

részt (Madarak és Fák Napja, Fenntarthatósági témahét). A szakköri tevékenység igazodik az 

ökoiskolai  programunkhoz valamint  kiegészülnek az iskola egyéb tevékenységeivel: kirándulás, 

szelektív hulladékgyűjtés,  környezetvédelemmel kapcsolatos jeles napok előkészítése stb. A 

foglalkozások az alábbi kiemelt területek mentén zajlanak: az ember és a természet viszonya, a 

természet világának megismerése, környezettudatos viselkedés. Az ökoszakköri foglalkozásokon a 

gyerekek aktív tevékenységen keresztül, tapasztalati tanulás útján szereznek ismereteket, fejlesztik 

készségüket.                

 A természetismereti tehetséggondozás kiemelt céljai: a tanulók természettudományos 

gondolkodásának fejlesztése. Környezettudatos magatartásformák kialakítása és gyakoroltatása. A 

természetvédelem fontosságának felismertetése. Aktív tevékenységek: kutató munkák, 

kirándulások, táborozás a természet jobb megismerése céljából. A természetvédelem jeles 

napjainak megünneplése, környezetvédelmi akciónapok. Az egészséges életmód igényének 

kialakítása. Versenyekre történő felkészülés, versenyeken való részvétel lehetősége. 

Az egész tanévet átölelő, sokrétű környezetvédelmi és sport programunkat  tanév végén táborokkal 

zártuk. A színes, mozgásos tevékenységeket magába foglaló sporttáborban 40 kisgyermek vett részt 

június 17-21.héten. Június 17-20. tartott az öko- és művészeti táborunk Nován, ahol 20 kisdiák 

ismerkedett a zalai tájjal az élménypedagógia, az erdőpedagógia és a művészetpedagógia eszközein 

keresztül. A harmadik táborunkban, a napközis táborban 50 tanuló vett részt, a jún. 24-28. Ez is 

tartalmazott ökoiskolai témákat  (vizi , szél, és biomassza erőművek) egy energetikai pályázat 

kezdeteként. 
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 Versenyek, eredmények: 

- Fiú labdarúgás: 

 Egyesületi Bozsik tornák 10x – I.- II. – III. korcsoport  

 Intézményi Bozsik tornák 8x – I. –II. korcsoport 

 Balog kupa 4x – I. –II. – III. – IV. korcsoport 

 Diákolimpia 2x – I. – III. korcsoport 

 Takács János emléktorna – IV. korcsoport 

 U14-es bajnokság – III. – IV. korcsoport 
  

 Balog kupa: I. korcsoport – 5. hely 

 Balog kupa: II. korcsoport – 5. hely 

 Balog kupa: III. korcsoport – 3. hely 

 Balog kupa: IV. korcsoport – 3. hely 

 Diákolimpia megyei selejtező: I. korcsoport – 2. hely 

 Diákolimpia megyei selejtező: III. korcsoport – 5. hely 

 Takács János emléktorna: IV. korcsoport - 2. hely 
 

 

-  Leány labdarúgás 

Március 19-én részt vettünk a Brenner iskolában rendezett Viktória Teremtornán 

Diákolimpia: 

 Megyei Elődöntő: április 30.Vép               III-IV. korcsoport:  1.hely 

 Megyei Döntő: május 16. Répcelak      III-IV. korcsoport: 4.hely 

- Atlétika 

Megyei Diákolimpia: április 24.    Szombathely 

IV. korcsoport: kislabdahajítás: 2. Őri Máté 

magasugrás:  4. Nagy Zsófia 

   8. Takács Eszter 

1500m:  5. Császár Noémi 

   6. Nagy Liliána 

                                                                                  8. Szabó Laura 
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-Megyei Mezeifutó Diákolimpia: március 20.   Szombathely 

Három csapattal (2 lány, 1 fiú) indultunk, sajnos a csapat eredményeket nem sikerült megtudnunk. 

Egyéniben a legjobb eredményt Nagy Zsófia és Nagy Balázs érték el. Mindketten 19. helyen 

végeztek a közel száz fős mezőnyben. 

 

-Kosárlabda 

Dobd a Kosárba! Jamboree 

Oladi Ált. Iskolában : febr. 27. 

Brenner iskola: ápr. 12. 

Körmend  :  március 27 

 

 

Pályázatok 

- Az EFOP 3.3.7-2017-00026 pályázat megvalósítása során Az öko és a sport területén is 

végeztünk feladatokat: 

Öko kirándulásunk során áprilisban az Őrségben jártunk, több alkalommal pedig öko 

szakkörünket tudtuk külső helyszínen, tartalmas programokkal megvalósítani. Részt vettünk az 

egyházasrádóci iskola által szervezett Zöld Diákparlamenten. A tanév végére pedig egy 

csodálatos Tündérkerttel gazdagodtunk, ami nemcsak szép, hanem a későbbiek folyamán 

helyszíne lehet jónéhány terepi foglalkozásnak. A sportban pedig mozgásterápiás 

foglalkozásokra került sor az alsó tagozatosok körében. A pályázat támogatásával beszerzendő 

mozgásfejlesztő eszközöket jelöltünk meg, bízunk benne, hogy szeptembertől már azokat is 

használhatjuk 

 

- Fecskevédelmi pályázat általános iskoláknak: Megismerni, megfigyelni, megszámolni, 

megvédeni - Egy tanév a fecskékért                                                            

Beke Péterné  nyertes pályázata értékes, érdekes és sokszínű feladatot tartalmazott, melynek 
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megvalósításába 8 fő tehetséges felső tagozatos diák lett bevonva, a programok egy része 

pedig kiterjedt az iskolára ,kézműves tanszakra és az óvodára is. 

- Az Iskolavezetés segítségével idén is beadásra került a Decathlon által kiírt sportpálya 

felújítási pályázat. Sajnos nem voltunk a nyertesek között. 

- A Tudás Fája Alapítvány segítségével az első félév végén meghirdetésre került az Ökoráció Díj.  

A tanév végén 5 tanuló nyerte el ezt a díjat az az öt tanuló, akik a második félév során a 

legaktívabban kapcsolódtak be az iskolai környezettudatos tevékenységekbe.  

- A Kinder+Sport pályázat az eddig megszokotthoz képest jóval később érkezett, így idén  a II. 

félév eseménye lett. Az játékos sportdélutánokat magába foglaló alapprogramon kívül 

kisorsoltak minket az iskolák közötti megmérettetésekre is. Február közepétől április közepéig 

készültünk az ügyességet és gyorsaságot igénylő játékokon kívül számos másfajta feladatból álló 

megmérettetésre. A kitartó gyakorlással a regionális elődöntőn csapatunk az előkelő második 

helyezést érte el. A gyakorlások során kaptunk labdákat, karikákat, bójákat; a verseny után pedig 

az összegyűjtött pontokból új zsámolyokat „vásároltunk”. 

 

Balesetek: 
 
- Őri Benjámin  8.a.  Szekrényugrás közben a keze szenvedett balesetet. 

  
Felmentések: 

-Teljes felmentés:  Kiss Rebeka (8. o.),  Szabados Rebeka (8. o.),  Kertész Cintia (6. b) 

-Részleges felmentés: László Virág Dzsenifer (6.b) 
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Egyéb 

Az alsó tagozatos testnevelés_ heti három óra 

A tanulással eltöltött tanórák között a gyerekek örömmel jöttek testnevelés órákra, ahol a sokfajta 

mozgás jótékony hatással van rájuk. A mozgástanulás és az életkoruknak megfelelő 

képességfejlesztés legfontosabb eszköze itt a játék, és a játékos formájú tevékenységek. A kognitív 

képességek- főleg a számolás- fejlődésével a játékok sikeressége, vagy néhány gyakorlat 

végrehajtása jobban kézzelfoghatóvá vált a számukra. Sajnos a szabályok elsajátítása és betartása 

még sok tanulnivalót hagy maga után. A türelem, a másokra figyelés, a kötelességtudás, a felelősség 

vállalása, a győzelem és a vereség megélése, a tartós figyelem fejlesztése igen nagy feladat az alsós 

pedagógiai tevékenység folyamán.                                                                                                                      A 

2., majd a -3. osztályos korukra a mozgásfejlődésük látványos minőségi javulást mutat. Nagy 

fontossággal bír számomra- különösen a 3.b és 4.b osztályokban - továbbra is az adott feladatra való 

odafigyelés fejlesztése, valamint a balesetvédelem, és a másik gyerek testi épségének megóvásának 

megtanítása. Sokszor úgy érzem, több energiát kell befektetnem ezekben az osztályokban a páros, 

csoportos, vagy csapatban végrehajtott mozgások, játékok viselkedéskultúrájának elsajátítására, 

mint az egyes elemek megtanulására.                                                                                                                                                                                                                                               

Az értékelést a gyermekek egyéni fejlettségi és fejlődési jellemzőihez igyekszem igazítani, valamint 

nagy hangsúlyt kap   hozzáállásuk, aktivitásuk.      

Az 1. osztályos tanulók testnevelés órára való készülésében, a szokásrendek kialakításában és 

betartatásában nagy segítségemre van a pedagógiai asszisztensünk, Éva, aki munkájával és 

személyiségével egyaránt támogatja a pedagógiai munkámat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csatolásban Soós Eszter és Takács Csaba beszámolói 
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Soós Eszter 

TESTNEVELÉS 

2018-19 

II. félév 

ATLÉTIKA VERSENYEK 

 

Megyei Mezeifutó Diákolimpia: március 20.   Szombathely 

 Három csapattal (2 lány, 1 fiú) indultunk, sajnos a csapat eredményeket nem sikerült 

megtudnunk. Egyéniben a legjobb eredményt Nagy Zsófia és Nagy Balázs érték el. Mindketten 19. 

helyen végeztek a közel száz fős mezőnyben. 

Megyei Diákolimpia: április 24.    Szombathely 

V. korcsoport: kislabdahajítás: 2. Őri Máté 

magasugrás:  4. Nagy Zsófia 

   8. Takács Eszter 

1500m:  5. Császár Noémi 

   6. Nagy Liliána 

   8. Szabó Laura 

Két éremesélyes tanulónk nem tudott indulni (Boncz Flóra, magasugrás és Németh Áron, 

100m). Sajnos évek óta nem tudunk távolt ugrani, mivel nincs távolugró gödrünk, így idén nem 

indultunk a többpróba bajnokságon. Remélhetőleg valamikor a mi pályánkat is felújítják, ahogy a 

tankerület más iskoláiban megtették. 

