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„Az igazi tanár …nem tanít a szó régi értelmében, hanem alkot. A saját, mindig friss, mindig
korszerű tudását alkotja, szüli újjá tanítványai lelkében. Így lesz művész, alkotó művész.”
(Öveges József)
Öveges professzor sokat mondó idézetét folytatva, tanárnak lenni hivatás, mesterség, szakma
és egyben foglalkozás.
Hivatás , hiszen magában hordozza a valami iránti elkötelezettséget, szakma, mesterség, mert
speciális ismereteket feltételez, foglalkozás, mivel állandó foglalatosságot jelent.
De leginkább pálya, melyben nem az fontos, hány évet töltünk el, hanem, hogy miként töltjük
meg azt tartalommal. Aki ezt a pályát választja, annak reálisan kell látnia önmagát, hiszen
felelősséggel tartozik. Felelősséggel azokért a gyerekekért, akiket tanít, nevel s azokért a
fiatalokért, akik tőle várják a segítséget a szép, de olykor oly nehéz munka megismerésében.
Ahhoz, hogy az iskola igazi nevelési-oktatási műhelyként működjék, ahhoz jó csapat kell, egy
jó tantestület.
Intézményünkben adott ez a csapat. Fontos, hogy a jövőben is iskolánk kivívott rangját
megőrizze, tovább erősítse, társadalom kihívásaira rugalmasan tudjon reagálni.
A tankerülettel, önkormányzattal szorosan együttműködve eleget tegyen az elvárásoknak.
Segítse a magyar társadalom hosszú távú fejlődésének feltételeit megteremteni.
Neveljen a fenntartható fejlődésre és az egészséges életmódra.
A pozitív változásokra, minőségi előbbre jutásra törekvő tantestületünk olyan közösség, mely
az intézmény stratégiai, napi tervezésein keresztül a döntéshozatalon át a megvalósításig-alkotó
módon vesz részt.
Fontos feladat, hogy megfelelő feladatmegosztással minden ki számára lehetőséget teremtsünk
ahhoz, hogy készségeivel a csapat aktív, segítő és alkotó tagja legyen.
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Arra törekszünk kollegáimmal, hogy visszatükrözzük a társadalmi folyamatokat, és tudatosan
tervezzük meg a köznevelési törvény alapján munkánkat a XXI. század elvárásainak
megfelelően.
Fontos feladat, hogy ebben a munkában minden résztvevő megtalálja saját helyét és szerepét.
Pedagógiai Programunk minden nevelés oktatás iránt érdeklődőhöz, pedagógushoz, tanulóhoz,
szülőhöz, a fenntartó képviselőihez szól, akik felelősséget éreznek , tenni tudnak, és akarnak is
gyermekeinkért.
Pedagógiai hitvallásunk: Olyan gyermekek nevelése, kik képesek megújulni, önmagukat
fejleszteni, a jövő kérdéseire pozitív választ adni. Mindezt gyermekközpontú, komplex
személyiségfejlesztéssel kívánjuk elérni, amely tartalmazza, a korszerű, sokoldalú,
életkori sajátosságoknak megfelelő ismeretszerzést és nevelést.

Az iskolánkban folyó nevelőmunka fontos, hogy értékközpontú legyen. Célunk olyan értékek
közvetítése, melyek alkalmasak arra, hogy az iskolából a tanulók szilárd erkölcsi alapokkal, a
társadalom és az egyén számára hasznos ismeretekkel rendelkezve, a tudást becsülve, az
eredményekért tenni készen kerüljenek ki.
Nevelő-oktató munkánk során az intellektuális, az akarati-erkölcsi, az érzelmi, az esztétikai és
a

testi

nevelést

egyaránt

fontosnak

tartjuk.

Hangsúlyozzuk

tehát

a

komplex

személyiségfejlesztés felvállalását, szem előtt tartva azt, hogy mindenki a saját egyéniségét
bontakoztathassa ki.
Nevelő-oktató munkánkat annak tudatában végezzük, hogy a gyermekek személyiségének
alakulására sok minden hat (iskola, szülői ház, baráti kör, lakókörnyezet, tömegkommunikáció
stb.), és e hatások jó részét nem vagy csak kis mértékben tudjuk befolyásolni. Ezért törekszünk
arra, hogy a gyerekeket érő összetett hatásrendszer kulcsproblémáinak kezelése, oktató-nevelő
munkánk egyik meghatározó eleme legyen.
Elsődleges eszköznek a következetességet és a dicséretet, a pozitív megerősítést tartjuk, de
szükség esetén az elmarasztalás sem maradhat el.
A teljesítmények következetes értékelésével motiváljuk a jobb eredmények elérését. Fontosnak
tartjuk, hogy már az alsó tagozat első évfolyamától folyamatosan fejlesszük a megismerés , a
megértés, és a tanulás iránti érdeklődést, nyitottságot. Ezzel képessé tehetjük tanulóinkat az
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élethosszig tartó tanulásra, az önművelésre, amely nélkülözhetetlen felgyorsult információkkal
és változásokkal teli világunkban.
Iskolánk az általános emberi értékek közvetítését, elsősorban a humanizmust, a hazaszeretetet,
a nyitottságot, a toleranciát ( a környezet , más népek, kultúrák és szokások iránt) kiemelten
kezeli.
Törekszünk a szülők által is helyesnek ítélt normák közvetítésére és erősítésére, összhangba
hozva ezt az iskola céljaival, követelményeivel. Mind ezek érvényesítése érdekében hatékony
együttműködést alakítunk ki a szülői házzal.
Tanulóink rendszeres információkat kapnak a személyüket és tanulmányaikat érintő minden
kérdésben. Szervezett formában gyakorolhatják döntési, véleményezési és javaslattételi
jogaikat. A felelősségteljes, kulturált bírálat, véleményalkotás, képességének fejlesztésével, a
tanulók jogainak biztosításával, tiszteletben tartásával kívánjuk megismertetni a demokrácia
értékeit.
Fontosnak tartjuk az egészséges életmód, a kulturált környezet iránti igény kialakítását. Ezt a
célt szolgálja az iskola környezeti-és egészségnevelési programja.
Közös felelősséget alakítunk ki diákjainkkal az iskola értékeinek, hagyományainak, jó
hírnevének megőrzéséért és tovább fejlesztéséért.
Céljaink és feladataink

-

Korszerű természettudományos és társadalomtudományos műveltségkép kialakítása,
melyet tanulóink eszközként használnak a valóság viszony-rendszerének megértéséhez,
és alkalmaznak különböző cselekvés-formákban.

-

Hazáját ismerő és szerető, a nemzeti hagyományokat és az iskolai tradíciókat őrző
fiatalok nevelése.

-

Fontos

a

szegregációmentes,

együttnevelési

környezet

kialakítása.

Az

iskolarendszerben meglévő szelektív hatások mérséklése, az egyenlő hozzáférés és
esélyegyenlőség

biztosítása. Az intézmény az esélyegyenlőség elve szerint saját

keretein belül lehetőséget teremt a sajátos nevelési igényű tanulók számára is.
-

Fontos a tehetség kibontakozásának segítése, a differenciálással történő fejlesztés, és a
hátránykompenzálás az iskolai élet minden területén.

-

A tanulók önismeretének

fejlesztése, autonóm személyiségek kialakítása. Olyan

személyiségek fejlesztése, akik kellő önismerettel rendelkeznek, akik önállóan
döntenek képességeiket, lehetőségeiket ismerve. Így egy következő életszakaszban
4

képesek lesznek céljaik megvalósítására. Felkészítjük őket az esetleges kudarcok
elviselésére is.
-

Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség,
mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem.
Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet – mentességre, a konfliktusok
kezelésére, készség a megegyezésre.

-

Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Érdeklődés
felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi
tevékenységekre.

-

A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak lehetőség szerint egyénre szabott
fejlesztése és megerősítése.

-

A sikeres munkaerő piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás
megalapozását szolgáló képességek fejlesztése.

-

A kompetencia alapú oktatás módszertanának, eszközeinek és eljárásainak széleskörű
alkalmazása, elterjesztése.

-

A pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos korszerűsítése.

-

Fontos, hogy tanulóink megismerjék az egészséges életmód legfontosabb szabályait,
tisztában legyenek az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás egészséget
befolyásoló hatásával, a testi-lelki higiéné fontosságával (Egészséges életmódra nevelés
programja).

-

A nyelvoktatás fókuszpontjában

a mindennapokban használható nyelvtudás

megszerzéséhez szükséges ismereteknek kell állnia.
-

Óvoda-iskola átmenet segítése annak érdekében, hogy az első osztályosok az iskolába
való beilleszkedése zökkenőmentes legyen.

-

Az év elején végzett bemeneti mérés alapján a tanulóknál fellelhető eltérő
részképességek egyéni fejlesztése tanítók, szakemberek bevonásával.

-

A tanulásszervezésben olyan tevékenységek előtérbe helyezése, amelyek megkönnyítik
a gyerekek átvezetését az óvodai játékközpontúságból az iskolai tanulásba.

-

A digitális írástudás széles körű elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának
támogatása.

-

Az IKT- eszközök alkalmazásának folyamatos bevezetése (Internet, e-tananyagok,
projektmunkák). Olyan tanulási technikák alkalmazása, melyek elősegítik a tananyag
elsajátítását-kooperatív technikák.

5

-

Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata a felsorolt értékek elérése, a célok
megvalósításának elősegítése.

-

Ezt szolgálják:

-

tanórai és tanórán kívüli tevékenységek

-

ehhez a tevékenységhez kapcsolódó rendszeres és komplex értékelés

-

az iskola pedagógusai által alkalmazott -életkorhoz igazodó - eljárások, nevelési
módszerek, amelyek a tanulóink személyiségfejlesztésére és közösségfejlesztésre
irányulnak.

-

egységes cél-és feladatrendszer alapján végzett nevelés, oktatás

-

A nevelési-oktatási feladatok aktuális eljárásrendjét minden tanév elején a
munkatervben határozzuk meg.

-

Céljaink és feladataink eredményes teljesítése érdekében fontos számunkra:

-

Az intézményben folyó tanulói mérések tapasztalataiból kiinduló, egyénre szabott
haladási ütem biztosítása.

-

A tanítási órákon differenciált tevékenységi formák szervezése, a tanulói
tevékenykedtetés előtérbe helyezése.

-

Az implementációs tevékenységet segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató
modern pedagógiai módszertan alkalmazása projektek és témahetek szervezésével.

-

Az IKT eszközök használata, digitális készségek fejlesztése

-

A hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók esélyegyenlőségének
javítása.

-

A

gyerekek

integrálását

elősegítő

programok

intézményi

alkalmazása,

a

szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása.
-

Iskolánk sajátosságainak megfelelő, a tervezett fejlesztésekhez illeszkedő, pedagógiai
módszerek, eljárások alkalmazása és terjesztése.

-

Az intézmények közötti szakmai együttműködések kialakítása. A pedagógusok
horizontális együttműködési, tanulási lehetőségeinek megteremtése.

-

Az intézmény saját innovációinak megvalósítása, amely a helyi igényekhez igazodva,
az egyéni fejlesztéseket, a nevelés-oktatás eredményességének fokozását, az
esélyegyenlőség kiteljesítését támogató oktatási utak, programok, nevelési eljárások ,
tanulásszervezési módok kidolgozását, azok gyakorlati megvalósítását szolgálja.

-

Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása, oly módon, hogy az iskola
pedagógiai innovációjának fenntarthatóságát biztosítása.
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-

Az iskola pedagógiai programjának és informatikai stratégiai tervének összehangolása
az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival.

-

Következetes, fokozatosan nehezedő követelménytámasztás, és a tanulói teljesítmények
változatos formájú, személyre szóló folyamatos ellenőrzése, értkelése.

-

Szakértői vélemény alapján, a központilag biztosított illetve a fenntartótól kapott
órakeret felhasználásával fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások szervezése. Tehetséges
tanulók korai felismerése, differenciált foglalkoztatásuk, fejlesztésük biztosítása és
„menedzselése”, a kimagasló teljesítmény elismerése, jutalmazása.

-

Községi, iskolai szintű rendezvények, ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények
szervezése, változatos programkínálat biztosítása, valamint a szabadidő hasznos
eltöltésének változatos módon történő segítése.

-

A diákönkormányzat hatékony működéséhez nélkülözhetetlen információk, személyi és
tárgyi feltételek biztosítása.

