
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája 
Tagintézmény-vezetői beszámoló a 2020/2021. tanév év végi munkájáról 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 

 

Tartalom 
A 2020/2021. tanév év végi általános iskolai beszámolójának kiadmányozása ............................................................................. 4 

1.1 . Tanulócsoportok száma, összetétele .................................................................................................................................. 5 

1.3. Személyi feltételek alakulása (belépők-távozók, szakos ellátottság) ...................................................................................... 6 

1.4. Üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok megvalósulása ............................................................................................................ 8 

A 2020/2021. tanév munkája ....................................................................................................................................................... 11 

2.1. Tanulmányi eredmények, bukások alakulása ........................................................................................................................ 11 

2.2. Vizsgák eredményei ............................................................................................................................................................... 15 

2.3. Mérések (külső-belső) eredményei ....................................................................................................................................... 15 

2.4. Versenyeredmények ....................................................................................................................................................... 25 

2.5. Szorgalom, kiemelkedő teljesítmények, dicséretek ........................................................................................................ 26 

2.6. Fegyelmi helyzet (magatartás, viselkedés, fegyelmi tárgyalások, devianciák ....................................................................... 30 

2.7 Közösségfejlesztés (iskolai megemlékezések, az iskolai, illetve a kollégiumi ünnepek, diákközgyűlés stb.).......................... 35 

2.8 Az intézményi sporttevékenységek bemutatása .................................................................................................................... 39 

2.9. Környezeti nevelés, egészségnevelés .................................................................................................................................... 41 

2.10 Gyakorlati képzéssel kapcsolatos tanácsadás ...................................................................................................................... 43 

2.11 Egyéb (pszichológus, EÜ szűrés) ........................................................................................................................................... 43 

2.12 Panaszkezelés (szülők, diákok) ............................................................................................................................................. 44 

2.13 Nyílt napok, pályaválasztással kapcsolatos események és rendezvények ........................................................................... 45 

2.14 Intézmény keresettsége ....................................................................................................................................................... 48 

33. Az iskola tartalmi munkája ..................................................................................................................................................... 49 

3.1 Kiemelt célok és feladatok megvalósulása a 2020/2021. tanévben....................................................................................... 49 

3.2. Nevelőtestület kiemelt feladatainak megvalósulása a tanév során ...................................................................................... 51 

4. Kapcsolattartás a közvetlen és közvetett partnerekkel ...................................................................................................... 74 

4.1 Szülőkkel való kapcsolattartás ................................................................................................................................................ 74 

4.2. Szakmai szervezetekkel (szakszolgálatok, szakmai szolgáltató, családsegítő) való kapcsolattartás ..................................... 74 

4.3. Egyéb szervezetekkel (kamara, civilszervezetek, alapítványok, stb.) való kapcsolattartás ............................................. 75 

5. Egyéb foglalkozások a 2020/2021-es tanévben .................................................................................................................. 76 

5.1 Tehetséggondozás, szakkörök, versenyek: ............................................................................................................................. 76 

5.2 Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozások, egyéni fejlesztések 

megvalósulása. ............................................................................................................................................................................. 76 

6. Ellenőrzés a 2020/2021-es tanévben.................................................................................................................................. 77 

6.1 Az iskolavezetés ellenőrző tevékenysége ........................................................................................................................... 77 

6.2. Tanórához és szabadidős tevékenységhez kapcsolódó ellenőrzések .................................................................................... 78 

6.3. A 2020/2021. tanévben megvalósult óralátogatások ..................................................................................................... 79 

7. A nevelő – oktatómunkához kapcsolódó egyéb tevékenységek a 2020/2021-es tanévben .............................................. 79 

7.1 Továbbképzések (a továbbképzési terv alapján, ill. egyéb forrásból megvalósult; intézményi szervezés vagy szakmai 

szolgáltató/felsőoktatási intézmény szervezésében) ................................................................................................................... 79 

7.2. Az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos feladatok megvalósulása ............................................................................ 80 



3 

 

7.3. A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának 

megvalósulása .............................................................................................................................................................................. 83 

7.4 Az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervben megfogalmazott rövid távú célok, intézkedések megvalósulása (a 

szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése) ................................................................................... 83 

7.5 Középiskolákban a közösségi szolgálat teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok megvalósulása .................. 85 

7.6. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok megvalósulása ............................................................................ 85 

7.7. Pályázatok bemutatása (röviden): típusa, célcsoport, szakmai feladatok, pedagógusok bevonása, stádiuma, egyéb 

információk .................................................................................................................................................................................. 85 

9. Egyéb, az intézményvezető által fontosnak ítélt információ .............................................................................................. 86 

10. A beszámoló mellékletei ..................................................................................................................................................... 87 

 

 
 

 

 



4 

 

 

A 2020/2021. tanév év végi általános iskolai beszámolójának kiadmányozása 
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1.1 . Tanulócsoportok száma, összetétele 
Lemorzsolódás, be- és kikerülés, tanulólétszám alakulása a tanítási év végéig. 

Félévkor: 

Tagintézmény Szedres: 

Osztá

ly 

Képzési forma 

(szakmacsoport/sza

kma) 

Beiratkoz

ott term. 

létszám 

2020. 09. 

01-ig 

Beiratkoz

ott 

számított 

létszám 

2020. 09. 

01-ig 

Term. 

létszám 

2020.10.

01. 

Beiratkoz

ott 

2020.09.0

1.-2021. 

06. 15. 

Kimara

dt 

2021. 

06. 15. 

Szünetelt

eti a 

jogviszon

yát 

Számít

ott 

létszám 

2021. 

06. 15. 

1. 
nappali rendszerű, 

általános iskolai 

nevelés-oktatás 

14 fő  14 14 -------- -------- 2 15 

2. 
nappali rendszerű, 

általános iskolai 

nevelés-oktatás 

12 fő 12 12 -------- -------- 1 14 

3. 
nappali rendszerű, 

általános iskolai 

nevelés-oktatás 

16 16 16 -------- -------- 1 16 

4. 
nappali rendszerű, 

általános iskolai 

nevelés-oktatás 

18 18 18 1 -------- 1 20 

5. 
nappali rendszerű, 

általános iskolai 

nevelés-oktatás 

13 13 13 -------- -------- -------- 16 

6. 
nappali rendszerű, 

általános iskolai 

nevelés-oktatás 

22 22 22 1 -------- -------- 24 

7. 
nappali rendszerű, 

általános iskolai 

nevelés-oktatás 

19 19 19 1 -------- -------- 26 

8. 
nappali rendszerű, 

általános iskolai 

nevelés-oktatás 

25 25 25 1 -------- -------- 28 

ÖSSZESEN: 139 139 139 4 0 5 159 
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Telephely Medina: 

Osztál

y 

Képzési 

forma 

(szakmacs

oport/szak

ma) 

Beiratkozott 

term. 

létszám 

2020. 09. 

01-ig 

Beiratkozo

tt 

számított 

létszám 

2020. 09. 

01-ig 

Term. 

létszá

m 

2020.1

0.01. 

Beiratko

zott 

2020. 

09.01.-

2021.06

.15. 

Kimarad

t 2021. 

06. 15. 

Szünetelt

eti a 

jogviszon

yát 

Számított 

létszám 

2021. 06. 

15. 

1. 

nappali 

rendszerű, 

általános 

iskolai 

nevelés-

oktatás 

6  6 6 -------- -------- -------- 6 

2. 

nappali 

rendszerű, 

általános 

iskolai 

nevelés-

oktatás 

4 4 4 -------- -------- 1 4 

3. 

nappali 

rendszerű, 

általános 

iskolai 

nevelés-

oktatás 

1 1 1 -------- -------- -------- 2 

4. 

nappali 

rendszerű, 

általános 

iskolai 

nevelés-

oktatás 

4 4 4 -------- -------- -------- 5 

Összesen: 15 15 15 -------- -------- 1 17 

 

1.3. Személyi feltételek alakulása (belépők-távozók, szakos ellátottság) 
 

A személyi feltételeket tekintve az általános iskolában a 2020/2021-es tanévben az engedélyezett 

pedagógus álláshely 16,76 fő a szedresi tagintézményben és 2,36 fő a medinai telephelyen. A 

gimnáziumból a szedresi általános iskolába 3 fő tanár tanít át, 1 fő pedagógus megbízási szerződéssel 

érdeklődési kört vezet, 1 fő pedagógus egyéni vállalkozói szerződéssel angol idegen nyelvet tanít, 1 fő 

pedagógus egy másik általános iskolából tanít át, biológia tantárgyat. Az általános iskola 

nevelőtestülete két munkaközösségből, alsó és felső tagozatos munkaközösségből áll. Tagozatok 

közötti áttanítás művészeti szakkörök, rehabilitációs órák, napközis tanórák esetében fordulnak elő. A 

tagintézmény és a telephely között is megvalósul áttanítás: angol idegen nyelv, matematika, magyar 

irodalom és magyar nyelv, környezetismeret tantárgyak és rehabilitációs tanórák vonatkozásában. A 
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telephely és a tagintézmény vonatkozásában 2 fő kolléga végzi az áttanítást. A 2020/2021. tanévben a 

tanév során a tantárgyfelosztásunk változott. A tanév elején a tagintézményben egy fő kolléga kérte 

áthelyezését egy másik intézménybe, helyére hosszabb idő után sikerült szakos kollégát kapni, aki a 

próbaideje alatt távozott, így a matematika, kémia, tantárgyak és az egy fő távozásával keletkező 

pedagógusi munkakörhöz kapcsolódó feladatok is (mérési koordináció feladatai, felügyeletek, tanulók 

ebédeltetése, ügyelet) szétosztásra kerültek. 

A tartósan távollévők száma: 2 fő. A tanév elején az EMMI intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a 

köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend figyelembe 

vételével kezdtük meg a munkát. A munkatervben megterveztük az eddig hagyományosan mindig 

megtervezésre kerülő feladatainkat minden téren, de folyamatosan figyelemmel követve a 

változásokat, azokhoz igazítottuk a napi munkamenetet. 

A tanévet komoly humánerőforrás hiánnyal zártuk, pedagógus távozása és pedagógusok nyugdíjba 

vonulása miatt. Ellátatlan tanórák és státusz: 

1 fő teljes állású munkakakör - matematika, fizika tantárgyak, 

1 fő teljes állású munkakakör -  történelem, hon és népismeret, napközis tanórák, 

1 fő kicsit több is mint teljes állású munkakakör -  természettudományok (földrajz, biológia, kémia) 

teljes köre, informatika, technika tantárgyak és napközis tanórák, 

1 fő teljes állású munkakakör -  tanító. 

tapasztalat, hogy a távozó pedagógusok helyére már nem lehet ugyanabban a feladatkörben 

humánerőforrást alkalmazni, így a távozó pedagógus munakkörében lévő egyéb feladatok ellátása 

átcsúszik máshoz, amely egyre jobban azt eredményezi, hogy a jogszabályban foglalt egyenletes 

terhelés elve nem tud megvalósulni. 

A munkaközösségeken belül a tanév során folyamatban lévő pályázatok megvalósítására (TÁMOP 

3.3.8-12/2, Határtalanul, EFOP 3.1.5,) működik belső szakmai team, valamint a nevelőtestületi 

együttműködést igénylő szakmai feladatokra alakultak teamek. Az általános iskola kiemelt szakmai 

feladatának a kompetenciamérés, az idegen nyelvi mérés és a DIFER mérés, Netfit mérés, belső 

mérések megvalósításához alakult meg a Mérések-értékelés team. A teamek mellett kiemelten 

kezeljük az iskolafokok közötti átmenet segítését, a lemorzsolódás megelőzését, valamint nagy 

hangsúlyt kap a Diákönkormányzat munkájának koordinálása a megbízott segítő pedagógus által, a 

hagyományápolás és ünnepkörök feladatai, a sportkör szervezése, a NETFIT és egyéb mérések 

lebonyolítása. Az idei tanévben a tanfelügyeleti rendszerhez kapcsolódóan létrejött Önértékelési 

csoport továbbra is fennáll. Az általános iskola vonatkozásában egy fő kolléga a pedagógus II. minősítő 
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eljárásban, egy fő gyakornok kolléga a Pedagógus I minősítési vizsgát tett sikeresen, két fő kolléga 

tanfelügyeleti ellenőrzésen vesz részt a későbbiekben. A gyermek és ifjúságvédelmi munkát a 

tagintézmény-vezető és az osztályfőnökök látják el, a tanulmányi versenyeknek, a tanuló és 

gyermekbaleseteknek, a tűzvédelmi és fegyelmi eljárás területeknek a munkatervben kijelölt felelősei 

vannak. A kommunikáció formái: munkamegbeszélések, egyéni egyeztetések, kiscsoportos és 

nevelőtestületi műhelymunkák, nevelőtestületi közösségfejlesztő nap, e-mail-ek, körözvények, 

hálózati mappa, TEAMS-ben lebonyolított értekezletek.  

1.4. Üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok megvalósulása 
 

Az általános iskola üzemeltetésével kapcsolatos feladataink a tanévben a következők voltak: 

2020. július hónapban a karbantartó közösmegegyezéssel távozott az iskolába, helyére szeptember 

hónaptól új karbantartó került alkalmazásra. A tanév elején nehézséget jelentett ez a személycsere és 

az iskolai konyha felújítási folyamatainak zajlása. A konyhai belső felújítás a nyári nagytakarítás 

eredményességében (por, törmelék, eszközök, gépek jelenléte), a távozó karbantartó miatti 

emberierőforrás hiány a belső fertőtlenítő meszelések elvégeztetése terén okozott fennakadást. 2020. 

08. 28-án lezajlott az iskola közegészségügyi ellenőrzése, amelynek keretében az iskola tisztaságának 

és a Covid fertőzés elkerülése ellen megtett intézkedések ellenőrzése zajlott le. Az ellenőrzésen feltárt 

hiányosságok kijavítása megtörtént. A riasztórendszer kapcsán is nem várt feladatok megoldását kellett 

vállalni, riasztópanel leszereltetését, újraprogramozást. 

- Munkavédelem, balesetvédelem terén ellátott feladatok: tanév elején a munkavállalók 

munkavédelmi, tűz és balesetvédelmi oktatása megtörtént. Tűz – és munkavédelmi feladatok ellátása 

érdekében folyamatosan ellenőriztem a dokumentációt, új dolgozó felvételekor jeleztem a feladatokat 

ellátó vállalkozó felé. Folyamatosan fogadjuk és körbejárunk a tűzoltó készülékeket, a fűtési rendszert 

ellenőrző szakemberekkel (karbantartó, tagintézmény-vezető). A tűzoltó készülékek biztonságos 

állapotát a karbantartó ellenőrizi negyedévente, a kapott tényeket a „Tűzoltó készülékek tűzvédelmi 

üzemeltetési naplójában” rögzíti. Jelentettem a 78/2003.(XI.27) GKM rendeletnek megfelelően, a 

jogszabályi kötelezettségének eleget téve a tagintézmény területén található udvari játszótér és 

játékok biztonságosságának felülvizsgálatát. A tűzvédelmi szakember félévente látogat el az iskolába, 

egyeztetett a karbantartóval és ellenőrzi a mi helyi ellenőrzésünk megvalósulást, meglétét. A tanév 

elején a tanulók tűz és balesetvédelmi oktatásban részesültek, melynek dokumentálása az iktatásban 

lévő aláíró íveken és az elektronikus naplóban történt meg. A munkatervbe az őszi időszakra 

tervezetten 1 alkalommal a tanulók és dolgozók számára a kiadott szabályozás (tilos a csoportosulás) 
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miatt nem tartottuk meg a tűzriadót. A tanulóbaleseteket minden alkalommal az elektronikus 

rendszerben jelentjük, balesetek után a tanulók mindig balesetvédelmi oktatásban részesülnek, mely 

tényt a KRÉTA elektronikus naplóba jegyzik be az osztályfőnökök.  

- Karbantartási, felújítási területeken ellátott feladatok: A karbantartási feladatok ellátása terén az 

új karbantartónak sok hirtelen és váratlan feladattal kellett megbirkóznia. A hagyományosan 

elvégzésre kerülő munkákat, pl: a vizesblokkok, közlekedők, sportöltözők falainak fertőtlenítő 

meszelése a tanév megkezdése előtt kellett közvetlenül megoldania. A szedresi tagintézményben 

problémaként jelentkeztek leázások (informatika teremben, mosdókban), ezen problémák megoldása 

is a tanév elején kerültek megoldásra nagy sürgősséggel. A feladatok megoldásában és az új 

karbantartó betanulásában nagy segítséget jelentett a Szekszárdról kijáró karbantartó segítő 

hozzáállása. A félév folyamán a tanári szobában és a belső irodákban lecserélésre kerültek a nagyon 

elhasználódott mosdókagylók. A karbantartó az iskola épületének csinosításában is részt vesz 

folyamatosan, régi felújított tablóképeket helyezett el a középső épületben segítette a tanítók, tanárok 

tanévkezdő munkáját, folyamatosan helyre állítja azokat a dolgokat, amelyek váratlanul elromolnak.  

Az iskolaépület takarítottsági szintjét folyamatosan ellenőrzöm, ennek keretében a március 8-tól induló 

digitális rend ideje alatt az iskola épületek teljes körű áttakarítása megtörtént. A tanévben 

folyamatosan nagy hangsúly volt a megfelelő tisztítószerek beszerzésén, a fertőtlenítő folyékony 

szappan/gél, kéztörlő papír, szájmaszk mennyiségének a lejelentésén, amely hetente megtörtént.  

Egy fő takarító kolléga intézménytakarítói képzésen vett részt, melyet sikeresen teljesített. A takarítók 

járványügyi helyzetre vonatkozó szabályzat keretében megismerték, hogy az új szabályozás szerint 

hogyan kell végezniük a munkájukat annak érdekében, hogy a vírus fertőzést elkerüljük. A szabályzat a 

járványügyi készenlét idején azokat a speciális feladatokat tartalmazza, melyeket az általános takarítási 

feladatokon túl kell ellátni, vagy a szokásostól eltérően kell ellátni. 

Ezen felül elkészült a járványügyi készenléti eljárásrend intézményi gyakorlati szabályozása is, amely 

speciálisan az iskolákra vonatkozik és mindenki számára kötelező a betartásuk és minden dolgozó 

megkapta hivatalos úton. 

- Járványhelyzet miatt tantermen kívüli digitális munkarend bevezetése: 

1. o. 2020. 11. 28. – 2020. 12. 06. 

7.o. és 8. o. 2020. 11. 25. – 2020. 12. 03. 

5.o. 2020. 11. 23. 2020. 11. 30. 

5.o. 2021. 06. 03. – 2021. 06. 09. 



10 

 

Pedagógusok tesztelése 3 alkalommal valósult meg. A tesztelés eredményéről két alkalommal az e-

tanker felületen kellett adatot szolgáltatni. A pedagógusok és dolgozók beoltása megtörtént, mindenki 

felvette az oltást. 

- Beszerzési területen az általános iskolák újra sok eszközt kaptak:  

Szedresen: Bee-Bot programozható játékrobotokat hozzátartozó pályákkal és töltőállomással, Botley 

kódoló robot osztálycsomagot, HP színes nyomtatót, 2 számítógépet és monitort, 1 notebookot, 1 nagy 

projektort, irodaszereket, sporteszközöket. A Telephely is sok új eszközzel gyarapodott: Bee-Bot 

programozható játékrobotokkal hozzátartozó pályákkal, 1 számítógéppel és monitorral, 10 db 7” 

tablettel. 

- Az EFOp 3.3.5 pályázat szakmai és eszközigényének beszerzéséhez a terveket elkészítettük. 

Szedres és Medina vonatkozásában folyamatosan jelentettük a tisztítószer, higiéniai termék igényeket, 

a papírírószer igényeket, a működtetéshez szükséges igényeket, informatikai igényeket. 

E-mail-en folyamatosan jelentettem a működtetési referensnek az áram, gáz és villanyóraállásokat 

minden hónap 15-ig. 

Megoldottuk: orvosi alkalmassági vizsgálatok indítása, leltározási feladatok. A mindennapi 

működésünket nagyban megsegítette, hogy 2020. szeptember hónapban közfoglalkoztatotti keretből 

portás került alkalmazásra. Ez nagy segítség számunkra az iskola biztonságos munka és tanulóhelyeinek 

fenntartása érdekében. Sokat kell mennem a takarítást ellenőrizni, sajnos mindig akad hiányosság. 

Csak a folyamatos ellenőrzéseimmel (feljegyzések) tudom megfelelő szinten tartani a tisztaság szintjét.  

Étkezéshez kapcsolt feladatok: iskolatej és iskolagyümölcs igénylése, adattábláinak kitöltése. 

Utazásokhoz, kiküldetésekhez kapcsolódó területen ellátott feladatok: kollégák munkába járásához 

nyilvántartás elkészítése, bejáró tanulók bérletigényeinek intézése. 

- Munkaügyi területen ellátott feladatok:  

álláshirdetések feladása előtti, óraadói megbízások kezdeményezésének elkészítése, dolgozók 

adózásához kapcsolódóan személyi jövedelemadó igazolás, kedvezményérvényesítés, családi 

adókedvezmény, dokumentumok kitöltése, aláíratása, továbbítása majd igazolt átadása, e-tanker 

rendszer bejelentő felületén a bejelentések, adatszolgáltatások elvégzése.  

Az E-tanker bejelentő felülete nagyon sok adminisztrációs és munkaterhet ró az azon folyamatosan 

munkát ellátókra.  
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osztályátlagok

A 2020/2021. tanév munkája 

2.1. Tanulmányi eredmények, bukások alakulása 
Szedres: Tanulmányi átlagok a 2020/2021. tanévben Szedresi tagintézmény: 

A 2020/2021. tanév év végén az iskolai tanulmányi átlag: 3,92, a tanév első félévében: 3,90 volt. 

2019/2020. tanévben tanév végén az iskolai átlag: 4,05 volt. A számok tükrében elmondható, hogy az 

iskolai tanulmányi átlag általában félévkor mindig alacsonyabb, mint tanév végén, de az idei tanévben 

a félévi és tanév végi átlag azonos. A lenti diagram a tanév végi tanulmányi eredményeket tartalmazza, 

amely csökkenést mutat, azonban iskolánk tanulmányi eredményessége a négyes szinthez közeli 

maradt. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Osztályok eredményei: 

Az osztályok eredményeit megvizsgálva a legjobb tanulmányi eredményt az alsó tagozaton a 3. és 4. 