LEÁNY LABDARÚGÁS 

 Március 19-én részt vettünk a Brenner iskolában rendezett Viktória Teremtornán. Itt azok a 

lányok szerepeltek iskolánk csapatában, akik még nem játszottak tétmeccset. Célunk a 

tapasztalatszerzés volt. 

Diákolimpia: 

 Megyei Elődöntő: április 30.  Vép 

  III-IV. korcsoport:  1. Vép 
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 Megyei Döntő: május 16.  Répcelak 

  III-IV. korcsoport: 4. Vép 

Csapatunkban csak két nyolcadikos tanuló van, így nagyon fiatal gárdával vágtunk neki a 

meccseknek. A megyei elődöntőben a Vasvár csapatát győztük le, így továbbjutottunk a megyei 

döntőbe. A répcelaki rendezvényen a negyedik helyet szereztük meg. 

A csapat tagjai:  Takács Eszter, Jánosi Johanna, Jánosi Dorottya, Beke Katrin, Márkus Dorina, 

Szijártó Jázmin, Bokor Dalma 

Intézményi Bozsik Program: 

Három éve csatlakoztunk az Intézményi Bozsik programhoz. A környező települések (Vasszécseny, 

Sorkifalud, Táplánszentkereszt, Rum) leány csapataival játszottunk.  

 

DOBD A KOSÁRBA! 

Hét éve csatlakoztunk az országos „Dobd a kosárba!” programhoz, amely keretében az alsó 

tagozatos tanulók hetente két  alkalommal labdás ügyességfejlesztő (kosárlabda) foglalkozáson vehetnek 

részt.  A két csoportba (1-2. osztály, 3-4. osztály) összesen 30 kisdiák jár. Tanév végéig a beígért pólók 

nem érkeztek meg. A program folytatása a jövő tanévben még kérdéses. 

 Tavasszal több jamboree-n is voltunk. A 3-4. osztályosok 3-3 ellen játszottak egy palánkra az 

oladi iskolában (febr. 27.) és a Brenner iskola (ápr. 12.) hatalmas tornacsarnokában (amelynek a szertára 

is kétszer akkora, mint a mi tornaszobánk). Voltunk a Nagy Lajos Gimnáziumban is, itt a kétpalánkos 

játékot játszottuk a Falco utánpótlás játékosaival. Az 1-2. osztályosok jamboree-ja március 27-én a 

körmendi kosárcsarnokban volt. 

 

KORCSOLYA 

 A Tudás Fája Közalapítvány segítségével február 21-én a jelentkező gyerekek (70 fő) 

kipróbálhatták Vas megye első fedett korcsolyapályáját Kőszegen.  A kezdő korcsolyázók kis 

pingvin bábuk segítségével gyakorolhattak. 

 

PÁLYÁZAT 
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 A Decathlon „Sportból a legtöbbet! 2019” pályázat segítségével szerettük volna felújítani a 

nagyon rossz állapotban lévő kézilabda pályánkat. Sajnos nem voltunk a nyertesek között. Köszönet 

Bándoliné Pájer Évának a pályázat megírásáért és Varga Elek Úrnak, a Geomé vezetőjének a 

pályázatíráshoz nyújtott segítségért. 

 

SPORTTÁBOR 

 40 gyerek vett részt a június 17-től 21-ig tartó táborban. A gyerekeknek két csoportban tartottunk 

foglalkozásokat. Az egyik csapat a labdarúgó edzéseken vett részt. A másik csoport is labdával 

ügyeskedett. Megtanultunk új labdás játékokat, népi játékokat, próbálkoztunk a tenisszel és a 

megunhatatlan kidobó sem maradt el. Nagyon népszerűek voltak az új játékok. Strandolni is voltunk és 

mászhattak a gyerekek a Holdfényliget kötélpályáin. Pénteken a kerékpáros közlekedés volt a téma: 

kerékpártúra Vasszécsenybe, ügyességi pálya, KRESZ 

 

ÓRÁK 

Felmentettek: 

 Teljes felmentés:  Kiss Rebeka (8. o.) 

    Szabados Rebeka (8. o.) 

    Kertész Cintia (6. b) 

 Részleges felmentés: László Virág Dzsenifer (6.b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takács Csaba 
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2018/2019– tanév II. félévi beszámoló 

Fiú labdarúgás: 

Az iskolában az I. félévhez képest nem változott a labdarúgószakkör működése. Az alsós évfolyamok, iskolai 

kereteken belül járhattak edzésre.  

Negatívum, hogy a második félévben több gyerek is akkor járt edzésre mikor kedve volt hozzá. A gyerekekben 

semmi önállóság nincs, ha nem mész utánuk elfelejtenek mindent, folyamatos kontroll alatt kell őket tartani. 

Sajnos a szülők sem voltak mindig partnerek a gyerekek versenyeztetésében. Nekik az a kényelmes, ha 

mindent megoldanak helyettük és nekik semmit sem kell tenni azért, hogy a gyereke sportolhasson. Mondom 

ezt azért, mert a hétvégi (vasárnapi) tornákra nem mindig hozták el a gyerekeket, pedig csak a pályáig kellett 

volna lehozni őket. Szomorú az volt, hogy sokszor még csak nem is értesítettek arról, hogy gyermekük nem 

jön a versenyre és az indulásnál szembesültem a hiányos létszámról, ami többször problémát okozott.  

 

Sajnos a tárgyi feltételek és a körülmények (pálya minősége, terem mérete), nem a legideálisabbak (évről 

évre rosszabb) a jó munka elvégzésére, ennek ellenére a gyerekek örömmel jönnek focizni.  

Az I. és II. korcsoportban összesen 28 gyerek focizott. 

 I. korcsoport (1-2. osztály) 

 II. korcsoport (3-4. osztály) 
A nagyobb korosztályok hasonlóan az eddigiekhez, a helyi sportegyesület edzéseit látogathatták: 

 III. korcsoport (5-6. osztály) 

 IV. korcsoport (7-8. osztály) 
Az iskola a II. félévben is részt vett a Bozsik labdarúgó programban, melynek voltak iskolai és egyesületi tornái. 

Az iskola és az egyesület közötti együttműködési megállapodás továbbra is működött. Az Intézményi Bozsik 

programban való szereplésért iskolánk sportszertámogatásban részesült.  

Edzések száma nem változott: korosztályonként 2 

Edzések időtartama: 60 perc 

 

Versenyek, 2018/2019 – os tanév II. félév: 

 

 Egyesületi Bozsik tornák 10x – I.- II. – III. korcsoport  

 Intézményi Bozsik tornák 8x – I. –II. korcsoport 

 Balog kupa 4x – I. –II. – III. – IV. korcsoport 

 Diákolimpia 2x – I. – III. korcsoport 

 Takács János emléktorna – IV. korcsoport 

 U14-es bajnokság – III. – IV. korcsoport 
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Bozsik tornákon szép eredményeket értünk el, igaz ezeken a rendezvényeken az eredmény másodlagos. A fő 

hangsúly a játékon van, azon, hogy minden gyerek játsszon, érezze jól magát és minél jobban szeresse meg a 

labdarúgást.  

 

 

Fontosabb eredmények: 

 Balog kupa: I. korcsoport – 5. hely 

 Balog kupa: II. korcsoport – 5. hely 

 Balog kupa: III. korcsoport – 3. hely 

 Balog kupa: IV. korcsoport – 3. hely 

 Diákolimpia megyei selejtező: I. korcsoport – 2. hely 

 Diákolimpia megyei selejtező: III. korcsoport – 5. hely 

 Takács János emléktorna: IV. korcsoport - 2. hely 
 

Sajnos ebben a tanévben sem jutottunk egyik korcsoporttal sem a megyei döntőbe. A lebonyolítási rendszer 

miatt nehezebben tudtunk döntőbe kerülni. Míg előző években a városkörnyéki iskolák ellen játszottuk a 

selejtezőket (Táplán, Vasszécseny, Ják….. stb.), most a nagyobb gyereklétszámmal rendelkező iskolák (Sárvár 

– 3 iskola, Szentgotthárd, Celldömölk -2 iskola) csapatai ellen kellett felvenni a versenyt. A mérkőzéseken 

helytálltunk, szoros mérkőzéseket játszottunk. Játékban jók voltunk, viszont a koncentráció hiányzott. 

Összességében jó mérkőzéseket játszottunk, amelyek jól szolgálták a gyerekek fejlődését.   

A tanév elején kitűzött célokat maximálisan teljesítettük az év folyamán. 

Kitűzött célok: 

 eredményes szereplés tornákon, nem helyezésfüggően 

 erős mentalitású, fejlődni képes közösség kialakítása 
 

Általános képzési célok: 

 gyerekek technikai tudásának fejlesztése 

 taktikai fegyelem kialakítása 

 fizikai képzés  

 mentális képzés 

 

 

Vép, 2019-06-24       Takács Csaba 
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Nap 

 

 

Esemény, tevékenység, 

megvalósítandó cél, feladat 

 

Résztvevők 

 

Felelős 

 

Dokumentáció 

 

Február 

 

 

4 A Tisza élővilágának napja 

információ szerzés                               

a természetismereti, ökológiai 

honlapokról 

 

ökoszakkör. Csákvári Bea 

 
 

5. Vizes élőhelyek világnapja 

Téli gyalogtúra a Gépészképzői 

mögötti patakpartra, hódok 

élőhelyének megfigyelése 

3-8.o.öko, term. 

ism szakkör, 

tehetség gond. 

Csákvári Bea 

 
 

 Az év élőlényei rajzpályázat Idén a 

Fecskevédelmi-projekt 

támogatásaként: fecskék rajzpályázat 

 Saly Rita 

 
 

20. Öko munkaközösségi értekezlet.    

A félév feladatai, különös tekintettel a 

Fenntarthatósági Témahétre 

Öko 

munkaközösség 

tagjai 

Csákvári Bea  
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28. Nyitott szakmai konferencia 

a szombathelyi Képtárban:  

A 2019-es év élőlényei 

Természetismereti 

tehetséggondozásra 

járó felsősök 

Csákvári Bea,  

Beke Péterné 

 
 

 

 

sport Balog kupa teremlabdarúgó torna  Takács Csaba  

 Jelentkezés a Kinder +sport 

pályázatra és a felkészülés 

megkezdése.  