A tanulók fejlődését segítő pedagógiai tevékenység színvonalának garanciái
Célunk, hogy tényekre alapozva-szakmai ellenőrzések, pedagógiai szakmai mérések,
átvilágítások,

elemzések

készítése-lehessen

kijelölni

a

szükséges

beavatkozásokat,

fejlesztéseket.
A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom
hosszú távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az
állam biztosítja. A köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a
méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a
fenntartható fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés határozzák meg. A köznevelés
egyetemlegesen szolgálja a közjót és a mások jogait tiszteletben tartó egyéni célokat.(2011. évi
CXC. törvény a köznevelésről)
Az oktatás hatékonysága egyre inkább nem azon múlik, hogy elsajátított-e a diák minden
fontos ismeretet, amely a továbbtanuláshoz, később a munkaerőpiacra történő sikeres
belépéshez, az élethez kell, hanem hogy megtanult-e tanulni, és kellően motiválttá vált-e az
egyre bővülő ismeretek befogadására. Mindez az iskolák, a tananyagtartalmak, a módszertani
kultúra folyamatos megújítását teszi szükségessé.
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Az oktatás minősége, eredményessége vagy sikertelensége egyértelműen attól függ, hogy
milyen célokat tűzünk ki. Ahhoz, hogy a tanulók megtanuljanak tanulni, hogy szociális
kompetenciákra tegyenek szert, más tanítási-tanulási tartalmak és módszerek szükségesek, mint
az ismeretközpontú tudás megszerzéséhez.
Az iskolai oktató-nevelő munka fejlesztésének egyik alapvető feltétele, hogy a pedagógusok
képesek legyenek a kompetencia alapú tanításra, az új tartalmak, ismeretanyagok hatékony
átadására. Ez olyan feladat, melynek megvalósulása jelentősen befolyásolhatja a pedagógusok
szemléletváltását,

módszertani

felkészültségének

szélesítését,

és

ezáltal

az

iskolai

eredményesség, az oktatás minőségének javulását. Kiemelt figyelmet kell fordítanunk az olyan
területekre, mint a tanulás tanítása, a kooperatív tanulás, a differenciált, személyre szabott
oktatás, a projektmódszertan, valamint a továbbképzéseken szerzett új ismeretek oktatási
folyamatba történő beépülésének, hasznosulásának nyomon követését szolgáló mérési, értékelési
alapismeretek elsajátítása.
Fontos továbbá, hogy a jövőben is iskolánk kivívott rangját megőrizze, tovább erősítse, a
társadalom kihívásaira rugalmasan tudjon reagálni. Tankerülettel, önkormányzattal szorosan
együttműködve eleget tegyen az elvárásoknak. Neveljen a fenntartható fejlődésre és az
egészséges életmódra.
Iskolánk értékes hagyományaira építve, széles tevékenységkínálattal, a gyerekek sokoldalú
fejlesztésével és a fenntarthatóság pedagógiájának felhasználásával törekszik a kor
kihívásainak megfelelni.
Iskolánk valamennyi tanulója számára biztosítja a színvonalas nevelést és oktatást, az
esélyegyenlőség és a képességek maximális figyelembe vételével. A XXI. század kihívásainak
úgy próbálunk megfelelni, hogy tartalmi munkánkat a továbbképzéseken tanultak és az elnyert
pályázatok segítségével, új elemek bevezetésével, korszerű módszerek alkalmazásával tesszük
hatékonyabbá.


Tehetségpontként tehetséggondozó tevékenységünk évek óta biztosítja, hogy a
tehetséget idejében felismerjük, és megfelelően gondozzuk.



Törekszünk a tehetségek felkutatására, képességeik kibontakoztatására, fejlesztésére, a
versenyszellem kialakítására, a versenyeztetésre.
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Elsődleges feladat a tantervi követelmények minél magasabb szintű teljesítése, emellett
lehetőség

nyílik

a

tanulók

tehetségének

további

kibontakoztatására

külön

foglalkozásokon, tehetséggondozó szakkörökön.


Iskolánkban évek óta folyik tanórai és tanórán kívüli keretek között is
tehetséggondozás, melyet elért eredményeink, megrendezett versenyeink, fellépéseink,
működő szakköreink is bizonyítanak.



A tanórai és a délutáni tehetséggondozó foglalkozások valamennyi kompetenciaterület
fejlesztését

megvalósítják,

(pl.

tanulási

kompetenciák

fejlesztése,

hatékony

ismeretszerzés képességének kialakítása, versenyeztetés, digitális kompetencia
fejlesztése).


A tanítási órákon törekszünk a hatékony tehetséggondozásra, újszerű módszerek
alkalmazásával: csoportmunka, differenciálás, kooperatív munka.



A különböző jellegű tevékenységek, megfigyelések, a kooperatív munka, projektek
elkészítése, az IKT eszközök felhasználása mind a tevékenység központúságot
garantálják.



Iskolai szakköreink is hozzájárulnak az iskola versenyeredményeihez, az átlag feletti
mérési eredményekhez, a középiskolai továbbtanulási mutatók kedvező alakulásához.



Iskolánkban a tehetséggondozással egyidőben megvalósul a felzárkóztatás is, hiszen
nagyon fontos az esélykülönbségek, hátrányok csökkentése is.



Az iskola regisztrált Tehetségpontként működik.

A tehetséggondozás általánosan megvalósuló területei iskolánkban:
Tanítási órákon:


a differenciált osztálymunka



páros és csoportmunka



egyénre szabott fejlesztés



kooperatív tanulási technikák alkalmazása



kompetencia alapú oktatási módszerek



tanulói prezentációk

Tanórán kívüli tevékenységekben:


délutáni foglalkozások



szakkörök
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sportkör



versenyekre való felkészítések



levelezős tanulmányi versenyek feladatainak megoldása



részvétel a különböző tanulmányi, művészeti és sportversenyeken



napközi és tanulószoba működtetése



osztályprogramok szervezése



osztály és iskolai kirándulás



színházlátogatások

Intézményünk pedagógusközössége jól képzett, kiváló módszertani kultúrával rendelkező,
innovatív tantestület.
Korszerű ismeretekkel rendelkezik a kompetencia alapú oktatás területén, bátran használja az
IKT eszközöket.
Birtokában van:


az inkluzív pedagógiai gyakorlat alkalmazása



az attitűdök helyes közvetítése



a tanulók képességeinek, személyiségének, motivációnak megismerése



a gyermekek családjával, szűkebb környezetével való együttműködés



a tanulási folyamatirányítás



az ismeretszerzés feladatmegoldás algoritmusának közvetítése, elsajátíttatása



a tanulási alapkészségek, képességek fejlesztése



az egyénre szabott differenciált képességfejlesztés



a tapasztalaton tevékenykedtetésen alapuló ismeretsajátítás



a tanulásszervezési módok



a változatos munkaformák/Frontális munka, Csoportmunka, Párban folyó munka,
Egyéni munka, Részben egyénre szabott munka alkalmazása



az eltérő képességek és metodikák kapcsolása



a kulcskompetenciák fejlesztése



a tanítás-tanulás folyamatának kezelése



a reális összehasonlítás, önértékelés fejlesztése



a társas kapcsolatok, vitakultúra fejlesztése



a szervezett továbbképzések segítségével meglévő készségei fejlesztése



a legújabb oktatástechnológia alkalmazása (IKT, multimédiás taneszközök)
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az ismeretek, tapasztalataik hatékony átadása kompetenciáknak.

Ezeket a kompetenciákat, magas színvonalon, hatékonyan tudják közvetíteni bemutató
foglakozások, órák, szakmai napok jó gyakorlat átadása, szervezése, lebonyolítása terén
érdeklődő kollégák és szülők felé egyaránt.
Milyen most az iskolánk?


a gyerekek nagy része szívesen jár ide, mert megértő, motiváló és szerető légkör veszi
körül őket



természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve, az életkori sajátosságaiknak megfelelő
módszerekkel tanulhatnak a diákok



ahol a széleskörű tevékenység kínálat segítségével a gyerekek képességei sokoldalúan
fejlődnek és a tanulás motivációs alapja a sikerélmény



ahová mindezekért a szülők szívesen hozzák gyermekeiket és együttműködnek
nevelési-oktatási céljaink elérésében



ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azt a tevékenységet,
amelyhez legjobban ért és alkotói szabadsága kibontakozhat



az iskola rugalmasan képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a tanulók, szülők
és a fenntartó igényéhez



amelyet mind ezekért a fenntartó is szívesen támogat

Fontos törekvéseink:


a társadalmi elvárásokhoz és gazdasági elmozdulásokhoz dinamikusan igazodó
működőképességünk megőrzése



tartalmi és szakmai korszerűség mellett a nevelési funkció megerősítése, hátránnyal
küzdő gyermekek fokozott segítése



demokratikus iskolavezetési gyakorlat kiszélesítése



munkánkat segítő, aktív kommunikációs rendszer működtetése



az egyén és a közösség érdekeinek összehangolása a szükségletek pontos feltárásával,
a közös célok pontos meghatározásával és konszenzus kialakításával



iskolánk eddigi kiváló eredményeinek megőrzése, közös értékeink és hagyományaink
tiszteletben tartása, fejlesztése



nyugodt, együttműködő légkör megtartása
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Az utóbbi évek társadalmi, gazdasági változásai egyaránt nagy erőpróba elé állítják az oktatási
ágazat résztvevőit és képviselőit. Míg a tanulólétszám folyamatosan csökken- nálunk ez
kevésbé tapasztalható-, addig a pedagógusok munkája egyre nehezebb, terhelésük egyre nő.
Nap, mint nap új kihívásokkal kell szembe néznünk. A ma fiataljait – akik a számítógép,
internet világában nőnek fel- nem lehet korábbi módszerekkel tanítani, nevelni.
A világ felgyorsult, így nekünk, pedagógusoknak is igyekeznünk kell ezzel lépést tartani. Meg
kell újítani módszereinket, szakmai ismereteinket. Mind ezek mellett meg kell oldanunk a
törvény által előírt tetemes mértékben megnövelt adminisztrációs munkát is. Tudnunk kell
követni, alkalmazni a rendkívül gyakori jogszabályi változásokat. Közös munkálkodással érjük
el az eredményeket, az intézményre jellemző mutatókat.
A kollektivitást sikerült a nehéz helyzetekben is megőrizni, melynek egyik háttere a szülők
támogató együttműködése, s a tanulói közösséget összekötő partnerség.
Az iskola egyik régi és nehezen megválaszolható kérdése, hogy miként lehet eredményes
iskolát létrehozni, működtetni. Különösen érdekes ez a kérdés a hátrányos helyzetű tanulókkal
is foglalkozó intézmények esetében. Csak azok az iskolák tudnak igazán eredményesek lenni,
amelyek partnerközpontúak, figyelembe veszik az iskolahasználók igényeit.
A jó, a sikeres iskola létének ugyancsak feltétele a kooperatív iskola, amelyben a tantestület
tagjai és a szülők sokféle interakcióban működnek együtt.
Láthatjuk tehát, hogy a sikeres, hatékony iskolai munka egyik fontos kulcs tényezője az
intézmény partnerközpontú működése, amely a családdal való együttműködéstől kezdve, a
gyermek igényeinek fokozott figyelembevételén át, a nevelőtestületi kooperáción keresztül, a
tágabb kulturális közösséggel való összhangban valósul meg. Ezeket a szempontokat
figyelembe véve végezzük ebben a tanévben is nevelő-oktató munkánkat.
A helyzetelemzést intézményünk alapdokumentumaira, statisztikáira, költségvetésére
alapoztam.
Feladatainkat, az iskolával szemben támasztott követelményeket és elvárásokat a törvényi
előírások, a közvetlen partnereink véleményére épített nevelési-oktatási igények határozzák
meg, mely alapja intézményünk pedagógiai programjának.
2011. szeptemberétől az Aba-Soponya Közoktatási Társulás megszűnésével iskolánk - a Gróf
Zichy János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény- néven önálló
intézményként kezdte meg nevelő-oktató munkáját- Soponya Nagyközség Önkormányzatának
fenntartásában. 2012. szeptemberétől a jogszabályi változások következtében nevünk Gróf
Zichy János Általános és Alapfokú Művészeti Iskolára változott.
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2013. január 1-től az iskolák államosításával - állami intézményként- a Székesfehérvári
Tankerületi Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működteti és tartja fent intézményünket,
melynek 2013. szeptemberétől új neve Zichy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola.
Intézményünk szakmai - pedagógiai munkáját a Pedagógiai Programunkban meghatározott
alapelvek határozzák meg:
- oktatás-nevelés egyensúlya, magas színvonala
- eredményorientáltság
- nyitottság
A minőségpolitikával összhangban, az oktatásban a minőséget kell előtérbe helyezni.
Az oktatás minőségét leginkább befolyásoló tényező a fenntartói, felhasználói, megrendelői
valós igény, melyet intézményünk szintjén is fokozottan figyelemmel kísérünk. A színvonal
megtartásának, emelésének a záloga a rendszeres mérés, értékelés, ellenőrzés. Illetve a jó
munka elengedhetetlen feltétele a rend és a fegyelem.
Az iskola vezetése és minden dolgozója elkötelezett a minőségi munka iránt. A minőségi munka
minden kollégánk számára alapkövetelmény. Tevékenységünk középpontjában a magas szintű
nevelő-oktató munka áll, amely biztosítja tanulóink tovább haladását, a szülők elvárásainak és
a tanulók képességeinek megfelelően.
A Zichy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nappali rendszerű általános
műveltséget megalapozó alapfokú oktatási intézmény, amely a 2003/2004-es tanévtől
művészetoktatással bővült, amely kiváló minősítést kapott.
Alapfeladatunk a tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása,
művészeti iskola tanszakain tanulók különböző irányú készségeinek fejlesztése, tehetségek
kibontakoztatása.
A 2008/2009-es tanévtől az SNI tanulók oktatása integráltan történik.
A TÁMOP 3.1.4 pályázat eredményeként sikeresen bevezetésére került a kompetencia alapú
oktatás intézményünkben, melyet a 2016/2017-es tanévben is felmenő rendszerben tovább
folytattunk, kiegészülve a tanulói laptop-programmal, mely a TIOP pályázat keretében került
bevezetésre.
Tantestületünk úgy gondolja, hogy a kompetencia alapú oktatás bevezetése, megvalósítása az
eddigi oktató-nevelő munka megújításának a folytatása, a korábban elkezdett, közösen
kialakított meghatározott értékek, a sajátos arculat megőrzésének, fejlesztésének egy újabb
lépcsőfoka, lehetősége.
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A kompetencia alapú oktatás keretein belül szerveztünk:


Témahetet ( Egészséghét - október)



Három hetet meghaladó projektet ( Adventtől-karácsonyig - november, december)