évfolyamosok (4,46), a felső tagozaton az 5. évfolyamosok (4,17) osztályok érték el.  
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Osztályok átlagai a tavalyi tanévi saját átlaghoz viszonyítva: 

Az alsó tagozatos osztályokról előző tanév végi önmagukhoz viszonyítva elmondható, hogy az osztályok 

megőrizték előző tanévi átlagukat. Az alsó és a felső tagozat közötti átmenetre is jellemző, hogy az idei 

tanévben az 5. évfolyamosok megőrizték a 4. évfolyamos átlagukat. A felső tagozat többi osztályában 

mindegyik évfolyam rontott eredményességén a tavalyi tanév végi átlagához képest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantárgyi átlagok: 

A készségtárgyak vonatkozásában a 4,5 és 5,00 közötti átlag a jellemző. A természettudományos 

tárgyak körében az alsó tagozat környezetismeret 3,5 feletti átlaggal (4,15) szerepel, azonban a 

magasabb évfolyamokon megjelenő tárgyak (kémia, fizika, biológia, földrajz) már2,5 és 3,5 közé eső 

átlaggal szerepelnek. Az idegen nyelvek átlaga a 4,00-hez közelít. A magyar nyelv és irodalom 3,5 – 4,00 

közötti átlagot, a matematika, történelem tantárgyak 3,00 - 3,5közötti átlagot mutatnak.   
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16:00 óráig tartó nevelés-oktatás: 

Az idei tanévben a 7. és 8. évfolyamokon volt jellemző, hogy a szülők kérvényezték, hogy a gyermekeik 

a 16:00 óráig tartó nevelés-oktatás időtartamán belül az egyéb foglalkozások napközis tanórák 

időtartama alól menjenek haza. Ennek oka az volt, hogy a 7. és 8. évfolyamokon összevont napközit 

kellett szerveznünk, amelyet a jogszabályok nem engedélyeztek. Az alsó tagozat vonatkozásában 

egyetlen tanuló sem kért teljes mentességet.  

Bukások tekintetében mind az alsó mind a felső tagozaton voltak bukások. Az alsó tagozaton a 3. 

évfolyamon 1 fő tanuló bukott 1 tantárgyból. A felső tagozaton az 5. évfolyamon 1 fő tanuló 1 

tantárgyból, a 8. évfolyamon 4 fő tanuló 4 tantárgyból bukott. Ez a tanulói létszám 4%-a. A bukások 

számának tekintetében pozitív javulás mutatkozik, mivel félévkor a tanulók 10%-a bukott. A 

2019/2020. tanév végén egyetlen bukás sem volt, de a 2019/2020. tanév félévének végén a tanulói 

létszám 5%-a bukott meg. 

 

Medina: Tanulmányi átlagok a 2020/2021. tanévben Medinai telephely: 

A 2020/2021. tanév végén a tanulmányi átlag 3,98 volt. A 2019/2020. tanévben tanév végén a 

tanulmányi átlag: 4,38, a 2020/2021. tanév félévében 4,18 volt. Bukás a Telephelyen nem volt. A 

Telephely tanulmányi eredményessége jó átlagot tartja. 
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Tantárgyi átlagok medinai telephelyen

Osztályátlagok: a legjobb tanulmányi eredményt elért tanulók a 4. évfolyamos korosztályból kerültek ki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantárgyi átlagok Medina Telephely: 

A készségtárgyak vonatkozásában a 4,4 és 5,00 közötti átlag a jellemző, etika-hit és erkölcstan tantárgy 

vonatkozásában eléri az 5,00 átlagot, testnevelésből 4,00 alatti az átlag. Az idegen nyelv tantárgy 

található 4,00 felett, a magyar nyelv, magyar irodalom, környezetismeret és matematika tantárgyak 

2,50 – 3,00 között találhatóak. 

A 16:00 óráig tartó nevelés-oktatás folyamatában a tanulók 100%-a részt vett. 
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2.2. Vizsgák eredményei 
Az idei tanévben 5 fő egyéni munkarendű tanuló volt. 2 fő a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány 

Speciális Gyermekotthonából, 2 fő a család folyamatos külföldi tartózkodása miatt, 1 fő egészségügyi 

állapota miatt szülői kérésre vált egyéni munkarendű tanulóvá. A Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány 2 

fő tanulója a félévi osztályozó vizsgákon nem jelent meg, magát nem mentette ki, így évet kell 

ismételniük. A családjukkal külföldön élő 2 fő tanuló szülője kérelmezte a vizsgák későbbi (augusztusi) 

időpontra történő áthelyezését. Az egészségügyi problémával küzdő 1 fő egyéni munkarenddel 

rendelkező tanuló sikeres év végi vizsgákat tett. 

2 fő 6. évfolyamos, gyámhivatali határozattal családból kiemel és a Szedresi Lakásotthonban 

elhelyezésre került tanuló szökés és ismeretlen helyen történő tartózkodás miatt igazolatlanul 

hiányzott, nem rendelkeztek megfelelő érdemjeggyel a tanévi záráshoz, ezért számukra a tantestület 

határozatban engedélyezte az osztályozó vizsgák letételét. A tanulók a tanév végi osztályozó vizsgákon 

nem jelentek meg, magukat nem mentették ki. A gyám, a Hatóság és a Gyermekjóléti Szolgálat felé 

négy alkalommal lejelentettem az igazolatlan hiányzást a tanévben. A Telephelyen nem volt osztályozó 

vizsga. 

2.3. Mérések (külső-belső) eredményei 
A félév tekintetében a Mérés értékelés team ütemezett feladattervéből még a mérések kisebb 

százaléka valósult meg, mivel a főbb mérések a tanév második félévére esnek. A Mérés-értékelés 

feladattervéből a tanévre tervezett mérések lezajlottak. 

2020. évi DIFER mérés: 

Szedres: 

A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, 

továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében 5 fő első osztályos 

tanuló került bevonásra a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásába.  
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A vizsgált tanulók eredménye Szedres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összegzésként elmondhatjuk, hogy az iskolánkba bevont 5 fő tanuló az alábbi eredményeket érte el a 
kisközségek viszonyítása kapcsán: 
Szociális készségek terén a vizsgált tanulók átlagosan 65% pontnyi eredményt értek el, pontjaik 55-75% 
pont között oszlanak meg, a referencia csoporthoz (kisközségek) képest kb. 15% ponttal maradtak el. 
Írásmozgás készségeinek vizsgálatában a bevont 5 fő tanuló átlagosan 60% pontnyi eredménnyel zárt. A 
referencia csoport eredménye írásmozgás készség vizsgálatában 84% pont, amely 24% ponttal 
meghaladja iskolánkba bevont 5 fő tanuló eredményét. Írásmozgás koordináció terén van a legnagyobb 
eltérés a bevont tanulók eredményeinek tekintetében ugyanis 35% ponttól egészen a kiváló optimum 
szintig (90% pont) megoszlanak tanulóink eredményei. 
Összefüggés megértés vizsgálatából kiderül, hogy az 5 fő tanuló eredménye 60% pontnyi eredményt ért 
el. A vizsgált kisközség referenciacsoport átlageredménye azonban 75% pontnyi. Az összefüggés megértés 
tekintetében a különbségek hasonló képet mutatnak, mint a szociális készségek vizsgálati eredményei. 
Tanulóink eredményei elmaradtak a referenciacsoport optimum eredményeitől. 
Beszédhanghallás esetében a bevont 5 fő tanuló nagyon jól teljesített, átlagosan 85% pontot értek el, ez 
köszönhető annak, hogy befejező szinten teljesített 3 fő tanuló és 2 fő tanuló pedig elérte az optimum 
szintet. Eredményük nagyon jól megközelíti a kisközségi referenciacsoport 90% pontnyi átlageredményét. 
A következtetés vizsgálatába a bevont 5 fő tanuló átlagosan teljesítettek 60% pontot értek el. 
Eredményük a következtetés készségének vizsgálatában a középmezőny eredményeivel egyezik meg. A 
referenciacsoport a kisközségek kicsit jobban teljesítettek átlagosan 73% pontot értek el.  
Relációszókincs vizsgálata során iskolánk tanulói 75% pontot értek el. Eredményüket az egyéni 
eredmények is alá támasztják: 4 fő van befejező szinten és 1 fő ért el haladó szintet. Sajnos ezek az egyéni 
eredmények okozzák, hogy a referencia csoport (kisközségek) eredményeinek alsó szórás határán 
helyezkedik el a bevont tanulók vizsgálati eredménye. 
Elemi számolási készség vizsgálatából kiderül, hogy az 5 fő vizsgálatba bevont tanuló ebben a 
kategóriában teljesített a legrosszabbul. A csoport átlagpontszáma: 60% pont körüli, ez a 
referenciacsoporthoz (kisközségek) képest jóval gyengébb teljesítmény, mivel az ő átlageredményük 82% 
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pont. A legjobban teljesítő tanuló is iskolánkban 72% pontot ért el. A vizsgálatba bevont tanulók 
eredménye kiesik a referenciacsoport szórásának alsó határából is. 
Összességében elmondhatjuk, hogy az 5 fő DIFER vizsgálatba bevont tanuló eredményei alapján olvasás 
és írás területeken egyelőre jobb fejlődést mutat, mint a matematikai, számolási készségek terén. 
 
Difer mérés Medina: 
A Medinai Telephelyen a 2020/2021. tanévben hat első osztályos kezdte meg tanulmányait. Mind a hat 
tanuló részt vett a DIFER vizsgálaton. A referencia a kisközség. 
A csoport eredményei készségenként 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legerősebb: írásmozgás-koordináció, beszédhanghallás. 
Leggyengébb: tapasztalati következtetés. 
Gyenge: relációszókincs, elemi számolási készség. 
 
Belső mérések: 5. évfolyam bemeneti mérés: 
Szövegértésből: 12 tanulóból 90% felett6 fő tanuló, 60% felett 1 fő, 60% alatt 5 fő teljesített.  
Magyar nyelvtanból: 12 tanulóból 90% felett 3 fő tanuló, 60% felett 6 fő, 60% alatt 3 fő teljesített. 
Német idegen nyelvből: 6 tanulóból 90% felett 3 fő tanuló, 60% felett 0 fő, 60% alatt 3 fő teljesített. 
Természettudomány: 12 tanulóból 90% felett 2 fő, 60% felett 5 fő, 60% alatt 5 fő teljesített. 
 
Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata: 
Az Oktatási Hivatal a nyolcadikos tanulók számára kísérleti jelleggel összeállított egy a pályaválasztást 
támogató mérőeszközt. A kérdéssort idén minden nyolcadikosnak kötelező volt megválaszolnia és 
kitöltenie október 12-ig. Kizárólag a kitöltést elvégző tanulók látták a saját válaszaikat és azok 
kiértékelését, az iskola az elektronikus felületen a kitöltés menetét segítette. 
 
Idegen nyelvi mérés: 
 
Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók 
körében az Oktatási Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést kellett megszervezni és 
lefolytatni hatodik alkalommal. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket 
központilag készítették el, a vizsgálatot 2021. május 19-én végeztük el, amelyet előzetesen az elektronikus 
felületen szükséges adatrögzítés előzött meg. Mind a hatodik mind a nyolcadik évfolyamokon a receptív 
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2020/2021. tanév Mérésben résztvevők százalékos megoszlása 
az intézményben

Teljes mérésben
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Részleges
mentesség
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Igazoltan hiányzott

Angol
49%

Német
51%

2020/2021. tanév Intézményben idegen nyelvi 
mérésben részt vettek megoszlása 

készségek (hallás és olvasás) szintjét mérő feladatokat oldottak meg a tanulók. A tanulók által megoldott 
feladatok értékelését a központilag kiadott egységes javítókulcs felhasználásával végeztük el. A mérés 
során a kapott eredményeket az Oktatási Hivatal elektronikus felületén rögzítettük és június 15-vel 
megküldtük az Oktatási Hivatalnak. Az idegen nyelvi méréshez a helyet a „középső” iskolaépület emeleti 
folyosóján biztosítottuk, amely megfelelően csendes, elszigetelt. A mérést a 6. és 8. osztályok a nap két 
egymást követő szakaszában írták meg, a Szakértői Bizottság határozataiban foglalt mentességeket 
biztosítottuk. Az idegen nyelvi mérésben 1 fő kapott IHIK – tagintézmény-vezetői határozattal 
időhosszabbítást és  1 fő IHMI – tagintézmény-vezetői határozattal mentesítve az idegen nyelvi mérés 
egyes itemei alól könnyítést, 1 fő IHMT – tagintézmény-vezetői határozattal mentesítve a teljes mérés 
alól. Ezen a napon csak testnevelés és művészeti tanórát lehetett szervezni a mérésben részt vevő 
tanulóink számára. 
Eredmények a 2021. május 19-én lebonyolított idegen nyelvi mérés tekintetében: 
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A 2020/2021. tanév idegen nyelvi mérésén a mérésre kötelezett tanulók 85%-a részt vett, a szakértői 

bizottság határozatában foglalt mentességek alapján megírt határozatokkal mentességet kapott a tanulók 

13%-a. 

 

Eredmények: 

Angol idegen nyelv: A táblázatok azt mutatják, hogy az összes tanuló hány %-a teljesített 60%-on vagy 

60% felett 
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48%

55%

33%

39%

35%

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

Olvasott szöveg 1. feladat

Olvasott szöveg 2. feladat

Olvasott szöveg 3. feladat

2020/2021. tanév Német nyelv feladatok 
jó megoldottsága olvasott szöveg

8. évf. német

6. évf. német

A rész feladatokat tekintve a 6. évfolyamosok hallott szövegértés területen mind három feladatban 60% 

felett teljesítettek, olvasott szövegértés területen 2 feladatnál teljesítettek 60% felett. A 8. évfolyamosok 

hallott és olvasott szövegértés területen is egy feladatban teljesítettek 60% felett.  

 

Német idegen nyelv: A táblázatok azt mutatják, hogy az összes tanuló hány %-a teljesített 60%-on vagy 

60% felett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rész feladatokat tekintve a 6. évfolyamosok hallott és olvasott szövegértés területen is egy feladatban 

teljesítettek 60% felett. A 8. évfolyamosok hallott szövegértés területen egy feladatban teljesítettek 60% 

felett, olvasott szövegértés területen egy feladatban sem teljesítettek 60% felett.  
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52%

48%

2020/2021. tanév megfelelt és nem felelt meg 
tanulók aránya az Intézményben
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Nem felelt meg
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Tanévekben 60% felett teljesítők aránya

Összesített eredmény: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2020/2021. tanévben a tanulók 52%-a  elérte a 60% feletti eredményt. 

Az előző tanévek összesített eredményességét tekintve elmondható, hogy a 60% felett teljesítő tanulók számáa folyamatosan 

növekszik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előző tanévek összesített eredményességét tekintve elmondható, hogy a 60% felett teljesítő tanulók számáa folyamatosan 

növekszik. 

 

 

 

 

MATALENT mérés eredményei: 
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Szedres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Szedresi Általános Iskolában 16 fő 4. osztályos tanuló vett részt a mérésen. A legjobb eredményt 1 fő 

tanuló ért el, de nem érte el a tehetségígéret (570 felett teljesítő) kategóriát. 

 

Medina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Medinai Általános Iskolában 3 fő 4. osztályos tanuló vett részt a mérésen. A legjobb eredményt 2 fő 

tanuló érte el, ők elérték a tehetségígéret (570 felett teljesítő) kategóriát. 
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6. osztályban a kompetenciamérés belső mérést 
sikeresen teljesítők százalékos aránya
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szövegértés matematika angol német

8. osztályban a kompetenciamérés 
belső mérést sikeresen teljesítők 

százalékos aránya

 

Tanév végi vizsgák: 

A tanév végi vizsgákat a kompetenciamérési eredményesség belső mérésként történő alkalmazása által 

indítottuk el. Ezzel az volt a célunk, hogy a kompetenciamérési eredményeket használjuk fel fejlesztési 

eszközként, szemben az eddigi gyakorlatunkkal, amely során a kompetenciamérési felkészítő 

feladatlapokat használtuk fel fejlesztési eszközként. Ezt a fajta szemléletváltást a közoktatási 

minőségpolitika is támogatja, mivel a kompetenciamérés teszt alapú és amennyiben a tanárok csak tesztre 

felkészítő stratégiákat alkalmaznak a tanórákon az oktatás kontraproduktívvá válik. A felkészítő 

feladatsorokat ezen túl is alkalmazzuk, azonban a mérés egyéb hangsúlyosabb területeire szeretnénk 

irányítani mind a pedagógusok, mind a szülők figyelmét. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 8. évfolyamon tanév végi vizsgát tett  

- matematikából: 26 főből 17 fő, 65% 

- magyar nyelv és irodalomból: 26 főből 11 fő, 42% 

- német idegen nyelvből: 13 főből 10 fő, 77% 

- angol idegen nyelvből: 13 főből 6 fő, 50% 
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A 6. évfolyamon tanév végi vizsgát tett  

- matematikából: 19 főből 11 fő, 53% 

- magyar nyelv és irodalomból: 19 főből 7 fő, 37% 

- német idegen nyelvből: 9 főből 2 fő, 23% 

- angol idegen nyelvből: 10 főből 4 fő, 30% 

 

A 6. évfolyamos tanulók tanév végi vizsgákon történő eredményességét a 7. évfolyamon a fejlesztéseink 

alapjául vesszük mivel a saját hozzáadott érték mutatónk alakulására kíváncsiak vagyunk és ahhoz, hogy 

a munkánkat fejleszteni tudjuk ismernünk kell a kontextusadatokat. A digitális oktatás során megszerzett 

tapasztalatok alapján sokkal jobb lenne, ha a kompetenciamérések az adott napon számítógépen 

zajlanának és a tanulók és az iskola is megkapná azonnal a visszajelzést, nem kellene egy évet várni a 

központi adatvisszaküldésre. A központi elemzések nagyban segítik az iskola helyzetének meghatározását, 

de a 8. évfolyamos tanulókra már semmilyen ráhatásunk nincs egy tanév múlva.  

 

III/E. NETFIT mérés: 

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) - mint a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT®) rendszer 

működtetője, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 44/B.§-a alapján - a járványügyi 

helyzetre, valamint a 177/2021. (IV.15.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel, a tanulók fizikai 

állapotának és edzettségének a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet 11.§ 

(8) bekezdése szerint állásfoglalást adott ki. Ebben kimondták, hogy a járványhelyzet miatt és a digitális 

oktatás miatt a fittségmérések intézményi megvalósítása valamennyi érintett évfolyamot érintően 

ellehetetlenült, a méréseket ezért nem kellett elvégezni. A pandémia alatti tapasztalatok alapján úgy 

döntöttek, hogy a következő tanévben a tanulók fizikai állapotának felmérésére a teljes tanév 

rendelkezésre áll majd, azaz a fittségi mérések már a tanév elejétől, az első félévben megkezdhetők és 

megvalósíthatók lesznek. 
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Közlekedési alapvizsga: a vizsgára az 5-6-7.osztályos tanulók a technika tantárgy keretében készültek, a 

felkészülésüket a Közlekedő Kisokos munkafüzet nagyban segítette, a vizsgát a kijelölt időpontig a tanulók 

zöme teljesítette. 

2.4. Versenyeredmények 
A tehetségek fejlesztése versenyeken történő részvétellel történik. A jelenlegi helyzeteben online 

levelezős versenyeken, rajzversenyeken vesznek részt tanulóink. Rajzból ősszel a 4. osztállyal részt 

vettünk a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara: „Mi leszek ha nagy leszek?” pályázatán, ahol alsós 

korosztályában 2. helyezést ért el egy tanuló. A tavalyi Tolna Megyei Gyermekrajz Pályázatot szintén 

ősszel rendezték meg, ahol díjazott volt egy 8. osztályos tanuló. Mindkét pályázatban a résztvevőket is 

díjazták, ami külön öröm volt a gyerekeknek is. Tél elején a Tankerületi Központ beválogatta a 8. 

osztályos tanulónk tavaszi munkáját évente kiadott naptárába is. A félévben még kevés az eredmény, 

az alábbi táblázat az idei tanévben folyamatban lévő versenyeket tartalmazza: 

Versenyek Szedres: 

Alsó tagozat 

Verseny neve: Évfolyam Létszám Eredmények 

Bendegúz Tudásbajnokság internetes verseny 

matematika 

2., 3.   3+2 fő Arany fokozat 

Megyei döntő 27. helyezés 

(3. o.) 

Bendegúz Tudásbajnokság internetes verseny 

nyelvtan 

2.,4. 1+1 fő Arany fokozat 

Megyei döntő 13. helyezés 

(4. o.) 

Bendegúz Tudásbajnokság internetes verseny 

szövegértés 

4. 1 fő Arany fokozat 

Megyei döntő 7. helyezés 

Bendegúz Tudásbajnokság internetes verseny 

környezetismeret 

3.4. 2+1 fő Arany fokozat 

Megyei döntő 6. helyezés (3. 

4. o.) 

Tolna Megyei Gyermekrajz Pályázat 3.4. 6+6 1 +1 díjazott 

Tolna Megyei Iparkamara 

„Mi leszek, ha nagy leszek? rajzpályázata 

3. 15 4 különdíjas 

Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 

„A jövő fantasztikus állatai” 

alsós rajz- 

szakkörösök 

 oklevelet kaptak 

 

 

Felső tagozat 

A verseny megnevezése Résztvevő 

tanuló 

Elért helyezés, a verseny folytatása 
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Bendegúz 

Tudásbajnokság  

(online) levelező 

verseny 

matematika 

1 fő 6.o. megyei forduló 11. helyezés, 1. félévben arany 

és a 2. félévben bronz fokozat 

Bendegúz 

Tudásbajnokság  

(online) levelező 

verseny 

magyar nyelv 

1 fő 6.o.  

1 fő 6.o.  

1 fő 8. o.  

megyei forduló 17. helyezés, és ezüst fokozat 

bronz fokozat 

bronz fokozat 

Bendegúz 

Tudásbajnokság  

(online) levelező 

verseny 

magyar irodalom 

2 fő 7.o.  mindketten arany fokozat 

 

Bendegúz 

Tudásbajnokság  

(online) levelező 

verseny 

angol nyelv 

2 fő 8.o. mindketten bronz fokozat 

Bendegúz 

Tudásbajnokság  

(online) levelező 

verseny 
történelem 

1 fő 6.o.  

1 fő 6.o. 

1 fő 7.o.  

arany fokozat 

bronz fokozat 

bronz fokozat 

Olvasni Jó! 

(olvasás-szövegértési 

verseny) 

2 fő 6.o. 

2 fő 7.o. 

emléklapot kaptak két féléves munkáért 

Tankerületi Központ 

Éves naptárkiadvány  
1 fő 8.o. a tanuló rajzát beválogatták a kiadványba 

Tolna Megyei 

Kereskedelmi és 

Iparkamara 

„Mi leszek, ha nagy 

leszek?” 