14 ügyes és lelkes , 2-4 osztályos 

tanuló kiválasztása, sok-sok 

gyakorlás, és a dokumentációk 

vezetése 

Balázs Márk, Nagy 

Erik, Nagy Regina, 

Polgár Lili, Süle 

Mihály, Őri Lilla, 

Őri Jázmin, Darics 

Bence, Cser Zénó, 

Reszegi Bianka, 

Scher Adél, 

Gábriel Panna, 

Boncz Domán, 

Balogh Dávid 

Csákvári Bea 

 
 

 

21 Korcsolyázás Kőszegen 70 fő alsós és 

felsős tanuló 

Soós Eszter 

 
 

27. Dobd a kosárba! 

Oladi iskola 

 

 

 

 

 

 Soós Eszter  
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Március 

 

 

 Megismerni, megfigyelni, 

megszámolni, megvédeni 

Fecskevédelmi pályázat – Sokrétű 

programok: Kutató munka, előadás, 

kézműves foglalkozás, rajz…        

Külön beszámoló készült 

Az iskola diákjai a 

legkülönfélébb 

programokon 

Beke Péterné 

 

18-

22. 
Fenntarthatósági Témahét 

Komplex program  a minisztériumi 

ajánlás figyelembe vételével. 

Külön beszámoló készült. 

1-8.osztály 

öko mk tanárai 

alsós tanítók 

Csákvári Bea 

 
18. A ragadozó madarak megismerése 

Interaktív foglalkozás, solymász 

bemutató 

(Vadászmadár Kft) 

iskola tanulói Pusztai Krisztina 

 
19. Kiváncsi Természet a Bolyai 

laborban 

7. évfolyamosok Beke Péterné 

Somogyi Gabriella 

Soós Eszter 

 
 

21. A víz világnapja 

Komplex programok. Pl: vízminta 

vizsgálat a patakban. A patak apró 

élőlényei. 

 

3-4-5. o. öko szakkör, öko 

munkaközösség, alsós 

osztályfőnökök 
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18-22 Műanyag kupakok gyűjtése, 

mérése, elszállíttatása 

Az iskola diákjai Csákvári Bea,    

Bándoliné P. Éva 

 
 

21.22 Bekapcsolódtunk „Az önkéntesen a 

tiszta Magyarországért” 

programba 

 a Te szedd akció keretében 

Az iskola diákjai és 

pedagógusai 

Csákvári Bea 

Bándoliné P. Éva 

 
 

25. Meteorológiai világnap.  

Időjárás, természet… 

Az időjárás elemeinek megfigyelése, 

séta a természetben. 

ökoszakkör, 

tehetség gondozás 

Csákvári Bea 

 
 

Sport 

27. 
Dobd a kosárba ! Jamboree 

Körmend 

 Soós Eszter  

 

 NETFIT mérés Testnevelők,         

5-8. oszt. tanulók 

Soós Eszter  

19. Leány labdarúgás Viktória 

teremtorna 

   

20. Megyei Mezeifutó Diákolimpia csapat és egyéni 

versenyek 

SoósEszter  
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 Kinder+Sport 

pontgyűjtő sportfoglalkozások, 

feladatok : rajzolás, plakátkészítés, 

csatakiáltás. 

14 fő 

2-4.oszt tanuló 

Csákvári Bea 

 
 

14. Márc. 15. ünnepség.  

Néptánc 

 Horváth Zoltán 

 
 

 

 

 

 

 

 

Április 

 

 

17.  Öko kirándulás 

Őrség 

17 fő 

2.és 4. osztályos 

tanulók 

Boldizsár Kati 

Stifter Lívi 
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25-28 A Föld napja 

komplex programok 

3-8.o öko munkaközösség, 

öko szakkör, 

osztályfőnökök 

 
 

29-

30. 
Papírgyűjtés 

A II. félévi papírgyűjtést a 

Diákönkormányzat szervezte és 

bonyolította le 

 

1-8.o. Saly Rita   

Sport 

12.  

Dobd a kosárba! 

Brenner Iskola 

 Soós Eszter  

 NETFIT mérés 5-8.o 

Testnevelők 

Soós Eszter  

 

 

 

16. Kinder+Sport Regionális döntő 

Bük, Sportcsarnok 

 II. helyezés 

 

 

14 fő 

2-4.o. tanuló 

Csákvári Bea 

 

 
 

  Bozsik Tavaszi labdarúgó torna  Takács Csaba  

30 Leány labdarúgás Diákolimpia 

megyei elődöntő, Vép 

 Soós Eszter 
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Május 

 

 Örökös Ökoiskola  

Pályázat írása és beadás 

 Bándoliné P. Éva 

Csákvári Bea 

 

15 Madarak és Fák napja 

programsorozat: 

faliújság készítés, madármegfigyelés, 

fészeképítés, rajzolás, színezés 

 

2-6. o. Csákvári Bea 

Boldizsár Kati 

Beke Péterné 

 
 

 Mit láttam az erdőben? 

rajzpályázat 

Művészeti tagozat 

képzőműves 

tanulói 

Saly Rita 

 
20. Kis- Balaton kirándulás 17 tanuló 

IPR 

Bándoliné P. Éva 

Saly Rita 

 
 

 

22 Zöld Diákparlament 

Az egyházasrádóci általános 

iskolában 

Dömötör 

Nagy Zsófia 

Németh Áron 

Németh Liza 

Molnár Krisztina 

Bándoliné P. Éva 

Csákvári Bea 
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22-24 Erdei iskola 5.évfolyam 5.o. osztályfőnökök: 

Szalai Gabriella 

Somogyi Gabriella 

   
 

28. Zöldkártyagyűjtők jutalom 

kirándulása 

Ság hegy, Kemenes Vulkánpark 

 

17 tanuló, akik a 

legtöbb 

zökdkártyát 

gyűjtötték  

 Bándoliné P. Éva, 

Csákvári Bea 

 

Sport     

16. Leány labdarúgás Diákolimpia 

megyei döntő, Répcelak 

III-IV. 

korcsoport 

Soós Eszter  

 Atlétika Diákolimpia 

kislabda hajítás, magasugrás, 1500 

méter 

Őri Máté, Nagy 

Zsófia, Takács 

Eszter, Nagy 

Liliána, Császár 

Noémi 

Soós Eszter 

 
 Takács János Labdarúgó Emléktorna 

Vép, Sportpálya 

II.helyezés 

Vép, Kőszeg 

Vasszécseny, 

Szombathely 

iskolák 

focicsapatai 

Takács Csaba 

     

 NETFIT feltöltés  Soós Eszter  

 

Június 

 

 

 Az Ökoráció díj.  Csákvári Bea  
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A pályázó gyerekek nevének és öko-

tevékenységeinek felterjesztése 

4. Zöldkártyagyűjtés 

értékelése : oklevél, jutalom 

 

Hirdetés az 

aulában 

 Csákvári Bea 

 
 

11-

12. 
Szemétszedés az udvaron.   Osztályfőnökök  

13. Az öko munkaközösség témanapja  

Tündérkert avató 

 

 Molnár Krisztina 

Bándoliné P. Éva 

 
     

17-

20. 
Öko-művészeti tábor  

Külön beszámoló készült 

 

20 tanuló Csákvári Bea 

Saly Rita 

 
Sport 

6. 
Testnevelés mk. megbeszélés    

13. Hatos Napok: Sportnap Az iskola 

pedagógusai és 

diákjai 

Csákvári Bea 

Soós Eszter 

Takács Csaba 
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17-

21. 
Sport tábor  Soós Eszter 

 
29. Éves beszámoló elkészítése, Öko-és 

sport munkaközösség éves 

munkájának értékelése 

 Csákvári Bea  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPR PROGRAM 

 

ÉVES BESZÁMOLÓ 

218/2019. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vép, 2019. június 30.                                            Bándoliné Pájer Éva 

                                                                         intézményvezető helyettes 

                                                                               IPR csoportvezető 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A munkacsoport tagjai: 

 

Pedagógus Végzettsége Jelenlegi munkaköre 

 

Bándoliné Pájer Éva földrajz-népművelő szakos 

általános iskolai tanár 

intézményvezető helyettes 

Benczik Gyuláné általános iskolai tanító 2.E osztály osztályfőnöke 

 

Saly Rita biológia-rajz szakos 

általános iskolai tanár 

a művészeti iskola tanára 

7.b osztály osztályfőnöke 

 

 

A programot 2018. szeptember 1-én indítottuk azzal a céllal, hogy a hátrányos helyzetű 

gyermekek esélykülönbségeit minél eredményesebben kiegyenlítsük az iskolákban. A 

program megvalósítása által a hátrányos helyzetű gyermekek befogadóbb iskolai 

környezethez és az iskolai sikerességükhöz szükséges fejlesztésekhez juthatnak hozzá. 

 

A programtól a következő eredményeket vártuk 

- növekedjen az évfolyamvesztés nélkül haladó hátrányos helyzetű tanulók száma 

- csökkenjen az intézményben az iskolarendszerű oktatásból kikerülők, a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma 

- csökkenjen az iskolai hiányzások száma 

 

A programba 18 tanulót vontunk be, 3 csoportba osztva. Az egyes fejlesztő munkacsoportban 

tevékenykedő pedagógusok hetente 1 alkalommal, vagy kéthetente 90 percben, összesen évi 

36 órában képesség-kibontakoztató foglalkozásokat szerveztek. A fejlesztő-felzárkóztató 

foglalkozások a tanulók egyéni adottságaihoz, képességszintjéhez igazodva kerültek 

megszervezésre. A képességfejlesztő foglalkozásokon a pedagógusok elsősorban tantárgyi 

megsegítést nyújtottak, de emellett nagy hangsúlyt fektettek a motiváció erősítésére, ami az 

integrációs program egyik alapvető feladata. A hozzájuk tartozó tanulók számára egyfajta 

mentori szerepet is képviseltek, figyelemmel kísérték tanulmányi, szociális, közösségi 

életüket és patronáló tevékenységgel álltak mellettük. Ha szükséges volt, felvették a szülői 

házzal is a kapcsolatot. 