Megvalósítjuk innovációnkat - Egészséges életmódra nevelés programját-(folyamatos)



Moduláris oktatást

FŐBB PEDAGÓGIAI, NEVELÉSI CÉLJAINK, FELADATAINK:


Olyan légkör kialakítása, ahol a gyermekeink otthon érezhetik magukat



az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk



a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését támogatjuk



az egyéni szükségletek és életkori jellemzők figyelembe vételével a gyermeki
személyiség kibontakoztatása, fejlesztése a tevékenységek által és a tevékenységeken
keresztül



kooperációra és kommunikációra való felkészülés

Legfontosabb pedagógiai feladatunk a gyermekek teljes személyiségének fejlesztése, valamint
a korszerű ismeretek képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése.
Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk
bízott gyermekekből.
Az intézmény kiemelt feladatának tekintjük a tehetséggondozást és felzárkóztatást. Célunk
eszköze: elsősorban a már jól bevált, kooperatív és differenciált tanulás, szervezés szerinti
tanítás, a széleskörű versenyhelyzetek teremtése, a tanulók egyéni érdeklődésének,
képességének, tehetségének megfelelő felkészítés-fejlesztés, szakkörök, és választható
foglalkozások széles skálája.
A felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások szervezésével fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus
alkalmazásával, a szakértői véleményekkel megalapozva segítjük a BTM-s és SNI-s gyermekek
tovább haladását.
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A lexikális tudás helyett / mellett- főként alsó tagozatban- előtérbe helyezzük a logikus
gondolkodásra építő tanítást, a lényegmegragadó és kritikai összefüggések feltárására építő
képességfejlesztést, mely tanulóinkat, gyermekeinket a megszerzett tudás új helyzetekben való
kreatív hasznosítására teszi képessé ( kompetenciaalapú oktatás kiépítése ).
Mindezeket,

az

egyéni

és

csoportmunkák

előtérbe

helyezésével,

a

differenciált

oktatásszervezéssel kívánjuk elérni. Az előző tanévekben megerősödött nevelőtestületünkben
a tanulói tevékenységet előtérbe helyező tanulásszervezési módszerek iránti fogékonyság.
Munkánk eredményességét mérve gyermekeink felkészültségében, a továbbtanulási
mutatókban, a versenyeredményekben látjuk viszont az erre a területre befektetett szellemi
energiánkat.
A szocializációs fejlettség, a közösségi erkölcsi és viselkedési normák kialakítása, fejlesztése,
mint nevelés, fontos feladatunk és látva és érzékelve a körülöttünk alakuló társadalmi helyzetet,
még fontosabb feladatunkká válik a jövőben. Segítünk abban, hogy gyermekeink harmonikus,
kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni tudó emberekké váljanak.
Azonban egyre inkább gond a neveletlenség, az elhanyagoltság, a deviancia, mely ellen közös
erővel kell fellépni.
Helyzetünkből adódóan kiemelt feladat hárul e szempontból intézményünkre. Ezért a jövőben
is fontosnak tartjuk gyermekeink magatartását érintő szociális és érzelmi képességének
fejlesztését, a közösségi élet és az érzelmek erősítését.
Ezt minden munkatársunktól elvárt példamutatással, valamint következetes magatartás
változtatási módszerekkel kívánjuk elérni. Jó lehetőség erre, az ünnepségek, megemlékezések,
dekorációk, a programok munkáiba való tanulói bekapcsolódás, a közös készülődés, a
felelősségvállalás az intézmény életében.
Célunk: hogy a közösségépítés hassa át továbbra is az intézményi színtér minden területét.

2018/2019. TANÉV FŐ PEDAGÓGIAI CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI


Eredményes nevelő-oktató munka és felkészítés tanulóink sikeres iskolai előmenetele
érdekében és tanulói megmérettetésekben



TÁMOP 3.1.4 pályázat keretében folytatódik a kompetencia alapú oktatása felmenő
rendszerben kiegészülve a tanulói laptop programmal.
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.Folytatódnak a szakköreink: történelem, elsősegély, báb, közlekedési,
szivacskézilabda, kreatív szakkör, olvasókör, azintézményben komoly sportélet
folytatása.
Tanulószoba, napközi működtetésével a felső és alsó tagozatosok másnapi
felkészülésének segítése.



SNI tanulók integrált oktatása.



Ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű tanulók fokozott figyelemmel kísérése. Az
intézményben külön gyermekvédelmi felelős foglalkozik a rászorulókkal



A BTM-es tanulókkal fejlesztő pedagógus foglalkozik.



Tehetséggondozás, felzárkóztatás (versenyek, szakkörök, korrepetálások)



Akkreditált Kiváló Tehetségponttá válni



Rászoruló tanulók számára logopédia, gyógytestnevelés, szomatopedagógia



Művészeti oktatás továbbra is magas színvonalon történő folytatása



Pályázatok kihasználásával az oktatás tárgyi feltételeinek további fejlesztése, javítása.



Országos méréseken való magas szintű részvétel.



Kollégák továbbképzése (Minden kolléga minimum 150 óra továbbképzésen vett részt
az

EFOP-3.1.2.-1600001

Komplex

Alapprogram-

Pedagógusok

módszertani

felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás érdekében pályázat keretében, illetve
az e-napló bevezetésével.)


Az intézmény egészében angol nyelv oktatása folyik.



Új köznevelési törvény bevezetésével 1minden osztályban heti 5 óra testnevelés



Szegedi Egyetem partneriskolájaként közös felmérések folytatása



A 2. , 5. osztály első félévben úszás oktatáson vesz részt.



Etika/Hit- és erkölcstan tantárgyak oktatása minden osztályban



Precíz, naprakész adminisztratív munka, következetes ellenőrzés az iskolavezetés
részéről.



Rendszeres szabadidős tevékenység biztosítása DÖK közreműködésével



Új könyvtár, szakirodalom, új gépterem (+20 gép), informatikai eszközrendszer
lehetőségeiben való jártasság továbbfejlesztése.



Jó közösségi szellem kialakítása, fejlesztése minden szinten



Iskolatej, almaprogram folytatása



Pályázatok kihasználásával az intézmény további fejlesztése



Kiválóan megfelelni az Oktatási Hivatal vezetői és intézményi ellenőrzésén.



Iskola arculatáról, szemléletéről formált jó vélemény további erősítése.
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Vöröskereszt bázisiskolájaként véradások, elsősegélynyújtó tanfolyam szervezése,
intézményi innováció megvalósítása (Egészséges életmódra nevelés programja)



ÖKOISKOLA-ként, és madárbarát iskolaként továbbra is környezettudatosságra,
környezetünk

védelmére,

fenntarthatóságra

neveljük

tanulóinkat,

Öko

hét

megvalósítása, erdei iskola, madárbarát program megvalósítása


Pályázat Örökös Ökoiskola címre.



Folytatódik a közlekedési szakkör, balesetmentes közlekedésre nevelés



Témaheteken való részvétel (pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete; fenntarthatóság,
környezettudatosság témahete



Minden osztályban az új kerettanterv szerint tanulnak tanulóink



Táborozás megvalósítása



Témaheteken részvétel
-

pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete február 25.-március 01. között

-

fenntarthatóság –környezettudatosság témahete március 18. -22. között
TÁRGYI FELTÉTELEK

Az intézményt 1980-ban, a hozzá tartozó tornatermet 1982-ben adták át. A tornaterem
épületében került még kialakításra sportszertár, öltözők, mosdók. 1993-ban pályázat és
társadalmi munka eredményeként még egy fazekas műhely kapott itt helyet, mely pályázat
eredményeként most felújításra került. A tornaterem nem került állami fenntartásba, az
önkormányzat működteti. A 30 éves iskolaépület viszonylag jó állapotú, hiszen folyamatosan,
pályázatok eredményeként mindig valami megújul, megújult. 2009. július - megválasztásom óta a következő beruházások, bővítések voltak:


Megtörtént az intézmény hőszigetelése, a tornatermi vizesblokk felújítása.



Az intézménybe új padok, ebédlőbútor került



megtörtént az éves karbantartás, festésre került az iskola



Lambériák, öltözőszekrények kijavításra kerültek.



Földszinten és az emeleten teljes parkettacsere történt.



Minden tanteremben interaktív tábla várja a tanulókat szeptembertől.



Ebédlő megújult.



Új térkő veszi körbe az iskolát.
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Játszótér készült.



Befejeződött az új parkoló, kerékpár tároló kiépítése.



Az intézmény környezete megújult: térkövezés, utcabútorok



A számítógép terem teljes egészében megújult, az összes gép cserére került



Új gépterem került kialakításra alsósoknak



Az intézmény aulájába támogatók segítségével szoborcsoport került elhelyezésre.



A földszinten, emeleten szintén támogatásból új ülő garnitúra várja a tanulókat,
szülőket.



Tantermekben új táblák száma folyamatosan bővül, 7 interaktív táblánk van.



Számítógéppark folyamatosan bővül.



Multimédiás eszközök száma folyamatosan bővül



Az intézményben riasztó rendszer került kiépítésre, az iskola és környéke térfigyelő
kamerával lett ellátva.



Ebben a tanévben teljes felújításra került a tornaterem.

Az iskola 10 tanteremmel rendelkezik. Felső tagozatban szaktantermi rendszerben tanítunk, az
alsós osztályok saját tanteremmel rendelkeznek.
Az intézménynek van tálalókonyhája, ebédlője, számítástechnika terme, könyvtára, mely közel
2000 kötettel rendelkezik.


Számítógépek száma: 45+46 tanulói laptop + tabletek. Valamennyi rendelkezik internet
hozzáféréssel. Új informatikai hálózat került kiépítésre.



Tantermek felszereltsége, oktatást segítő eszközökkel való ellátottsága jó.



Az intézménynek van saját honlapja, mely megújítása folyamatban van.



Alma és iskolatej program folyik több éve az intézményben

Épületek jelenlegi állapotában a következő beruházások, felújítások lennének még
szükségesek:


Intézmény folyosói burkolatainak teljes cseréje



Mosdók felújítása
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SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Pedagógus álláshelyek száma:14 fő
NOKS:

1,5 fő

Technikai dolgozók száma:

4 fő

Szakos ellátottság: 100 %-os.
Nevelőtestület összetétele végzettség szempontjából megfelelő.
Tanulócsoportok száma:
Alsó tagozat: évfolyamonként

1-1 osztály

Felső tagozat: évfolyamonként

1-1 osztály

Napközis csoport:

2 csoport

Tanulószoba:

1 csoport

Idegen nyelv oktatása 1. osztálytól
Tanulólétszám:2018/2019. tanévben

149 fő

Magántanuló:

1 fő

Sajátos nevelési igényű tanuló:

12 fő

Bejáró tanuló:

35 fő

Napközis tanuló:

51 fő

Menzás tanuló:

35 fő

Tanulószobás tanuló:

24 fő

Magas a csonka családban élők száma. Velük és róluk való gondoskodás minden pedagógus
kiemelt feladata. Minden rászoruló gyereknek meg kell kapnia a segítséget, ha szükség van rá.
Gyermekvédelmi felelősünk kapcsolatban áll a családokkal és a családsegítő szolgálattal.
Rászoruló tanulók alsó és felső tagozatban ingyen vehetik igénybe az étkezést. Szeptembertől
folytatódik az iskolatej, iskolagyümölcs program.
A tanulók másnapra való felkészülését nagymértékben segíti tanulószoba, napközi. Az idejáró
gyermekek nagy része szintén hátrányos helyzetű, 2 csoportban 1-2 o. 3-4.o.
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Iskolánkban napi rendszerességgel könyvtár működik. A kölcsönző tanulók száma
folyamatosan nő. A gyermekeket a nyitvatartási ideje alatt külön programok várják.

SZERVEZETEK
Iskolánkban aktívan és eredményesen működik a Diákönkormányzat, amely szervezi és
irányítja a tanulók szabadidős tevékenységét. A havonta tartott diákönkormányzati gyűlések
mellett

diákgyűlés megtartására került sor, ahol elmondhatják a tanulók problémáikat,

ötleteiket, javaslataikat. Tudjuk, hogy aktív tanulói részvétel nélkül nincs eredményes nevelésoktatás.
Iskolánkban évek óta szervezetten dolgozik az Iskolaszék. Szerepe fontos.
Intézményünket nagymértékben segíti a „Soponyai Iskoláért” Alapítvány, melynek bevétele
révén az oktatás tárgyi feltételeit tudjuk javítani, kiegészíteni. Felhasználásáról kuratórium
dönt. Az alapítvány számlájára befolyt összeget (1 %, ill. felajánlások) tanulóink és
intézményünk támogatására fordítjuk. Augusztus hónapban az intézményben új márványtábla
került elhelyezésre az alapítvány segítségével. Az elmúlt tanévtől az intézmény munkáját az
Intézményi Tanács is segíti.
Egyházakkal és azok képviselővel jó munkakapcsolatban áll az iskola. Segítjük munkájukat.
Hittanórák megtartása az intézményben történik, tanítási órák után. Szeptembertől a hittant
választó tanulók száma közel 40%.
Jó kapcsolatot igyekeztünk kialakítani fenntartóval, egyházakkal, önkormányzattal, továbbá a
társintézményekkel, egyéb szervezetekkel, melyek támogató segítségét ezúton is köszönjük.
TOVÁBBTANULÁS, KOMPETENCIAMÉRÉS
Intézményünk nagy figyelmet fordít tanulóink továbbtanulásra való felkészítésére. 8. osztály
első félévében felvételi előkészítőt tartottunk matematika, magyar tárgyakból. Fontos az
eredmények megtartása, amely mögött rengeteg munka áll: mind a diákok, mind a pedagógusok
részéről.
Cél: a nevelési - oktatási intézményben folyó pedagógiai tevékenység, így különösen az
alapkészségek, képességek fejlődésének mérése 6.,8. évfolyamon.
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Tanulóink jó felkészültségét bizonyítják az országos kompetenciamérések eredményei is.
Minden évben 6. 8. osztályban matematikából és szövegértésből, idegen nyelvből. Az elmúlt
tanévben ismét a kistérség legjobban teljesítő iskolája lett intézményünk.
Az adatok tökéletesen bizonyítják, hogy iskolánk eredményei nem maradnak el egy városi,
fővárosi iskola lehetőségei mögött. Törekedni fogunk arra, hogy ezek az eredmények továbbra
is ilyenek legyenek.
Iskolánk célja: az ismeretátadás, az értékközvetítés, személyiség fejlesztése, szellemileg,
erkölcsileg és testileg egészséges nemzedék nevelése a ránk bízott gyerekekből. Ennek
megfelelően az iskola pedagógiai programja és helyi tanterve felépítés szempontjából
követelmény központú, pedagógiai koncepciója szerint tanuló központú.
Az intézményünk ebben a tanévben is a Szegedi Egyetem kiemelt partneriskolájaként
méréseket végez közösen az egyetemmel.
Iskolánkban folyó nevelő-oktató munka pedagógiai céljai: ismeretátadás, értékközvetítés,
személyiség formálás. Lehetőséget teremtsen alapvető szükségletek kielégítésére, mint a
szeretet, az elfogadás, biztonság, megbecsülés, önbecsülés. Személyre szóló fejlesztés, belső
értékek továbbfejlesztése. Önértékelés képességének kialakítása. Hatékony tanulási készségek
kialakítása. Tanulók felkészítése továbbtanulásra, társadalomba való majdani beilleszkedésre.