4.o. tanulói 

 

1 fő 2. helyezés 

Tolna Megyei 

Gyermekrajz Pályázat 
felső tagozatosok  5., 7., 8.o.-ból díjazottak 

London Bridge 

angol nyelvi verseny 
5.o. 3 fő  a II. fordulón részt vettek, az országos fordulóra 

nem jutottak tovább 
Helyi sportversenyek:  

tájékozódási verseny és 

Spartan Race 

felső tagozatos 

tanulók 

a versenyt teljesítő tanulókat oklevéllel 

jutalmaztuk 

 

Verseny eredmények Medina: 

3 tanuló jelentkezett levelezős versenyre, a Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia által meghirdetett 

Tudásbajnokságra: két első osztályos tanuló matematika tantárgyból, és egy negyedik osztályos tanuló 

olvasás, szövegértésből. 

2.5. Szorgalom, kiemelkedő teljesítmények, dicséretek 
Szedres tagintézmény: 
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szorgalom átlagok az osztály előző évi önmagához 
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szorgalom 2020/2021 szorgalom 2019/2020

A 2020/2021. tanév végén a szorgalom átlagunk 4,03, a tavalyi tanév végi átlag 4,05 volt. Hanyag 

értékelést tanév végén 7 esetben, félévkor 12 esetben adtunk, 2019/2020. tanév végén hanyag értékelést 

nem adtunk ki. Az idei tanévben tanév végén az 2.o. és a 6.o. voltak a legszorgalmasabbak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alsó tagozaton a 2. évfolyam kicsit javított az átlagán, a 3. és a 4 évfolyam kicsit rontott szorgalom 

átlagán. A 6. évfolyam megőrizte az átlagát, az 5., 7. és 8. osztályok rontottak a szorgalom átlagukon az 

előző tanév végi szorgalom átlagukhoz képest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az oktatás tartalmán belül az értékelés egyik területe az érdemjegyekkel történő értékelés, ezen belül 

a kitűnő, kiváló és jeles rendű tanulók számát tartalmazza az alábbi táblázat: 

Szedres 

Évfolyam Kitűnő Kiváló Jeles 

1. 4 fő 1 fő 1 fő 

2. 3 fő 1 fő 0 fő 

3. 4 fő 0 fő 1 fő 
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osztályfőnöki
2%

szaktanári
7%

tantárgyi
13%

napközis nevelői
2%

tanórai 
76%

Dicséretek megoszlása a 2020/2021. 
tanévben

530
200

300

400

500

600

Dicséretek megoszlása a tanulmányi években 
(db)

4. 1 fő 2 fő 0 fő 

5. 2 fő 0 fő 2 fő 

6. 1 fő 0 fő 5 fő 

7. 2 fő 0 fő 0 fő 

8. 1 fő 0 fő 1 fő 

összesen 18 fő 4 fő 10 fő 

139 fő összes 
tanulóhoz 
viszonyított % 

13% 3% 7% 

Az értékelés másik területe a szövegesen megfogalmazott dicséretek, amelyen belül a tanulók 

kiemelkedő teljesítményét (versenyeken való eredményes szereplés, iskola közösségéért végzett 

kiemelkedő munka, példamutató magatartás) írásban ismerjük el a szülő és a diák felé írásban jelzetten 

az elektronikus naplóban.  

A dicséretek százalékos megoszlását az alábbi diagram mutatja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dicséretek körében a tanórai dicséretek szerepelnek nagyobb számmal, amely dicséretek jobbára az 

online oktatás során kerültek kiadásra. Összesen 530 darab dicséretet adtunk ki: osztályfőnöki dicséret: 

12 db, szaktanári dicséret: 34 db, tantárgyi dicséret: 69 db, napközis nevelői dicséret: 10 db tanórai 

dicséret 405 db. 2019/2020. tanév végén 181 darab dicséretet adtunk ki, tehát ebben a tanévben jóval 

több dicséretet osztottunk ki. 
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Medina telephely: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az idei év végii telephelyi szorgalom átlag alacsonyabb a tavalyi év végi átlagnál. 
Legszorgalmasabbak az 1.o., 2.o. Az évfolyamok az előző tanév végi szorgalom átlaguk alapján: 
mindegyik osztály rontott egy kicsit a tavalyi szorgalom átlagához képest. Hanyag szorgalom 
minősítést egyetlen tanuló sem kapott.  
Kitűnő, kiváló és jeles rendű tanulók száma, Medina: 

Az általános iskolában kitűnő, kiváló, jeles rendű tanuló nem volt tanév végén.  

Dicséretek: A tanévben 7 darab dicséretet került kiadásra, tavaly tanév végén 22 darab dicséret 

került kiadásra. 
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2.6. Fegyelmi helyzet (magatartás, viselkedés, fegyelmi tárgyalások, devianciák 
Szedres tagintézmény: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

A tavalyi év végi átlaghoz képest (4,29) a magatartás átlagunkat megőriztük (4,30). Rossz minősítésű 

magatartást 6 fő kapott a tavalyi tanév végén nem adtunk ki ilyen minősítést. A legjobb magatartású 

alsó tagozaton: 2.o., felső tagozaton 5.o.  
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Az osztályok magatartás átlagát vizsgálva az előző tanévhez viszonyítva javított: 2.o., megőrizte az 

átlagát: 4.o., 5.o., 6.o., alacsonyabb átlagot értek el: 3.o., 7. o. és 8. o. 

A tanév során kiadott elmarasztalások százalékos arányát az alábbi diagram mutatja.  

 

 

Iskolánk fegyelmi helyzetére jellemző, hogy a magatartási problémák okoznak nagyon sok konfliktust. 

Az elmarasztalások sokkal szélesebb skálán mozognak, mint a dicséretek. 2020/2021. tanévben 

összesen 96 darab, a tavalyi tanévben 39 db elmarasztalást adtunk ki. Szaktanári figyelmeztetés: 38 db, 

szaktanári intés: 13 db, szaktanári rovó: 2 db, osztályfőnöki figyelmeztetés: 20 db, osztályfőnöki intés: 

4 db, osztályfőnöki rovó: 7 db, napközis nevelői figyelmeztetés: 2, igazgatóhelyettesi figyelmeztetés 2 

db, fegyelmi eljárás keretében nevelőtestületi szigorú megrovás: 1 db. 

 

 

Hiányzás Szedres: 

21%

4%

7%

47%

14%

2%

2%

2%1%

Elmarasztalások megoszlása a 2020/2021. 
tanévben

Osztályfőnöki figyelmeztetés

Osztályfőnöki megrovás

Osztályfőnöki intés

Szaktanári figyelmeztetés

Szaktanári intés

Szaktanári  megrovás

Napközis nevelői figyelmeztetés

Igazgatóhelyettesi figyelmeztetés

Szigorú megrovás (fegyelmi
büntetés)
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A 2020/2021. tanév végén az egy tanulóra eső hiányzás száma 75,17 óra volt. Az igazolatlan hiányzások 

száma: 285 óra. Az igazolatlan hiányzások azért keletkeztek, mert 2 fő családból kiemelt és a szedresi 

Lakásotthonban elhelyezett tanuló folyamatopsan szökésben voltak és rendőrségi körözés alatt álltak. 

Egyikük a mai napig sem ad életjelet magáról, a másik tanuló sikeresen befejezte a 8. évfolyamot. Egy fő 

tanuló, akinek a nagymama a gyámja, néha nem jött be az iskolába, a nagyszülőt értesítettük mindig, így 

ezt követően néha bejött. Ez a tanuló bukott egy tárgyból. Az igazolatlan hiányzások lejelentését 

elvégeztem. A tavalyi tanév végén az egyfőre jutó hiányzások száma: 63,17 óra volt, az igazolatlan 

hiányzások száma: 0 óra volt. 

 

 

 

 

 

 

Medina Telephely: 
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Elmarasztalások a 2020/2021. tanévben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az idei tanévi magatartás átlag alacsonyabb lett (3,73), mint a tavalyi év végi (4,46). A legjobb 

magatartású osztály az 1.o. Az osztályokat előző évi magatartás átlagukhoz vizsgálva: mindegyik osztály 

kicsit alacsonyabb átlagot ért el tavalyi önmagához képest. 

Az egyéni tanító beszámolókban olvastam olyan értékelést a magatartás vonatkozásában, amely jelzi, 

hogy a Telephely vonatkozásában szükséges a házirend szabályainak az alaposabb betartatása, 

megismertetése a tanulókkal és esetleg a szülőkkel is. Továbbá a helyi családsegítővel is szükséges lenne 

a szorosabb kapcsolat kialakítása. Az értékelés a következő: 

„A csoport magatartása az összevonásból adódóan nagyon rossz, főleg a 4. osztályba járó tanulók 

zavarják rendszerint a tanórákat, hangos káromkodással, bekiabálással. Nehezen tolerálják fiatalabb 

társaik esetleges kérdéseit, a tananyag megismerésével járó folyamatokat, hiszen ők mint nagyok ezt 

már „tudják”. Rendszeresek a verekedések is. Nehezen ülnek meg a helyükön, van hogy gondolnak 

egyet felállnak, oda mennek a másikhoz, az ablakon nézelődnek. Próbáltam bevezetni a napi- heti 

értékelést, jutalmazást, aranyos kis figurákkal, matricákkal, de ez is inkább csak a 2. osztályban érdekes 

számukra. Sajnos a tanórák nagy része a fegyelmezéssel megy el, ami kihat az amúgy is lassabban 

haladásra, így a normál ütemtől jóval le van maradva a csoport.” 
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Összességében 21 db elmarasztalást szaktanári figyelmeztetést adtak ki. A tavalyi tanévben 7 

elmarasztalást adtak ki. 

 

Hiányzás:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2020/2021. tanévben az egy tanulóra eső hiányzás száma 73,8 óra volt, igazolatlan hiányzás nem 

volt. A 2019/2020. tanévben az egy tanulóra eső hiányzás száma 57,28 óra volt,  igazolatlan hiányzás 

nem volt. 

 

 

 

 

Tanulóbalesetek Szedres: 
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Medinai Telephelyen nem volt olyan tanulói baleset, amelyet az elektronikus felületen kellett volna 

jelenteni. 

2.7 Közösségfejlesztés (iskolai megemlékezések, az iskolai, illetve a kollégiumi 
ünnepek, diákközgyűlés stb.) 

 

A hagyományápolás hagyomány tisztelet team beszámolója: 

Szedres: 

A TEAM projekttervében betervezésre került rendezvények körében megvalósítottuk: 

− Tanévnyitó ünnepély – elsősök fogadása (forgatókönyv szerint zajlott le),  

− Aradi vértanúk napja: iskola közösségén belül osztálykeretben zajlott le, 

− Bezerédj nap, első osztályosok avatása, Családi nap 4. – Bezerédj nap, tájékozódási 

versenyfeladatok megoldása a Szedresi Horgásztó partján, a Szedresi Horgászegyesülettel 

együttműködve. 

− Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról: iskola közösségén belül 

osztálykeretben zajlott le, 

− Advent projekt (3 hetes projekt), 

− Karácsonyváró nap, osztálykeretben. 

− Iskola-kóstolgató program sorozat. 

− Doni áttörés hőseiről megemlékezés osztálykeretben. 

− Farsangi bál – pandémia miatt nem lehetett megszervezni. 
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− Diktatúrák áldozatainak emléknapja - megemlékező műsorok osztálykeretben zajlottak le, 

központi faliújságon, az iskola földszinti aulájában a megemlékezéshez méltó ismertetők 

megjelenítésre kerültek. 

− Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról – a digitális oktatási rendben a 

megemlékezéshez összeállított anyagokat a diákok megkapták zanzatv videóját továbbították az 

osztályfőnökök. 

− A Víz világnapján a hivatalos honlap projektjeire hívták fel az osztályfőnökök a figyelmet, Gyalogolj 

a vízért! felhívás ismertetése. 

− A költészet napja: felsős tagozatona online versgyűjtemény került kiküldésre. 

− Holokauszt áldozatainak emléknapja– a digitális oktatási rendben a megemlékezéshez összeállított 

anyagokat a diákok megkapták. 

− Fenntarthatósági Témahét Szedres: Az alós tagozat már jelenléti oktatás keretében a 

fenntarthatósági témahetet lebonyolította a központilag biztosított digitális tananyagok 

felhesználásával Ennek keretében az alsó tagozatosok e-learning modul során mesékbe ágyazva 

ismerkedhettek meg a tudatos pénzhasználat, pénzkezelés, takarékoskodás szabályaival. A felső 

tagozat még a digitális oktatási rendben online felületen a környezettudatos magatartás szabályaival 

ismerkedett meg: Roots&Shoots mozgalom megismertetése, dr. Jane Goodall professzor asszony 

felhívása a gyerekekhez, környezetvédelem, fenntartható fejlődés témakörében, csimpánzmentő akció 

videókkal, helyi kezdeményezések Magyarországon (elkötelezettség, feltérképezés, cselekvés, 

ünneplés a mozgalom kulcsszavai) – a fenntarhatósági témahét hivatalos honlapja segítségével. 

− Anyák napja: Az alsó tagozat ajándékot készített és verset tanult. A felső tagozat online végezte el 

a tanulók felkészítését az édesanyák köszöntésére: barkácsötletek, versek továbbítása. 

− Pünkösdölő – elmaradt, mivel a diákszínpad, a citera és az énekkar a tanév során a szabályozás 

szerint nem működhetett.  

− Madarak és fák napja – virtuális túra ajánlat videóval – Csodahelyek Magyarországon 

− Nemzeti Összetartozás Napja – megemlékezések lezajlottak osztálykeretben. 

− Kavalkád program: az alsó tagozatosok helyi kiránduláson, iskolai foglalkozásokon vettek részt 

osztálykeretben. A felső tagozatosok számára az iskola udvarán állomások voltak a tanulók számára, 

ezeken feladatokat teljesítettek.  

− Lázár Ervin program megvalósulása: 

7. évfolyam: Főváros Nagycirkusz: Tündértánc - Nővarázs című előadása, 2021. 06. 01. 

8. évfolyam: Budapesti Filharmóniai Társaság: Magyarnak lenni, 2021. 06. 13. 
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3. évfolyam: Apolló Kulturális Egyesület: A székely menyecske meg az ördög, 2021.05.12. 

4. évfolyam: Pécsi Nemzeti Színház: Panthera, 2021.05.31. 

8. évfolyam: Pesti Magyar Színház – Rómeó és Júlia, 2021.05.14. 

ÖKO – ISKOLA: Az ÖKO iskola programhoz kapcsolódva az alsó tagozat a műanyag és papírdobozokat 

dekorációk és ajándékok elkészítése során hasznosította újra, a felső tagozaton az 5. és 6. osztályos 

tanulók végezték el az energia-járőri szolgálatot. 

- Ballagás: A hetedik évfolyam a szokásoknak megfelelően a tarisznyát elkészítette a nyolcadik 

évfolyam számára, egy szülő és a jelentkező diákok segítségével az udvart, kaput virágokkal 

feldíszítették a ballagás napján. A ballagást a nyolcadik évfolyamos tanulók és személyenkénti 6 fő 

felnőtt vegdég közönséggel az iskola udvaron megtartottuk. 

Medina:  

- Pályaorientációs nap: Az idei tanévben a november 4-én megtartott Pályaorientációs napon az 

ácsmesterséggel ismerkedhettek meg a tanulók. Debreceni István ácsmester tartott interaktív 

előadást az iskolában. 

- Advent projekt, Karácsony-váró nap megvalósult. 

- Fenntarthatósági Témahét Medina: A második félévben április közepén a tanuló csoportban a 

Fenntarthatósági témahét keretin belül „Az erdő, erdő , de magas a teteje témára esett a 

választásuk. Ezen témán belül elkészítették az erdő szintjeit plakát formában, valamint flipchart 

techikával készítettek A Föld napja alkalmából is egy plakátot, és megtekintettek egy videót Mi fán 

terem címmel. 

- Az ÖKO-Iskola program keretében az anyagok újra hasznosítása területén munkálkodtak: a 

kartonpapírokat hasznosították technika és rajz órákon, ceruzatartót, jelvényket, fenyődíszeket 

készítettek kartonból. 

- Az év végi tanulmányi kirándulásukat a Sió partra tervezték, ami eredményesen meg valósult. Ezen 

a kiránduláson a vízpart, az ott élő állatok, növények védelmét helyezték a középpontba. 

- A központilag előírt megemlékezéseket az iskola az összevont osztályban megtartotta, amíg 

lehettet a jelenléti rend szerint, majd az online oktatás során online kiküldött anyagok 

segítségével. 

 

A hagyományápolás programok mindegyikének kijelölt felelőse van a team projekttervében, ők 

összefogták és segítették az adott ünnepség lebonyolítását. A partneri együttműködések keretén belül 
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a Bezerédj Amália Óvodával, a Horgászegyesülettel és a Polgárőrséggel működtünk együtt a 

veszélyhelyzeti szabályok szabályainak betartása mellett.  

A tanév során a fenti programok felett több program is zajlott még az iskolában: 

- temetőápolása (Bezerédj temető),  

- utcák és iskola környékének takarítása egy-egy kisebb létszámú diákcsoporttal. 

Diákönkormányzat félévi munkájának beszámolója: 

Szeptember megalakult a diákönkormányzat osztályonkénti /3-8.o./ diákképviselet létrehozásával, 

diákvezető választást - titkár és helyettese- tartottak, és egy feladat- megbeszélő nyitó gyűlés tartottak. 

A diákönkormányzatosok megismerték iskolánk éves munkatervét, az iskolai dokumentumok /éves 

munkaterv, Pedagógiai Program/ változásait- így gyakorolták véleménynyilvánítási, egyetértési 

jogaikat- majd tájékoztatták erről osztályaikat. Javaslatokat, ötleteket gyűjtöttek a tanév minden iskolai 

rendezvényére. 

Elkezdték az évszakonként megszervezésre kerülő szemétgyűjtést az udvaron a napközis csoportok 

bevonásával. A tavaly elmaradt és újra gondolt „Te is „délutáni, 2 tanóra közti játékos szabadidős 

tevékenységre tervet készítették és szorgalmazták a vele való foglalkozást év végéig havi 

rendszerességgel novembertől. 

A tavalyi Pünkösdi király jutalmát, hogy 1 heti ebédet állíthat össze az élelmezésvezetővel, a megadott 

szempontsor szerint/1 főzelék, 1 zsírban sült, sült tészta, 1 főtt tészta, 1 egytálétel/ elvégezték. Ezt 

követően kifüggesztették az étkezőhöz a tervet, hogy az iskolások is tudjanak róla. Tisztasági verseny 

indítottak a felelősök pontozásával, ennek rendjének megbeszélésével és folyamatos működtetésével 

az év során / a tájékoztatást faliújságon vezetik folyamatosan/. 

Októberben a diákönkormányzat segítette a Bezerédj-nap megtervezését /program-szervezés, 

meghívók kézbesítésének elindítása, majd kézbesítése.  

Novemberben szemetet szedtek az iskola területén (az iskola épületében és körülötte), osztályonként, 

délutános szabadidőben.  

Decemberen a diákönkormányzat tevékenyen részt vett az Adventi készülődésben, pl: közös dekoráció 

készítése az aulákban, jótékonysági gyűjtő akció.  

Januárban elindult a javaslatgyűjtés a „Büszkeségeink” táblára osztályonként.  
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Februárban a Házirend és a Pedagógiai program változásainak elfogadásában működtek közre a DÖK 

tanulók. majd a digitális oktatási rend során kérdőíveken keresztül véleményezték: 

feladatbővítéspedagógiai program módosításait. 

Februárban fegyelmi tárgyalás lebonyolítása során a DÖK elnöke képviselte a diákönkormányzatot. A 

DÖK megismerte a 2 fő iskolai tanuló „esetét” és írásban rövid véleményt fogalmazott meg, amit a 

megvalósuló fegyelmi tárgyaláson el is mondott a Dök titkár. 

Március elején megtartoták a szokásos félévi értékelésüket, az osztályok eredményeit, gyengeségeit, 

látták összehasonlításban más osztályokhoz képesti teljesítményünket a félév során. 

Folyamatosan végezték a tisztasági verseny pontozását és az energia- járőrözést váltott osztály 

felelősökkel- az alsó tagozat indulásával az alsós felelősökkel/3.,4.o./ szedték szemetet, pontoztak és 

járőröztek. 

A felső tagozat indulása után kezdték gyűjteni az év végi diák- kéréseket és javaslatokat a 3., 4., 5., és a 

6. osztályosokat vonva be ebbe a tevékenységbe. 

Ennek eredménye a következő:  

- a pörgő hinta megújítása,  

- a hinták feljebb emelése , 

- homokozó kérése 

- zárható szekrények a folyosón,  

- még új játékok az udvarra,  

- a tantermek zárásához kulcsot, 

- minden tanteremben interaktív táblát 

- a felújított kispálya mellé több árnyékos hely létesítése,  

- padokat több helyre, 

- kisbolt. 

2.8 Az intézményi sporttevékenységek bemutatása 
 

a) tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálata 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolának a nappali 2021. január 11. és 

2021. április 23. között kell megszervezne. A mérés eredményeit 2021. május 28-ig kellett feltölteni a 

NETFIT® rendszerbe. A fittségi mérésekhez kapcsolódó adminisztratív feladatok (osztályok létrehozása, 

tanulók osztályba rendezése/osztályléptetés, osztályok pedagógushoz rendelése) lezajlottak. A Magyar 

Diáksport Szövetség (MDSZ) - mint a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT®) rendszer 

működtetője, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 44/B.§-a alapján - a 

járványügyi helyzetre, valamint a 177/2021. (IV.15.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel, a 

tanulók fizikai állapotának és edzettségének a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII.11.) 

EMMI rendelet 11.§ (8) bekezdése szerint állásfoglalást adott ki. Ebben kimondták, hogy a 

járványhelyzet miatt és a digitális oktatás miatt a fittségmérések intézményi megvalósítása valamennyi 
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érintett évfolyamot érintően ellehetetlenült, a méréseket ezért nem kellett elvégezni. A pandémia 

alatti tapasztalatok alapján úgy döntöttek, hogy a következő tanévben a tanulók fizikai állapotának 

felmérésére a teljes tanév rendelkezésre áll majd, azaz a fittségi mérések már a tanév elejétől, az első 

félévben megkezdhetők és megvalósíthatók lesznek. 

b) mindennapos testnevelés bemutatása 

 
A mindennapos testnevelés heti 5 testnevelés órái az 1. osztálytól 8. osztályig valósult meg. Az idei 

tanévben az úszásoktatás a vírushelyzet miatt elmaradt. Ugyan így a sportkör foglalkozásait is törölni 

kellett. 