 

A félév során, az igényekhez igazodva – látva az iskola félévi lemorzsolódást mutató 

statisztikáját, szükségessé vált a mentoráltak körének bővítése, illetve a csoportok 

átrendezése. A 2. félévtől elengedhetetlen volt az inkább felső tagozatos, rászoruló tanulókkal 

történő foglalkozás. A félévi bukások, a sok iskolai hiányzás, a magatartásproblémák, a 

motiváltság teljes hiánya, az „iskolakerülés” néhány tanuló esetében sürgőssé tette a 

„beavatkozást”, az IPR program újra gondolását. 

Intezívebb felzárkóztató foglalkozások elindítását, szaktantárgyi megsegítést igényeltek a 

tanulók. Emellett az egyéni beszélgetések, a családdal való kapcsolattartás , a jövőkép 

megfogalmazása és élményt nyújtó közös programok jelentettek némi segítségnyújtást. 

 

Jelentősen csökkent a bukások száma a tavalyi tanévhez viszonyítva: 

 

- Sárközi Evelinnek a magas iskolai hiányzása ellenére csak egy tantárgyból, 

- Komláti Lászlónak szintén egy tantárgyból kell javítóvizsgát tennie 

- Czene Rolandnak sikerült a HÍD programba kerülés, a 8. osztályt ennek keretében 

folytatja 

- Komláti Jázmin tantárgyi bukásait is sikerült leredukálni egy tantárgyra 

- Nyári Zsaklin rendszeresen, szorgalmasan járt a felzárkóztató foglalkozásokra, 

viszonylag szép bizonyítvánnyal zárta a tanévet 

- segítséget tudtunk nyújtani Hóbor Evelinnek, akit hosszan tartó betegsége, tartós 

kórházi kezelése után sikerült felzárkóztatni 

- sikeresen zárhatta, talán a programnak köszönhetően a tanévet Forgács Virág, ő 

szintén részt vett a felzárkóztató foglalkozásokon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IPR programba kiválasztott tanulók  

 

Tanuló 

 

Osztály Gyermek-

véd. 

HH HHH Veszé- 

lyeztetett 

SNI BTMN 

Benczk Gyuláné 

Balogh Tifani 2.E x x  x   

Horváth Kira 4.b x x  x x  

Balogh Bianka  

1. félév 

4.b x x  x x  

Takács Viktória 4.b x x  x   

Kiricsi 

Szebasztián 

4.b x x x  x  

Saly Rita 

Nyári Angelina 4.b x x   x  

Kolompár Ticiána 5.a x x     

Forgács Vivien 5.a x x  x   

Forgács Virág 5.b x x  x x  

Nyári Zsaklin 7.b x x   x  

Bándoliné Pájer Éva 

Kovács Alíz 1.b x      

Kisvárdai Dorina 1.E x x   x  

Nyári Jázmin 1.b x x     

Lendvai Kevin 1.b x x     

Szigeti Jusztin 3.b x x x x x  

Bándoliné Pájer Éva II. félévtől 

Komláti Jázmin 6.b     x  

Forgács Virág 5.b x x   x  

Hóbor Evelin 5.b       

Nyári Zsaklin 7.b x x x  x  

Komláti László 7.b x    x  

Czene Roland 7.b x x  x   



 

 

A program keretében kirándulásokat szerveztünk a gyerekeknek: 

 

Az I. félévben Szomabthelyen a Kalandvárosba tettünk látogatást. 

A szép, őszi délután kiváló lehetőség volt arra, hogy kirándulni vigyük azon tanulóinkat, 

akiknek ritkábban adatik meg kimozdulni lakóhelyükről. A Szombathelyi Kalandváros remek 

helyszín volt az önfeledt kikapcsolódásra, a társakkal együtt töltött néhány óra, az együtt 

játszás öröme pedig felejthetetlen élményt nyújtott számukra. Az egy hektáros terület 

központjában magasodó favár, kilenc tornyával, csúszdáival és kötéllétráival, a játék 

kimeríthetetlen variációit kínálta. A legmagasabb torony meghódítása komoly kihívás volt az 

ostromló gyerekseregnek. A drótkötélpályán pedig csak kapaszkodni kellett a száguldáshoz. 

Sokak számára ismerősnek bizonyultak a rugós játékok, mászókák, valamint a különféle 

körhinták. A hatalmas park kitűnően alkalmas fogócskázásra és labdajátékokra. A 

Kalandváros mint rendkívül aprólékosan megtervezett, nagyméretű szuperjátszótér játékai 

elég kreatívak és vonzóak voltak ahhoz, hogy a gyerekek órákig  nem unták meg őket és 

élményekben gazdagon térhettek haza.  

A program teljes költségét EFOP 3.3.7-17-2017-00026 pályázatból finanszíroztuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A II. félévben pedig a Kis-Balatonhoz látogattunk, Balatonmagyaród-Fenékpusztára. 

Élményekkel teli, felejthetetlen kiránduláson vettünk rész az integrációs program keretében. 

A program teljes költségét szintén az EFOP 3.3.7-17-2017-00026 pályázatból finanszíroztuk. 

Az állatsimogatóban átélhettük, hogy régen hogyan éltek az emberek az állatokkal együtt a 

mindennapokban. Simogathattunk sok-sok nyuszit, szamarat, bárányt, kecskegidát, pónit, 

bivalyt és törpemalackát. Etettük a lámákat, az őzikéket, tengeri malackákat, 

megismerhettünk még más érdekes, kedves állatkával. Nagy élményt jelentett a 

lovaskocsikázás erdőn-mezőn át a Kis-Balatont megcsodálva. Az állatok csodásak, a velük 

való kapcsolat rákényszerít bennünket, hogy megpróbáljunk olvasni a jelekből: így tanuljuk a 

figyelmet, az együttérzést, a beleérző képességet. Az állatok szeretete és elfogadása 

biztonságérzetet nyújt, segítenek kapcsolatot teremteni másokkal. Lelkesebbé, bátrabbá, 

nyitottabbá válunk, még olyan dolgokra is hajlandók leszünk, amit amúgy nem szívesen vagy 

nem csinálnának meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foglalkozási terv 

3.IPR csoport 

Csoportvezető: Bándoliné Pájer Éva 

 

90 

perc 

Idő-

pont 

Foglalkozás Résztvevők Hiányzó 

1. 

 
 Ismerkedős játékok 

-Folytasd a mesét!-bemutatkozás 

-Ki szereti a….? 

 

Kisvárdai 

Dorina 

Kovács Alíz 

Nyári Jázmin 

Lendvai 

Kevin 

Szigeti 

Jusztin 

 

2. 

 
 Logikai játékok 

-Állatcsalád Hogyan hívják az 

anyaállatot, apaállatot, és a 

kicsinyét? 

-Szólánc 

-Hangcsere 

-Ellentétes szavak 

-Mit írok a hátadra? 

Kisvárdai 

Dorina 

Kovács Alíz 

Nyári Jázmin 

Lendvai 

Kevin 

Szigeti 

Jusztin 

 

3. 

 
 Memóriajáték 

-Én elmentem a vásárba… 

-Tiltott szavak 

 

Kisvárdai 

Dorina 

Kovács Alíz 

Nyári Jázmin 

Lendvai 

Kevin 

Szigeti 

Jusztin 

 

4. 

 
 Mozgáskoordinációs játékok 

-Labdaszállítás két kézzel 

-Hol a labda? 

-Átkelés a folyón 

-Ki tud átkelni a legszélesebb 

folyón? 

-Egyensúlyozás lufival 

Kisvárdai 

Dorina 

Kovács Alíz 

Nyári Jázmin 

Lendvai 

Kevin 

Szigeti 

Jusztin 

 

5. 

 
 Figyelemfejlesztés 

 Vizuális figyelem: 

 -Mi változott? 

-Keresd a párját! 

memóriakártyákkal 

-Kakukktojás játékok 

-Melyik nem illik a sorba? 

-Keresd az egyformákat! 

-Pontok összekötése 

-Építs ugyanilyet - pálcikából, 

kockából  

Kisvárdai 

Dorina 

Kovács Alíz 

Nyári Jázmin 

Lendvai 

Kevin 

Szigeti 

Jusztin 

 



-Tréfás képek 

-Nagy képen kis részlet 

megtalálása 

-Képek átmásolása 

-Felvillantott képek, információk 

megfigyelése (látótér növelése) 

6. 

 
 Vizuális érzékelés, észlelés 

 -Azonosság, különbözőség 

észlelése 

-Kösd össze/jelöld az ugyanolyat! 

-Színezd az egyformát egyforma 

színűre! 

-Alakállandóság (azonos formák 

különböző méretben, helyzetben) 

-Alak-háttér megkülönböztetése 

(mi bújt el?) 

-Változás megfigyelése: hiányok 

pótlása minta alapján 

Kisvárdai 

Dorina 

Kovács Alíz 

Nyári Jázmin 

Lendvai 

Kevin 

Szigeti 

Jusztin 

 

7. 

 
 Auditív észlelés 

 -Légzésgyakorlat hangutánzással 

egybekötve 

-Hangutánzás (állatok, járművek, 

zörejek) 

-Magánhangzók képzése hallás 

alapján 

-Ritmus visszatapsolása, kopogása 

-Suttogó gyakorlatok 

-Hangfelismerés, 

hangdifferenciálás (zöngés-

zöngétlen, zörej, hangszerek, 

hangok,  

   hangos-halk, magas-mély, 

gyors-lassú) 

Kisvárdai 

Dorina 

Kovács Alíz 

Nyári Jázmin 

Lendvai 

Kevin 

Szigeti 

Jusztin 

 

8. 

 

 

 Térészlelés, téri tájékozódás 

 -Testséma kialakítása: fő és 

résztestrészek, funkciójuk, saját 

test elhelyezése térben, 

   tájékozódás a saját testen 

-Oldaliság gyakorlása: egyik majd 

másik oldal, az oldalak 

változtatása, oldaliság gyakorlása 

változó helyzetekben pl. körben 

-Tájékozódás térben: 

viszonyfogalmak pl. tedd a kockát 

a szék alá stb., test mozgatása 

megadott irányba, hármas 

tagozódás észrevétetése padon, 

szekrényben stb, 

-Labirintus játék 

Kisvárdai 

Dorina 

Kovács Alíz 

Nyári Jázmin 

Lendvai 

Kevin 

Szigeti 

Jusztin 

 



 

9. 
 Tájékozódás időben, térben 

-a térkép jelrendszerének alapján 

elemi térkép használata  

-a térképen mérés, a vonalas 

mérték segítségével távolság 

számítás 

- domborzati formák felismerése a 

térkép jelzései alapján  

- a domborzati formák 

csoportosítása különböző 

szempontok szerint  

- közigazgatási térkép használata 

 

Hóbor Evelin 

Forgács 

Virág 

Sárközi 

Evelin 

 

 

10. 
 Természetismereti alapfogalmak 

– a fő- és 

mellékvilágtájak 

– a folyóvizek fajtái  

– az időjárás és az 

éghajlat elemei 

– néhány csapadék 

fajta 

– a röghegységek és a 

lánchegységek 

tulajdonságai 

– a külső erők 

– a víz felhasználási 

lehetőségei 

– a tavak 

keletkezésének 

módjai 

Hóbor Evelin 

Forgács 

Virág 

Sárközi 

Evelin 

 

11. 