-

Fontos, hogy őrizzék meg gyermeki aktivitásukat, fejlődjön kreativitásuk,
beszédkészségük, logikus gondolkodásuk.

-

Vállalják nemzetiségüket, őrizzék annak hagyományait, tartsák tiszteletben
szülőföldjüket.

-

Környezetük tisztaságára, épségére, szépségére ügyeljenek, képesek legyenek a
művészetek befogadására, értésére, művelésére.

-

Kiemelt figyelem fordítása a haza iránti szeretet felébresztésére, lakóhely
történetének, hagyományainak megismertetésére.

Pedagógiai munkánk alapvető feladata: gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre,
aktivitásra nevelés. Személyiség fejlődés szempontjából kiemelten fontos, hogy az értékeket
tanulóink elsajátítsák.
Ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket,
magatartásukat. A cél a jövőben sem lehet más: magas színvonalon dolgozni a felnövekvő
soponyai generációk érdekében, mely csak úgy képzelhető el, ha mindenki a maga területén
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maximumot nyújt. Értéke nem attól függ, hogy pedagógiai munkát végez, vagy annak feltételeit
biztosítja.
Ne feledjük el: ez csak a szülői házzal együtt lehetséges. Fontos a szülői házzal való szoros és
rendszeres együttműködés a jövőben is.
A személyiségfejlesztés fontos területe a tanórák mellett a tanórán kívüli foglalkozások:
vetélkedők, versenyek, sportversenyek, szakkörök, tömegsport órák, korrepetálások, egyéni
felkészítők, gyógytestnevelés, habilitációs órák, művészeti iskola foglalkozásai, énekkar,
előkészítők stb. teszik még tartalmasabbá az iskola munkát.

TEHETSÉGGONDOZÁS, FELZÁRKÓZTATÁS
Az egyéni képességek minél jobb kibontakozását a tehetséges tanulók gondozását, valamint a
gyengék felzárkóztatását, tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. 1.- 4.
évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek
fejlesztésére felzárkóztató órákat szervezünk.
Az arra rászorulók logopédiai foglalkozáson vehetnek részt.

-

A BTM-es tanulókat fejlesztő pedagógus segíti

-

SNI-s tanulókkal gyógypedagógus foglalkozik

-

Iskolánkban szomatopedagógus dolgozik, logopédiai ellátás működik

-

Új köznevelési törvény bevezetésével lehetőség nyílt arra, hogy megnöveljük a
tehetséggondozó, felzárkóztató órák számát. A tehetséggondozást a szakkörök is
segítik.

8. évfolyamon a továbbtanulás, középiskolai felvétel elősegítése érdekében felvételi előkészítő
órákat tartottunk.

A tehetséges tanulók tovább fejlődését segítik a különféle versenyek,

vetélkedők, melyeket évente rendszeresen megszerveztünk, részt vettünk (pl. Zrínyi Ilona
matematika verseny)
Jövőben is kiemelten fontos területe kell, hogy legyen az intézményi nevelő-oktató munkának
a tehetséggondozás, felzárkóztatás.
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SPORT
Iskolánkban komoly sportélet folyik. A tornaterem kihasználtsága maximális. Tömegsport
órákon kívül, a rászorulók gyógytestnevelésben részesülnek. Minden évben két osztály
úszásoktatáson vesz részt. A sportélet kiemelkedő ága a kézilabda, amely kiegészült
szivacskézilabda szakkörrel. Továbbá kiemelkedő sportág az intézményben az atlétika.
Tanulóink több kiváló eredménnyel dicsekedhetnek. Számos térségi, megyei, régiós, országos
sportversenyen vesznek részt, kiváló eredményeket érnek el. Egy tanuló elnyerte ebben a
tanévben a Jó tanuló-Jó sportoló címet. Intézményünk kézilabda csapata az FKC utánpótlás
csapataként szerepel, melynek keretében heti rendszerességgel külön mérkőzéseken vesznek
részt.

MŰVÉSZETI OKTATÁS
Művészeti iskola oktatási célja, hogy a maga sajátos eszközeivel, érzelmi és esztétikai
neveléssel járuljon hozzá egy sokoldalúan művelt, érett, kreatív személyiség kialakulásához.
Művészeti iskolánk pedagógiai alapelvei: a minőség-központúságot és a tehetséggondozást
állandóan szem előtt tartva, tevékenységünk szolgáltató jellegét megőrizzük.
A ránk bízott gyermek emberi értékeit, értelmi és érzelmi intelligenciáját, alkotásvágyát,
alkotóképességét, sikerélményt biztosító, szeretetteljes, mindenkire odafigyelő, segítő légkör
megteremtésével biztosítsuk. Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek művészi kifejező
képességeinek kibontakoztatására, a vele született kíváncsiság, az eredetiség megőrzésére.
Iskolánkban 2003. szeptemberében indult az alapfokú művészeti oktatás.
A következő tanszakokon folyik képzés:
- furulya
- népi ének
- citera
- néptánc
- kerámia
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Elmondhatjuk, hogy a működés magas színvonalú. A tanulók szívesen járnak a
foglalkozásokra. Fellépésükkel színesebbé teszik az iskolai, falusi rendezvényeket,
ünnepélyeket.
Minősítő eljáráson művészeti iskolánk kiváló minősítést kapott.
Művészeti iskolásaink számos versenyen, rendezvényen szerepeltnek, sok díjat nyertek.

ÖKOISKOLAI TEVÉKENYSÉG
Iskolánk tantestülete azt vallja, hogy a környezet és az egészség egymástól elválaszthatatlan
fogalmak. A természet, környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi
életről sem, mivel az ember a természet része. Intézményünk pedagógiai programjában évek
óta kiemelt helyet foglal el a környezeti nevelés, a környezettudatosság kialakítása, a környezet
védelme, amely maga után vonja a fenntarthatóságot is. Célunk, hogy tanulóink váljanak
érzékennyé környezetük állapota iránt. Legyenek képesek a környezet sajátosságainak
megismerésére és értékelésére, a természet és az ember alkotta értékek megőrzésére.
Az ökoiskola szemlélet fontosnak tartja, hogy az iskolás korosztály sajátos, korcsoportjának
megfelelő élményekre és tapasztalatokra építő, azaz tevékenységorientált környezeti
nevelésben részesüljön.
A cím azoknak a nevelési-oktatási intézményeknek az elismerése, amelyek intézményi keretek
között átgondoltan és rendszerszerűen foglalkoznak a környezettudatosság, a fenntartható
fogyasztás és fejlődés pedagógiájának gyakorlati megvalósításával, a környezeti-, és
egészségneveléssel.
Az általános elvárásoknak megfelelően felügyeljük az iskola tevékenységének a környezetre
gyakorolt hatását, az igényes környezet kialakítását, illetve kialakíttatását a diákok körében.
Törekszünk a tanítás-tanulás terén formálni a tanulók természet- és környezetszemléletét.
Tanításon kívüli tevékenységeink is szorosan kapcsolódnak az ÖKOISKOLA arculatához.
Fizikai környezetünket zöld növények, diákjaink képzőművészeti alkotásai díszítik, ezzel is
jelezve a fenntarthatóságot.
Fontos feladatnak tekintjük a környezettudatos magatartásformák folyamatos fejlesztését.
.
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Tevékenységeink:


A tanév ismét egy elsős tanuló által végrehajtott facsemete elültetésével
kezdődött.

Tanulóink

segítségével

zöld

növényekkel

díszítettük

osztálytermeinket és az évszakoknak megfelelő dekorációkat is készítettünk.


Az újrahasznosítás szellemében népszerűsítettük a hulladékgyűjtést /papír-és
elektronikai hulladékgyűjtést szerveztünk a félév folyamán. A szárazelemek és
a PET palackok gyűjtése a tanév eleje óta folyamatosan zajlik. Elindult a DADA
program is.



Megemlékeztünk az Idősek Világnapjáról alsós tanulóink műsora segítségével.



Az Állatok Világnapján tanulóink kis kedvencei részvételével kisállatbemutatót
tartottunk. A világnap alkalmából pályázatot hirdettünk, melynek során a
gyerekek

különböző

anyagok

felhasználásával

macskát

vagy

kutyát

készítettek.


Őszi egészségnapunkon méhészeti előadást és bemutatót hallhattak, láthattak
a gyerekek és osztályonként gyümölcssalátát is készítettek.



Iskolánk

tanulói

bekapcsolódtak

a

Világ

Legnagyobb

Tanórája

kezdeményezésbe, melyről a sajtó is tudósított.


Őszi túrán vettek részt tanulóink Molnárné Strohéber Zsuzsanna és Pekács
Jánosné vezetésével.



A tél folyamán osztályonként közösen töltöttük fel az iskola udvarán elhelyezett
madáretetőket.



Megtartottuk hagyományos Mikulás napi rendezvényünket, melynek során
játékos sportvetélkedők is zajlottak a tornaterem falai között, Pekács Jánosné
szervezésében. Az iskola termeiben adventi kézműves foglalkozások zajlottak.



Téli túránk, sajnos a rossz időjárási körülmények miatt elmaradt.



Tavasszal Keszthely, Szigliget úti céllal ismét egy jó hangulatú, látnivalókban
gazdag túrán vehettek részt tanulóink, Molnárné Strohéber Zsuzsanna
vezetésével.
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Februárban ismét egy nagy sikerű farsangi mulatságot rendeztünk, sok
gyermek és szülő részvételével. A farsangot megelőzően pályázatot hirdettünk,
melynek témája farsangi maszk készítése volt, újra hasznosítható anyagokból.
Rengeteg ötletes pályamunka érkezett, amelyekből kiállítást rendeztünk.



Februárban és júniusban véradást szerveztünk, melynek kapcsán versenyt
hirdettünk az osztályok között, ki tud több embert mozgósítani. A versenyt
mindkét alkalommal a nyolcadik osztály nyerte meg.



Március a víz világnapja jegyében telt. Rajz, irodalmi, és fotópályázaton vettek
részt tanulóink. Megtartottuk a Fenntarthatósági témahetet, csatlakoztunk a Te
Szedd! mozgalomhoz és rendbe raktuk környezetünket. Egészségnapot
tartottunk a vöröskereszt támogatásával, ahol többek között elsősegélynyújtó
bemutatón

vettek

részt

tanulóink.

Csatlakoztunk

a

Happy

hét

programsorozathoz is, ahol a vízfogyasztást népszerűsítettük a cukros üdítők
fogyasztása helyett. Ezen programokról egy cikk is megjelent a helyi sajtóban.


Április 7.-én, az Egészség világnapján vették át iskolánk pedagógusai azt a
kiadványt, amelyet a 21 Nő az Egészségügyért Alapítvány adott ki, s melyben
iskolánk egészségnevelési programja is szerepel.



Áprilisban a Föld Világnapja kapcsán megtörtént iskolánk udvarán a dísznövény
telepítés.



Áprilisban zajlottak a körzeti, majd megyei kerékpáros versenyek, ahol iskolánk
tanulói kitűnő eredményekkel szerepeltek. Bencze Katalin, intézményünk
harmadik osztályos tanulója, az országos versenyre is eljutott, ahol szép
eredményt ért el.



Tavaszi hulladékgyűjtésünk, sajnos rajtunk kívülálló okok miatt elmaradt.



Májusban megtartottuk iskolánkban a Kihívás napját, megemlékeztünk a
Madarak és fák napjáról.



Júniusban lezajlottak az osztálykirándulások, és megszervezésre került az
erdei iskola, amely júliusban lesz, Bakonyjákón.