Az 5-ik osztályos tanulók a testnevelés órákon elvártakat eredményesen teljesítik, vannak ugyan 

gyengébb jegyek, de összeségében jó osztályátlagot produkáltak félév során  A 6-ik osztályban 

kimondottan jók az eredmények, a 6. osztályos tanulók egy nagyon könnyen sportra fogható osztály 

nagyrészben, a többi felsős évfolyammal összehasonlítva, talán a legsportosabb osztály is. A 7. 

osztályban nagy motiváció szükséges, hogy a diákok elhiggyék, hogy képesek végrehajtani az elvárt 

feladatokat. A 8. évfolyamos tanulók eredménye vegyesnek mondható, vannak akik akarnak és jól is 

teljesítenek, vannak akik viszont tudnának, de egyéb okokból kifolyólag nem akarnak teljesíteni (ebből 

bukás is lett), és persze vannak akik gyengébben teljesítenek. A mindennapos testnevelés azonban a 

pandémai miatt olyan előírások betartása mellett zajlott, melyek olykor-olykor ellehetetlenítették a 

tanórákat. Azok a megkötések és ajánlások amelyek a tanév elején kijöttek, szinte majdhogynem 

lenullázták a lehetőségeket, így a szaktanárnak folyamatosan előre kellett terveznie és sok esetben 

rögtönöznie. A sportkörök is folyamatosan változtak, nagyjából hétről hétre az év elejétől, egészen 

odáig, hogy végül már nem lehett spotkört szervezni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy minél több 

sportra és rendszerességre lett volna szüksége a tanulóknak annak érdekében, hogy a fejlődésük ne 

álljon le. Sajnos egy külső helyszínen történő síelés is meghíúsult a vírushelyzet miatt. 

c) egyéb intézményi sporttevékenységek, eredmények 

Amíg az időjárás engedte, a gyerekeknek a felújított sportpályán tartotta a testnevelő a tanórákat. A 

felújított sportpályán is szívesen tartózkodtak a tanulók a szabadidőban és például a közösen fociztak. 

Szünetekben, szabadidőben az udvaron szabad játékos foglalkozásokat is tartottunk. Az egyik 

rendezvényünk, ahol nem jelentett problémát, hogy több osztály egyszerre vetélkedik, az a tájékozódó 

futás volt a Szedresi tó partján (itt a szabadlevegő és a nagy tér adta ezt a lehetőséget), a másik pedig 

egy Spartan race volt a tornateremben, ahol az osztályok egymást követték, így szintén minden előírást 

be tudtunk tartani. Idén a diákolimpiát a vírushelyzet miatt felfüggesztették, az ősz elején pedig 

hasonló okok miatt nem utaztunk az első egy - két versenyre amit megtartottak.  
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2.9. Környezeti nevelés, egészségnevelés 
Egészségnevelés: 
Pedagógiai programunk tartalma szerint az egészséges életmód, életszemlélet területei az iskola 

pedagógiai rendszerébe és tevékenységeibe beépültek. Az alsó tagozaton a tanórai tananyag adta 

lehetőségeken túl a tanórák közötti szünetekben az udvari közös játék is biztosítja az egészség 

megőrzését, a feltöltődést. Tízórai és ebédszünetben a tanítók kiemelten felhívják a tanulók figyelmét 

az egészséges táplálkozásra. A tanítók kérték a szülőket, hogy a gyerekek ne hozzanak magukkal 

édességeket, péksüteményeket az iskolába, így sokkal jobban fogy az egészséges tízórai, uzsonna. A 

tanulók számára példaadással kulacs használatát mutatják be a tanítók, amellyel a műanyagpalack 

szemét mennyiségét csökkentik. Az eldobható műanyag poharakat kimossák, újra használják, vagy újra 

hasznosítják pl. rajz órákon. A papírt is újra hasznosítják, a szóróanyagokat festésnél, hajtogatásnál, 

dekorációk készítésénél. Az alsó tagozaton szokás, hogy minden kis tanulónak még van tisztasági 

csomagja, amelyben saját törülközője van, azzal jár kezet mosni, így kevesebb papírtörlőt használunk. 

A szabályok betartásának következménye az is, hogy a szokásos őszi, téli betegségek (torokfájás, nátha 

…) csak ritkán fordulnak elő. A váltócipő használata az őszi, téli időszakban kötelező néhány alsó 

tagozatos osztályban.Az alsó tagozaton ruhaszalvétán étkeznek, ezzel is igyekeznek csökkenteni 

ökológiai lábnyomunkat.  

Felső tagozaton: Természetismeret, biológia és földrajz tantárgyak témakörei között, osztályfőnöki 

órákon és etika órákon gyakori téma az egészséges életmód, a családi életre nevelés, a 

környezetvédelem. A felső tagozaton komoly kihívás a tanulók ebédeltetésének ellátása, étkezésekkor 

a higiéniás szokásokat fokozottan be kell tartatni, a megfelelő viselkedést, szemetelést figyelemmel 

kell kísérni, a különféle ételeket leszóló megjegyzéseket helyre kell tenni. A szabadidőben - az udvari 

játékok rendeltetés szerinti használata során is több probléma adódik, amelyet kezelni kell. Ezt a 

feladatot (tanulók ebédeltetése, udvari szabadidős feladatok ellátása) a legtöbb kolléga a sok 

konfliktushelyzet miatt nem szívesen vállalja és mivel egyre kevesebb a hagyományos módon 

alkalmazás alatt álló pedagógus ezért sajnos egyre több ilyen feladat jut egy személyre. A korábbi 

rendben volt mód arra, hogy a napközis feladatkört elismerjék teljes óraszámmal. A napközis 

feladatokat teljesítő kolléga ezekre a feladatokra érkezett be és nem napi 5, vagy 6 letanított tanóra 

után ment még egyéb feladatokat is ellátni. Mivel a szaktanár már fáradt erre az időszakra így a nevelési 

feladatokat is hajlamos elnagyoltan ellátni. Ez is hozzájárul sokszor egy-egy konfliktus helyzet 

kialakulásához, a tanulók egyre romló viselkedéskultúrájánk a kialakulásához.  
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A tanulók egészségi állapotának alaposabb megismerését elősegíteti, hogy a védőnők rendszeresen 

látogatják iskolánkat (előadást tartott pályaorientációs napon), felveszik a kapcsolatot az 

osztályfőnökökkel, a tagintézmény-vezetővel és az egészségügyi szűrések tapasztalatait átadják, 

valamint az egészségmegőrzését célzó előadásokat megtartják az alsó és felső tagozaton egyaránt.  

Az idei tanévben lettünk Ökoiskola, a pályázat keretében a felső tagozaton a DÖK által szervezett 

Iskolajárőr szolgálat működik, a DÖK közreműködésével gyűjtötték össze a szemetet az udvaron, a 

folyosókon és tisztasági versenyt hirdettünk az osztályok között, a nyertes osztályokat díjaztuk is. Az 

alsó tagozaton a lehető legtöbb újra hasznosítható anyaggal történő munkálkodást építenek be a 

tanítók a vizuális kultúra és technika tanórák anyagaiba. Az alsó tagozat az Advent projekt keretében 

tudta kimagaslóan megvalósítani az Ökoiskola pályázatban vállalt kötelezettséget. 

Az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozást biztosította az iskolatej és az iskolagyümölcs program.  

 

Környezeti nevelés: 

A tanulási környezet, az iskolai környezet alakítása, ápolása terén EFOP 4.1.3 pályázat bútorai (tanulói 

székek, tanulói padok, nyitott polcos szekrény, eszköztároló szekrény szeméttároló edények, 

függönyök) jelentett nagy segítséget. Az EFOP 3.3.5 pályázatban szintén eszközbeszerzés történt: 

hőlégfúvó, ping pong háló, ping-pong ütő szett, fém tollaslabdaütő szett, focilabda, HH Curling kültéri 

eszközök érkeztek meg. Az EFOP 3.1.5 pályázatban is sok eszközt kaptunk: iskolai padok, székek, 

szekrények, cipőtartó állvány, sporteszközök. A technika, vizuális nevelés tantárgyak oktatásához is 

kaptunk új eszközöket.  

A környezetismeret órákon a tanítók a tanmenet aktuális tematikus egységét egészítették ki gyakorlati 

ismeretek átadásával. Ez a módszer a közvetlen élményszerzésen keresztül alakítja ki a helyes 

cselekvésre késztető, pozitív viszonyulást a természeti értékekhez, azok védelme érdekében. Az alsó 

tagozaton újra hasznosított játékokat készítettek, amelyeket ki is próbáltak sportfoglalkozások 

keretében. A felső tagozaton a tanórákon és osztályfőnöki órákon a digitális programok segítségével 

tájékozódtak a természetet károsító és a természetet védő magatartásformákról, technikai 

eszközökről. A tanulók természethez való viszonyát, az egészséges környezet megőrzésének 

fontosságát elősegítette a DÖK által szervezett iskola területén és az iskola körül és a községben 

történő szemétszedési akciók. 

Meglátásom szerint a napközis időszak az egyik legnehezebb időszaka a tanítási napnak. Nagyon sok 

nevelési feladat társul hozzá és a környezeti és egészségre nevelés feladatai, az egyéni differenciálás, 

a sajátos nevelési igényű tanulók magatartási problémái itt csúcsosodnak ki ezért szeretném ide 
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beilleszteni a 2. évfolyamon a napköziben is tanító tanítónő írásos beszámolóját, amely nagyon jól 

megmutatja az ellátandó feladatokat, a napi küzdelmeket. A tantónő által leírt tanuló 1 BNO F70-es 

kóddal rendelkezik, amely miatt speciális szükségletű tanuló ő. 

„Heti 13 órában vagyok napközis tanító a 2. osztályban. Kedden, csütörtökön és pénteken 3 órát hétfőn 

és szerdán 2 órát tanulnak a napköziben a tanulók. Hetente két alkalommal készülök foglalkozással 

/versek, dalok hallgatása, mesenézés, festés, rajzolás, barkácsolás, ragasztás/. Jó idő esetén, általában 

pénteken játszanak a tanulók az udvaron. A 2 órás napköziben az első órát a matematika házi feladattal 

kezdjük. Hatan önállóan dolgoznak, Tanuló 1-nek időnként segítségre van szüksége, Tanuló 2-nek 4-5 

percenként segíteni kell, mert különben nem tud tovább számolni, további 2 tanuló is többször segítséget 

kér, mert önállóan nem tudják megoldani a számolást. A következő feladat az írás vagy nyelvtan, ami 

könnyebben megy az osztály nagy részének. Aki mégis elakad, az jelentkezik, akkor segítek neki. Közben 

folyamatosan javítom az elkészült feladatokat. Hétfőn és szerdán mindig van egy kis német házi feladat 

/rajzolás, kép összekötése a mondattal, néhány szó vagy mondat másolása/, amit kérek, hogy aznap 

oldjanak meg. Ezután nagyon éhesek, ezért megengedem, hogy uzsonnázzanak. A hangos olvasásnál 

nagyon eltérő képességűek a tanulók, vannak folyamatosan olvasók, néhányan szótagolva, és sajnos 

hárman szavakat betűzve olvasnak, ők nem szeretnek olvasni, úgymond „küzdenem” kell velük, hogy 

legalább 5-6 sort elolvassanak a napközi vége felé. Úgy gondolom, otthon nem gyakorolják az olvasást, 

pedig hétvégére kérem tőlük. Szeptembertől a legtöbb problémám a Tanuló 3-mal volt. Mindent csinált, 

csak nem tanult. Ezért mellé ültem, heteken keresztül segítettem neki a házi feladatok megértésénél, 

eleinte a megoldásoknál is. Nagyon nehéz volt, de novemberre egyre ügyesebb lett. Közben folyamatosan 

fegyelmezni kell Tanuló 1e-t, mivel kedvére hangosan sikongat, kiabál, énekel, ok nélkül csúfolja bántja 

osztálytársait, feláll, elvesz egy ceruzát vagy radírt, verekszik, köpköd, rágózik. Sokszor szólok, 

megkérem, hogy ne viselkedjen így, fejezze be a csúfolást, a verekedést. Általában megígéri, hogy nem 

csinálja, de nem tudja betartani az ígéretét. Néha gondol egyet és ő haza akar menni. Az órát nem ismeri, 

így mérgesen, kérésemre elfogadja, hogy még a napköziben kell maradnia egy ideig. Nehéz feladat ilyen 

körülmények között nyugodt légkört biztosítani a tanuláshoz.  

A második félévben költözés miatt az osztálylétszám egy tanulóval kevesebb lett. A tanév végéig a legtöbb 

probléma Tanuló 1-el volt. 2021. május 28-án napközis nevelői figyelmeztetést kapott, mert az egyik 

osztálytársát bántalmazta. Házi feladatai közül csak a matematikát oldja meg szívesen, az írást már 

kevésbé, az olvasást vagy a szövegértést hetente többször nem végzi el vagy letagadja, hogy van belőle 

házi feladata. Napi szinten, többször előforduló viselkedési és magatartási problémák vannak vele. Az 

iskola udvarán is csúfolja, köpködi, kergeti, bántja osztálytársait vagy az idősebb tanulókat is. A 

növények ágait folyamatosan tördeli. Napközis tanórákon még mindig sokszor kedvére sikongat. Ha 

rászólok, elmagyarázom neki, hogy ezt ne tegye, mert zavarja a többieket a tanulásban, akkor megígéri, 

hogy befejezi. Ez csak pár percig tart és folytatja. Együttműködően megígéri, hogy nem bántja az 

osztálytársait, de pár perc múlva megszegi az ígéretét. Nincs tisztában  szavai és tettei következményeivel. 

Hiányzása esetén sokkal nyugodtabbak a napközis tanórák.  Tapasztalatom szerint egyre nehezebben 

valósítható meg a többi tanulóval való együttnevelése. A napközis tanmenetnek megfelelően hetente 2 

alkalommal tartok kulturális vagy technikai foglalkozást, 1 alkalommal játszunk az udvaron vagy az 

osztályteremben. Az osztályközösség jó, barátságok vannak a tanulók között.  

2.10 Gyakorlati képzéssel kapcsolatos tanácsadás 
Az Általános Iskolában nem folyik gyakorlati képzés. 

 

2.11 Egyéb (pszichológus, EÜ szűrés) 
Az idei tanévben a járványhelyzeti intézkedések betartására nagy figyelmet fordítottunk: megfelelő 



44 

 

fertőtlenítő szerek biztosítása, lázmérés, fertőtlenítős letörlése a cipőtalpnak, fokozott takarítási 

tevékenység végeztetése, takarítottság szintjének ellenőrzése.  

Az Ökoiskola programunknak megfelelően a DÖK közreműködésével is szedték a szemetet a diákok az 

udvaron és a folyosókon. Teljesítették az energiajárőr szolgálatot. Tisztasági versenyt hirdettünk az 

osztályok között, amelyet a tanév végén díjaztunk. 

A tanév elején az általános iskolát ellátó védőnők elkészítették az egészségügyi ellátás munkatervét, 

melyet a tagintézmény-vezetővel egyeztettek és közösen aláírtak. A munkaterv tartalmazta az 

egészségnevelés fontosságát, az általános és speciális célokat, a rövid és hosszú távú terveket. A 

munkaterv minden hónapra lebontva kijelölte az aktuális feladatokat, azokat a témaköröket, 

amelyeket a tanulók számára közvetíteni kell. Az általános iskola a munkaterv megvalósulását segíti, a 

tanulókat és szüleiket értesíti a szűrésekről és biztosítja a gyermekek szűréseken történő rész vételét. 

A fejtetvesség vizsgálata egy alkalommal megtörtént, az értesítéseket az osztályfőnökök továbbították. 

A 6. és a 7. osztályosok kaptak oltást, a 8. osztályosok pályaválasztás előtti orvosi szűrése a tanév elején 

lezajlott, az orvosi szűrésekre a pedagógusok kísérték a gyermekeket. A HPV oltásra az idei tanévtől a 

fiúk is ingyenesen jelentkezhettek, mindenki élt az oltás lehetőségével. A fogászati szűrések a 

járványhelyzet miatt elmaradtak. 

2.12 Panaszkezelés (szülők, diákok) 
A 2020/2021. tanévben is kezeltünk szülői panaszokat. A tanulók közötti konfliktusok eredményezték, 

hogy szülők osztályfőnökkel, tagintézmény-vezetővel megbeszélést kezdeményeztek. Több 

alkalommal vált szükségessé a szociális jelzőrendszeren belül jelzés küldése. Egy fő tanulónál tetteinek 

súlyossága miatt fegyelmi eljárást bonyolítottunk le, melynek eredményeként a nevelőtestületi szigorú 

megrovás fegyelmezési intézkedésben részesült a tanuló. A problémák okai között szerepelnek a 

hosszú digitális munkarend során a közösségi szabályoktól történő eltávolodás, a szülői ház iskola 

értékeivel ellentétes értékrendje, az otthoni túl védő, kivédő szülői magatartás következményei a 

tanulók felnőttek, diáktársak felé tanúsított magatartásában. A problémák megoldása, a jóvátételi 

folyamatok lebonyolítása érdekében a szociális iskolai segítő többször beszélgetett el tanulókkal. 

Továbbá több alkalommal szülőkkel is kellett személyesen egyeztetni, egyéni szülői és tanulói 

vállalásokat megfogalmazni annak érdekében, hogy a tanuló magtartása a tanórákon megfelelővé 

váljon. Sajnos ennek kevés hazása volt a tanulóra. 

A családsegítő és a szociális iskolai segítő felé mindig jelzem a felmerülő problémákat, megbeszéljük a 

lehetséges megoldási módokat és ők valamilyen formában mindig igyekeznek segítséget nyújtani. 
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2.13 Nyílt napok, pályaválasztással kapcsolatos események és rendezvények 
Nyílt napok: 

A nyílt napokat március hónapra terveztük meg a munkatervben, de a pandémia miatt nem került 

megszervezésre. 

Pályaválasztás: 

Átmenetek team általános iskola és középiskola közötti átmenet beszámolója: 

A nyolcadik évfolyamos tanulók pályaválasztásának tekintetében az alábbi feladatokat oldottuk meg 

az Átmenetek team terve szerint: 

Középiskola és általános iskola közötti átmenet 2020/2021. 

 Tevékenység Ki végzi? Felelős Határidő Dokumentum 

1. 

 

A felvételi eljárás 

rendjének 

áttekintése 

Barsi Ágnes 

osztályfőnök 

Porkoláb 

Tiborné 

2020. szeptember 

/ a Hivatal 

honlapján…szept.30./  

NEFMI – rendelet 

alapján a 

munkatervet 

felépítettük. 

2.  8. osztály 

pályaválasztási 

szülői értekezlete 

osztályfőnök osztályfőnök 2020. szeptember 

23. 

jelenléti ív, 

jegyzőkönyv 

készült a szülői 

értekezletről 

3. A középfokú iskolák 

és kollégiumok 

nyilvánosságra 

hozzák honlapjukon 

a felvételi 

tájékoztatójukat 

Barsi Ágnes 

osztályfőnök 

Barsi Ágnes 

osztályfőnök 

2020. október 20. 

 

A felvételi 

tájékoztatók 

középiskolák 

honlapjain 

történő 

megjelenéséről 

az osztályfőnök a 

tanulókat 

informálta. 

4. Az általános iskola 

tájékoztatja a 

nyolcadikos 

tanulókat a felvételi 

eljárás rendjéről 

Barsi Ágnes 

osztályfőnök 

Barsi Ágnes 

osztályfőnök 

2020.10.31-ig 

 

Középfokú 

felvételi eljárás a 

2020/2021. 

tanévben 

rendjéről az 

osztályfőnök a 

tájékoztatást 

adott ki a KRÉTA 

napló felületen 

és telefonon is az 

érdeklődők 

számára. 

5. Pályaorientációs 

nap: 

osztálykeretben 

tanítók, 

tanárok 

munkaközösség-

vezetők 

2020. november 13. Szakmafilmek 

megtekintése, 

tájékozódás a 

középiskolák 
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foglalkozások 

valósultak meg. 

honlapjairól, 

önismereti 

foglalkozás, 

védőnői hivatás 

bemutatása, 

játékvezetői 

hivatás 

bemutatása. 

4. Tolna megyei 

középiskolák 

bemutatkozása a 

PTE IGY Főiskolai 

Karán 

Barsi Ágnes 

Hajdúné 

Farkas Dóra 

osztályfőnökök 

Barsi Ágnes 

osztályfőnök 

2020. nov.  Tolna megyei 

pályaválasztási 

tájékoztató  

elmaradt. 

5. Tájékozódás az 

írásbeli felvételit 

szervező középfokú 

intézményekről 

Barsi Ágnes 

osztályfőnök 

Porkoláb 

Tiborné 

2020. nov. 15-től 

/2020. nov.16./ 

OH jegyzék 

megtekintése 

lezajlott.  

6. Tanulók 

jelentkezése a 

központi írásbeli 

felvételi vizsgára, és 

az Arany János thg 

programjába 

történő pályázat 

benyújtása esetén a 

pályázatban 

megjelölt 

intézménybe. 

Barsi Ágnes 

osztályfőnök 

Barsi Ágnes 

osztályfőnök 

2020. dec. 4. Tájékoztatás 

megtörtént. 

7. Az Arany János 

Tehetséggondozó 

Programra történő 

pályázatok 

benyújtása 

Barsi Ágnes 

osztályfőnök 

Barsi Ágnes 

osztályfőnök 

2020. dec. 11. Pályázatok a 

Tehetséggondozó 

Programra 

8.  Pályaválasztási 

tájékoztató 

szülőknek 

 

Barsi Ágnes 

osztályfőnök 

Barsi Ágnes 

osztályfőnök 

2021. január 13. 

 

 

Elektronikus 

felületen és 

telefonon zajlott 

le. 

9. Az érintett tanulók 

központi írásbeli 

felvételi vizsgája a 

9. évfolyamra. 

Barsi Ágnes 

osztályfőnök 

Barsi Ágnes 

osztályfőnök 

2021. január 23. 

10 óra 

/ a felv. elj. kezdete- 

iskolánkban 

2021.jan.18./ 

A felvételi a 

középfokú 

iskolákban 

lezajlott. A 

tanulók 

középfokú 

felvételi 

dokumentációja 
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folyamatosan 

készül. 

10. Az érintett tanulók 

pótló központi 

írásbeli felvételi 

vizsgája 

Barsi Ágnes 

osztályfőnök 

Barsi Ágnes 

osztályfőnök 

2021. január 28. 

14.00 óra 

 

Pótfelvételi nem 

történt. 