 
 Tájékozódás 

- a fokhálózat segítségével 

elemi szinten tájékozódás a 

térképen és a földgömbön 

-  a Föld alakja, tengely 

körüli forgás és Nap körüli 

keringés 

- adatok leolvasása 

domborzati térképről, 

egyszerű következtetések 

levonása a tematikus 

térképek adatainak 

leolvasásakor 

-  földrajzi 

helymeghatározás 

-  nappalok és az évszakok 

változásának az okai  

Komláti 

Jázmin 
 

12. 

 
 Szövegértési gyakorlatok 

 

Komláti 

László 
 



Nyári Zsaklin 

Czene Roland 
13. 

 
 Játékos vizsgálatok az emberi 

tájékozódással kapcsolatban: 

irányok érzékelése bekötött 

szemmel (különböző testtartásban, 

lassú és gyors mozgás vagy forgás 

után és közben), hangok irányának 

érzékelése, tájékozódás illatok, 

egyéb környezeti hatások alapján. 

Komláti 

László 

Nyári Zsaklin 

Czene Roland 

 

14. 

 
 Térképészeti gyakorlatok, 

számítások végzése, mértékszám, 

távolságmérés 

Hóbor Evelin 

Forgács 

Virág 

Sárközi 

Evelin 

 

15. 

 
 Kompetencia feladatok 

gyakorlása: ismeretterjesztő 

szöveg értelmezése 

diagramok készítése, leolvasása, 

elemzése 

 

Komláti 

László 

Nyári Zsaklin 

Czene Roland 

 

16. 

 
 Kompetencia feladatok 

gyakorlása: ismeretterjesztő 

szöveg értelmezése 

táblázatok szövegértése, 

menetrend használata 

Komláti 

László 

Nyári Zsaklin 

Czene Roland 

 

17. 

 
 Égtájak gyakorlása, alaprajz 

készítése 

Hóbor Evelin 

Forgács 

Virág 

Sárközi 

Evelin 

Komláti 

Jázmin 

 

 

 
     Vép, 2019. június 15.                                               Bándoliné Pájer Éva   

                                                                                           csoportvezető                                                                            
                                                                                                                                     

 



 

 

 Beszámoló 2. félév-2018-2019 

 

 
Készítette: Szalay Gabriella 

2019. június 20. 



 

  

 A  Boldog Iskola munkacsoport  4 pedagógus bevonásával / Saly Rita, Somogyi Gabriella, 

Boldizsár Katalin, Szalay Gabriella és az intézményvezető : Molnár Krisztina irányításával a 

2. félévben is folytatta a megkezdett munkát. 

5 témában tartottunk már boldogság órákat:  

 megküzdési stratégiák 

 apró örömök élvezete 

 a megbocsátás gyakorlása 

 testmozgás 

 fenntartható boldogság 

 

Minden hónapban másik pedagógus, másik csoport töltötte fel munkáját a Boldog Iskola 

honlapjára. Íme néhány kép a teljesség igénye nélkül az órákról: 

Megküzdési stratégiák:

 



Apró örömök élvezete

 

 

 

 

 



A megbocsátás gyakorlása:

 

Testmozgás: 

 

 



 

Fenntartható boldogság: 

 

 

Az órákat tanulók, pedagógusok egyaránt nagyon élvezték, nagy örömmel várták. 

A második félév során több megbeszélésünk, programunk volt: 

 február 12-én: egy film készítését terveztük el. Minden pedagógus bemutató órát 

tartott, aminek egy részletét felvettük. Ebből egy film készült, ami az iskola honlapján 

megtekinthető. Szerintem nagyon jól sikerült. Ugyanezen a megbeszélésen 

készültünk fel a márciusi szakmai bemutatóra. 

 Március 11- én: az érdeklődő pedagógus kollégáknak a Szombathelyi Pedagógusok 

Szakmai Képviseletének felkérésére egy bemutatót tartottunk a Boldog Iskola eddigi 

munkájáról. Megmutattuk a készített filmet. Igazgatónő: Molnár Krisztina egy 

tartalmas prezentációban ismertette a Boldog Iskola program lényegét. A programot 

kötetlen beszélgetés zárta. A visszajelzések szerint is nagyon jól sikerült ez a délután. 



 Április 17-én kollégánk Boldizsár Katalin részt vett a Föld napján való éneklésben is 

egy öko kirándulás keretében:

 
Egy oklevelet kaptak a részvételért: 

 

 

 

 Május 30-án kollégáink részt vettek az országos szakmai napon: megerősítést 

kaptunk, hogy jól dolgozunk, biztatást, hogy folytassuk. 

 Június 14-én tartottuk a záró projektet, ahol összefoglaltuk munkánkat, kiállítást 

rendeztünk, énekeltünk… 

 Június hónapban beadtuk a jövő évi pályázatot. Reméljük, nyer és folytatódhat a 

megkezdett munka. 



 Június hónap végén talán végre sikerül elvégeznünk a 30 órás tanfolyamot, összejön a 

létszám. Már háromszor jelentkeztünk, de létszám hiányában elmaradt. Köszönjük 

igazgatónőnek a támogatást, hogy most végre sikerül. 

 

 

 



 

Tanév végi beszámoló 

SNI tanulók 

Készítette: Tancsics Anett gyógypedagógus 

 

A 2018/2019-es tanév II.félévét Zsikláné Kovács Csilla nyugdíjba vonulása után február 5-től 

44 SNI tanuló fejlesztésével kezdtem meg. 

A félév első feladata az órarend és a csoportbeosztások elkészítése volt. 

Tisztelettel köszönöm a kollégák toleráns magatartását a kezdeti nehézségek miatt. Nem volt 

egyszerű egy gördülékenyen, a törvényi előírásoknak megfelelően működő beosztás készítése. 

A gyerekek gyorsan alkalmazkodtak, hamar hozzászoktak az új rendhez, 2hét után már 

minden résztvevő tisztában volt az új fejlesztő órák menetével. 

A legegyszerűbb megoldás a csoportok alakításához az osztályok szerinti beosztás bizonyult. 

Így nagy felelősségem volt a fejlesztő órák alatti alapos és gondos differenciálás.  

 

A csoportok beosztása a következőképpen alakult: 

- 1. évfolyam: 3 SNI tanuló: 1 tanulásban akadályozott, 1 tanuló kevert spec.fejl.zavar, 

1 tanuló elektív mutizmus diagnózissal 

- 2. évfolyam: 3 SNI tanuló: 1 tanuló hallássérült, 1 tanuló autizmus spektrumzavar, 1 

tanuló kevert spec.fejl.zavarral 

- 3.A: 3 SNI tanuló: 1 tanuló tanulásban akadályozott, 1 tanuló dyslexia, dysgraphia, 

figyelemkoncentrációs nehézség, 1tanuló iskolai készségek kevert zavara 

- 3.B: 5 SNI tanuló: 1 tanuló tanulásban akadályozott, 2 tanuló kevert spec.fejl.zavar, 1 

tanuló dysgraphia, 1 tanuló iskolai készségek kevert zavara 

- 4.A: 2 SNI tanuló: 1 tanuló iskolai készségek kevert zavara, 1 tanuló dyslexia, 

dysgraphia 

- 4.B: 5 SNI tanuló: 1 tanuló enyhe értelmi fogyatékos, 1 tanuló beszédfogyatékos, 1 

tanuló iskolai készségek kevert zavara, 1 tanuló egyéb pszichés fejl.zavar, 1 tanuló 

kevert spec.fejl.zavar 

- 5.A: 1 SNI tanuló: artikulációs zavar, kevert spec.fejl.zavar diagnózissal 



- 5.B: 5 SNI tanuló ( 2 magántanulói státusszal): 2 magántanuló tanulásban 

akadályozott, 2 tanuló kevert spec.fejl.zavarral, 1 tanuló iskolai készségek kevert 

zavara 

- 6.A: 2 SNI tanuló: 1 tanuló nem meghatározott gyermekkori emocionális zavar, 

figyelemzavar, 1 tanuló tanulásban akadályozott 

- 6.B: 5 SNI tanuló: 3 tanuló iskolai készségek kevert zavara, 1 tanuló egyéb pszichés 

fejl.zavar, 1 tanuló dyscalculia, dysgraphia 

- 7.A: 1 SNI tanuló: iskolai készségek kevert zavara 

- 7.B: 3 SNI tanuló: 1 tanuló tanulásban akadályozott, 1 tanuló dyslexia, dysgraphia, 1 

tanuló kevert spec.fejl.zavar 

- 8. osztály: 6 SNI tanuló: 1 tanuló tanulásban akadályozott, 1 tanuló értő és kifejező 

beszéd zavara, 1 tanuló dyscalculia, 1 tanuló kevert spec.fejl.zavar, 1 tanuló dyslexia, 

dysgraphia, 1 tanuló iskolai készségek kevert zavara 

 

A félév első feladatai közé tartozott az SNI tanulók dokumentációjának ellenőrzése, majd az 

egész félév során a rendszeres, folyamatos vezetése.  

Az ellenőrzések során előkerült hiányosságok, a diagnózisok és a szakértői vélemények 

átolvasása után gyors megoldást kellett kérnünk a Bizottságtól 4 tanuló esetében.  

Ennek értelmében Balogh Bianka április 15-től azonnali hatállyal az ARANYHÍD EGYMI 

iskolába került, Berta Kristóf, Kenyeres Adél, Kolompár Liliána a 2019/2020-as tanévet fogja 

a speciális iskolában kezdeni.  

A félév során is érkeztek kötelező felülvizsgálatról újabb szakértői vélemények, ezek alapján 

folyamatosan készítettem el az iskolai határozatokat. 