Mindezek a programok a következő tanév során is munkatervünk részét fogják képezni, néhány
újabb feladattal, ötlettel bővülve. Mi így szeretnénk a környezetért, a jövő generációkért.
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FEJLESZTÉSI CÉLKITŰZÉSEINK
Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak
érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének
megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható
fejlődését.
Olyan

tájékozott

és

tevékeny tanulókat

nevelni, akik

kreatív,

problémamegoldó

gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a jog
és a gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikben.
Az ökológiai nevelés során a tanulókat megismertetni azokkal a jelenlegi folyamatokkal,
amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét
hazai példákon felismertetni a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti
következményeit. Megértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a
fenntartható fogyasztás elvét. A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek
megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti
károk

megelőzésére

való

törekvés

váljék

meghatározóvá.

Szerezzenek

személyes

tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása
terén.
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS
Iskolánk vezetése és nevelőtestülete elsődleges feladatának tekinti, hogy megismerje partnerei
igényeit, és azokhoz igazodva végezzen nevelő-oktató tevékenységét a kor követelményének
megfelelően és a minőség iránt elkötelezetten.

Ezt a feladatot:


a jogszabályi rendelkezések betartásával



a partnerek igényeinek, elvárásainak figyelembe vételével



tanulók személyiségének és képességeinek optimális fejlesztésével



pályázatok nyújtotta lehetőség megragadásával és felhasználásával



hagyományok megőrzésével és ápolásával



jól felkészült, egységes és innovatív tantestülettel
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munkakörülményekkel elégedett munkatársakkal és együttműködő szülőkkel
biztonságos és barátságos környezetben kívánja megvalósítani.

Alkalmazzuk a minőségközpontú működés három alapelvét:
-

partnerközpontúság

- nyitottság
-

szolgáltatás szemlélet

Ezek megvalósításához szükséges:

-

jó munkahelyi légkör

-

színvonalas munka elismerése

-

innovatív kezdeményezések támogatása

-

továbbképzések biztosítása

-

technikai eszközök beszerzése

LEGFONTOSABB CÉLKITŰZÉSEK:
Általános célkitűzések:

-

A nevelő-oktató munka töretlen továbbvitele

-

Magas színvonalú nevelő-oktató munka.

-

Felhasználók igényeinek maximális kielégítése.

-

Elért eredmények, értékek megőrzése.

-

Általános együttműködési kultúra fejlesztése, nyitott, demokratikus, gyermekléptékű
iskolai világ kialakítása.

-

Hagyományok megőrzése.

-

Régi értékek mellett új értékek teremtése, ügyelve arra, hogy az állandóság és a változás
egyensúlyban maradjon.

-

Az intézmény legyen nyitott új dolgokra.

-

Szoros együttműködés, jó kapcsolat továbbra is a szülőkkel, társintézménnyel,
fenntartóval, egyházakkal stb.

-

Pályázati lehetőségek maximális kihasználása.
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Szakmai célkitűzések:

-

Tanulók, szülők, pedagógusok érdekeit figyelembe vevő alkotó légkör.

-

Gyermekközpontú, szorongásmentes iskola működtetése.

-

Tudás, mint érték elfogadtatása.

-

Tanulmányi eredmények szinten tartása, további javítása.

-

TÁMOP kompetencia alapú oktatás tovább folytatása, tanulói laptop program

-

Nemzeti tehetségprogramban való részvétel

-

Művészeti oktatás színvonalának megtartása.

-

Idegen nyelv oktatása továbbra is 1. osztálytól.

-

Családias légkör megőrzése.

-

SNI-s tanulók integrált oktatása.

-

Kompetencia mérések tapasztalatainak beépítése a mindennapi munkába.

-

Gazdag szabadidős sportolási programválaszték megőrzése.

-

Logopédia, gyógytestnevelés, szomatopedagógia, továbbra is a rászorulóknak.

-

Hátrányos helyzetű, rászoruló tanulók segítése, támogatása, gyermekvédelem

-

Továbbtanulók eredményeinek figyelemmel kísérése.

-

Tanulószoba, napközi.

-

Nyári tábor, erdei iskola szervezése.

-

Csapatmunka kollégákkal.

-

Tehetségek kiszűrése, rászorulók felzárkóztatása.
Objektív célkitűzések:

-

Nevelés-oktatás feltételeinek maximális biztosítása.

-

Épületek, berendezések állapotának megőrzése, felújítása anyagi lehetőségek
függvényében.

-

Számítógéppark folyamatos bővítése (pályázat).

-

Könyvtárbővítés.

-

Művészetoktatás tárgyi eszközeinek bővítése.
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Minőségi célkitűzések:

-

Minőségi munkavégzés.

-

Továbbképzések biztosítása.

-

Színvonalas munka elismerése.

-

Innovatív kezdeményezések támogatása

MINŐSÍTÉS, TANFELÜGYELETI ELLNŐRZÉS
A 2018-2019-es tanévben intézményükben Csányi Tiborné minősítési eljárása valósult meg.
Elkészült az intézmény éves illetve önértékelési terve.
Öt kolléga intézményi önértékelése készült el.
Megtörtént az Oktatási Hivatal intézményvezetői, intézményi értékelése, kiváló eredménnyel.

AZ ISKOLA HÓNAPOKRA LEBONTOTT MUNKATERVE
Országos, kistérségi, helyi tanulmányi,- és sport versenyekre a versenykiírásban megjelölt
határidőt figyelembe véve neveztünk és készültünk.

Augusztus
-

szerződések, kinevezések

-

tantárgyfelosztás véglegesítése, értesítés javítóvizsgáról

-

alakuló értekezlet

-

pótvizsga lebonyolítása

-

teremrendezés, dekoráció

-

tankönyvosztás

-

órarend, terembeosztás

-

étkezés, napközi, tanulószoba felmérése

-

naplók megírása, elektronikus napló bevezetése

-

művészeti iskolai beiratkozás

-

tanmenetek leadása
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-

műsor augusztus 20-ára

-

folyosói, kinti ügyelet beosztása

-

ruhaosztás - Vöröskereszt

-

véradás szervezése

-

tisztasági meszelés, karbantartás

-

kézilabda tábor

-

kerámia tábor

-

jutalom kirándulás kémeri gyerekekkel

-

tanfolyam 30 óra – felkészülés az elektronikus napló használatára

-

EFOP 3.1.2-16-2016 Köznevelés módszertani megújítása – Komplex Alapprogram
bevezetése (30 órás továbbképzés minden kollégának)

Szeptember

-

szeptember 01. tanévnyitó

-

első osztályosok köszöntése, faültetés

-

ellenőrzők kiosztása

-

iskolakezdési ajándék a Vöröskereszttől és a helyi Önkormányzattól

-

bizonyítvány beszedése

-

órarend, házirend ismertetése

-

DÖK képviselők megválasztása

-

balesetvédelmi oktatás

-

tisztasági vizsgálat

-

úszásoktatás 2. és 5. osztály

-

iskoladekoráció

-

gyalogtúra szervezése

-

Jung József emléktorna

-

részvétel megyei atlétikai versenyen

-

körzeti mezei futóverseny-Polgárdi

-

kompetencia alapú oktatás tanulói laptop program folytatása - szülői értekezleten
bemutatás

-

diákgyűlés

-

naplók, ellenőrzők törzslapok előkészítése, adminisztrációs feladatok
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-

DHFT képzés ( 30 óra minden kolléga)

-

Katasztófavédelmi ellenőrzés

-

DÖK megalakulása, éves munkaterv

-

munkaértekezlet, munkaterv előterjesztése, kiegészítése, elfogadása

-

szabadidős foglalkozások megszervezése

-

Iskolaszék, SZMK , Intézményi Tanács összehívása

-

szülői értekezletek, fogadóórák megszervezése; SZMK választás

-

művészeti iskolai szülői értekezlet

-

HPV oltás

-

ökofaliújság

-

ökonap

-

rajzpélyázat-Ilyennek látom a vizslát

-

szárazelemgyűjtés beindítása

-

100 ötösért mozgalom

-

Szegedi Egyetem - mérések megkezdése

-

INNOVÁCIÓ: magatartás-tisztasági verseny elindítása

-

minden osztályban év eleji felmérések: matematika, magyar, idegen nyelv, testnevelés

-

osztálykirándulások előkészítése

-

hátrányos helyzetű tanulók felmérése

-

szülői értekezletek

-

ellenőrzési, óralátogatási terv készítése

-

jelentkezés versenyekre

-

szeptember 15. DIFER mérés megkezdése

-

sportszerek az EMMI- től 250.000,-Ft értékben

-

„Sport legyen a Tied”- Székesfehérvár 25 fő

-

„Jung József” Emléktorna

-

októberi statisztika előkészítése

-

könyvtári foglalkozás

-

hittan, művészetoktatás beindítása

-

tanulók fizikai állapotának felmérése

-

szakkörök beindítása

-

tej- és almaprogram

-

levelezős tanulmányi versenyek beindítása

-

Országos diáksportnap
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-

ügyességi CSR atlétika

-

fényképész

-

őszi túra a környéken-tv felvétel 4o. Reviczky Gábor

-

részvétel útátadó ünnepségen

-

mobilitás nap

Október

-

KAK – DHFT képzés

-

bábszakkör előadása óvodásoknak

-

munkaértekezlet, aktuális feladatok, fogadóóra

-

Október 1. Idősek Világnapja. Műsor a községi ünnepélyen

-

Október 4. Állatok Világnapja – állatbemutató –ökopályázat kutya, macska készítésejutalom Tropicarium

-

Környezetkaland- környezetvédelmi vetélkedő Sárkeresztúr 1. helyezés

-

papírgyűjtés

-

őszi túra- Tata

-

megyei mezei futóverseny-Csór

-

Vadex rajzverseny-1o. 1 napos erdei iskolai részvétel jutalomként

-

közlekedésbiztonsági előadás

-

október 15. Kézmosás Világnapja

-

Egészséghét (külön forgatókönyv szerint)

-

Szegedi Egyetem méréseinek folytatása

- iskolai statisztika elkészítése, DIFER adatszolgáltatás
-

megemlékezés: október 6. - műsor községi ünnepélyen
október 23. - műsor községi ünnepélyen

-

INNOVÁCIÓ: őszi közhasznú munka-Egészséghét-helyes táplálkozás – gyalogtúra –
sportversenyek, szemétszedés

-

óralátogatások megkezdése

-

DÖK gyűlés

-

II-III.-IV. korcsoportos fiú labdarúgás- körzeti versenyek

-

Madáretető kihelyezés és etetés,-új madáretetők az iskola udvarára, ökoelőadás
(madáretetés)
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-

Halloween parti

-

Megyei matematikai verseny

-

Mozi látogatás-felső tagozat

-

őszi szünet

November
-

színházi előadás – Csizmás Kandúr

-

egészségnap (mézes nap)

-

Üzemorvos

-

Pályaorientációs előadás, pályaválasztási kiállítás 8.o.

-

Kirándulás a Tropicariumba

-

Diákparlament

-

Térségi mesemondó verseny

-

Bársony István prózamondó verseny

-

Erdei iskolai foglalkozás

-

Minősítés

-

madáretetők feltöltése

-

munkaértekezlet, aktuális feladatok, fogadóóra

-

1. osztály látogatása az óvodában

-

III. és IV. korcsoportos fiú kézilabda körzeti verseny

-

III. és IV, korcsoportos leány kézilabda körzeti verseny

-

meseelőadás

-

karácsonyi díszlet - iskola

-

Nyílt Napok - külön forgatókönyv szerint

-

részvétel a középiskolai nyílt napok rendezvényein

-

Fogászati hónap: előadás helyes fogápolásról - alsó-felső tagozat

-

áthelyezésre javasolt tanulók felmérése

-

Népmese Napja- népmesemondó verseny- kistérség

-

SZMK, Iskolaszék (tankönyvellátás, Mikulás)

-

INNOVÁCIÓ: Rajzpályázat

-

KAK képzés (60 óra)

-

Kalandozás a Természettudományok Világában- 1.forduló

-

könyvtári nap

-

1. adventi gyertyagyújtás + községi gyertyagyújtáson műsor
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-

Körzeti fiú és lány diákolimpiai versenyek

-

dísz- és ajándékkészítés az adventi vásárra

-

Szöveges értékelés 1. és 2. osztályban

December

-

nevelőtestületi értekezlet, fogadóóra

-

21 pedagógus az egészségért Innováció díjazása

-

Scientix- tudomány a társadalomban előadás

-

jelentkezés közös írásbeli felvételi vizsgára

-

Szegedi Egyetem-mérés

-

INNOVÁCIÓ: 3 hetet meghaladó projekt- adventtől-karácsonyig

-

december 6. Mikulás - játszóház

-

Egészségnap

-

adventi gyertyagyújtás

-

FKC

-

karácsonyi ünnepekre készülődés, karácsonyi ünnepély-minden tanuló ajándékot kap
műsor,

-

Fenyő Kupa

-

könyvtári foglalkozás

-

színházlátogatás

-

DADA foglalkozás

-

színházlátogatás Budapest

-

Vörösmarty szavalóverseny

-

műsor megyeházán

-

továbbképzés KAK (60 óra)

-

Karácsonyi műsor – idősek otthona Aba

-

1 fő tutorképzés

-

tv felvétel – öko tevékenység bemutatása

-

téli szünet

Január
-

első félév lezárásának jegyében zajlik. Felelések, osztályzatok lezárása, értékelés,
ellenőrzők írása, művészeti vizsgák.
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-

osztályozó értekezlet

-

dokumentumok ellenőrzése

-

II. félévi tantárgyfelosztás, órarend elkészítése

-

I. félévi eredmények, ellenőrzők kiosztása

-

félévi beszámolók, statisztika elkészítése - „Épen-elevenen”- ingyenes továbbképzés +

-

KTB természettudományi vetélkedő

-

„Vigyázz Kész Pénz verseny

-

Kísérletező délután

-

„Pont Velem” verseny

-

Mérés Szegedi Egyetemmel

-

Téli túra a természetben-Keszthely, Szigliget

-

félévi záró értekezlet - első félév munkájának értékelése, elemzése

-

DÖK gyűlés

-

szülői értekezletek

-

INNOVÁCIÓ: természet- és környezetvédelmi filmek vetítése

-

téli sportok népszerűsítése

-

Kultúra Napja- Nyugdíjasklub - mese délelőtt alsó tagozat, felső tagozat rendhagyó
irodalomóra.