11.  Értesítések 

fogadása az 

iskolában az írásbeli 

vizsgák 

 eredményéről 

Barsi Ágnes 

osztályfőnök 

Barsi Ágnes 

osztályfőnök 

2021. február 08., 10. 

 

Az értesítő 

levelek alapján 

egyéni 

időpontokban 

megtörtént 

12.  

 

 

A szülők írásban 

nyilatkoznak 

gyermekük 

továbbtanulási 

céljairól, felvételi 

lapok – tanulói 

adatlapok 

továbbítása 

Barsi Ágnes 

osztályfőnök 

Porkoláb 

Tiborné 

2021. febr. 19. 

 

NEFMI rendelet 

tanulói adatlap 

alapján 

megtörtént 

13. Jelentkezés a 

Belügyminisztérium 

által fenntartott 

rendészeti 

szakgimnáziumokba 

Barsi Ágnes 

osztályfőnök 

Porkoláb 

Tiborné 

2021. február. 19. Ebbe a típusú 

iskolába 

jelentkező nem 

volt. 

14. Szóbeli 

meghallgatások az 

általános felvételi 

eljárás keretében 

középfokú 

intézmények 

 2021. febr. 23-tól 

2021. márc. 12-ig 

/ iskolánkban 

2021.febr.24./ 

Az értesítő levél 

alapján egyéni 

időpontban 

megtörtént 

(1 fő tett szóbeli 

felvételit) 

15. Tanulói adatlapok 

módosításának 

lehetősége az 

általános iskolában 

Barsi Ágnes 

osztályfőnök 

Barsi Ágnes 

osztályfőnök 

2021. márc. 22-23. 

/ iskolánkban 

2021.márc.19./ 

A szülők írásos 

bejelntése 

alapján a 

módosításokat 

elvégeztük. 

 A felvételt hirdető 

középiskolák 

megküldik a 

felvételről vagy az 

elutasításról szóló 

értesítést a 

jelentkezőknek, és az 

általános iskoláknak                                       

  2021. ápr. 30. A tanulók 

eredményeit 

összesítettük. 
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A felső tagozaton a pályaorientációs napon 2020 november 13-án tanítás nélküli munkanapon kínáltunk választási 

lehetőségeket a felsős tanulóknaka tudatos pályaválasztást segítő programokból. A járványhelyzet kissé behatárolta a 

lehetőségeket, ezért helyben, osztály keretben szerveztük meg ezta napot. Afoglalkozások a 7. osztály a következők voltak: 

- rövid szakmafilmeket nézhettek meg a gyerekek, majd megbeszélhették a tapasztalataikat a pedagógusokkal 

- a családsegítő hölgy játékos önismereti, pályaorientációs foglalkozást tartott kiscsoportos formában  

- egy szülő a 7. osztályból a KIMMTA CSAK zsibriki drogterápiás intézetnél dolgozik, ő ajánlotta fel a lehetőséget, mellyel éltünk: 

szenvedélybetegségből kigyógyult fiatalok meséltek (kivetített Messenger hívás segítségével) a sorsukról, fiatalkori terveik 

meghiúsulásáról, a helyes út megtalálásáról. 

- tájékozódás a középiskolák honlapjairól a pályaválasztási lehetőségekről 

Osztályfőnöki órákon is több alkalommal előkerült a tudatos szakmaválasztás témája,a  járvány miatt idén a Pályaválasztási 

börzét nem rendezték meg. 

2.14 Intézmény keresettsége  
Továbbtanulás 

A 26 fő 8. osztályos tanuló továbbtanulás mutatói: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulók 11% gimnáziumban, 42%-a technikumban, 47% -a szakképzőiskolában tanul tovább. A 26 

főből 0 fő HH és 4 fő HHH tanuló van. 3 fő HHH tanuló technikumban tanul tovább. 1 fő HHH tanuló 

szakképző iskolába jelentkezett, azonban tanév végén 1 tantárgyból bukott, így ő augusztusban 

javítóvizsgát tesz.  
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33. Az iskola tartalmi munkája 

3.1 Kiemelt célok és feladatok megvalósulása a 2020/2021. tanévben 
1. Tanulói eredményesség és előrehaladás segítése, Az iskolai lemorzsolódás megakadályozásának 

támogatása 

Célunk a tanulói egyéni tanulási utak támogatása differenciált tanórai feladatok tervezésével, 
nyújtásával. Célunk a tanulói egyéni tanulási utak támogatása egyéni fejlesztési tervek készítésével a 
lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók vonatkozásában. 
A differenciálás nem csak a csoportszervezésben, hanem a tanórákon is megvalósítandó feladat. A 

tudáselemek rögzülése gondot jelent a számunkra, nincs elegendő lehetőség „begyakorlásra”. 

Továbbra is keresnünk kell a tanulási képességek hatékony fejlődését eredményező módszereket, a 

tanulók motiváltságának növelése és tartós fenntartása érdekében 

Célunk a mérés-értékelés gyakorlatunk további fejlesztése. 
A mérés-értékelési gyakorlatunkat a helyi tantervbe 6. és 8. évfolyamokra beépített tanév végi vizsgák 

rendszerével fejlesztjük tovább. 

Célunk iskolán belüli hospitálások keretében a tanulási, tanórai folyamatokra pozitívan ható 
módszertani ismereteink átadása, bővítése. 
Szervezeti kultúránkba beépült, továbbra is folytatnunk szükséges a jó gyakorlatunkat. 

Célunk továbbtanuló tanulóink eredményeinek megismerése. 
Továbbtanuló tanulóink középiskolák által megküldött eredményeit nevelőtestületi értekezlet keretében 

elemeztük. Ezt a gyakorlatunkat az idei tanévben is szeretnénk fenntartani. 

 

2. Az általános iskola partnerkapcsolatainak erősítése 

Célunk a kölcsönös információcsere fejlesztése a tanulók és aszülők közösségével, hogy megismerjék 

közösségünk legfontosabb gondjait és törekvéseit, mindezzel azonosságot tudjanak vállalni. 

Partnereink számára az iskoláról több, alaposabb információt biztosítunk közös programok 

megtervezése, szervezése, partnereink iskolai programokon történő rész vétele, partnertalálkozók 

valamint a digitális munkarend során alkalmazott online felületeken keresztül.  

Célunk a megnyugtató problémamegoldás fenntartása. 

A panaszkezelési eljárásrendben foglaltak szerint oldjuk meg a panaszokat, a szociális jelzőrendszerrel 

elő kapcsolatot ápolunk továbbra is.  

Célunk a tanítási terek, a tanulási környezet jó minőségének megőrzése, problémáink jelzése. 

Az Önkormányzat felújította a konyhát és az ebédlőt, így az iskolaépülete teljesen megújult mostanra. 

Feladatunk a szép és értékes állag megőrzése. 

 

3. A belső erőforrásrendszer és a szervezeti együttműködés, kommunikáció és tudásmegosztás 

erősítése 

Célunk a tudásmegosztás továbbfejlesztése. 

A nevelőtestületen belül működő jó gyakorlatot, hogy napi szinten igyekszünk átbeszélni a felmerülő 

problémákat, hogy azonnali beavatkozások történnek problémás esetekben fenntartjuk. 
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Célunk a feladatmegosztás továbbfejlesztése, az egyenletes terhelés, a munkatársi kapcsolatok 

erősítése. 

A tantárgyfelosztásban, az ügyeletesi feladatok és felügyeleti feladatok elosztásában törekedtünk az 

egyenletes terhelés megvalósítására. Programok előtti egyeztető megbeszélésekkel, kisebb csoportok 

műhelymunkáival erősítjük a munkatársi kapcsolatokat egymás támogatása, megsegítése által. 

 

- Pályázati támogatással (anyagi/módszertani támogatással) megvalósuló programok 

megvalósítása: 

1. HAT-19-01-0875 Magyar történelmi és természeti értékek Szlovéniában (2021.05.05.-2021.05.08.) 

2. Élmény tanulni! EFOP 3.3.5 pályázat. Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő iskolai 

közösségi program kísérleti megvalósítása” 

3. UTR-19-Uk Útravaló Ösztöndíjprogram Út a középiskolába 

4. TÁMOP 3.3.8-12/2-0032 esélyegyenlőség elősegítése 

5. EFOP-3.1.5-16 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása 

6. EFOP-4.1.3-17 Az állami fenntartású intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális 

fejlesztéséhez 
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3.2. Nevelőtestület kiemelt feladatainak megvalósulása a tanév során 
1. Értékelési terület: Tanulói eredményesség és előrehaladás segítése 

A feladat: 1/1. A tanulói egyéni tanulási utak támogatása, 

megismerése annak érdekében, hogy az egyéni 

tanulói előrehaladás differenciált fejlesztése 

hatékonyabban valósuljon meg. Differenciált 

óraszervezés lehetőségeinek megtervezése a tanórák 

tervezése során, az egyéni tanulási utak tervezése.  

A feladat végrehajtásának módszere: Egyéni fejlesztési tervek elkészítése. 

2019/2020. tanév év végi értékelése: Az egyéni fejlesztési tervek a tanulók vonatkozásában  elkészültek, ezek 

mentén a fejlesztések megtörténtek. A 2021 márcuis 8-tól újból kihirdetett digitális oktatási rendben a 

digitális oktatási rendben alkalmazható módszerek (motiválás a tanórára történő bekapcsolódásra, az online 

órán történő aktív részvételre, azonnali értékelés, azonnali feladavisszaküldés, sokkal több online 

elvégezhető feladat kiadása) alkalmazása vált szükségessé a tanítás és az értékelés területén.  

ÉV VÉGI ÉRTÉKELÉS: 

Egyéni fejlesztési tervek vonatkozásába: 

Az egyéni fejlesztési terveket a HH/HHH tanulók vonatkozásában és a lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulókra elkészítettük a tanév elején és a tanévben az egyéni differenciálás és fejlesztés ezek szerint 

haladt előre. Mivel a II. félévben új tanulók is kerülnek lejelentésre az iskolai lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulókra vonatkozó adatszolgáltatás informatikai felületén, számukra is el kellett 

készíteni az egyéni fejlesztési tervet és azok számára is, akik valamely tantárgyból félévkor megbuktak.  

A szaktanárok és a tanítók az egyéni fejlesztések során az alábbi területekre helyezték a hangsúlyt: 

- órák körültekintő megtervezése 

- differenciált házi feladatok adása 

- differenciált óraszervezés 

- tantárgyi felzárkóztatás 

- szövegértés kompetencia fejlesztése 

- tanulási technikák fejlesztése 

- tanuló saját tempójának megfelelő feladatadás, 

- a tanuló külső körülményeinek figyelembevétele 

- differenciált feladatok, egyéni segítségnyújtás, többletfeladatok 

- még alaposabb figyelemmel követése a tanulónak 

- egyéni tanulói vállalások 

- tanulói érdeklődési körnek megfelelő feladatadás 

- a digitális oktatás során kiemelt figyelm fordítása a tanulók eltérő körülményeire a technikai 

felszereltség terén 

- könnyebb játékosabb feladatok adása 

- sikerélmény biztosítása 

- szóbeli felelés előnyben részesítése 
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- megbeszéléseket tartotása, nemcsak a tanulással kapcsolatosan, hanem életük más problémáival 

kapcsolatosan is 

- mennyiségi illetve minőségi differenciálás 

- többletidő biztosítása 

- napköziben a szabad játék biztosítása, amely sorána tanító még mélyebben megismerheti a 

tanulókat 

- a napközis és délelőttös osztálytanítók egyeztetése az egyéni fejlesztésbe bevont gyermekről 

A tanulásmódszertani helyi tanterv alkalmazása nagyban segíti az egyéni tanulói előrehaladást, mivel 

ennek keretében a tanulási folyamatokról, technikákról szereznek ismereteket a tanulók. A tanév elején 

beépítettük a Tanulásmódszertani tantervet az 5. osztály napközis munkatervébe. Gyakran használta a 

napköziben dolgozó tanár a helyi tanterv módszertanát a napközis tanórákon. De nemcsak a napközis 

tevékenységben kerültek elő ezek, hanem pl. osztályfőnöki órákon is. Amikor olyan téma következett, 

ami a tanulás hatékonyságával kapcsolatos /pl. Hogyan tanuljak?/ – akkor elővették ennek módszertani 

javaslatait, és megvalósították a tanórán. Ugyanez a magyar nyelv és irodalom, történelem  tanórákon is 

megvalósítható, nemcsak a napközis munka területén. 

Digitális munkarend tapasztalatainak alkalmazása: 

A karanténba került osztályoknál és a digitális munkarendben zajló tanítás során a korábban megszerzett 

tapasztalatok alapján alkalmaztuk a szinkron tanulás módszerét és az órák nagyobb százalékában 

valósidejű online oktatást folytattunk. A valósidejű online órák kijelölésre kerültek, egy új órarendet 

kaptak a tanulók és szüleik, amelyből tudták, hogy melyik tanórában kell a számítógép előtt ülni és 

melyik tanórában kapnak kiküldött feladatot. 

A feladat: 1/2. A releváns mérési eredmények mélyebb 

megismerése az egyéni tanulói utak támogatása 

szempontjából. 

A feladat végrehajtásának módszere: Szakmai tanulságok levonása műhelymunka 

keretében, fejlesztési irányok kijelölésre kerülnek. 

2019/2020. tanév év végi értékelése: Tanév végi vizsgák bevezetése a veszélyhelyzet miatt 

elmaradt, ugyanígy a kompetenciamérések a NETFIT mérés is. A 2019. tanévi kompetenciamérések 

elemzése a tanévben megtörtént.  

ÉV VÉGI ÉRTÉKELÉS: 

Egyéni tanulói előrehaladási utak támogatása érdekében:  

- A tanévben, a helyi tantervben foglaltak szerint a tanév végi vizsgákat megvalósítottuk. A 

vizsgahelyzet nagyon új volt a szülők és a tanulók számára is. A tanárok számára a felkészülés, a 

dolgozatok javítása, a vizsga lebonyolítása jelentett új kihívást. Április hónapban elkészítettük és 

kiküldtük a 6. és a 8. évfolyamos tanulóknak a helyi tantervben foglalt év végi vizsga témaköreit. 

Összeállítottuk a vizsga feladatlapjait. Május hónapban, amikor visszatértünk az online 

oktatásról, az előző évek anyagából próbaméréseket írattunk a két érintett tanulócsoportban. 

6. és 8. osztályban is megoldattuk a tanulókkal az előző évek összes kompetencia alapú 

szövegértését, matematika és hallgatási feladatokat, hogy ismerkedjenek a feladattípusokkal, 

vizsgahelyzetet teremtsünk.  A szülőket értesítettem a kompetencia vizsgákról és a tanév végi 

vizsgáról is, majd a vizsgák eredményeit is megküldtem. 

Mérési eredmények megismerése, megismertetése érdekében: 
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- A 8. osztályos szülők számára újra megküldtem a 2018/2019. tanévi 6. évfolyamos 

matematika, szövegértés és idegen nyelvi kompetenciamérés eredményeket, mivel azok 

rendelkezésre álltak. 

- A félévi értékelő értekezlet keretében a DIFER és egyéb mérési eredmények elemzésre 

kerültek.  

- A 2018. és 2019. tanévi kompetencia mérési elemzéseket nevelőtestületi teams értekezlet 

keretében megismertük, áttekintettük. 

- Majd 2021. június 14-én nevelőtestületi műhelymunka keretében a 2020/2021. étanévi mérési 

eredményeket is megismertük, áttekintettük. 

A feladat: 1/3. A pedagógusok módszertani ismeretei 

folyamatosan frissülnek, bővülnek a tanulók 

személyes és szociális képességeinek fejlesztése 

érdekében.  

A feladat végrehajtásának módszere: Hospitálások, munkaközösségi műhelymunka. 

2019/2020. tanév év végi értékelése: Hospitálások az önértékelési eljárások, pedagógus minősítések 

és nyílt napok alkalmával zajlottak le. A munkaközösségek folyamatosan egyeztettek a programok 

megvalósítása előtt, amely a digitális oktatási időszakban egymás megsegítése és a folyamatok 

előrehaladásának segítése formájában tovább folytatódott.  

ÉV VÉGI ÉRTÉKELÉS: 

Az első fél év lezárásakor a következőket írtam: Nagyon szívesen fogadtam az egyéni tanítói, tanári 

beszámolókban azokat a gondolatokat, amelyek arról szólnak, hogy az egymás óráin történő részvétel 

legfontosabb eredménye a tanulás, a jógyakorlat átvétele a kollégától, a tapasztalatok megosztása és 

az egységes/következetes szemlélet megszerzése. A tanulók érdekében minden az általános iskolában 

dolgozó pedagógusnak saját magának is kell nap, mint nap újra és újra átgondolnia, hogy megfelelő 

módszert, kommunikációt alkalmazott-e az adott helyzetben. Elég bátornak kell lenni ahhoz, hogy 

mindenki saját maga merjen változtatni és segítséget kérni a másiktól, befogadni a másik észrevételét 

munkánk vonatkozásában. A nevelőtestületen belül több kolléga is van, akinek erőssége a másik 

megsegítése, adott jógyakorlat átadása. Egy egységes szemlélettel kell jelen lenni az iskolában a 

tanulók, a szülők felé (pl: házi feladatok maradéktalan elkészítése a napköziben, az informatikai 

eszközök minél több tanórán történő használata, a technika eszközök, hangszerek használata az 

élményszerűbb órák érdekében, a szabadidőben szervezett minél több játékos feladat, a szabályok 

betartatása, megkövetelése). A hospitálások, a műhelymunkák erről és a feladat elvégzése utáni 

reflexióról kell hogy szóljanak. A második félév értékelésekor szeretném, ha a kollégák a 

beszámolókban kitérnének arra, hogy hol, mikor, hogyan és miért módosították terveiket, 

alkalmaztak más módszert, nyúltak élményalapúbb eszközökhöz és ezeknek milyen hatása volt. 

Mindenkit bátorítok a módszerek átgondolására, a szakmai dokumentumok áttekintésére, a 

megszerzett ismeretek átadására. Jelenleg is vannak többen, akik internetes fórumokon, szakmai 

könyvek olvasásával szereznek minél több szakmai ismeretet és azt be is hozzák az iskolába. Szívesen 

olvasnék megvalósulási tapasztalataikról. 

A szakmai feladatok ellátásának módosításának szükségességéről a tanári beszámolókban találtam 

leírásokat: 
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„A változást a 6. osztály év végi eredményhez képest egyrészt azzal is magyarázhatom, hogy a 7. 

osztályban belépő új tantárgyak (biológia, kémia, fizika, földrajz, idegen nyelv II.) megnövelik a 

tanulnivalót. A szorgalom, az igyekezet a kamaszkorú társaságban visszaesik, sokasodnak a 

rendbontások, a tanórát zavaró tevékenységek. Szaktanárváltás is történt a tanév során több 

alkalommal, pl. matematika tantárgyból négy tanáruk volt egy év alatt. 

6. és 8. osztályos idegen nyelvi mérésről: Az online oktatás időszaka után a méréseket az előző évtől 

eltérően meg kellett tartani. A kollégák távozása miatt mérési feladatokat át kellett ütemezni, más 

felelősöket (koordinátor, mérésvezetők) kijelölni: az idegen nyelvi mérésen mérési koordinátori 

feladatot kaptam, a kompetenciamérésen a 8. osztályban voltam felmérésvezető.” 

„ A napközivel kapcsolatban tapasztalatom szerint a napi kapcsolatot a kollégával szorosabbá kell 

tenni a jövőben.” 

„ Kérésem az lenne a következő tanévre, hogy a 4. osztályosoknak a 2 német óra ne közvetlenül egy-

más után legyen, mert ez így nagyon megterhelő, fárasztó volt számukra, ráadásul a 6. és a 7. órá-

ban. Sajnos nem mindig tudunk játszani, előfordult, hogy új anyarészt tanultunk vagy dolgozatot 

írtak. Ilyenkor a tanulók már nagyon fáradtak. Természetesen, ha nem megoldható, akkor minden 

maradjon, ahogy eddig volt.” 

És  Medinai Telephely vonatkozásában is szükséges szakmai módosításokat alkalmazni a neveltség 

területén. A Telephelyre az összevont osztályba járó tanulók magatartása, társai iránt tanúsított 

tiszteletlen viselkedése miatt, amely negatívan hat tanulmányi előremenetelükre. Ennek 

megvalósításában a Telephelyi Koordinátor szakmai segítségét kérem. 

 

A tanév végén a tanári, tanítói beszámolók mindegyike tartalmazta, hogy mivel kis létszámú 

munkaközösség vagyunk ezért megosztjuk egymással a jó tapasztalatainkat, igyekszünk a gyakorlatban 

egységesek lenni, egymás munkáját támogatni. A pedagógusok egymás óráin történő hospitálások 

lezajlottak de a beszámolókból kevéssé lehet megismerni a tapasztalatokat.  A munkaközösségi 

műhelymunkák folyamatosan zajlottak, mivel ezek nélkül nem tudjuk a programokat megszervezni. 

A feladat: 1/4. Továbbtanuló tanulóink nyomon 

követésének hatékonyabb kiépítése, 

működtetése. 

A feladat végrehajtásának módszere: Továbbtanuló tanulók visszaérkező tanulmányi 

eredményeinek feldolgozás műhelymunka 

keretében. Lehetőség biztosítása elballagott 

diákjaink bemutatkozására iskolánkban: 

diákalkotók kiállításának megszervezése, 

művészeti csoportjainkban történő részvételük, 

egykori és jelenlegi diákjaink találkozóinak 

megszervezése.  

2019/2020. tanév év végi értékelése: A tovább tanuló diákok középiskolai eredményeit áttekintettük. 

Ezt az áttekintést magasabb szintre szerettem volna emelni. Közösségi szolgálat keretében és 

programjaink lebonyolítása során tértek hozzánk vissza egykori diákjaink. 
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2. Értékelési terület: Az intézmény partnerkapcsolatainak erősítése 

ÉV VÉGI ÉRTÉKELÉS: 

A 2020. december 12-i nevelőtestületi értekezleten már egy látványosabb elemzés keretében 

ismerhették meg a kollégák az elballagott tanulók középiskolás eredményeit. Elballagott diákjaink még 

a tanév elején segítettek a tankönyvosztás során és a Bezerédj napon a tóparton megrendezésre kerülő 

tájékozódási verseny során is segítették iskolánkat a program lebonyolításában. Jelenleg elindítottam a 

régi tablók újbóli elhelyezését a középső iskolaépületben. Ez a projekt egy kicsit a községet is 

megmozgatja, mivel egy-egy tablót egy-egy régi osztályközösség tagjai vállalnak el újbóli digitalizásra 

vagy keretezésre. A járványhelyzet elmúltával kiállítás keretében szeretném megmutatni a felújított 

tablókat. A tanév végén a helyi tábor megvalósítása során segítették a feladatok lebonyolítását 

közösségi szolgálat keretében elballagott tanulóink (4 fő). 