 

Nagy örömömre szolgált, hogy a félév során fejlesztő órát látogatott iskolánk vezetősége. 

Köszönöm az érdeklődést, szeretettel várom a továbbiakban kollégáimat is! Úgy gondolom, a 

kiscsoportos foglalkozások keretében abban is tudok segítséget nyújtani, hogy ezekkel a 

különleges bánásmódot igénylő tanulókkal hogyan lehet a legideálisabban szót érteni, 

magyarázni, eredményt elérni. 

 



Februárban Kiricsi Adél gyógypedagógus hallgató kezdte meg gyakorlatát csoportjaimban. 

Nagy segítség volt a sok feladatban, a szerteágazó fejlesztendő területekben. A gyerekek 

könnyen alkalmazkodtak személyiségéhez, sokat tanult tőlünk és mi is általa. 

 

A 2018/2019-es tanévet néhány kivétellel minden SNI tanuló sikeresen zárta. 

 A 8.osztályos SNI tanulók a továbbtanulást is képességeikhez mérten alakították, sikeres 

felvételt nyertek mindannyian a megjelölt középiskolákba. 

A tanévben 1 SNI tanuló egyetlen fejlesztő foglalkozáson sem vett részt, ezt a következő 

tanévben esedékes kötelező felülvizsgálati kérelemben is jelezni fogom a Bizottság felé.  

1 tanuló matematika, 1 tanuló fizika tantárgyból pótvizsgát köteles tenni majd augusztusban. 

Kolompár Liliána év közben enyhe értelmi fogyatékos státuszból középsúlyos értelmi 

fogyatékos besorolásba került, a tanév követelményeit nem tudta teljesíteni. Ő szeptembertől 

az ARANYHÍD EGYMI tanulója lesz. 

Forgács Maik a félév során kiírt konzultációs órák közül csak az utolsó foglalkozásra jött el, 

majd az osztályozó vizsgára kijelölt időpontok egyikére sem érkezett meg. Augusztusban 

kapott még egy lehetőséget, ott számot adhat tudásáról. 

 

A tavaszi tankönyvrendelés során a következő tanévre sikeresen összeállítottam az egyéni 

tanrenddel tanuló diákoknak a megfelelő tankönyveket. Editnek köszönöm segítségét! 

 

 

Az idei tanév legnehezebb feladata továbbra is az integráció harmonikus működésének 

segítése volt. Mivel számos fogaskerék összehangolt együtt-dolgozása szükséges ahhoz, hogy 

az integráció valóban tökéletesen, de legalábbis a gyerek számára legideálisabban működjön, 

elegendő egy láncszem hibája és máris eredménytelen.  

A félév során a tantestület nagy részének aktív, hatékony együttműködésének 

eredményeképpen a tanulók a képességeikhez megfelelően tudták teljesíteni a 

követelményeket. Ehhez kellett a folyamatos kommunikáció, esetmegbeszélés, egyeztetés 

köztem és a tanítók, tanárok között.  



Még mindig vannak hiányosságok a tantestületben, nem mindenki részéről tapasztalom a 

toleráns, odafigyelő, differenciáló magatartást a diákok és diagnózisuk felé.  

Elengedhetetlen az SNI tanulók szakértői véleményének alapos ismerete, az alkalmazkodó-

képesség tanúsítása irányukba, készségeikhez, képességeikhez megfelelő eszköztárral való 

tanításuk.   

Dolgozom azon, hogy ezek a hiányosságok, problémák a következő tanévre tovább 

csökkenjenek. 

Rendkívül érdekes és hasznos előadást hallgathattunk meg Somogyi Gabi kolléganőmmel az 

Aranyhíd Egymi szervezésében dyscalculia témakörben. Számtalan hasznos gyakorlati 

segítséget kaptunk ennek a problémának a sikeres kezeléséhez.  

 

A tanév végi leltár elkészítése sikeres volt, ugyanakkor újabb források keresése a jövőbeni 

célom további eszközök beszerzéséhez.  

 

A tanév során az SNI tanulók ellátása mellett szívesen fordítottam időt és energiát a 

diákönkormányzat alsós feladataiban való aktív részvételre, valamint az alsó tagozat 

épületének, faliújságjainak, ablakainak dekorálására. Ennek keretében kialakítottam egy 

olvasó kuckót az alsó tagozat lépcsőfordulójában, amelyet nagy örömömre szolgálva 

állandóan nagy gyereksereg látogat az óraközi szünetekben. Köszönjük az új kanapéhuzatot a 

Tudás Fája Közalapítványnak! A továbbiakban is szívesen vállalom ezeknek a feladatoknak 

az ellátását, egy alsós diákönkormányzati megbízatással.  

 

A következő tanévekre terveim között szerepel egy hagyománnyá kiterjeszthető verseny 

megalkotása Szombathely környéki iskolákban tanuló SNI tanulók számára. Ebben előzetesen 

már támogatást kaptam Krisztitől, nagyon köszönöm előre is a bizalmat! Ennek részletes 

kidolgozása a következők nagy feladata lesz, melyhez egy szaktanári team-mel való közös 

együttműködés eredményeképp létrehoznánk egy saját helyi iskolai versenyanyagot 

integráltan oktatott SNI tanulók számára.  

 



A tanév második felének sikeréhez nagy mértékben hozzájárult Györgyfalvainé Éva 

pedagógiai asszisztens jelenléte. Tökéletes összhangban tudtuk véghez vinni a fejlesztő 

csoportok félévi munkájának feladatait. Mind a gyerekekkel mind velem könnyen és 

maximális tudással igyekezett együtt dolgozni. Hálás vagyok a munkájáért, nagyon köszönöm 

a vezetőségnek, hogy ilyen magas óraszámban a rendelkezésemre bocsátották Évát. Évának is 

nagy tisztelettel köszönöm a munkáját! 

 

A következő tanévet az előzetes számítások alapján 38 SNI tanulóval kezdjük majd már 

ketten, friss diplomás gyógypedagógus-kolléganővel és reményeim szerint továbbra is Éva 

aktív részvételével. 

 

 

 

            

 

 



Diákönkormányzat 

2018/2019. tanév éves beszámoló 

Szeptemberben már az iskola kezdés előtt megkezdődtek a diákválasztások, gyorsan kellett 

iskolai diákelnököt választani. Az iskola diákelnök kampányára 4 tanuló nevezett: Takács 

Eszter 8. A, Dömötör Hanna 7.A, Őri Máté 7. B, Nagy Zsófia 8. A osztályos tanuló. A 

felsősök titkos szavazással végül megválasztották diákelnöknek Nagy Zsófit, aki ebben a 

tanévben elkezdte feladatát és képviselte iskolánkat. Bár Nagy Zsófia lett az elnök, de ebben a 

félévben nagyrészt Dömötör Hannára számítottam főleg. Hanna részt vett a megyei DÖK 

gyűlésen és a versenyeken, programok szervezésében is. Zsófinak rengeteg elfoglaltsága volt, 

nehezen tudtunk időpontot egyeztetni gyűlésekre és megbeszélésekre. Varga Jázmin, Tőke 

Balázs és Pék Kevin pedig szinte a jobb kezem volt. Szó nélkül segítettek mindenben 

bármikor, legyen szó szervezésről, pakolásról vagy programok lebonyolításáról.  

Majd minden felső tagozatos osztály megválasztotta a diákelnököt és a titkárt. A két tanulón 

kívül megválasztották a környezetvédelmi, szabadidő felelőst. Megalakultak az osztály 

önkormányzatok és meglett a Diáktanács végleges tanuló névsora. Az idei tanévben is 

összegyűjtöttük a fontosabb programokat, feladatokat és a gyerekek megosztották saját 

ötleteiket is.  

A diákoknak rengeteg javaslatuk volt az iskolai programokkal kapcsolatban, mindig őket 

megkérdezve szerveztem meg a rendezvény és beosztottuk a feladatokat. 

A házi rend módosításokat is megbeszéltük a DÖK tanács tagjaival, beleegyező nyilatkozatot 

írtak alá ezekkel kapcsolatban. Aláírást gyűjtöttek a szünetekben való mobil telefon 

használattal kapcsolatban, amit én sem tartottam jónak, hiszen nincs szükség telefonra az 

iskolában. 

Az iskolarádió technikai okok miatt sajnos nem tudott megvalósulni, ehhez egy komolyabb, 

fejlettebb hangosító berendezésre lenne szükség. 

A DÖK működési területei és megvalósult feladatai, programjai a 2018/2019. tanévben: 

a. A tanulók érdekeinek képviselete az iskolavezetésben, a tantestületben és az 

osztályközösségekben.  

b. A tanulók mindennapi életének megszervezése, a folyamatos iskolai szintű 

kommunikáció. 

- Az iskolai DÖK faliújság szerkesztése. A diákok folyamatos tájékoztatása az 

iskolai rendezvényekről, programokról és iskolai eseményekről 

- Az osztályönkormányzatok bevonása a közösségeket érintő feladatokról 

(diákgyűlés, megbeszélések) 

- Jelenlét az iskola honlapján és Vépi Krónikában 

c. Kapcsolódás az iskola ÖKO munkájához: 

- Európai Mobilitás Hét programjaihoz kapcsolódás 

- Papírgyűjtés szervezése és lebonyolítása  -  Ősszel és tavasszal 



- Használt elemek és mobiltelefonok, kupakok gyűjtése folyamatosan 

- Őszi és alkalomszerű takarítás, udvar rendezés, „Te szedd mozgalom” 

- Részvétel a rajzversenyeken és ÖKO és művészeti foglalkozásokon 

- Fecske projektben való részvétel 

- „Fenntarthatósági témahét” programjain aktív részvétel 

- Nyári ÖKO tábor szervezése 

d. Kulturális és szabadidős programok: 

- Alsó tagozatosok színház látogatása a Vépi Kultúrházban 

- Felső tagozatosok voltak mozi látogatáson 

- Megemlékezés a Zene Világnapjáról 

- Egészségnevelési hét 

- Pályaorientációs napok 

- Költészet napja 

- „Határtalanul” program megvalósítása 

- Leg- kirándulás szervezése 

- Pedagógus Napi műsor szervezése 

- Osztálykirándulások szervezés 

- Hatos Hetek programjain való aktív részvétel 

e. Hagyományőrző rendezvények és programok: 

- Felavattuk az ötödikeseket 

- Egészségvédelmi napok szervezése, iskolai és osztályszintű programok 

- Adventi gyertyagyújtás az aulában 

- Télapózás osztály és iskola szinten 

- Karácsonyi dekorációk készítése és fenyőfa díszítés 

- Részvétel a karácsonyi műsoron és az Adventi Forgatagban 

- Testvér osztály programok  

- Farsang alsó és felső tagozaton 

- Pünkösdi király választás 

f. Ünnepek és megemlékezések: 

-    Aradi vértanúk gyásznapja 

-    1956. október 23.  