-

megyei népdaléneklési verseny – döntő

-

Tehetségpont Akkreditáció

-

Környezet Kaland vetélkedő

-

Kultúr kvíz- 10 csapattal

-

Szövegértő verseny

-

Angol verseny

-

KAK továbbképzés (30 óra 6 fő)

-

1 fő rpészvétele tehetségfejlesztő továbbképzés

Február
-

munkaértekezlet, aktuális feladatok

-

elemek gyűjtése-egészségtudatos iskola- farsangi állarcok készítése hulladékból

-

félévzáró értekezlet

-

véradás

-

Bella István irodalmi mesemondó fesztivál
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-

pénzügyi, vállalkozói témahét

-

MATALENT mérés

-

Pesovár Ferenc népdaléneklési verseny- döntő

-

tájékoztató nap- Komplex Alapprogram- Eszterházy Károly Egyetem

-

Diákolimpia III. korcsoport fiú

-

Diákolimpia IV. korcsoport fiú (Seregélyes)

-

Diákolimpia III.-IV. korcsoport lány (Soponya)

-

jelentkezési lapok továbbítása

-

szülői értekezletek

-

SZMK , Iskolaszék gyűlés :félév értékelése, farsang, tankönyv tájékoztatás

-

DÖK gyűlés

-

farsangi előkészületek

-

Farsang

-

iskolagyűlés-félév értékelése

-

INNOVÁCIÓ: gyalogtúra az erdőben

-

vadetetés

-

versmondó verseny

-

Zrínyi Ilona matematika verseny

-

DADA foglalkozás

-

Kazinczy verseny- felső tagozat

-

szépíró verseny - alsó tagozat

-

felvilágosító előadás

-

véradás

-

mérés Szegedi Egyetem

-

pályaválasztási tanácsadás

-

angol verseny Káloz

-

KTB Természettudományi verseny I. helyezés

-

részvétel Fejér Megyei Tehetségsegítő Tanács munkájában

-

PONTVELEM internetes verseny

-

kompetencia mérés eredménye

Március
-

munkaértekezlet

-

aktuális feladatok
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-

fogadóóra

-

tájékoztató nap hit-és erkölcstan oktatással kapcsolatban

-

Vasváris szavalóverseny

-

Szépkiejtési verseny

-

Pangea matematikaverseny

-

Kalmár László matematikaverseny

-

Eötvös Lóránt fizika verseny

-

Happy hét

-

TESZEDD!-vízpart környékének rendbetétele

-

Kézilabda megyei elődöntő- Gárdony

-

Innováció a testnevelésben (30 óra továbbképzés)

-

Március 15-Nemzeti ünnep-műsor községi ünnepélyen

-

rajzpályázat

-

Víz Világnapja vetélkedő Felsővárosi Általános Iskola (Környezetvédelmi)

-

Víz Világnapja-vetélkedő, részvétel megyei pályázaton (FEJÉRVÍZ, fotó, irodalmi,
rajz)

-

előadás Víz Világnapja (FEJÉRVÍZ)

-

Fenntarthatósági témahét

-

versmondó verseny

-

szövegértő verseny

-

Széna téri könyvtár-verses felolvasó délután

-

tavaszi nevelési értekezlet

-

szépolvasó verseny- Káloz

-

épület tűzrendészeti ellenőrzése

-

helyesírási verseny-felső tagozat

-

elsősegélynyújtó verseny

-

INNOVÁCIÓ–virágosítás

-

kerékpáros ügyességi verseny (megyei, országos döntő)

-

nyílt nap leendő elsősöknek

-

iskolafogászat, orvosi vizsgálat

-

körzeti mezei futóverseny

-

III. korcsoportos fiú körzeti labdarúgás-kispályás

-

IV: korcsoportos fiú körzeti labdarúgás-kispályás

-

DADA
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-

Tájékoztató nap-egyház

-

kézilabda megyei döntő Bakonycsernye II. hely

-

mérés Szegedi Egyetem

-

megyei mezei futóverseny I. helyezés országos döntő

-

focimérkőzés III. helyezés

-

Mezőföld virágai – táncverseny

-

díjátadó :Akkreditált Kiváló Tehetségpont

Április
-

munkaértekezlet

-

fogadóóra

-

mérés Szegedi Egyetemmel

-

közhasznú munka

-

nagycsoportos óvodások fogadása

-

INNOVÁCIÓ- sportverseny

-

DADA foglalkozás

-

előadás balesetekről

-

készülődés anyák napjára

-

műveltségi verseny

-

nyílt nap nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek

-

műsor a Költészet Napján

-

Megyei mezei futóverseny

-

Megyei kézilabda döntő II. és IV. korcsoportos fiú

-

Megyei kézilabda döntő II. és IV. korcsoportos lány

-

Körzeti atlétikai többpróba verseny

-

Körzeti atlétika egyéni versenyek

-

Kerékpáros kisiskolás Kupa I. hely

-

színház látogatás

-

díjátadó- KÖRNYEZETÜNK ÉS EGÉSZSÉGÜNK legjobb 21 innováció az egészséges
életmódra nevelés területén.

-

Igazgatói ellenőrzés

-

Pangea matematika verseny Országos döntő 3 fő.

-

Tiszán innen-Dunán túl-énekverseny 1 fő kiemelt arany minősítés

-

LADIK vetélkedő
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-

Irodalmi fesztivál felsős-Sárkeresztúr

-

Sárosd alsós versmondó verseny

-

Megyei közlekedési verseny I. helyezés

-

Kalmár matematika verseny-megyei döntő 1 fő II. helyezés

-

Tavaszi szél vizet áraszt-népdaléneklési verseny 1 fő kiemelt arany

-

körzeti pályabajnokság

-

Helyesírási verseny felső tagozat

-

Gyermekvédelmi központ előadása-iskolai agresszió megelőzése

-

Beíratás

Május
-

értekezlet

-

fogadóóra

-

Anyák Napja

-

osztályszülői értekezlet-tájékoztató a tanév munkájáról

-

Iskolánk Hete-nyílt napok

-

Kihívás Napja

-

Országos kompetenciamérés, nyelvi mérés

-

véradás

-

ovisok látogatása

-

elégedettségmérés

-

iskolai diákgyűlés

-

tanulók fizikai állapotának felmérése (NETFIT)

-

év végi felmérések

-

műsor a Hősök Napján

-

INNOVÁCIÓ- környezetünkbe nem illő anyagok összeszedése, eltávolítása,

-

Megyei kisiskolák sportversenye-atlétika

-

Megyei kisiskolák sportversenye-kézilabda

-

Megyei kisiskolák sportversenye-labdarúgás

-

Megyei atlétikai többpróba versenyek

-

Gyereknap-Az egész iskola Fővárosi Nagycirkusz látogatás

-

Kisiskolás megyei kézilabdadöntő I. helyezés (Országos döntő Debrecen)

-

színházlátogatás

-

BIZTIBUSZ program
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-

Konferencia-összefogás az iskolai bántalmazás ellen (Oktatási Hivatal)

-

Intézményi ellenőrzés

-

3 db Interaktív tábla

-

Tehetségpont műhelybeszélgetés

-

Közlekedési verseny- országos döntő

-

Ladik verseny megyei döntő

-

Humanitárius Települések Országos Találkozója

-

Pályaválasztási tanácsadás 7.o.

-

Szegedi Egyetem -Kiemelt Partneriskola cím megerősítése

-

kisiskolák atlétikai döntője (4 fő országos döntő)

-

díjátadó POK

Június

-

munkaértekezlet

-

fogadóóra

-

Sportnap

-

Művészeti bemutató

-

osztályozó értekezlet

-

adminisztrációs teendők ellátása (törzslapok, bizonyítványok, statisztikai adatok)

-

kötelező irodalmi jegyzék kiadása

-

minőségbiztosítási kérdőívek értékelése

-

ballagás

-

tanévzáró

-

következő évi tantárgyfelosztás elkészítése

-

tanévzáró értekezlet

-

szabadságolás

-

beszámoló, értékelés a 2018-19. évi tanév munkájáról

-

Országos döntő kisiskolák sportversenye Debrecen

Július
-

Erdei Iskola- Bakonyjákó

-

karbantartás

-

ügyelet
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Szülői elégedettség mérése

A mérés célja
A mérés a Szülők iskolánkkal kapcsolatos elégedettségének feltérképezését
szolgálja. A Szülők véleményének megismerése segítheti munkánkat, hiszen a velük
való kapcsolattartás alapvető tényező az iskola életében.
A mérés célja az intézmény működésének különböző területeivel való elégedettség,
ill. elégedetlenség mértékének és az igényeknek a feltérképezése. Az elégedettség
kimutatásával további cél a pozitív megerősítés, a hiányosságok és igények
feltárásával pedig a változások irányának, területeinek meghatározása.

A mérés tartalma
A mérés során a következő területeket próbáltuk megvizsgálni:


a munka minőségével való elégedettség és a minőség változása



a tárgyi környezettel és a működéssel kapcsolatos elégedettség



tanórán kívüli tevékenység fejlesztő tevékenység és a tanulók terhelése



a dolgozói csoportok segítőkészsége, kapcsolatteremtése



az oktatás színvonala és a kollegák szakmai felkészültsége



szülői tájékoztatás



az intézményhez való érzelmi viszonyulás.

A mérés lehetőséget ad az erősségek és gyengeségek – mint önálló, szabad
megfogalmazású vélemény – közlésére is.
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A kérdőívek összeállításánál a következő szempontokat vettük figyelembe:
-

Minél teljesebb lefedése az iskolai életnek: megismerni a vélemények
sokszínűségét.

-

Változatos kérdésformák a kérdőívben.

-

A kérdőívszerkesztés módszertani szabályinak maximális betartása.

-

Az Ökoiskolai szempontok szerint minél gazdaságosabb legyen.

A mérési eredmények értékelése
A Munkacsoport a megkapott kérdőíveket elosztotta tagjai között, akik feldolgozták
azokat, majd kiértékelték.
Az összegyűjtött kérdőívek adatait számítógépen rögzítettük. A mérési
eredményekről értékelő jelentés is készült, amelyről a tantestületet nyomtatott
formában és tantestületi értekezleten tájékoztatjuk.
A mérés eredménye:
A kiértékelt kérdőívek alapján megállapítottuk, hogy a gyerekek általában jól érzik
magukat intézményünkben. A szülők szerint iskolánk elismertsége kistérségünkben
megfelelő. Tanulóink szüleinek több mint 80%-a kért és kapott már segítséget
problémái megoldásához, leginkább az osztályfőnököktől, illetve az igazgatónőtől.
Tanulóink terhelését is nagyrészt megfelelőnek tartják a szülők, mint ahogyan
gyermekük tudásának ellenőrzését is. A legmegosztóbb kérdés talán a fegyelmezési
módszerekkel kapcsolatos volt. Itt leginkább következetesnek tartják a szülők a
fegyelmezési módszereket, de az enyhe megítélés és a szigorú, illetve a nem
egységes is magasabb százalékban előfordult. Meg kell jegyeznünk azt is, hogy
inkább felső tagozatosok esetében szerepelt magasabb százalékban a nem
egységes válasz, nyilván annak köszönhetően, hogy minden szakos tanár mást vár
el e téren a diákoktól. A kérdőívek megjegyzés részében is leginkább ezzel a
kérdéssel kapcsolatosan találkoztunk szülői javaslatokkal. Amit tanulságként
levonhatunk, hogy a fegyelmezéssel kapcsolatos elvárásainkat át kell beszélnünk és
egyeztetnünk kell. Gyermekeik tanulásával kapcsolatban reálisan látják a szülők,
hogy nagyrészt képességeiknek megfelelően tanulnak gyermekeik, de lehetne ez
jobb is, ha órán jobban figyelnének, vagy otthon többet tanulnának. A kérdőívből
kiderült, hogy a szülők nagy része sokat segít gyermekének a tanulásban. A
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százalékok itt is az alsó tagozatos tanulók esetében magasabbak. Tanulóink kisebb
hányada jár különórára, leginkább a jobb teljesítmény elérése céljából. A családi ház
és az iskola közötti információcsere a szülők szerint leghatékonyabban a szülői
értekezleten, fogadóórán és személyes találkozások alkalmával valósul meg. A
szülők, főképp alsó tagozaton, rendszeresen járnak is szülői értekezletre,
fogadóórára. Iskolánkban a szülők meglátása alapján maradéktalanul megvalósul a
környezettudatosság alapelve.
Művészeti iskola
Művészeti oktatásunk foglalkozásait a kérdőív szerint szeretik a gyerekek, a szülők
személyesen is tartják a kapcsolatot a művészeti iskola pedagógusaival. A szülők
szerint jó a művészeti foglalkozások órabeosztása és jól felkészítik a gyermekeket a
fellépésekre és a kiállításokra. A tárgyi feltételeket nagyon jónak értékelik és
nagyrészt elégedettek a tanszaki kínálattal is. A művészeti iskolás diákok szülei
szerint gyermekeik jelentős része szívesen vesz részt versenyeken, ahol
megmutathatja tudását. Néhány szülő saját szavaival megfogalmazott véleménye
alapján a művészeti iskolai képzés fejlesztő hatású, többek közt a kreativitás
szempontjából is. Egyesek szerint jó alapot nyújt a gyermekük további életéhez. Sok
érdekességgel is találkoznak tanulmányaik során.
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Szülői Elégedettség mérés
Alsó tagozat
1. Ön szerint, hogy érzi magát gyermeke az iskolában?
a, Jól érzi magát 70%