A feladat: 2/1. Intézményi partnerkapcsolatok erősítése:  

Partnereink számára az iskoláról több, alaposabb információ 

biztosítása közös programok megtervezése, szervezése, 

partnereink iskolai programokon történő rész vétele, 

partnertalálkozók által. 

A feladat végrehajtásának módszere: Partnertalálkozók. Együttműködési megállapodások. 

2019/2020. tanév év végi értékelése: A tanév során mindig több alkalommal nyújtottunk lehetőséget a 

partnerek iskolánk életében való részvételére: Advent öröme, Madarak és Fák napja, Bezerédj nap, Családi 

napok. Két együttműködési megállapodásunk van, a Bezerédj Amália Óvodával és a Szedres Községért 

Alapítvánnyal. 

ÉV VÉGI ÉRTÉKELÉS: 

A tanév elején egy partnertalálkozó 2020. 10. 22. Bezerédj nap programja során zajlott le. A programot 
a szedresi tópartra szerveztük, amelyhez a Szedresi Horgászegyesület segítségét és közreműködését 
kértük. Az Egyesület vezetője rövid előadást tartott a tanulóknak a tópart élővilágáról, a 
fenntarthatóság elveiről, majd a jó levegőn tanulóink tájékozódási versenyen vettek részt. 
Decemberben az Adventi időszakban meghirdettük a „Gyújtsunk fényt Advent idején” programot. 
Ennek keretében tanulóink saját otthonukban díszítették fel ablakaikat és küldték meg az Adventi fénylő 
ablakokról a fotókat. A jelenlegi veszélyhelyzeti időszakban alkalmazkodtunk a szabályokhoz, azonban 
igyekszünk összefogni, összetartani iskolánk és a szülői ház partneri kapcsolatát.  
A tavalyi évben megkötött két partnerségi együttműködésünket (Bezerédj Amália Óvodával és a 
Szedres Községért Alapítvánnyal) folyamatosan fenntartjuk.  
A ballagási ünnepségün lebonyolítását a Polgárőrség segítette. 
A Medinai Telephely is megvalósította közösségi programjaikat, az iskola a községnek szerves része, sok 
szállal kapcsolódnak a községi programokhoz, szervezetekhez. 
A feladat: 2/2. Panaszkezelés eljárásrendjének kidolgozása, 

működtetése 

A feladat végrehajtásának módszere: Panaszkezelés eljárásrendjének megalkotása  

2019/2020. tanév év végi értékelése: A panaszkezelési eljárásrendet alkalmaztuk. A digitális munkarendben 

az online felületek nem könnyítették meg a panaszok kezelését. 
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3. Értékelési terület: A belső erőforrásrendszer és szervezeti együttműködés, kommunikáció és 

tudásmegosztás erősítése 

ÉV VÉGI ÉRTÉKELÉS: 

A panaszkezelési eljárásrendet alkalmazzuk, amelyet mindenki ismer. Az eljárás rendet a szülőkkel az 

őszi szülői értekezleten az osztályfőnökök megismertették, illetve írásban is eljuttattuk a számukra. 

A feladat: 2/3 Belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó intézkedési 

terv készítése. 

A feladat végrehajtásának módszere: Az általános iskola lehetőségeinek keretein belül terv 

készítése. 

2019/2020. tanév év végi értékelése: folyamatos volt azon feladatok megoldása, amelyek az iskolaépület 

működtetését, állagának megóvását célozták meg. 

ÉV VÉGI ÉRTÉKELÉS: 

A tagintézmény-vezető elkészített egy intézkedési tervet, amely tartalmazza a gazdálkodási területen, 

működtetési területen, tanulási környezet területen, takarítás területen elvégzett munka 

összefoglalását. Az E-Tanker gazdálkodási, működtetési elektronikus felületen a lejelentések 

folyamatosak, ismerjük a higiéniai termékek, informatikai termékek, tisztítószerek beszerzésének 

határidőit, amelyeket központilag meghatároztak a számunkra.  

A feladat: 3/1. Önértékelési rendszer hatékony működtetése 

A feladat végrehajtásának módszere: Az önértékelési terv megismertetése minden tanév elején. 

Az önértékelési terv működtetése feladatának megosztása. 

A tanév eleji általános iskolai munkaterv mellett a 

munkaközösségi munkatervekben is tervezésre kerül a 

munkaközösségbe tartozó kollégák önértékelése. 

2019/2020. tanév év végi értékelése: A kijelölt önértékelések megvalósultak. 

ÉV VÉGI ÉRTÉKELÉS: 

Lezajlott 5 fő pedagógus kolléga pedagógus önértékelése, 2 fő pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzése a 
2021-es őszi időszakra került, 1 fő pedagógus kolléga minősítő vizsgája és 1 fő pedagógus kolléga 
minősítési vizsgája lezajlott sikeresen.  
A már önértékelésen átesett kollégák követeik a fejlesztési terveikben kijelölt feladataikat, ez az egyéni 
tanári beszámolókban is megjelenik. „ Az önértékelési programban már korábban részt vettem és 
teljesítettem, az idei évben az egyik megfogalmazott célt, folyamatosan teljesítem ez pedig a precízebb 
és napra pontos napló kitöltés.” 
„ Az önfejlesztési tervben szereplő feladatok megvalósítása előtérbe kerül a mindennapi feladatok 
tervezése és elvégzése során.” 
„ Az önértékelési tervem önfejlesztési feladatai között szerepel az alsó és felső tagozat közötti átmenet 
segítése. Ennek megfelelően készítettem el a munkatervemet az év elején. A világjárvány a terv több 
részét felülírta. A betervezett programok közül megvalósult az adventi ajándékozás. A 8. és a 4. 
osztályosok ajándékot készítettek egymásnak. Az ajándékok átadása az érvényben levő szabályoknak 
megfelelően történt.A hospitálás is – felső tagozatos vizuális kultúra órán – az átmenetet segítette.” 
A feladat: 3/2. Éves beiskolázási terv készítése 

A feladat végrehajtásának módszere: A tantestület hosszabb távú továbbképzési terveinek a 

felmérése, tájékozódás az egyéni tervekről. A beiskolázási 
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terv elkészítéséhez időben továbbításra kerülnek a 

továbbképzési lehetőségek. A pedagógusok támogatást 

kapnak (helyettesítések megoldása, részvétel biztosítása) a 

továbbképzéseken történő részvételre.  

2019/2020. tanév év végi értékelése: A pedagógus beiskolázási terv elkészült. 

ÉV VÉGI ÉRTÉKELÉS: 

Az EFOP-3.2.4 digitális kompetencia fejlesztése kezdő és középhaladó szintű tanfolyamon valamelyikét 
minden kolléga elvégezte. A lemorzsolódás megakadályozását célzó pályázatban a bevont tanárok 
folyamatosan tovább folytatják a nagy elemzési munkafolyamatokat és fenntartják a pályázati 
kötelezettségeket. A  POM (pályaorientációs mérés) és az Ökoiskolai továbbképzéseken 2 fő kolléga 
vett részt. Az OH tavaszi szakmai napok programjának egyikén a tagintézmény-vezető vett részt. 
A feladat: 3/3. Pedagógusok motiválása a továbbképzési 

programban megjelölt, prioritásként kezelt 

továbbképzéseken való részvételre. 

A feladat végrehajtásának módszere: Továbbképzés-figyelő. A tantermi folyamatokra 

közvetlenül ható továbbképzésekre, nevelőtestületi kiégés 

elleni tréningre mozgósítás, továbbképzéseken történő 

részvétel biztosítása. 

2019/2020. tanév év végi értékelése: A továbbképzésekről az e-mail-ek, a továbbképzésen megszerzett 

ismeretek átadása megtörtént. 

ÉV VÉGI ÉRTÉKELÉS: 

Mindenki folyamatosan megkapja e-mail-en a továbbképzési lehetőségeket. A tantermi folyamatokra 
pozitívan ható közösségfejlesztéshez kapcsolódó nevelőtestületi közösség fejlesztő nap 2020. 
december 12-én valós idejű online értekezlet keretében sikeresen lezajlott, a kollégák pozitívan 
értékelték a napot. 5 fő pedagógus részt vett a „Felkészítés a pályaorientációt támogató mérőeszköz 
/POM/ használatára és a köznevelésben történő alkalmazására”, 2 fő pedagógus részt vett a „Változó 
világ, alkalmazkodó ökoiskola" – Ökoiskolák találkozója programon.  EFOP 3.2.4. - 16 középhaladó szintű 
továbbképzésen részt vett 10 fő,  EFOP 3.2.4. - 16 kezdő szintű továbbképzésen részt vett 3 fő, EFOP 
3.3.5 – 2019 Élmény tanulni továbbképzésen részt vett 5 fő, Beszédkészség fejlesztése POK 
továbbképzésen részt vett 1 fő. 
A feladat: 3/4. Szervezeti tanulás és tudásmegosztás erősítése: az 

egyéni továbbképzések tapasztalatairól beszámolás a 

tantestületnek, értekezletek szervezése, ahol 

meghallgatjuk a tanári sikerekről szóló beszámolókat, 

versenyek tapasztalatait. 

A feladat végrehajtásának módszere: Munkaközösségi műhelymunka. 

2019/2020. tanév év végi értékelése: A szervezeti tanulás és tudásmegosztás megvalósítását több szinten is 

elvégeztük: nevelőtestületi félévi és tanév végi konferenciák, munkaközösségi beszámolók és egyéni 

beszámolók.  

ÉV VÉGI ÉRTÉKELÉS: 

A tantestület tagjai napi szinten tartják egymással a kapcsolatot, mivel kisszámú testületről van szó. 

Ezen alkalmak során pedig beszámolnak egymásnak a megszerzett tapasztalatokról. A félévi és tanév 

végi értékelő értekezlet és az egyéni tanári írásos beszámolók lehetőséget nyújtanak a beszámolókra.  

Osztom a kollégám vélemnyét, melyet beszámolójában megfogalmazott: 
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„ Az ennél is hatékonyabb együttműködésre még több időre lenne szükség. Mindenkinek sok feladata van, melyet 

vagy az iskolában vagy iskolán kívül lát el. A belső tudásmegosztás működik, kisebb mértékben személyesen,  

nagyobb mértékben online felületen keresztül.” 

A feladat: 3/5. Jól bevált tanulás szervezési és pedagógiai 

gyakorlatok átadása, műhelymunka kialakítása: 

módszertani ismeretek átadása, jól bevált gyakorlataink 

megismerése hospitálások, megbeszélések által. 

A feladat végrehajtásának módszere: Hospitálások, munkaközösségi műhelymunka. 

2019/2020. tanév év végi értékelése: személyesen és online szerveződött műhelymunkák jellemezték a 

tanévet. Az új típusú online megbeszéléseket is meg kellett tanulni. 

ÉV VÉGI ÉRTÉKELÉS: 

Az alsó és felső tagozaton a kollégák többféle munkafolyamat során segítik egymást: pedagógus 

minősítés, önértékelés, továbbképzések megvalósítása, konfliktus helyezetek megoldása során. Az a 

gyakorlat alakult ki, hogy az osztályban tanító összes kollégával egyeztet az osztályfőnök a tanulók havi 

magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi munkájáról. Ez különösen azon pedagógusok munkáját segíti, 

akik újonnan kerültek nevelőtestületünkbe. Az online valósidejű értekezletek gyakorlatát is 

továbbfolytatjuk. 

Az egyéni tanári beszámolók nagyon jól összefoglalják a munkaközösségi együttműködést: 
„Véleményem szerint munkaközösségünk együttműködése igen hatékony: a problémás eseteket mindig 
meg tudjuk beszélni, az előre tervezhető munkafolyamatokat közösen, gyorsan össze tudjuk állítani 
mindenki véleményének figyelembe vételével. Sokat beszélünk egymással munkaközösségi 
megbeszéléseken és kötetlenül is. 
Véleményem szerint a  kommunikáció, tudásmegosztás, szervezeti együttműködés intézményünkben jól 
működik.” „ A tanácsok, módszerek átadása és kérése, eddig is működött és éltünk is vele adott 
esetekben, a tanáriban sokszor zajlanak ilyen jellegű beszélgetések, még akkor is ha ezen beszélgetések 
nem ilyen céllal kezdődnek, de én személy szerint sokszor veszek át vagy próbálok ki módszereket 
eszközöket az elhangzottak alapján.” 
„ Nagyon szerencsésnek érzem magam! A mindennapjaimban olyan tapasztalt kollégák vesznek körül, 
akik szívesen segítenek, nekem egy-egy felmerülő probléma megoldásában vagy csak ellátnak 
jótanácsokkal.” 

A feladat: 3/6. A belső erőforrásrendszer és szervezeti 

együttműködés, kommunikáció és tudásmegosztás 

erősítése, belső tudásmegosztás helyi gyakorlatának 

kialakítása. 

A feladat végrehajtásának módszere: Rendszeres beszámolási lehetőség biztosítása az elvégzett 

képzések/konferenciák/pedagógus műhelyek/külső 

hospitálások tapasztalatairól 

2019/2020. tanév év végi értékelése: Nevelőtestületi Közösségfejlesztő Tréningen szerveztük meg a digitális 

oktatás után az újbóli jelenléti munka elindítását 2020. augusztus 26-án. 

ÉV VÉGI ÉRTÉKELÉS: 

A munkaközösségeken belül a kollégák átadják ismereteiket. A tantestület tagjai napi szinten tartják 

egymással a kapcsolatot, mivel kisszámú testületről van szó ez lehetséges. Ezen alkalmak során pedig 

beszámolnak egymásnak a tanítási órákon történtekről, alkalmazott módszereikről, egyeztetnek a 

tanulók előrehaladásáról, szorgalmáról, magatartásáról, tapasztalataikról.  

Az idei félévben lehetőség nyílott az alábbi továbbképzések tartalmának megismerésére: 
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4. Értékelési terület:  HAT-19-01-0875 Magyar történelmi és természeti értékek Szlovéniában 

(2021.05.05.-2021.05.08.) 

A pályázat apandémia miatt nem valósult meg. A szülők által befizetett önrész visszafizetése 

folyamatban van. 

5. Értékelési terület: Élmény tanulni! EFOP 3.3.5 pályázat. Korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazását segítő iskolai közösségi program kísérleti megvalósítása” 

A pályázat  megvalósult az idei tanévben. Az alós tagozaton 25+14 fő tanuló, a felső tagozaton 20 fő 

tanuló bevonásával. 

6. Értékelési terület: UTR-19-Uk Útravaló Ösztöndíjprogram Út a középiskolába 

3 fő 7. osztályos és 1 fő 8. osztályos hátrányos helyzetű tanuló nyerte el a pályázatot, ő mentor 

vezetésével haladt előre. 

7. Értékelési terület: TÁMOP 3.3.8-12/2-0032 esélyegyenlőség elősegítése 

A pályázat egyes elemei fenntartási időszak alá esnek: A projekt fenntartási időszakában megvalósítjuk 

a Kavalkád projektet, az5. évfolyam napközis tanóráiban alkalmazzuk a tanulás tanítása helyi tantervet. 

 

 

 

 

- EFOP 3.1.5 pályázat „Az iskolai lemorzsolódás megelőzését célzó komplex intézményfejlesztés 

támogatása az intézmény- és iskolafokok közötti átmenetek vonatkozásában. 

- „Felkészítés a pályaorientációt támogató mérőeszköz /POM/ használatára és a köznevelésben 

történő alkalmazására. 

- „Változó világ, alkalmazkodó ökoiskola" – Ökoiskolák találkozója program. 

- EFOP-3.2.4-16-2016-00001 - „Digitális kompetencia fejlesztése” kezdő és haladó szint 

- EFOP 3.3.5 – 2019. Élmény tanulni! 

- Tavaszi Pedagógiai Napok POK - Beszédkészség fejlesztése az idegen nyelvi tanórákon. 
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8. Értékelési terület: EFOP-3.1.5-16 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása 

3 fő bevont kolléga vesz részt a pályázatban, havi mentori támogatással. Az Intézményi Komplex Cselekvési Terv megvalósítása folyamatosan 

zajlik, az IKCST előre haladásának első negyedéves értékelése és az IKCST módosítása is megtörtént. 
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1. ILMT 
intézményi 
koordináció 
működtetése 

Az 
Intézményfejlesztési 
mikrocsoport 
továbbfolytatja a 
pályázatban 
megkezdett 
működését. 

Az intézményfejlesztési 
munkacsoport a műhelyalkalmakon 
elsajátított szakértői tudását 
folyamatosan, alkalmazza: 
• a tanév rendjébe, az éves 
munkatervbe beépíti a 
megvalósítandó tevékenységeket, 
• ösztönzi a nevelőtestület 
műhelymunkában történő 
feladatmegoldásait, a hospitálásokat, 
• nevelőtestületi 
közösségfejlesztő napot szervez. 

1.3.a,  
1.2.c, 
1.1.b, 
1.5.b, 
2.2.b, 
 

intézményfejleszt
ési munkacsoport: 
koordinátor 
alsó tagozatos 
munkaközösség-
vezető, felső 
tagozatos 
munkaközösség - 
vezető  

éves munkaterv 
feljegyzés 
 

Tudatosabban 
tervezett 
folyamatok. 
A 
nevelőtestületen 
belül erősödik az 
együttműködés.  

X 
 

X 
 

Az éves munkaterv 
tartalmazta az 
IKCST-ben 
megvalóstandó 
feladatokat. A 
nevelőtestület a 
pandémia ellenére 
is törekedett arra, 
hogy a hospitálások 
megvalósuljanak. A 
nevelőtestületi 
közösségfejlesztő 
nap megvalósult 
online értekezlet 
formájában. A 
vírushelyzet miatt 
nem maradt el 
semmi amit 
beterveztünk, mert 
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nagyon figyeltünk 
rá, hogy ez a 
mérföldkő 
megvalósuljon, a 
kijelölt feladatok 
elvégzésre 
kerüljenek, mivel 
ezzel tudjuk 
fejleszteni 
iskolánkat. 
A munkaközösségek 
vezetői a 
munaktervben 
megtervezett 
programok előtt 
egyeztetnek a 
tagintézmény-
vezetővel a program 
megvalósításának 
menetéről, a belső 
programokól, 
amelyek a tagozatok 
életkori szintjéhez 
igazodnak. Az első 
negyedévben a 
Családi nap 4 
program valósult 
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meg. a 
„Pályaorientációs 
nap” is lezajlott, 
szintén 
megtervezett 
menetrend szerint. 
Az iskolai 
megemlékezések 
idén 
osztálykeretben 
zajlottak le, az 
osztályfőnökök 
vezetésével. A felső 
tagozaton a 
megemlékezések 
anyagát a 
történelem szakos 
tanár állította össze 
és egyeztette az 
osztályfőnökökkel, 
amely szintén 
műhelymunka volt. 
A nevelőtestületi 
közösségfejlesztő 
nap 2020. december 
12-én került 
megszervezésre, 
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forgatókönyvben 
megtervezett menet 
szerint. 

2. A tanulói 
lemorzsolódás 
megelőzését 
szolgáló 
intézményi 
jelzőrendszer 
működésének 
fejlesztése 

A tanulói 
lemorzsolódás 
megelőzését 
szolgáló 
tevékenységek 
folyamatos 
végzése. 

A tanulói lemorzsolódás megelőzését 
szolgáló jelzőrendszerben a 
létszámadatok és az elvégzett 
tevékenységek folyamatosan 
jelentése. 

1.4.a, 
1.4.b, 
1.4.c, 
2.2.a, 
2.8.d 

 
 

tagintézmény-
vezető 

jelentések Tanügyigazgatási 
adatok pontosak, 
naprakészek, a 
fejlesztések 
alapjául 
szolgálnak. 

X X A lemorzsolódás 
létszám mutatóit 
2021 február 10-ig 
és 2021. június 30-ig 
lejentettük. 

A tanulói lemorzsolódás megelőzését 
szolgáló jelzőrendszerben lejelentett 
adatokat félévi és tanév végi 
nevelőtestületi értekezletek 
keretében elemezzük. 

tagintézmény-
vezető, 
nevelőtestület 

jegyzőkönyv Közös 
gondolkodás a 
célokról 
feladatokról. 

X X Az értekezletek 
2021-ben 
lezajlottak. 

A tanévek során a lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanulók 
vonatkozásában egyéni fejlesztési 
terveket készítünk a KRÉTA 
elektronikus napló ESL felületének 
használatával. 

tagintézmény-
vezető, 
nevelőtestület 

egyéni fejlesztési 
tervek 

Az iskolai 
lemorzsolódás 
megelőzését 
minden 
pedagógus 
fontosnak tartja. 

X X A 2020/2021. 
tanévben a 
lemorzsolódással 
veszélyeztetett 
tanulók 
vonatkozásában a 
tanulókat 
pedagógusok 
fejlesztik egyéni 
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fejlesztési tervek 
mentén. 

3. A FEH 
jogszabályi 
megfelelőségének 
vizsgálata 
esélyegyenlőségi 
szempontból, 
különösen a FEH 
köznevelési 
intézmény-
rendszerben 
elfoglalt 
helyzetéből 
fakadó fejlesztési 
célok 
meghatározása 
szempontjából 

A jogszabályi 
megfelelőség 
folyamatos 
fenntartása 

A támogató környezet transzparenssé 
tétele.  

1.4.b, 
2.1.e, 
 
2.2.a, 
2.7.a, 
2.7.b, 
2.8.a, 
2.8.b, 
 

 

osztályfőnökök hírek Iskolánk 
ismertségének 
növelése. 

X X A pandémia 
kevesebb közösségi 
program valósult 
meg, de a tanévben 
a partnerekkel 
folyamatosan 
tartottuk a 
kapcsolatot. 

Pedagógus teammunka 
továbbfejlesztése az előbbi 
területeken. 

alsó tagozat és 
felső tagozat 
munkaközösség-
vezetők 

e-mail-ek Nevelőtestületi 
együttműködés 
erősödik. 

X X figyelemmel követés 

Pedagógusok módszertani 
továbbképzésének szervezése. 
 
 

tagintézmény-
vezető 

képzési 
jelentkezések 

pedagógusok 
módszertani 
kultúrája 
továbbfejlődik. 

X  figyelemmel 
követés, folyamatos 
delegálás 

Külső támogatók körének növelése. tagintézmény-
vezető 

együttműködési 
megállapodás 

Partneri 
kapcsolatok 
erősödnek. 