-    Boldog iskola avató ünnepély, Boldog Nap 

-    Doni áldozatokról való megemlékezés 

-    Március 15. műsor 

-    Anyák napi megemlékezések 

-    Nemzeti Összetartozás Napja - Beszámoló a Határtalanul programról 

             g. Versenyek: 

                    -  „Impressziók” című DÖK versenyen iskolánk csapata I. helyet szerzett. 

                        Csapat tagok: Nagy Zsófia, Jánosi Johanna, Dömötör Hanna 

 

             Vép, 2019. június 25.                                                     Saly Rita Veronika 



Ifjúságvédelmi beszámoló 2018/2019. 

 

Ez a második tanév, hogy a gyermekvédelmi munkát ellátom gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelősként az iskolában. Az adatok nyilvántartása mellett a veszélyeztetettség prevenciója, a 

folyamatos kapcsolattartás és a segítségnyújtás a fő feladatom. 

A Gyermekvédelmi törvény és a Közoktatási törvény ide vonatkozó jogszabálya alapján 

2018. szeptemberben az iskola tanulóinak helyzetét vizsgálva – nyilvántartás készült a 

hátrányos helyzetű (HH, HHH) és veszélyeztetett tanulókról. Erről az osztályfőnökök is 

tájékoztatást kaptak. Természetesen ezek az adatok új határozatok, vélemények, 

jogosultságok meghozatalával vagy megszüntetésével, tanulók érkezésével- távozásával, 

költözéssel módosultak.  

Az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal egész tanévben tartottuk a kapcsolatot, szükség esetén 

segítettük egymás munkáját, tájékoztattuk őket a változásokról.  

Iskolánk pedagógusai is aktívan bekapcsolódtak az ifjúságvédelmi feladatok ellátásába, az 

ifjúságvédelmi felelőssel együttesen a törvény adta kereteken belül.  Ha bármilyen problémát 

észleltek tanulóik viselkedésében, magatartásában, tanulmányaiban, az ifjúságvédelmi 

felelőshöz fordultak. Az iskolavezetőséggel való egyeztetés után szakemberhez fordultunk. 

Több esetben kellett jellemzést készíteni az osztályfőnököknek. 

A problémák jellege, amelyekben segíteni kell, a gyermekek életkorából adódóan eltérőek. 

Volt példa nem megfelelő szülői magatartásra: gondozás elmulasztására, felügyelet-

nélküliségre, kiskorú veszélyeztetésére, kiskorú elhelyezésének felülvizsgálatára, 

elhanyagolásra, vagy éppen az iskolakerülés és a nagyon magas hiányzás is probléma volt. 

Sajnos nálunk is előfordult hirtelen előtörő gyermeki agresszió, mely országos jelenség. Az 

agresszió verbális és fizikai formáját is tapasztaltuk a társaik ellen. 

A hátrányos helyzetű tanulók szüleinek figyelmét felhívtuk a napközi fontosságára. Hiszen itt 

felügyelet alatt tud tanulni a gyermek, a napközis nevelők segítik őket a házi feladat 

megírásában. 

Egyre több a gyermekét egyedül nevelő, munkanélküli szülő. Nekik napi gondokkal kell 

megküzdeniük.  Őket tanácsokkal látták el a pedagógusok, baj esetén hova fordulhatnak. 

Nagyon odafigyelünk arra, hogy a tanulók részképesség zavara ne okozzon zavart sem a 

tanórán, sem a családban. Magatartászavaros, antiszociális gyerekek is előfordulnak 

iskolánkban. Az ő megfékezésük okozza a legnehezebb feladatot. Sajnos ezekre a gyerekekre 

jellemző, hogy hiányzik az otthoni családias légkör. Legtöbbjüknél súlyos családi problémák, 



veszekedések, válás van a háttérben. Itt próbálunk a szülőkre is hatni. A helyzet csak ideig-

óráig javul, egy idő után minden kezdődik elölről. 

Mindezekben mindig segítséget adott Kiricsi Adél családsegítő, a vépi Dr. Zmertych Aurél 

Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője. Ő családlátogatást tett 

az érintett tanulók családjainál. Néhány vépi család esetében, ahol kiskorúak is érintettek 

voltak, több alkalommal konzultált az osztályfőnökökkel, illetve a gyermekeket tanító 

pedagógusokkal. Az esetmegbeszélések során elhangzottak hozzájárultak a hatékony 

segítéshez a gyermekek további sorsát illető kérdésekben. 

Illetve Gálovics Gábor, Iskolai Szociális segítő, a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ 

és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa. Ő a 2018/19-es tanév 2. félévében is csütörtökönként 

két órát töltött az intézményben, amelynek során elsősorban a diákokkal foglalkozott. 

Jellemzően magatartási problémák miatt foglalkozott a gyermekkel, de a szülők szétválása, 

illetve gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló veszélyeztetett gyermekekkel is kapcsolatba 

került.  Olykor a tanulók keresték meg, hogy akár barátságról, szerelemről kérjenek 

tanácsokat.  

Több alkalommal vettünk részt Megyehídon a gyermek védelembe vételének, ill.  

elhelyezését felülvizsgáló esetmegbeszélésen. Nem mindig békés hangnemű találkozónak 

voltunk részesei. 

A tanév során az írásbeli jelzéseken kívül a rendszeres konzultációk, esetmegbeszélések 

segítettek abban, hogy egy-egy gyermek ügyében történő változásokat figyelemmel tudjuk 

kísérni, a segítségnyújtás megoldási lehetőségét együtt próbáljuk megkeresni. A jelzőrendszer 

egyéb tagjaival szintén jó munkakapcsolatot sikerült kialakítani: a Családsegítő és 

Gyermekvédelmi Szolgálaton túl a gyermekorvossal, védőnőkkel, gyámügyi előadókkal 

egyaránt. Kölcsönösen tájékoztattuk egymást az aktuális ügyek fejleményeiről, együtt 

kerestük a támogatás lehetőségeit. 

 

Vép, 2019. június 28.                                                                  Gábrielné Balikó Beatrix 

                                                                                             gyermek,-és ifjúságvédelmi felelős 

          

https://www.facebook.com/pages/P%C3%A1los-K%C3%A1roly-Szoci%C3%A1lis-Szolg%C3%A1ltat%C3%B3-K%C3%B6zpont-%C3%A9s-Gyermekj%C3%B3l%C3%A9ti-Szolg%C3%A1lat/651525254857916?eid=ARDSseStdbyiv0YlYXX3cXGCfE7a6A4rjn1ayekA-NeNtzoCGQe1H5CC-d6xpRatH7Aw5BO16XLXn02x&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100000327596546&fref=tag
https://www.facebook.com/pages/P%C3%A1los-K%C3%A1roly-Szoci%C3%A1lis-Szolg%C3%A1ltat%C3%B3-K%C3%B6zpont-%C3%A9s-Gyermekj%C3%B3l%C3%A9ti-Szolg%C3%A1lat/651525254857916?eid=ARDSseStdbyiv0YlYXX3cXGCfE7a6A4rjn1ayekA-NeNtzoCGQe1H5CC-d6xpRatH7Aw5BO16XLXn02x&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100000327596546&fref=tag


KOMPETENCIAMÉRÉS 2018 

 

6. évfolyamon 34 tanuló írt mérést, a jelentésben 30-an szerepelnek. 

8. évfolyamon 17 tanuló írt mérést, a jelentésben 13-an szerepelnek. 

 

Iskolánk tanulói által elért átlageredmény sem matematika, sem szövegértés területén nem tér el 

jelentősen a táblázatban látható viszonyítási csoportoktól. A pedagógiai programban megfogalmazott 

méréseredménnyel szemben támasztott feltételnek megfelelt az iskola. 

 

 

A korábbi mérések tükrében vizsgálva hasonló eredmények születtek. Kivételt képez a 2017-es év 

(szövegértés 8.), amelyhez képest meghatározóan jobb eredmény született. 

  



 

 

   

 

 
 

A 2018-as mérés során sikerült elérni, hogy senki ne legyen a minimum szint alatt szövegértésből. 
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Matematikából és szövegértésből is 2016-banszületett a legjobb átlageredmény (5 év távlata). Ezt az eredményt a 2018-as mérésben szereplő 8. osztályosok 

írták, akik akkor voltak 6. osztályosok.  
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6.  A 

  MATEMATIKA   SZÖVEGÉRTÉS  

NÉV Képesség-pont Képesség-szint Megoldottság % Képesség-pont Képesség-szint Megoldottság % 

Antal Emese 1459 3. 36 1372 3. 43 

Auer Áron 1439 2. 34 1461 3. 53 

Czeglédy Balázs 1794 5. 77 1503 4. 60 

Csonka Áron 1474 3. 39 1510 4. 58 

Deres Máté 1426 2. 32 1454 3. 48 

Dömötör Hanna 1545 3. 48 1624 4. 68 

Eredics Milán 1398 2. 30 1405 3. 47 

Habda Helena 1316 2. 23 1412 3. 50 

Illés Máté 1554 3. 46 1367 3. 40 

Jánosi Dorottya 1489 3. 38 1382 3. 45 

Jávorics Nikoletta 1155 1. szint alatti 11 1271 2. 33 

Kányási Dorka 1595 4. 52 1785 6. 82 

Pankotay Zsófia 1469 3. 38 1586 4. 65 

Szabó Levente 1322 2. 23 1333 2. 38 

Takács Adrienn 
távozott 

1205 1. 14 1335 2. 43 

Tamási Andrea 
Elizabet 

1445 3. 34 1328 2. 40 

Varga Gréta 1272 1. 20 1262 2. 35 
  



 

  MATEMATIKA   SZÖVEGÉRTÉS  

NÉV Képesség-pont Képesség-szint Megoldottság Képesség-pont Képesség-szint Megoldottság 

Boncz Flóra 1329 2. 23 1318 2. 38 

Borovics Kornél 1417 2. 32 1282 2. 35 

Herczeg Adrienn 
Vanessza 

1333 2. 23 1582 4. 63 

Komláti László 1323 2. 18 1325 2. 38 

Kovács-Torma 
Natália 

1530 3. 46 1518 4. 63 

Laurenczi 
Dzsenifer távozott 

1251 1. 18 1355 3. 40 

Márkus Dorina 1266 1. 21 1362 3. 42 

Nagy Kristóf 1682 4. 66 1538 4. 62 

Őri Máté 1665 4. 62 1729 5. 78 

Pintér Angéla 1461 3. 38 1389 3. 43 

Polgár Bence 1798 5. 79 1583 4. 65 

Sinkó Rebeka 1452 3. 38 1449 3. 52 

Szabó Laura 1171 1. 14 1390 3. 45 

Szijj Orsolya 1503 3. 45 1700 5. 73 

Németh Levente 1398 2. 30 1313 2. 38 

Czene Roland 1517 3. 45 1476 3. 53 
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6. a 6. b

Összehasonlítva a két 6. osztály legalacsonyabb és legmagasabb 

képességpontjait matematikából, megállapítható, hogy nincs 

jelentős különbség a két osztály leggyengébb és legjobb 

eredménye között. 