b, Változó 29%

c, Nem tudom 1%

2. Milyen az iskola elismertsége a térségben?
a, Jó, megfelelő 66%

b, Elfogadható 21%

d, Nem ismerik

c, Rossz

e, Nem tudom 13%

3. Kapott-e már segítséget az iskolában problémája
megoldásához?
a, Igen, rendszeresen 43%

b, Igen egyszer-kétszer 42%

c, Még nem kértem segítséget 15%
d, Már kértem de érdemben nem segítettek
e, Elutasítóak voltak a problémával
4. Ha iskolai vagy nevelési problémája van, kihez fordul
segítségért?
a, Valamelyik szülőtárshoz 4%

b, Az osztályfőnökhöz 84%

c, Az igazgatóhoz 12%

d, Az iskolaszékhez

5. Ön szerint megfelelő-e a tanulóink terhelése?
a, Megfelelő 77%

b, Túlzott 18%

d, Nem tudom 1%
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c, Kevés 4%

6. Elegendőnek tartja-e Ön az iskolában gyermeke tudásának
ellenőrzését?
a, Igen 86%

b, Nem 5%

d, Túlzott

c, Rendszertelen 7%
e, Nem tudom 2%

7. Milyennek látja az iskolában használt fegyelmezési
módszereket?
a, Szigorú 8%

b, Enyhe 25%

d, Következetlen 1%

c, Következetes 60%

e, Nem egységes 4%

f, Nem tudom 2%

8. Ön szerint hogyan tanul gyermeke?
a, Képességeinek megfelelően 62%
b, Lehetne jobb is, ha órákon jobban figyelne 32%
c, Lehetne jobb is, ha otthon többet tanulna 4%
d, Lehetne jobb is, ha a tanárok többet hoznának ki belőle 2%
9. Milyen gyakran segít gyermekének a házi feladatai
megoldásában?
a, Ritkán 6%

b, Minden nap segítek 53%

c, Hetente egyszer-kétszer 35%

d, Soha 1%

e, Nem, mert nem igényli 5%
10. Gyermeke jár-e magánórára?
a, Igen, egy tantárgyból 12%
b, Igen, több tantárgyból is szükséges 3%
c, Nem szükséges 85%
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11. Milyen céllal járatja gyermekét magánórákra?
a, Felzárkózás 33%

b, Jobb teljesítmény 67%

12. Az iskola és a családi ház közötti információáramlásának mely
formáját tartja a leghatékonyabbnak?
a, Szülői értekezlet 62%

b, Fogadóóra 17%

d, Iskolai rendezvények 2%

c, Családlátogatás

e, Személyes információcsere 19%

13. Jár-e Ön rendszeresen fogadóórára, szülői értekezletre?
a, Igen

c, Rendszertelenül 8%

b, Nem 2%

87%
d, Csak külön hívásra 3%
14. Ön szerint a környezettudatosság alapelve milyen mértékben
valósul meg iskolánk életében?
a, Nem valósul meg

b, Kevéssé valósul meg 1%

c, Többnyire megvalósul 45%

d, Maradéktalanul megvalósul 54%

Szülői Elégedettségi mérés
Iskola
1. Ön szerint, hogy érzi magát gyermeke az iskolában?
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a, Jól érzi magát 46%

b, Változó 52%

c, Nem tudom 2%

2. Milyen az iskola elismertsége a térségben?
a, Jó, megfelelő 61%

b, Elfogadható 28%

d, Nem ismerik

c, Rossz

e, Nem tudom 11%

3. Kapott-e már segítséget az iskolában problémája
megoldásához?
a, Igen, rendszeresen 37%

b, Igen egyszer-kétszer 45%

c, Még nem kértem segítséget 18%
d, Már kértem de érdemben nem segítettek
e, Elutasítóak voltak a problémával
4. Ha iskolai vagy nevelési problémája van, kihez fordul
segítségért?
a, Valamelyik szülőtárshoz 8%

b, Az osztályfőnökhöz 76%

c, Az igazgatóhoz 15%

d, Az iskolaszékhez 1%

5. Ön szerint megfelelő-e a tanulóink terhelése?
a, Megfelelő 74%

b, Túlzott 19%

c, Kevés 3%

d, Nem tudom 4%

6. Elegendőnek tartja-e Ön az iskolában gyermeke tudásának
ellenőrzését?
a, Igen 81%

b, Nem 6,5%

d, Túlzott

c, Rendszertelen 8,5%

e, Nem tudom 4%
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7. Milyennek látja az iskolában használt fegyelmezési
módszereket?
a, Szigorú 6%
d,

c, Következetes 48%

b, Enyhe 32%

Következetlen e,

1,5%

Nem

egységes f, Nem tudom 2,5%

10%

8. Ön szerint hogyan tanul gyermeke?
a, Képességeinek megfelelően 44%
b, Lehetne jobb is, ha órákon jobban figyelne 37%
c, Lehetne jobb is, ha otthon többet tanulna 15%
d, Lehetne jobb is, ha a tanárok többet hoznának ki belőle 4%
9. Milyen gyakran segít gyermekének a házi feladatai
megoldásában?
a, Ritkán 22%

b, Minden nap segítek 37,5%

c, Hetente egyszer-kétszer 29,5%

d, Soha 3%

e, Nem, mert nem igényli 8%
10. Gyermeke jár-e magánórára?
a, Igen, egy tantárgyból 16,5%
b, Igen, több tantárgyból is szükséges 5,5%
c, Nem szükséges 78%

11. Milyen céllal járatja gyermekét magánórákra?
a, Felzárkózás 37%

b, Jobb teljesítmény 63%
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12. Az iskola és a családi ház közötti információáramlásának mely
formáját tartja a leghatékonyabbnak?
a, Szülői értekezlet 47% b, Fogadóóra 15,5%
d, Iskolai rendezvények 2%

c, Családlátogatás

e, Személyes információcsere
35,5%

13. Jár-e Ön rendszeresen fogadóórára, szülői értekezletre?
a, Igen

b, Nem 4%

c, Rendszertelenül 13%

78%
d, Csak külön hívásra 5%
14. Ön szerint a környezettudatosság alapelve milyen mértékben
valósul meg iskolánk életében?
a, Nem valósul meg

b, Kevéssé valósul meg 3%

c, Többnyire megvalósul 46%

d, Maradéktalanul megvalósul 51%

Szülői Elégedettség mérés
Felső tagozat
1. Ön szerint, hogy érzi magát gyermeke az iskolában?
a, Jól érzi magát 22%

b, Változó 75%

c, Nem tudom 3%

2. Milyen az iskola elismertsége a térségben?
a, Jó, megfelelő 56%

b, Elfogadható 35%
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c, Rossz

d, Nem ismerik

e, Nem tudom 9%

3. Kapott-e már segítséget az iskolában problémája
megoldásához?
a, Igen, rendszeresen 31%

b, Igen egyszer-kétszer 48%

c, Még nem kértem segítséget 21%
d, Már kértem de érdemben nem segítettek
e, Elutasítóak voltak a problémával
4. Ha iskolai vagy nevelési problémája van, kihez fordul
segítségért?
a, Valamelyik szülőtárshoz 12%

b, Az osztályfőnökhöz 68%

c, Az igazgatóhoz 18%

d, Az iskolaszékhez 2%

5. Ön szerint megfelelő-e a tanulóink terhelése?
a, Megfelelő 71%

b, Túlzott 20%

c, Kevés 2%

d, Nem tudom 7%

6. Elegendőnek tartja-e Ön az iskolában gyermeke tudásának
ellenőrzését?
a, Igen 76%

b, Nem 8%

d, Túlzott

c, Rendszertelen 10%
e, Nem tudom 6%

7. Milyennek látja az iskolában használt fegyelmezési
módszereket?
a, Szigorú 4%

b, Enyhe 39%
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c, Következetes 36%

d, Következetlen 2%

e,

Nem

egységes f, Nem tudom 3%

16%
8. Ön szerint hogyan tanul gyermeke?
a, Képességeinek megfelelően 26%
b, Lehetne jobb is, ha órákon jobban figyelne 42%
c, Lehetne jobb is, ha otthon többet tanulna 26%
d, Lehetne jobb is, ha a tanárok többet hoznának ki belőle 6%
9. Milyen gyakran segít gyermekének a házi feladatai
megoldásában?
a, Ritkán 38%

b, Minden nap segítek 22%

c, Hetente egyszer-kétszer 24%

d, Soha 5%

e, Nem, mert nem igényli 11%
10. Gyermeke jár-e magánórára?
a, Igen, egy tantárgyból 21%
b, Igen, több tantárgyból is szükséges 8%
c, Nem szükséges 71%

11. Milyen céllal járatja gyermekét magánórákra?
a, Felzárkózás 41%

b, Jobb teljesítmény 59%

12. Az iskola és a családi ház közötti információáramlásának mely
formáját tartja a leghatékonyabbnak?
a, Szülői értekezlet 32%

b, Fogadóóra 14%

d, Iskolai rendezvények 2%

c, Családlátogatás

e, Személyes információcsere 52%
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13. Jár-e Ön rendszeresen fogadóórára, szülői értekezletre?
a, Igen

b, Nem 6%

c, Rendszertelenül 18%

69%
d, Csak külön hívásra 7%
14. Ön szerint a környezettudatosság alapelve milyen mértékben
valósul meg iskolánk életében?
a, Nem valósul meg

b, Kevéssé valósul meg 5%

c, Többnyire megvalósul 47%

d, Maradéktalanul megvalósul 48%

Szülői elégedettség mérés
Művészeti iskola
Alsó tagozat
1. Ön szerint gyermeke szeret művészeti iskolai foglalkozásokra járni?
a, Igen szeret 96%
b, Nem szeret 4%
c, Nem tudom
2. Van-e személyes kapcsolata a művészeti oktatásban dolgozó
pedagógusokkal?
a, Van 42%
b, Nincs 58%
3. Ön szerint a művészeti iskolában jól felkészítik gyermekét a
fellépésekre, kiállításokra?
a, Igen, teljes mértékben 80% b, Nem igazán
c, Nem tudom
14%
6%
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4. Ön elégedett a művészeti foglalkozások órabeosztásával?
a, Igen 90%
b, Nem igazán 10%
c, Egyáltalán nem
5. Jónak találja a művészeti iskola tárgyi feltételeit, felszereltségét?
a, Igen 95%
b, Nem 5%
6. Elégedett a művészeti iskola tanszaki kínálatával?
a, Igen, elegendőnek tartom 88% b, Lehetne több tanszak 12%
c, Nem tudom
7. Gyermeke szívesen vesz részt művészeti iskolai versenyeken?
a, Igen 85%
b, Nem 9%
c, Nem tudom 6%

Szülői elégedettség mérés
Művészeti iskola
Iskola
1. Ön szerint gyermeke szeret művészeti iskolai foglalkozásokra járni?
a, Igen szeret 94%
b, Nem szeret 6%
c, Nem tudom
2. Van-e személyes kapcsolata a művészeti oktatásban dolgozó
pedagógusokkal?
a, Van 52%
b, Nincs 48%
3. Ön szerint a művészeti iskolában jól felkészítik gyermekét a
fellépésekre, kiállításokra?
a, Igen, teljes mértékben 83%
b, Nem igazán 14%
c, Nem tudom 3%

54

4. Ön elégedett a művészeti foglalkozások órabeosztásával?
a, Igen 92%
b, Nem igazán 8%
c, Egyáltalán nem
5. Jónak találja a művészeti iskola tárgyi feltételeit, felszereltségét?
a, Igen 94%
b, Nem 6%
6. Elégedett a művészeti iskola tanszaki kínálatával?
a, Igen, elegendőnek tartom 78% b, Lehetne több tanszak 22%
c, Nem tudom
7. Gyermeke szívesen vesz részt művészeti iskolai versenyeken?
a, Igen 74%
b, Nem 17%
c, Nem tudom 9%

Szülői elégedettség mérés
Művészeti iskola
Felső tagozat
1. Ön szerint gyermeke szeret művészeti iskolai foglalkozásokra járni?
a, Igen szeret 92%
b, Nem szeret 8%
c, Nem tudom
2. Van-e személyes kapcsolata a művészeti oktatásban dolgozó
pedagógusokkal?
a, Van 62%
b, Nincs 38%
3. Ön szerint a művészeti iskolában jól felkészítik gyermekét a
fellépésekre, kiállításokra?
a, Igen, teljes mértékben 86% b, Nem igazán
c, Nem tudom
14%
55

4. Ön elégedett a művészeti foglalkozások órabeosztásával?
a, Igen 94%
b, Nem igazán 6%
c, Egyáltalán nem
5. Jónak találja a művészeti iskola tárgyi feltételeit, felszereltségét?
a, Igen 93%
b, Nem 7%
6. Elégedett a művészeti iskola tanszaki kínálatával?
a, Igen, elegendőnek tartom 68% b, Lehetne több tanszak 32%
c, Nem tudom
7. Gyermeke szívesen vesz részt művészeti iskolai versenyeken?
a, Igen 63%
b, Nem 25%
c, Nem tudom 12%
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Adatok
Mulasztások
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Fiúk
Lányok
Osztály létszám