 X Szedresi 
Horgászegyesülettel  
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Mérési eredmények nagyobb 
mértékű beépülése a tanulók 
differenciált fejlesztésébe (DIFER 
hasznosulása; MATALENT mérések, 
kompetenciamérések, belső 
bemeneti mérések). 

mérés-értékelés 
team vezetője 

tanév végi 
beszámoló 

A mérési 
eredmények 
javulnak. 

X X 2021. értékelő 
értekezletein 
valósult meg 

POK szaktanácsadói hálózat nagyobb 
igénybevétele. 

tagintézmény-
vezető 

jelentkezések Módszertani, 
nevelési területek 
erősödnek. 

 X Szakmai szolgáltatás 
kérése megtörtént, 
ennek keretében a 
következő 
pedagógiai szakmai 
szolgáltatást kértük: 
Országos mérések 
eredményeihez, az 
intézményfejlesztés
hez támogatás 
nyújtása – Az 
országos mérések 
intézményi 
eredményei 
értelmezésének, 
hasznosításának 
segítése. A mérés-
értékeléshez 
kapcsolódó 
szakirodalom 
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gyűjteményt, 
valamint tanulói 
kérdőíveket 
megkaptuk. 

Intézményünk nyitott: minden tanuló 
értékes, a pedagógiai gyakorlatunk 
tervezésénél a tanulók értékeinek 
kibontása, megerősítése a domináns. 

minden 
pedagógus 

év végi 
beszámolók 

Iskolánk 
elismertsége nő. 

X X Tanév végén a 
beszámolók 
tartalmazzák. 

4. A FEH 
állapotának 
vizsgálata a 
méltányos 
oktatásszervezés 
szempontjából 

Az általános 
iskolában a 
méltányos oktatás 
szervezés 
segítségével az 
iskolában 
megfelelő 
pedagógiai 
környezetet 
kínálunk a családi 
háttér 
kompenzálására a 
tanulási 
előrehaladás, az 
átmenetek 
zökkenőmentesség

Biztosítjuk az intézmény 
szolgáltatásaihoz való egyenlő 
hozzáférést, kiemelten: a 
tanulószobai és napközis foglalkozás, 
a szakkörök és a diákkörök, a 
szervezett kulturális / szabadidős és 
szülői programok, könyvtár/ 
informatikai eszközök használata 
esetében. 

2.1.b, 
2.1.d, 
2.5.c, 
2.6.a, 
2.6. d, 
 
 

tagintézmény-
vezető 

tantárgyfelosztás Tanulók, szülők 
elégedettsége nő. 

X X A 
tantárgyfelosztásun
kban tervezettek a 
napközis 
foglalkozások, 
szakkörök, a 
diákkör, a sportkör. 
A vírushelyzet miatt 
néhány szakkör nem 
működhetett. A 
kulturális és 
szabadidős 
programokat 
osztálykeretben 
szerveztük meg 
jobbára. 
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ének, és 
pályaorintáció 
biztosítása 
érdekében. 

A helyi tantervünkben foglalt 
kompetenciamérési 
eredményességünk javítását célzó 
oktatási gyakorlatunkat alkalmazzuk: 
tanév végi vizsgák gyakorlata a 6. és 8. 
évfolyamokon, a helyi tantervben 
foglaltak szerint. 

felső tagozatos 
munkaközösség-
vezető 

év végi 
beszámolók 

Kompetenciamér
ési 
eredményességü
nk javul. 

X X A 2020. december 
12-én 
megszervezésre 
kerülő 
nevelőtestületi 
értekezleten 
megkezdtük a 
felkészülést a tanév 
végi vizsgák 
lebonyolítására, a 
vizsga feladatok 
összeállítására. A 
tanév végi vizsgák 
lezajlottak. 

Elősegítjük és a gyermekek körében 
szorgalmazzuk, hogy ismerjék meg és 
éljenek azokkal a kulturális és 
technikai lehetőségekkel, amelyeket 
családjuk nem, de intézményünk 
biztosítani tud. 

alsó és felső 
tagozatos 
munkaközösség-
vezető 

év végi 
beszámolók 

A nevelés terén 
nagyobb 
segítséget 
nyújtunk a 
szülőknek. 

X X Tanév végén a 
beszámolók 
tartalmazzák. A 
Lázár Ervin 
programok is 
lezajlottak online 
előadások 
formájában. 

Tanulóink számára a szabadidő 
eltöltésének olyan értelmes és 
hasznos formáit biztosítjuk, 

napközis nevelők év végi 
beszámolók 

A tanulók 
szociális, 
személyes és 

X X Tanév végén a 
beszámolók 
tartalmazzák. PL: 
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amelykhez családi hátterük, 
hátrányos helyzetük miatt egyébként 
nem juthatnának hozzá. 

életviteli 
kompetenmciái 
fejlődnek. 

labdajátékok, 
fogójáték, szabad, 
kötetlen játék, 
szünetekben az 
udvaron szabad 
játékos 
foglalkozások 

5. A helyi 
komplex 
intézményfejleszt
és közvetett 
céljai, várható 
eredményei – 
tanulói 
eredményesség 
és előrehaladás 
elősegítése 

Tanulói 
eredményesség és 
előrehaladás 
elősegítése 

A nevelőtestületi kompetenciák 
fejlesztését nevelőtestületi 
közösségfejlesztő napokkal. 
Az intézményi helyzetértékelésben 
rögzítésre kerülnek a tanulói 
eredményességi, továbbtanulási, 
lemorzsolódási, hiányzási mutatók-
hoz kapcsolódó megállapítások, 
kihívások, következtetések. 
 

2.7.a, 
2.2.a, 
2.3.d 

tagintézmény-
vezető 

jegyzőkönyv 
intézményi 
helyzetértékelés 
dokumentuma 

Nevelőtestületi 
együttműködés 
erősödik. 

X X 2020. 12. 12. 
Az intézményi 
helyzetelemzés 
elkészült. 

Nevelőtestületi műhelymunkák 
fenntartása, módszertani gyakorlat, 
hospitálások folytatása. 
 

alsó és felső 
tagozatos 
munkaközösség 
vezetők 

feljegyzés Nevelőtestületi 
együttműködés, 
az egymástól 
tanulás erősödik. 

X X folyamatos 

A digitális oktatási munkarend 
tapasztalatainak, jó gyakorlatainak 

tanítók, tanárok elektronikus napló 
bejegyzései 

A tanulás 
különféle formái 
erősödnek. 

X X KRÉTA naplóban 
jelzésre kerültek az 
IKT tanórák. 
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elem 

A tevékenység 

megvalósításába

n résztvevők 

A tevékenységet 

alátámasztó 

produktumok 

megnevezése 

A tevékenységtől 

elvárt 

eredmények, 

mutatók 

Határidő-

ütemezés 

2020/2021. tanév 

tanév végi 

értékelés 

I. II. 

beépítése kooperatív tanulásszervezés 
folyamatába. 
 

Továbbá a digitális 
oktatási rend során 
a KRÉTA naplóban 
külön hangsúlyt 
fektettünk arra, 
hogy az online valós 
idejű órákat 
bejelöljük. 

6. A FEH 
partnerkapcsolat
ainak bővítése, az 
együttműködési 
formák erősítése 

Az általános iskola 
partnerkapcsolatai
nak bővítése, az 
együttműködési 
formák erősítése. 

Családi napok/ Partneri napok 
folytatása, a partnereink bevonása az 
iskolai életbe 

2.2.b, 
2.2.c, 
2.2.d, 
2.5.d 

alsó és felső 
tagozatos 
munkaközösség-
vezetők 

fotók Partneri 
kapcsolatok 
erősödnek. 

X X 2020. október 22-én 
megszervezésre 
került a Családi nap 
4. 

A kiegyensúlyozott óvoda-iskola 
átmenet további segítése 

óvda-iskola 
átmenet team 
vezetője 

munkaterv, 
beszámoló 

Beiskolázás 
sikeresen lezajlik. 

X X Az óvoda-iskola 
átmenet programjai 
folyamatosan 
zajlott, a kialakult 
pandémiás 
helyzethez 
alkalmazkodva néha 
online formában. 

Alsó és felső tagozat közti 
zökkenőmentes átmenet biztosítása 

Alsó és felső 
tagozat átmenet 
team vezetője 

munkaterv, 
beszámoló 

alsó és felső 
tagozat közötti 
átmenet 
zökkenőmentes. 

X X Lezajlott program: 
Magyar Diáksport 
Napja – közös 
sportolás (futás)  
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Intézkedési 

Tervben rögzített 

fejlesztési terület 

megnevezése 

A FEH célkitűzése 
Intézményfejlesztési tevékenység 

meghatározása 

Támogatot

t ILMT PR 

elem 

A tevékenység 

megvalósításába

n résztvevők 

A tevékenységet 

alátámasztó 

produktumok 

megnevezése 

A tevékenységtől 

elvárt 

eredmények, 

mutatók 

Határidő-

ütemezés 

2020/2021. tanév 

tanév végi 

értékelés 

I. II. 

Pályaorientációs tevékenység 
folytatása: általános iskola és 
középiskola közötti átmenet segítése. 

általános iskola és 
középiskola 
átmenet team 
vezetője 

munkaterv, 
beszámoló 

pályaorientáció 
sikeresen lezajlik. 

X X A pályaorientációs 
napot 
megszerveztük. A 8. 
évfolyamosok 
vonatkozáásban az 
eljárásrendnek 
megfelelően 
haladtunk a 
továbbtanulási 
feladatok 
elvégzésében 

Kiemelt figyelmet 
fordítunk az ágazati 
és ágazatközi 
partnerekkel való 
együttműködés 
kialakítására, 
fejlesztésére a korai 
iskolaelhagyás 
megelőzése 
érdekében. 

tagintézmény-
vezető 

feljegyzés Partneri 
kapcsolatainkban 
az egymás 
segítése erősödik. 

X X A szociális 
jelzőrendszer 
tagjaival folyamatos 
volt a kapcsolat, 
ezenfelül az iskola 
szociális segítők 
hetente egyszer 
jöttek iskolánkba. 

7. Az 
intézményfejleszt
és belső 
erőforrásrendsze

 Extra erőforrást nem igénylő 
közösségfejlesztés és közvetve a 
lemorzsolódás megelőzését is 
szolgáló tevékenységek tervezése, a 

2.4.a, 
2.4.b, 
2.8.c, 

 

tagintézmény-
vezető 

éves munkaterv Közösségfejlesztő 
gyakorlatok 
tervezettek. 

X X Nevelési 
értekezleten 
átbeszélésre 
kerütek azok a 
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Intézkedési 

Tervben rögzített 

fejlesztési terület 

megnevezése 

A FEH célkitűzése 
Intézményfejlesztési tevékenység 

meghatározása 

Támogatot

t ILMT PR 

elem 

A tevékenység 

megvalósításába

n résztvevők 

A tevékenységet 

alátámasztó 

produktumok 

megnevezése 

A tevékenységtől 

elvárt 

eredmények, 

mutatók 

Határidő-

ütemezés 

2020/2021. tanév 

tanév végi 

értékelés 

I. II. 

rének és 
szervezeti 
struktúrájának 
meghatározása, 
kialakítása 

módszerek leírása, mindennapi 
gyakorlatba ültetése. 

nehéz nevelési 
helyzetek amivel 
szembesültünk. 

Szervezetfejlesztést célzó képzések 
igénybevétele a POK-tól. 

tagintézmény-
vezető 

továbbképzési 
terv 

Képzéseken részt 
vesznek kollégák. 

X X Részt vettünk: 
"Felkészítés a 
pályaorientációt 
támogató 
mérőeszköz /POM/ 
használatára és a 
köznevelésben 
történő 
alkalmazására"  tov
ábbképzésen, 5 fő. 
„Változó világ, 
alkalmazkodó 
ökoiskola" – 
Ökoiskolák 
találkozója 
programon, 2 fő. 

Humánerőforrás tervezése, 
figyelemmelkövetése 

tagintézmény-
vezető 

tantárgyfelosztás Humánerőforrás 
igények jelentésre 
kerülnek. 

X X A 2021/2022. tanévi 
tantárgyfelosztás 
elkészült. Az üres 
álláshelyekre az 
álláshirdetések 
megjelentek, a már 
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Intézkedési 

Tervben rögzített 

fejlesztési terület 

megnevezése 

A FEH célkitűzése 
Intézményfejlesztési tevékenység 

meghatározása 

Támogatot

t ILMT PR 

elem 

A tevékenység 

megvalósításába

n résztvevők 

A tevékenységet 

alátámasztó 

produktumok 

megnevezése 

A tevékenységtől 

elvárt 

eredmények, 

mutatók 

Határidő-

ütemezés 

2020/2021. tanév 

tanév végi 

értékelés 

I. II. 

beérkezett szakos 
jelentkezőket az e-
tanker felületén a 
fenntartó felé 
bejelentettük. 

 
 
Az Iskolai Lemorzsolódás Megelőzést Támogató Pedagógiai Redszer (ILMT PR) alapú komplex intézményfejlesztés megvalósítását támogató egyéni 

és csoportos értékelést, visszatekintést a mikrocsoport elkészítette. Az értékelésben az alábbi célokat fogalmaztuk meg a következő tanévre:  

Kérdés: Melyek azok a célok, tevékenységek, amelyek a következő tanévben prioritást élveznek majd az esélyegyenlőség és 

méltányos oktatásszervezés körülményeinek javítása, vagy a jelenlegi helyzet megőrzése, az ILMT PR alapú jó gyakorlati 

modell szerinti jelenlegi szinthez képesti előrelépés érdekében (pl. mi kerül majd be az éves munkatervbe, intézményi 

alapdokumentumokba)? 

A/ Célok: … 

1. Célunk a tanulói eredményesség és előrehaladás hatékonyabb elősegítése.  

2. A partnerkapcsolatainak bővítése, az együttműködési formák erősítése. 

3. Az intézményfejlesztés belső erőforrásrendszerének fejlesztése. 

B/ Tevékenységek: … 
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Részvétel a POK őszi és tavaszi pedagógiai napjain, a lemorzsolódás megelőzéséhez kapcsolódó szakmai műhelymunkákon, az OH 

bázis intézményi programokon. A gyógypedagógusok és a fejlesztő pedagógusok nagyobb mértékben támogatják a felső tagozatos 

tanulók fejlesztését. 

C/ Szükséges támogatás (kitől, milyen formában):  

Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ szakmai szolgáltatásai. 
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9. Értékelési terület: EFOP-4.1.3-17 Az állami fenntartású intézmények tanulást segítő tereinek 

infrastrukturális fejlesztéséhez 

A pályázat fenntartási időszakában van, a kapott informatikai, egyéb eszközöket használjuk a napi 

munkánkban. 

4. Kapcsolattartás a közvetlen és közvetett partnerekkel 

4.1 Szülőkkel való kapcsolattartás 
A szülőkkel történő kapcsolattartás a szülői értekezletek, fogadóórák keretében változatos módokon 

került megszervezésre.  

Szedres: 

Az első és a második osztályban tantermi szülői értekezlet a tanév elején lezajlott, a 3. és a 4. osztályban 

pedig online szülői értekezlet zajlott le. A felső tagozaton a szeptemberi szülői értekezleteket még 

hagyományos módon megszerveztük, de a fogadóórát a pandémia miatt már online tartottuk meg. 

Ugyanígy a második félévre tervezett szülői értekezletek a járvány miatt már nem kerültek 

megszervezésre személyes jelenléttel, az osztályfőnökök online értekezleteket tartottak. A Szülői 

Munkaközösség Szervezete az iskolai szabályzatnak megfelelően élt a véleményezési jogával pl. a 

munkaterv, átszervezés, pedagógiai program módosításáit érintően. Az egyéni fejlesztési tervek és az 

Útravaló pályázatban foglaltak miatt is tartották a pedagógusok a kapcsolatot az érintett szülőkkel. Az 

SZMK az iskola udvarára kukákat vásárolt, amelyeknek a felhelyezése a nyári időszakban fog 

megtörténni. 

Medina: 
A 2020/2021. tanév első felében a kialakult vészhelyzeti szabályozás miatt csak online szülői 

értekezletre és fogadóórára volt lehetőség. A 15 tanulóhoz 9 szülő tartozik (több testvérpár van), a 9 

szülőből 6 szülő vett részt ezeken, tehát a szülők 66 százaléka. Az elmúlt tanév első félévéhez 

viszonyítva emelkedett a részvételi arány, hiszen akkor 63 százalék volt. A korábbi tapasztalatokhoz 

hasonlóan általában azon tanulóink szülei vesznek részt fogadóórán és szülői értekezleten, akiknek 

gyermekével nincs semmilyen jellegű probléma. Azok a szülők, akikkel fontos lenne a párbeszéd, 

(tanulmányi eredmény, magatartási problémák) nem keresik a nevelőket. Mindezek mellett a 

gondviselőknek lehetősége nyílott – telefonos egyeztetést követően – ezen alkalmaktól eltérő 

időpontban személyesen találkozni , személyes beszélgetést folytatni gyermekeik pedagógusaival. 

4.2. Szakmai szervezetekkel (szakszolgálatok, szakmai szolgáltató, családsegítő) való 
kapcsolattartás 
Az iskolai szociális segítő és egy munkatársa minden héten egy alkalommal jöttek az iskolánkba. Több 
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alkalommal segítettek bennünket véleményükkel, tanácsukkal. Egy online programba is bevonta 

néhány tanulónkat. A pályaorientációs napon önismereti foglalkozásokat tartott a gyerekeknek. 

Szolgáltatási katalógust kapunk tőle, melynek kínálatából az iskolai programokhoz kapcsolódóan 

választhatunk.  

A Család és gyermekjóléti központ kérésére osztályfőnöki jellemzés készült az érintett tanulókról. 

Problémajelző lapokat továbbítottam a családsegítő rendszernek, kezdeményeztük több tanuló 

védelembe vételét. 

Szakszolgálatokkal a kapcsolattartásunk folyamatos, nyomon követjük a felülvizsgálandó tanulóinkat, 

és a tanév során a rendszerbe újonnan belépőket. A 2020/2021. tanévben jeleztük a Szakszolgálat felé 

azokat a tanulókat, akik számára felülvizsgálat esedékessé vált, a Szakszolgálat által kijelölt 

felülvizsgálati időpontokról külön írásban értesítette az iskola a tanulók szüleit. A családsegítő, a 

szociális segítő és a védőnő a tanév során több problémás eset megoldásában segítette az iskolai 

nevelőközösséget és a tagintézmény-vezetőt. Például: tanuló konfliktus helyzetének megnyugtató 

lezárása. 

4.3. Egyéb szervezetekkel (kamara, civilszervezetek, alapítványok, stb.) való 
kapcsolattartás 
Az együttműködések erősítése érdekében az alábbi tevékenységek megvalósításában működünk 

együtt civil szervezetekkel. Az EFOP 3.1.5 pályázatban az együttműködő partnereink adattábláját 

elkészítettük. 

• A Szedres Községért Alapítvánnyal: A hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók vonatkozásában az Alapítvány 

vállalja, hogy az iskola nevelőtestületének egyéni tagja vagy csoportja által írásban felterjesztett 

tanulók tanév közbeni programokra/rendezvényekre/versenyekre történő eljutását támogatja, miután 

a felterjesztésben javasoltakat a kuratórium tagjai megvitatták, elfogadták. 

• Polgárőrséggel: tanulóink közlekedésének reggeli felügyelete a központi kereszteződésben. 

• Pécsi Tudományegyetem partner intézményeként működünk együtt esetleges összefüggő egyéni 

és csoportos gyakorlatok megvalósításában. 

• A Horgászegyesülettel: több alkalommal segítették kirándulásainkat a Szedresi Tóparton. 

• A Bezerédj Amália Óvodával: Közös programjaink száma a járvány miatt kevesebb lett, de 

folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, különösen a beiratkozás folyamatának elindítása előtt. 
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5. Egyéb foglalkozások a 2020/2021-es tanévben 

5.1 Tehetséggondozás, szakkörök, versenyek: 
Az általános iskola tehetséggondozó munkája a jelenlegi veszélyhelyzetben kicsit szűkebb, mint más 

években. Zajlanak az online versenyek, a rajzszakkör. Iskolánk egy-egy tanulójának rajza mindig bekerül 

a Tankerület által készített új évi naptárba. 

Foglalkozás megvalósulás 

1.o. egyéb foglalkozás: tehetséggondozó 
foglalkozás heti 1 óra 

megvalósult 

3.o. sportkör heti 1 óra felfüggesztették 

3.o. citera szakkör heti 1 óra megvalósult 

6.o. énekkar szakkör heti 1 óra felfüggesztették 

6.o. sportkör heti 1 óra felfüggesztették 

6.o. diákszínpad heti 2 óra felfüggesztették 

3.o. vizuáliskultúra szakkör heti 1 óra megvalósult 

6.o. vizuáliskultúra szakkör heti 1 óra megvalósult 

7.o. citera szakkör heti 1 óra megvalósult 

6.o. diákönkormányzati foglalkozás heti 1 óra megvalósult 

6.o. egyéb foglalkozás: tehetséggondozó heti 1 óra megvalósult 

7.o. egyéb foglalkozás: tehetséggondozó heti 1 óra megvalósult 

8.o. egyéb foglalkozás: tehetséggondozó heti 1 óra megvalósult 
 

5.2 Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való 
foglalkozások, egyéni fejlesztések megvalósulása. 
A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink az iskolában egyéni fejlesztési 

tervek mentén haladó differenciált segítségnyújtásban részesülnek. A szükséges foglalkozási tervek 

elkészítését a tanév elején megkezdtük, majd tanév közben pontosítottuk műhelymunka keretében. A 

célzott, egyénre szabott fejlesztések segítségével igyekszünk csökkenteni a lemaradást, mivel nagyobb 

lehetőség nyílik a begyakorlásra, az egyéni igényekhez alkalmazkodó magyarázatra. A hátrányos 

helyzetű tanulók esélyegyenlőségének javítására a tanév során most kevesebb kulturális  és sport (foci, 

program megszervezése lehetséges. A sajátos nevelési igényű tanulóink számára biztosítjuk a 

törvényben előírt és a szakértői határozatokban meghatározott rehabilitációs órákat. A szakértői 

bizottság szakvéleményében kijelölte a fejlesztendő területeket, a fejlesztés ezek mentén folyhat 

gyógypedagógusok segítségével.  