Osztályokon belül azonban már jelentős a két érték közti 

különbség: 

6. a osztálynál ez az érték: 639 képességpont 

6. b osztálynál ez az érték: 627 képességpont 

Itt jön képbe a differenciálás fontossága és a lemorzsolódás 

lehetősége. 



  MATEMATIKA   SZ52ÖVEGÉRTÉS  

NÉV Képesség-pont Képesség-szint Megoldottság Képesség-pont Képesség-szint Megoldottság 

Boncz Boróka 1733 5. 72 1601 4. 69 

2016 1547   1443   

Cseresznyák Dóra - - - - - - 

       

Habda Janka 1554 3. 49 1663 5. 74 

 1569   1549   

Nagy Gergely 1607 4. 54 1760 5. 82 

 1541   1683   

Nyári György 1183 1. 11 1210 1. 31 

 1088   1289   

Olasz Emma 1734 5. 68 1696 5. 79 

 1571   1690   

Pintér Antónia 1728 5. 68 1667 5. 72 

 1636   1563   

Pintér Gergő 1767 5. 74 1870 6. 89 

 1581   1571   

Pogácsás András 1174 1. 12 1274 2. 31 

 1360   1413   

Savanyó Domicián 1684 4. 63 1635 5. 70 

 1462   1475   

Szabó Daniella 1486 3. 42 1541 4. 62 

 1462   1440   

Szijj Krisztina 1383 2. 26 1346 2. 41 

 1403   1260   

Szöllösi Milán 1232 1. 14 1121 1 16 

 1263   1299   
  



Tancsics Martin 1724 5. 65 1855 6. 87 

 1676   1767   

Tóth Barbara 1493 3. 37 1468 3. 54 

 1361   1333   

Vekszli Títcia 1762 5. 72 1816 6. 84 

 1524   1722   

Vilics Dorina 1636 4. 56 1785 6. 82 

 1592   1707   
 

 

  

A 8. osztályos tanulók fejlődése képességpontokban mérve felülmúlta az országos növekedés szintjét. 

A képességpontkülönbségek alapján is fejlődés tapasztalható iskolánkban, míg az országos szinten csökkent a 2018-ban megszerzett képességpontok száma a 

2016-os méréshez képest. 



A 2019-2020-as tanév 8. osztályosai számára iskolánk megrendelte a fejlesztő eszköz csomagot a Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató 

Központtól. Reméljük ennek felhasználásával hatékonyabb fejlesztést tudunk végezni. 

 

Alapszint, minimumszint  

Az alapszint az a minimális szint, amelyet szükségesnek tekintünk a további ismeretek szerzéséhez és a mindennapi életben való boldoguláshoz az adott 

korosztály sajátosságait is figyelembe véve. Ez a képességszint a 6. évfolyamon a 3. képesség-szint, 8. és 10. évfolyamon pedig a 4. képességszint mindkét mérési 

területen.  Legfontosabb a fent említtet szintek alatt teljesítők fejlesztése. A tanulók által elért szintet osztályonként és mérési területenként tartalmazzák a 

táblázatok. A táblázatok az fejlesztésben érintett pedagógusoknak rendelkezésre állnak. 

A minimumszint fogalmát a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet18 határozza meg: 80. § (2) Az iskola székhelye szerint illetékes kormányhivatal felhívja az iskola 

fenntartójának figyelmét, hogy az általa fenntartott iskolában intézkedési terv elkészítését kell kezdeményeznie, ha az adott évben elvégzett mérések 

központilag feldolgozott eredményei alapján a felmért évfolyamok vonatkozásában az iskola bármely telephelyére és bármely képzési típusára vonatkozóan 

 a) a 6. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából nem érte el a 2. képességszintet, 

 b) a 8. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából nem érte el a 3. képességszintet, 

c) a 10. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából nem érte el a 3. képességszintet. Tehát 6. évfolyamon a 2. 

képességszintet, 8. és 10. évfolyamon pedig a 3. képesség-szintet nevezzük minimumszintnek. 

 

Vép, 2019. 06. 25.             összeállította: Beke Péterné. 



ERDEI ISKOLA  

 

 
 

Helye: Zakatoló Erdei Iskola, Csömödér 

Ideje: 2018. május 20-22. 

Osztályok: 5.a, 5.b 

Kísérő tanárok: Szalay Gabriella, Somogyi Gabriella 

 Tanulók létszáma: 21 

 

 

 

 

 

 



Tanulók névsora: 

 

5.a 5.b 

Bódis Tamás Boldizsár Beatrix 

Fazekas Bertalan Bolla Emília 

Harami Vanda Boros Bence 

Horváth Benjamin Egyed Zoltán 

Kányási Attila Hóbor Evelin 

Kertész Lara Nyári Dénes 

Nyári Dominik Őri Dorka 

Smuk Sára Preininger Vanessza 

Takács Dorka Prisznyák Emese 

Varga Vivien Süle András 

Vörös Gréta Szabó Réka 

Zátonyi Bence  
 

1.nap Május 20-án reggel óriási várakozással és izgatottan indultunk el autókkal az erdei 

iskola felé, a szülőknek köszönhetően. Az időjárás kicsit borús de mire odaértünk már a nap 

is kisütött, mintha csak megrendeltük volna a jó időt. 

 

A szülőktől búcsút vettünk és elfoglaltuk a szállásunkat, megismertük a házirendet, majd a 

gyerekek megismerkedtek az épülettel, felhúzták az ágyneműiket utána pedig kipihenték ezt 

a nehéz munkát az épület melletti kis játszótéren. Majd neki vágtunk az első utunknak az 

erdei kisvasúttal Pákára ebédelni.  



 

Következő állomásunk egy rövid vonatozás után egy rövid erdei séta volt. Ahol Anikó néni 

sok olyan erdei növényt mutatott meg számunkra, amit meg lehet enni, mi pedig nagy 

lelkesedéssel meg is kóstoltuk a madársóskát. 

 

                                                   



A rövid túránk után ismét vonatra szálltunk és visszamentünk a szállásunkra ,ahol az esti 

grillezés elött még meglátogattunk egy méhészetet, megismertük hogyan is készül a méz és 

meg is kóstoltuk a friss repcemézet. 

   

 

 

 

 



Vacsoránk is lassan elkészült: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az első 

éjszakánk 

kicsit 

mozgalmasra 

sikeredett kevés alvással, a lányok sajnos nem szerettek volna elaludni, ezért egy kis 

éjszakai/hajnali erőpróbát tartottunk számukra.  

2.nap Kisvasúttal Lentibe utaztunk egy rövid erdei kitérővel 

  

 

Majd az erdei túra után folytattuk utunkat Lentibe. Ott megtekintettük a „Göcsej kincsei, az 

erdő és fa” című kiállítást. azután pedig a közeli étteremben ebédeltünk. 

 



 

 

 

                                   

Az ebéd után visszatértünk a kisvasúttal a szállásunkra.  



Ahol a gyerekek megtekinthették az oktatóvonatot. 

A délután hátralévő részében pedig kint az udvaron játszhattak. 

Minden nap a reggeli és a vacsora elkészítése közös feladat volt, így a gyerekeknek kellet 

utána összetakarítani és elmosogatni, elpakolni. 

Ezen az éjszakán már fáradtabbak voltak a gyerekek, így mi is tudtunk kicsit többet aludni. A 

gyógyszert szedő gyerekeket ismét figyelmeztettük ne felejtsék el bevenni. Az este folyamán 

megkérdeztük a gyerekektől ki volt már távol a szüleitől távol táborban, és elég meglepő 

eredmény született, mert a 21 tanulóból csak ketten voltak már táborban.  

3.nap A reggeli elfogyasztása és az étkező elpakolása után, mindenki a saját dolgait is 

összepakolta, az ágyakat lehuzatoltuk és a szobákat kitakarítottuk. 

Ezután a két nap ismereteit egy foglalkoztató füzetbe lejegyzetelték. 

Majd elérkezett az utolsó kirándulásunk, ami kb egy 10km-es túra volt, a  magyar Maginot -

vonalnak nevezett dél-zalai bunkerekhez. 

 

Majd utána folytattuk túránkat Pákára, ahol megebédeltünk, majd egy rövid zápor alatt 

egyet fagylaltoztunk, és a sínek mellett visszaindultunk szállásunkra, ahol már a szülők vártak 

ránk. 

 



 

 A gyerekek nagyon fegyelmezetten és rendesen végezték el feladataikat, és a szobák eredeti 

állapotukban kerültek átadásra. Mire visszaértünk a táborba, már egypár szülő megérkezett. 

Gyors bepakolás az autókba, a gyerekek elhelyezése az előre eltervezettek szerint, majd indulás 
haza. Délután 3 órára mindenki Vépen volt, és minden gyermeket a szülők hazavittek. 

A gyerekek rengeteg élménnyel gazdagodva tértek haza, elmondásaik alapján, nagyon jól 

érezték magukat. Az élmények a gyermekekre nagy hatással voltak, szívesen maradtak volna 

még több napot is az Erdei Iskolában. 

 

Vép, 2019.június 6.                                            Szalay Gabriella      Somogyi Gabriella 

                                                                                             osztályfőnökök 

 