10 fő
8 fő
18 fő

8 fő
7 fő
15 fő

11 fő
8 fő
19 fő

8 fő
11 fő
19 fő

11 fő
8 fő
19 fő

7 fő
13 fő
20 fő

11 fő
6 fő
17 fő

10 fő
8 fő
18 fő

igazolt mulasztás (óra)
igazolatlan mulasztás (óra)
összes mulasztás (óra)

1220 óra
24 óra
1244 óra

1173 óra
0 óra
1173 óra

1649 óra
19 óra
1668 óra

1774 óra
0 óra
1774 óra

1713 óra
0 óra
1713 óra

1550 óra
0 óra
1550 óra

igazolt mulasztás (nap)
igazolatlan mulasztás (nap)
összes mulasztás (nap)

244 nap
5 nap
249 nap

235 nap
0 nap
235 nap

330 nap
4 nap
334 nap

355 nap
0 nap
355 nap

285 nap
0 nap
285 nap

258 nap
0 nap
258 nap

255 nap
0 nap
255 nap

kitűnő tanulók száma
dicséretek száma

0 fő
0 fő

6 fő
8 fő

4 fő
15 fő

5 fő
16 fő

2 fő
11 fő

4 fő
6 fő

2 fő
7 fő

0 fő
8 fő

bukások száma

0 fő

0 fő

2 fő

0 fő

0 fő

0 fő

1 fő

0 fő

nevelőtestületi dicséret

0 fő

4 fő

8 fő

5 fő

1 fő

1 fő

0 fő

2 fő

Kíválóan megfelelt:
Jól megfelelt:
Megfelelt:
Felzárkóztatásra szorul

1. osztály
0 fő
8 fő
8 fő
2 fő

1528 óra 2127 óra
0 óra
0 óra
1528 óra 2127 óra
355 nap
0 nap
355 nap

Iskola
összesen

76
69
145 f

12734 ó
43 ó
12777 ór

2316 na
9 na
2324 na
23
71

3f

Átlagok

Magatartás
Szorgalom
Magyar ny.
Magyar i.
Angol
Matematika
Erk./Hit-és erk.
Környezetismeret
Ének
Vizuális kultúra
Technika
Testnevelés

1.
osztály

2.
osztály

3.
osztály

4.
osztály

5.
osztály

6.
osztály

7.
osztály

8.
osztály

4,17
4,17
-

4,73
4,86
4,27
4,67
4,47
4,33
5
4,67
4,87
5
5

4,56
4,5
3,72
4,17
4,33
3,72
4,94
3,83
4,89
4,94
4,94

4,79
4,68
4,16
4,42
4,21
4,26
5
4,11
4,74
4,89
5

4,2
4,1
3,9
4
4,05
3,4
4,9
4 ,6
4,3
4,6

4,2
4,05
3,65
3,55
3,47
3,5
4,65
4,5
4,25
4,55

4,19
3,88
3,44
3,56
3,87
3,63
4,93
4,25
4,25
4,63

4,56
3,83
3,89
3,89
4
3,61
4,89
4,61
4,56
-

Tantárgyan
kénti
átlagok
4,43
4,26
3,86
4,04
4,06
3,78
4,90
4,20
4,64
4,60
4,79

5

4,94

5

4,5

4,05

4,56

4,63

4,67
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Történelem
Fizika
Informatika
Biológia
Kémia
Földrajz
Hon és népismeret
Természetismeret
Átlag

4,17

4,74

4,46

4,61

3,5
4,10
3,30
4,07

3,6
5

3,35
4,03

3,5
3,44
4,69
3,75
3,44
2,88
3,93

4,06
3,39
4,94
3,06
3,33
3,22
4,03

Iskolai átlag:

3,67
3,42
4,88
3,41
3,39
3,05
4,10
3,33
4,07

Mulasztások az alsó ta

Igazolt és igazolatlan mu

1. osztály
12%

4. osztály
37%
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3. osztály
20%

2. osztály
31%

Egy főre eső mulasz

1. osztály
24,8 óra/fő

4. osztály
53,0 óra/fő

2. osztály
36,6 óra/fő
3. osztály
28,2 óra/fő
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Mulasztások az felső ta

Igazolt és igazolatlan mu

60

Összes órai mulasztás

5. osztály
21%

8. osztály
21%

6. osztály
28%

7. osztály
31%

Egy főre eső órai mula

61

Igazolt órai mulasztás/fő

5. osztály
22%

8. osztály
15%

6. osztály
31%

7. osztály
32%

Összes órai mulasztás/fő

5. osztály
22%

8. osztály
15%

6. osztály
31%

7. osztály
32%

62
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Összes órai mulasztás

1.
10%

8.
17%

2.
9%

7.
12%

3.
13%
6.
12%

4.
14%

5.
13%

Igazolt órai mulasztás/fő
1.
10%

8.
17%

2.
11%

7.
13%

3.
12%
6.
11%
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5.
13%

4.
13%

Egy főre eső mulasz

Összes órai mulasztás/fő
1.
10%

8.
17%

2.
11%

7.
13%

3.
12%
6.
11%

5.
13%

4.
13%
5,00

4
4,80
4,60
4,40

4,17

4,17

4,20
4,00
3,80
Magatartás és szorgalom átlagok

65

1.
osztály

2
osz

Alsó tagozatos magatartás és szorgalom átlagok
1.
2.
3.
4.
osztály osztály osztály osztály
Magatartás
Szorgalom

4,17
4,17

4,73
4,86

4,56
4,50

4,79
4,68

Alsós
átlag
4,56
4,55

Felső tagozatos magatartás és szorgalom átlagok

5.
6.
7.
8.
osztály osztály osztály osztály
Magatartás
Szorgalom

4,20
4,10

4,20
4,05

4,19
4,18
4,56

4,56
3,83

Felsős
átlag
4,29
4,04

Magatartás

4,60
4,40
4,20

4,29
4,20

4,20
4,10

4,19 4,18
4,05

4,04

4,00
3,80
3,60
3,40

3,83
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Szorgalom

Iskolai magatartás és szorgalom átlagok

1.
2.
3.
4.
5.
osztály osztály osztály osztály osztály
Magatartás
Szorgalom
4,73 4,86

5,00
4,50

4,17
4,17

4,56 4,50

4,73
4,86

4,79

4,56
4,50

4,79
4,68

6.
osztály

4,20
4,10

4,68

4,20
4,05

4,56
4,20 4,10

4,17 4,17

4,20 4,05

7.
8.
osztály osztály

4,194,18

3,32

4,19
4,18

4,434,30

4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
1.
osztály

2.
osztály

3.
osztály

4.
osztály
Magatartás
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5.
osztály

6.
osztály

Szorgalom

7.
osztály

8.
osztály

4,56
3,83

Iskolai
átlag

Alsó tagozatosok értékeléseinek statisztikája

Kiválóan
megfelelt

Jól megfelelt

Megfelelt:

0 fő

8 fő

8 fő

1. osztály

1. osztály
8 fő

68

8 fő

Fe

Tantárgyak szerinti átlag

Magyar nyelvtan tantárgy átlaga

1.
osztály
Magyar ny.

69

2.
osztály

3.
osztály

4,27

3,72

4,27

4,16
3,72

3,90
3,65

2.
osztály

3.
osztály

4.
osztály

5.
osztály

6.
osztály

3,89

3,86

8.
osztály

Iskolai
átlag

3,44

7.
osztály

Magyar irodalom tantárgy átlag

1.
osztály
Magyar i.

4,67
4,17

3.
osztály

3.
osztály

4,67

4,17

4,42
4,00
3,89

2.
osztály

2.
osztály

4.
osztály

5.
osztály

70

3,55

3,56

6.
osztály

7.
osztály

8.
osztály

4,04

Iskolai
átlag

Matematika tantárgy átlaga

1.
osztály

2.
osztály

3.
osztály

4,33

3,72

Matematika

4,33

4,26
3,72

2.
osztály

3.
osztály

4.
osztály

3,4

3,5

5.
osztály

6.
osztály

7.
osztály

3,78

3,61

3,63

8.
osztály

Iskolai
átlag

Tengelycím

Erkölcstan/Hit-és erkölcs tantárgy á

1.
osztály

2.
osztály

3.
osztály

4,33

4,94

Erk./Hit-és erk.

4,94

4,89

4,33
4,00

3,95
3,70
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3,70

4,90

Környezetismeret és természetism

1.
osztály

2.
osztály

3.
osztály

4,24

3,80

Környezetismeret
Természetismeret

4,50

4,24

4,20
3,80

4,00

3,50

3,50

3,10

3,10

3,10

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2.
osztály

3.
osztály

4.
osztály

5.
osztály

6.
osztály

Iskolai
átlag

Ének tantárgy átlagai
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1.
osztály

2.
osztály

Ének

4,86

4,89

4,90

4,86

3.
osztály
4,89

4,90
4,61

4,50

4,64

3,80

2.
osztály

3.
osztály

4.
osztály

5.
osztály

6.
osztály

7.
osztály

8.
osztály

Iskolai
átlag

Vizuális kultúra tantárgy átlaga

1.
osztály

2.
osztály

3.
osztály

5,00

4,94

Vizuális kultúra

5,00

4,94
4,80
4,70

4,68

4,60

4,25
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4,29

Technika tantárgy átlagai

1.
osztály
Technika

2.
osztály

3.
osztály

5,00

4,94

5,00

5,00
4,94

4,79

4,63

4,60
4,55

2.
osztály

3.
osztály

4.
osztály

5.
osztály

6.
osztály

7.
osztály

Iskolai
átlag

Történelem tantárgy átlagai

1.
osztály
Történelem
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2.
osztály

3.
osztály

4,06

3,67
3,60
3,50

5.
osztály

3,50

6.
osztály

7.
osztály

8.
osztály

Iskolai
átlag

Fizika és kémia tantárgyak átlag

1.
osztály

2.
osztály

Fizika
Kémia

3,44

3,44

Fizika

Kémia

3,42
3,39

3,39

3,33

7.
osztály

8.

75osztály

Iskolai
átlag

3.
osztály

Földrajz és biológia tantárgyak átla
1.
osztály

2.
osztály

3.
osztály

Földrajz
Biológia

Földrajz

Biológia

3,75
3,22
2,88

7.
osztály

3,41
3,06

8.
osztály

3,05

Iskolai
átlag

Informatika tantárgy átlaga

1.
osztály
Informatika
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2.
osztály

3.
osztály

Informatika

6.
osztály
4,90

7.
osztály
4,69

8.
osztály
4,94

Iskolai
átlag
4,88

Átlagok statisztikái

Testnevelés

Technika

Vizuális kultúra

Ének

Környezetismeret

Erk./Hit-és erk.

Matematika

Angol

Magyar i.

Magyar ny.

Átlagok megoszlása tantárgyanként

Tantárgyankénti
átlagok 3,86 4,04 4,06 3,78 4,90 4,20 4,64 4,60 4,79 4,67
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50

77

3,6

Osztályok átlagai

2.
osztály
4,74

3.
osztály
4,46

4.
osztály
4,61

5.
osztály
4,07

6.
osztály
4,03

5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00

78

0,50
0,00
2.
osztály

3.
osztály

4.
osztály

5.
osztály

6.
osztály

7.
osztály

8.
osztály

Osztályok átlaga

osz
3

Bukások és dicséretek
1.osztály
Kitűnő tanulók száma
Dicséretek száma
Bukások száma
Nevelőtestületi dicséretek
80

0
0
0
0

2.
osztály
6
8
0
4

60

50

79

30

4.
osztály
5
16
0
5

5.
osztály
2
11
0
1

Nevelőtestületi dicséretek, bukások és dicséretek az iskolában

70

40

3.
osztály
4
15
2
8

6.
osztály
4
6
0
1

7.
osztály
2
7
1
0

80

81

82
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ÖSSZEGZÉS

A fenti adatokból, osztályfőnöki illetve szaktanári beszámolókból (melyek az értékelés mellékletét
képezik) látható, hogy iskolánk a 2018/2019-es tanévben az elvárásnak megfelelően, jól ellátta feladatát.
Cél: továbbra is magas színvonalon dolgozni, tanulóink érdekében, mely csak úgy képzelhető el, ha
mindenki a maga területén maximálisan teljesít. Értéke nem attól függ, hogy pedagógiai munkát végez,
vagy annak feltételeit biztosítja.
Nagyon fontos: hogy ez csak a szülőkkel együtt lehetséges. Továbbra is elengedhetetlen a szülői házzal
való szoros együttműködés, kapcsolat. Fontos, hogy azt a tudást, azt az emberséget, világképet, amelyet
tanulóink intézményünkben kapnak, fordítsák önmaguk, embertársaik, nemzetünk boldogulására. Még
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ebben a világban is legyenek igazak, mindig a jót, a szépet, az érdemest, a valót keressék. Merjenek nagy
célokat kitűzni, s ha hisznek önmagukban, közösségükben, akkor feltétlenül sikeresek lesznek.
Köszönöm a kollégák, iskola összes dolgozójának lelkiismeretes, fáradságot nem ismerő együtt
gondolkodó, egymást segítő munkáját. Köszönöm a Kollégáimnak a félév során tanúsított hivatástudatot,
elszántságot, tanulók irányába megnyilvánuló nagy empátiát, elkötelezettséget.
Köszönöm a Tankerület, önkormányzat, szülők támogató bizalmát, segítségét, együttműködését.
Úgy gondolom intézményünkre igazak a következő sorok:

„ A ma gyermeke a holnap felnőttje,
aki majd építi gyermeke jövőjét, társadalmát,
ilyen módon senkinek sem lehet közömbös mivé fejlődik,
hogyan alakul gyermekeink élete.”
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