 

Foglalkozás 

1.o.SNI rehabilitációs foglalkozás heti 2 óra (Szedres) 

3.o.SNI rehabilitációs foglalkozás heti 1 óra (Szedres) 

4.o.SNI rehabilitációs foglalkozás heti 1 óra (Szedres) 
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5.o. SNI rehabilitációs foglalkozás heti 1 óra (Szedres) 

6.o. SNI rehabilitációs foglalkozás heti 1 óra (Szedres) 

7.o. SNI rehabilitációs foglalkozás heti 1,5 óra (Szedres) 

8.o. SNI rehabilitációs foglalkozás heti 1 óra (Szedres) 

1.-4. o. összevont rehabilitációs foglalkozás heti 1 óra (Medina) 

6. Ellenőrzés a 2020/2021-es tanévben 

6.1 Az iskolavezetés ellenőrző tevékenysége 
Feladat Előrehaladás 

Munkaköri leírások felülvizsgálata megtörtént, aláírások zajlanak 

A naplók haladási részének felülvizsgálata részlegesen megtörtént, az adott tárgy/foglalkozás 

óraszámában 15 %-ot elérő vagy meghaladó 

eltérést nem találtam 

Órákat látogatása részlegesen megtörtént, problémák 

felmerülésekor egy-egy órára rövid időre 

bementem 

A tanulmányi teljesítmények változásának vagy 

stabilitásának vizsgálata 

megtörtént 

Új kollégák munkájának ellenőrzése folyamatosan 

Négy pedagógus és egy vezetői önértékelési 

folyamatai 

folyamatban 

Pedagógus II minősítéséhez kapcsolódó feladatok megtörtént 

Pedagógus I minősítéséhez kapcsolódó feladatok megtörtént 

Önértékelés folyamatban 

Tanügyi dokumentumok: 
- KRÉTA Adatfelvétel 
- Törzslapok, bizonyítványok 
- Tanmenetek 

Az ellenőrzéseket tanév elején elvégeztük 

Munkaközösségek tevékenysége, az egyenletes 
terhelés megvalósulása 

Minden tantárgyfelosztást érintő változásnál 

ismételten áttekintjük. 

Csoportbontások nyilvántartása: 
Nyelvi csoportok, szabadon választott tárgyak 

KRÉTA naplóban tanév elején elkészítettük. 

Statisztika  elkészült 
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Munkaidő-nyilvántartás Készen van és a változásokat folyamatosan az 

iktatott anyaghoz csatoljuk. 

Házirend betartásának ellenőrzése folyamatosan 

Diákigazolvány nyilvántartás folyamatosan 

Egészségügyi nyilvántartások  folyamatosan 

KIR tanulói nyilvántartó rendszer, TAJ számok folyamatosan 

Osztályzatok száma félév értékelése előtt 

Tanulmányok alatti vizsgák I. félévi vizsgák lezajlottak 

Egyéb foglalkozások. tanév elején kialakításra került 

Tanítási órák probléma felmerülése esetén és a kijelölt 

időszakban 

Pedagógusok szakmai tevékenysége probléma felmerülése esetén és a kijelölt 

időszakban 

Pályázatok megvalósítása folyamatosan 

Osztályfőnöki munka probléma felmerülése esetén és a kijelölt 

időszakban 

Szabadidős tevékenység probléma felmerülése esetén és a kijelölt 

időszakban 

Tankönyvekkel kapcsolatos tevékenység a kijelölt időszakban 

Kompetenciamérés a kijelölt időszakban 

21. Beiratkozás folyamata a kijelölt időszakban 

Diákönkormányzat munkája 
folyamatosan 

Tanulók munkájának ellenőrzése 
folyamatosan 

Hospitálások 
a kijelölt időszakban 

6.2. Tanórához és szabadidős tevékenységhez kapcsolódó ellenőrzések 
A tanórákhoz és a szabadidős tevékenységhez kapcsolódó ellenőrzések folyamatosan zajlottak a 

tagintézmény-vezető és az alsó és felső tagozatos munkaközösség vezetők részéről a 2020/2021. 

tanévben, tapasztalataikat belső dokumentációban írásban rögzítették. 
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A tanfelügyeleti intézményellenőrzés alapján elkészült intézkedési tervben foglalt feladatok 

megvalósulást folyamatosan nyomon követem. 

6.3. A 2020/2021. tanévben megvalósult óralátogatások 
Vezetőségi óralátogatások 

A 2020/2021. tanévben az alábbi óralátogatások kerültek megtervezésre:  

A járványhelyzet miatt sok betervezett feladatot felülírtak a megbetegedések, osztálykaranténok, 

pedagógus karanténok és megbetegedések. A II. félévben sikerült tanórákat meglátogatni, az órákat 

követő megbeszéléseket lebonyolítani..  

7. A nevelő – oktatómunkához kapcsolódó egyéb tevékenységek a 2020/2021-es 
tanévben 

7.1 Továbbképzések (a továbbképzési terv alapján, ill. egyéb forrásból megvalósult; 
intézményi szervezés vagy szakmai szolgáltató/felsőoktatási intézmény szervezésében) 

 

Továbbképzés megnevezése Résztvevő(k) 
Megvalósulás 

mértéke 

EFOP-3.2.13-17-2017-00002 

„Felkészítés a pályaorientációt 

támogató mérőeszköz /POM/ 

használatára és a köznevelésben 

történő alkalmazására” 

5 fő 
2020/2021. tanévben 

megvalósult  30 óra 

„Változó világ, alkalmazkodó 

ökoiskola" – Ökoiskolák találkozója 

program 

2 fő 
2020/2021. tanévben 

megvalósult 

EFOP-3.2.4 projekt A pedagógusok 

digitális kompetenciájának megújítása 

- kezdő szintű továbbképzés 

 

3 fő 

2020/2021. tanévben 

megvalósult 

30 óra 

EFOP-3.2.4 projekt A pedagógusok 

digitális kompetenciájának megújítása - 

középhaladó szintű továbbképzés 10 fő 

2020/2021. tanévben 

megvalósult 

30 óra 

Tavaszi Szakmai Napok POK – 

Beszédkészség fejlesztése 1 fő 
2020/2021. tanévben 

megvalósult 

EFOP 3.3.5 – 2019 Élmény tanulni! 

 
5 fő 

2020/2021. tanévben 

megvalósult 
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30 óra 

 

7.2. Az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos feladatok megvalósulása 
Beiratkozás: 

A 2021/2022. tanévre történő beiratkozás 2021. április 15. és 16-án zajlott le. 

A 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem 

online úton is lehetőség volt beíratni a tanköteles korba lépő gyermeket. Az iskola az online 

beiratkozást részesítette előnyben.  

Szedres vonatkozásában 17 fő körzetes tanuló volt várható, ebből 11 fő iratkozott be hozzánk és még 

3 fő tanuló érkezett Medináról. Ez kiadja a 14 főt, amelynek számított létszáma 15 fő. 

Medina vonatkozásában 9 fő körzetes tanuló volt várható, ebből 3 fő iratkozott be Medinára. 

Az összes körzetes tanulók számát tekintve (26 fő) a tanulók 66%-a választotta iskoláinkat. 

 

Iskolafokok közötti átmeneti csoportok beszámolója 

 

1. Alsó – felső tagozat közötti átmeneti csoport  

- A munkatervben található feladatok közül megvalósult a tanévnyitó, amelynek keretében az 5. 

osztályosok megajándékozták az első osztályosokat. 

- A 4. családi nap – Bezerédj nap is megrendezésre került. 

- A testvérosztályok közül a 4. és 8. osztályosok megajándékozták egymást az advent ideje alatt. 

- A közös futás a Magyar Sport Napján, a „Kalandra fel!  a járvány helyzet miatt nem kerültek 

megrendezésre. 

- Az osztályozó értekezleten a munkacsoport vezetője ismertette az osztályokkal kapcsolatos fontos 

tudnivalókat. 

 

2. Óvoda – iskola átmeneti csoport 

- Az első osztályosokat óvónőikkel együtt a tanévnyitón az ötödik osztályosok köszöntötték, 

ajándékozták meg. 

- A Sulibörze az óvoda nyaralónak nevezett épületében a szokottól eltérő módon valósult meg. A 

szülők a korábbi évek Suli-kóstolgatós képeiből kaptak ízelítőt, papír alapú tájékoztatót is kézhez 
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vehettek, apró ajándékot kaptak szülők és a gyerekek is. A beszélgetés célzottan néhány kérdés 

megválaszolására korlátozódott. 

- A Suli – kóstolgató 1. az óvoda tornatermében játékos ismerkedéssel zajlott. 

- Márton napon a 4. osztályosok ajándékot készítettek, adatak át az elsősöknek. 

- A Suli-kóstolgató 2. a Facebook csoportban megosztott mese és az óvodába átjuttatott feladatok 

segítségével valósult meg. 

- A Suli- kóstolgató 3. szintén a Facebook csoportban zajlott. A nyelvet tanító kollégák és az elsős 

nyelvi csoportok mutatkoztak be egy-egy rövid videó  

felvétellel.  

- A 0. szülői értekezletet megszervezésre került, amelyen az osztályfőnök tájékoztatta a szülőket az 

iskolakezdéssel kapcsolatos teendőkről. 

 

Az Óvoda-iskola átmenet team munkájának beszámolója táblázatos formában: 

Megvalósult feladat Részt vevők Időpont 

Az általános iskolában 

megrendezésre kerülő Tanévnyitó 

ünnepélyre az első osztályosokat 

kísérték az óvónénik is. Az első 

osztályos tanulókat a hagyományok 

szerint az 5. évfolyamos tanulók 

kísérik, segítik az ünnepség során. A 

kis első osztályosok számára mindig 

interaktív tanévnyitót szervezek, az 

idei tanévben minden a kis első 

osztályosok óvodás jeleiből írtam 

mesét, amelyet az én mesélésem 

során a gyermekeknek kellett 

eljátszaniuk. 

óvónők, tanítók, tanárok, 

tanulók, tagintézmény-vezető 

2020. szeptember 01.  

Az óvoda-iskola átmenetet segítő 

munkacsoport tanév eleji 

megbeszélése, amelynek keretében 

az óvodai munkatervet és az 

általános iskola átmenetek 

munkatervet hangoljuk össze. 

óvodavezető, óvónők, tanítók, 

tagintézmény-vezető 

2020. szeptember 16. 

Az éves munkaterv elkészítése teamvezető 2020. szeptember 18. 

Suli börze: Suli-kóstolgató program 

ismertetése, iskolabemutatkozás. A 

Sulibörze az óvoda nyaralónak 

óvónők 

teamvezető, 

2020. október 7. 
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nevezett épületében a szokottól 

eltérő módon valósult meg. A 

szülők a korábbi évek Suli-

kóstolgató képeiből kaptak ízelítőt, 

papír alapú tájékoztatót, és apró 

ajándékot kaptak a szülők és a 

gyerekek is. A beszélgetés célzottan 

a beiratkozás gyakorlatára, az iskola 

kínálatára külön kitért. 

tanítók, 

tagintézmény-vezető 

Suli-kóstolgató 1.: az óvoda 

tornatermében játékos 

ismerkedéssel zajlott. 

tanítók 2020. október . 

Márton nap: a 4. osztályosok 

ajándékot készítettek, amit 

képviselőik adtak át az elsősöknek. 

osztályfőnökök 2020. november 

Suli-kóstolgató 2.: a Facebook 

csoportban megosztott mese és az 

óvodába átjuttatott feladatok 

segítségével valósult meg. 

tanítók, teamvezető 2020. december 11. 

Suli-kóstolgató 3.: Angol-német 

kóstolgató. A nyelvet tanító 

munkatársak és az elsős nyelvi 

csoportok mutatkoztak be egy-egy 

rövid videó felvétellel. 

tanítók, teamvezető 2020. január 15. 

Advent projekt keretében: az 5. 

évfolyamos testvérosztály 

megajándékozta az elsős tanulókat. 

osztályfőnök 2020. december 

Suli-kóstolgató 3. - Angol-német 

kóstolgató online: 

A tanító videófelvételt készített, 

amelyen játékos idegen nyelvi 

gyakorlatokat mutatott be iskolai 

osztállyal, ezt továbbította az 

iskolába készülő óvodás gyermekek 

szüleinek, akik közösen nézték meg 

a videót. 

tanító 2021. január 14. 

Nyílt nap az iskolában a leendő első 

osztályosok szüleinek (1. és 4. 

osztályban látogathatóak a tanítási 

órák), és a Pünkösdölő ünnepsége a 

pandémia miatt elmaradt. 

--- --- 

A nulladik szülői értekezlet az 

iskolaudvaron zajlott a leendő elsős 

osztályfőnök vezetésével. 

osztályfőnök 2021. június 3. 
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Az óvoda-iskola átmeneti csoport 

munkájának értékelése a tánévet 

záró konferencián lezajlott. A 

következő tanévet az értékelés 

alapján tervezzük meg. 

tagintézmény-vezető 2021. június 28. 

A programokkal célunk, hogy az óvodás kisgyermek iskolába lépését megkönnyítsük, láttassuk szülővel, 

gyermekkel, hogy az iskola szorongásmentes légkörben biztosítja az óvodában kialakított jó szokások 

továbbvitelét, hogy a gyermekek tudásvággyal telve, kíváncsian, örömmel jöjjenek majd az iskolába. 

Pozitív érzelmi töltés igyekszünk kialakítani a pedagógusok, az elsősök és a nagyobb tanulók között. 

Közös tevékenységekre alapozzuk az új szokások elfogadását. Az iskola életének, épületének az ott 

dolgozó felnőttek munkájának korai megismertetése által igyekszünk biztosítani, hogy a majdani első 

osztályban a szokásrendszer kialakítása, a szabályok megismerése minél zökkenőmentesebb legyen a 

folyamatos fejlesztő nevelés-oktatás érdekénben. 

7.3. A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési Hídprogramba történő 
felvételi eljárás lebonyolításának megvalósulása 
A HÍD programba történő jelentkezés várhatóan nem lesz releváns az általános iskola vonatkozásában 

7.4 Az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervben megfogalmazott rövid távú 
célok, intézkedések megvalósulása (a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód 
elvének érvényesülése) 

 

Esélyegyenlőség megvalósulása érdekében 

elemzett területeink: 
2020/2021. félévi adatok 

HH és HHH tanulók tanulmányi eredményeinek 

félévi elemzése 
Szedres:3,66, Medina: 3,93 

kompetencia mérés eredményeinek elemzése a HH 

és HHH tanulókra kiterjedően is 

Az idegen nyelvi kompetenciamérés 

eredményei a HH és HHH tanulók 

vonatkozásában: 

6. évfolyamon: 2 fő HHH tanuló 

1 fő tanuló szkértői bizottság által megadott 

mentességgel rendelkezett, 1 fő tanuló 

sikeresen teljesítette a mérést. 

8. évfolyamon: 3 fő HHH tanuló 

1 fő tanuló igazoltan hiányzott, 2 fő tanuló 

eredménye nem érte el a 60%-ot. 

továbbtanulási mutatók, felvételi eredmények 

vizsgálata a különböző típusú középiskolák 

tükrében 

3 fő gimnáziumban, 11 fő technikumban, 12 fő 

szakképzőiskolában tanul majd tovább. 
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továbbtanulási mutatók, felvételi eredmények 

vizsgálata a HH és HHH tanulókra kiterjedően is 

3 fő HHH tanuló technikumban, 1 fő HHH 

tanuló szakképzőiskolában tanul tovább. 

évismétlők száma 0 

évismétlők száma HH és HHH tanulókra 

kiterjedően is 

0 

egyéni munkarenddel rendelkező tanulók aránya 5 fő, 3% 

SNI tanulók aránya Szedres: 17 fő, 11%, Medina: 1 fő, 7% 

 

Lemorzsolódási mutatók: 

2020/2021 I. félév:  

Tanulmányi átlaga 3,00 alatti 

osztály 5. 6. 7. 8. 

 0 fő 0 fő 1 fő 6 fő 

Ebből:   
1 fő 

(2,94) 

                            6 fő 

(2,20;  2,50;  2,19;  2,40;  2,20; 

2,20;  2,44) 

1,1 tanulmányi átlag romlás az előző tanév végéhez képest: 0 fő 

Az első félévhez képest nem nőtt, de nem is csökkent a lejelentett tanulók száma. Tavaly tanév végén 5 
fő tanulót jelentettünk. 
 

Ellátott tevékenységek: 
Tanulói előrehaladást támogató tevékenységeink: 
- Egyéni készség-és képességfejlesztés egyéni fejlesztési terv kidolgozásával 
- Tanulást segítő szakember bevonása (fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus) 
- Tanulásmódszertani támogatás tanórai foglalkozásba ágyazottan 
- Szabadidős, közösségfejlesztő foglalkozások szervezése 
- Kulcskompetenciákat fejlesztő tanórai tevékenységek 
- Egyéni fejlesztések keretében foglalkozások végzése, 
- ILMT pályázat Családi nap 4. és közösségi programokra történő célzott irányítás, 
- Jelzések a családsegítő szolgálat felé, 
- Az éves munkatervünkben megtervezett programokra célzottan irányítottuk a tanulót, 
Intézményvezetést támogató tevékenységeink 
- Tantestületi team munkák kezdeményezése, szervezése 
- Az EFOP 3.1.5 Az iskolai lemorzsolódás megelőzését célzó komplex intézményfejlesztés 
támogatása a köznevelési intézményekben szervezetfejlesztéssel projekt működtetésével 
folyamatosan megfelelünk a jelenleg futó elvárásoknak. 



85 

 

7.5 Középiskolákban a közösségi szolgálat teljesítésével, dokumentálásával összefüggő 
feladatok megvalósulása 

-------------- 

7.6. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok megvalósulása 
A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása területén végzendő preventív és beavatkozó munka 

minden pedagógusnak kötelezettsége. Azonban problémák esetén a tagintézmény-vezetőt is mindig 

megkeresik mind a szülők, osztályfőnökök és a családsegítő. Az iskolatitkár folyamatosan figyelemmel 

kísérte és rendszerezte a gyermekvédelmi és hátrányos helyzetről szóló határozatokat, lejárati 

idejüket, és az osztályfőnökök az ő jelzése alapján írásban értesítették a szülőket a határidők lejártáról. 

A Gyermekjóléti Központvezetője számára az osztályfőnökök több tanulóról jellemzést készítettek.  

7.7. Pályázatok bemutatása (röviden): típusa, célcsoport, szakmai feladatok, 
pedagógusok bevonása, stádiuma, egyéb információk 

Pályázat neve:  típusa  célcsoport  szakmai feladatok  haladás  

EFOP-3.1.4-15-

2015-00001 

Útravaló-Út a 

középiskolába 

Ösztöndíj és 

mentorálási 

támogatás 

HHH tanulók 

számára  

7. és 8. 

osztályos HH 

tanulók 

tanuló mentorálása, 

felkészítése érettségit 

adó középiskolában való 

továbbtanulásra  

1 mentor 4 fő 

tanulóval, fejlesztések 

folyamatosan zajlanak.  

TIOP-1.1.1-

12/1-2012-0001  

intézményi 

informatikai 

infrastruktúra 

fejlesztése  

általános 

iskola tanulói  

intézmények 

informatikai támogatása 

informatikai eszközökkel, 

ezek alkalmazása az 

oktatás folyamatában  

tableteket tanítási 

órákon használják a 

kollégák, indikátorok 

lejelentésre kerültek  

TÁMOP 3.3.8-

12/2-0032  

esélyegyenlős

ég elősegítése  

30 fő HH 

tanuló  

iskolai sikeresség 

növelése  

kora nyári időszakra 

vannak teendők a 

fenntartás terén 

TIOP 1.1.7  informatikai 

háttér 

fejlesztése, 

interaktív 

táblákkal  

minden 

tanuló  

eredményesség növelése  interaktív táblákat 

használjuk  

EFOP-3.1.5-16  

 

A tanulói 

lemorzsolódás

sal 

veszélyeztetet

Lemorzsolódá

ssal 

veszélyeztete

tt tanulók 

mikrocsoport 

működtetés, 

műhelymunkák, 

programok 

IKCST megvalósítása 



86 

 

t intézmények 

támogatása 

által érintett 

intézmények.  

EFOP-4.1.3-17 Az állami 

fenntartású 

intézmények 

tanulást segítő 

tereinek 

infrastrukturáli

s 

fejlesztéséhez 

Szedresi 

Általános 

Iskola  

Infrastrukturális felújítás: 

mosdók, tantermek, 

közlekedők, tanári szoba. 

Villamoshálózat, 

vízvezetékrendszer 

cseréje. Mindennapos 

testnevelés eszközeinek 

cseréje.  

A belső felújítás 

elkészült, a tantermek 

mosdók, öltözők, 

zuhanyzók megújultak, 

anyag és 

eszközigényeink 

megérkeztek.  

Határtalanul! 

HAT-19-01-0875 

Tanulmányi 

kirándulás 

hetedikeseknek  

Magyar 

történelmi és 

természeti 

értékek 

Szlovéniában  

A 2019/2020. 

tanévben 7. 

osztályos 

tanulók 

programja a 

2020/2021. 

tanévben 

kerül 

megvalósításr

a várhatóan. 

általános iskolánkból 14 

fő tanuló az állam 

támogatásával 4 napos 

kiránduláson vehet részt 

Szlovéniában. 

a pályázat a pandémia 

miatt nem valósult 

meg. A szülők által 

befizetett önrész 

visszafizetésre került. 

EFOP-3.1.11-19 

„Kedvezményez

ett 

településeken 

működő állami 

fenntartású 

köznevelési 

intézmények 

munkájának 

támogatása” 

többletfeladat

ok elismerése, 

a pedagógusi 

munka 

támogatása 

kedvezménye

zett 

településlistá

n szereplő 

településeken 

működő 

állami 

fenntartású 

köznevelési 

intézménybe

n dolgozók 

A lemorzsolódás 

csökkentése érdekében 

élményszerű, motiváló, 

érdeklődést felkeltő 

módszerek alkalmazása. 

megvalósítás 

 

9. Egyéb, az intézményvezető által fontosnak ítélt információ 
Köszönetemet fejezem ki a nevelőtestületnek az egész éves munkájáért, a digitális oktatás alatti 

helyetállásért, a plusz feladatok tanév közbeni elvállalásáért, hogy minden kitűzött feladat 

megvalósítotásában partnerek voltak a pandémia ellenére is. Köszönetemet fejezem ki vezetőimnek 

(igazgatónak és igazgatóhelyetteseknek) a támogatásért, külön köszönöm iskolánk megsegítését a 

matematika tantárgy oktatása során. Köszönetemet fejezem ki Fenntartónk felé az éves 

együttműködésért, iskolánk érdekeinek figyelembe vételéért. 
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10. A beszámoló mellékletei 
- alsó tagozat munkaközösségi beszámoló 

- felső tagozat munkaközösségi beszámolók  

Szedres, 2021. 06. 28. 

 
 
 


