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1. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK: 

1.1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK  

1.1.1 PEDAGÓGUSOK: 

Foglalkoztatott pedagógusok száma összesen: 22 fő 

Teljes munkaidőben foglalkoztatott: 13 fő 

Részmunkaidőben foglalkoztatott: 2 fő 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott (óraadó): 

fizika, ének, logopédus 

3 fő 

Áttanítás Püspökmolnáriból 1 fő (angol), 

gyógypedagógus 2fő (Vasvárról) 

3 ő 

NOKS-os pedagógus – rendszergazda: 1 fő 

 Tőlünk áttanító 2 fő (Gersekarátra) 

Változások tanév közben:  

 - az angolt oktató pedagógus munkaviszonya Püspökmolnáriban január végén 

megszűnt, ezért a második félévben megbízási szerződéssel látta el a feladatot 

egy Gersekaráti Általános Iskolában tanító pedagógus. Jó megoldásnak tűnt a 

váltás, de a digitális tanrendben, mivel ő megbízásos szerződéssel volt,nem 

tarthatott szakkört. 

- az egyik gyógypedagógus a második félév közepétől táppénzes állományba 

ment, a feladatot a helyben lévő gyógypedagógusunk (Balaskóné Dala 

Lívia) vette át. 

1.1.2 NEM PEDAGÓGUS MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK: 

Titkárnő: 1 fő 

Takarító:1 fő 

Karbantartó:1 fő 

 

Kulturális közfoglalkoztatott:  

Az Győrvári Önkormányzat segítségének köszönhetően 1 fő közfoglalkoztatott segíti 

munkánkat. Feladata: napközbeni takarítás, fertőtlenítés, ügyeletben való segítség, 

tízórai, ebédeltetés, buszra kíséret, takarítás, egyebek.  



A gyerekek nagyon szeretik, pedagógusoknak sokat segít, mindenben lehet rá 

számítani. Szinte pedagógiai asszisztensi tevékenységet végez. 

1.1.3 NEHÉZSÉGEK, GONDOK: 

- A pedagógusok leterheltsége iskolánkban nagy (mindenkinek heti 26 óra, 

26-32 közötti ügyeletek, + egyéb iskolai programok.) 

- A takarítónő többször volt huzamosabb ideig táppénzen, nyugdíjas 

alkalmazásával oldottuk meg a helyettesítését. 

- A bejáró tanulók buszon való kíséretét jó lenne megoldani a biztonságos 

utaztatás érdekében. 

- Folyamatosan adódnak kisebb-nagyobb karbantartási munkák, amelyek 

szakembert igényelnének. A helyi karbantartó nem tud mindent megoldani, 

(eszköz vagy anyag hiányában). 

- Az elmúlt tanévben többször adódtak villamossági gondok, amit a tankerület 

segítségével sikerült megoldani. 

- Keringető szivattyúkat kellett cserélni még a fűtési szezon kezdete előtt. 

 

Nem szakosan oktatott tantárgyaink: 

Vizuális kultúra: szakkollégiumi végzettségű tanító, színvonalasan oktatja a 

tantárgyat minden osztályban, nem szükséges helyére szakos tanár.  

Informatika óra és szakkör:  

- Nagy szükség lenne informatika szakos tanárra és helyben dolgozó 

rendszergazdára. 

Jelenlegi oktatók: 

- Hollósy Szabolcs felsőfokú programozói végzettségű, 

- Kiss Csaba matematika-technika szakos, ECDL vizsgával rendelkezik 

- Völgyi László: Történelem-földrajz szakos, ECDL vizsgával rendelkezik 

A többi tantárgyat szakosan oktatjuk. Szakos ellátottságunk: 98%-os az oktatott 

tárgyak óraszámához viszonyítva. 

1.1.4 PEDAGÓGUS TOVÁBBTANULÁS, TOVÁBBKÉPZÉS: 

Jelenleg új szak megszerzésére irányuló képzésben nem vesz részt pedagógusunk. 



A 2019. augusztus- november közti időszakban minden pedagógusunk (15 fő) 

elvégezte a 120 órás KAP képzést, amelynek bevezetése az infrastrukturális 

fejlesztéshez kapcsolódik. 

Az MDSZ által szervezett testnevelés képzésben 1 fő vett részt. 

CODES felkészítés tanítóknak - 6fő  

Távoktatásban 30 órás képzést végeztem el, „Mozgás és sportfesztiválok szakmai és 

szervezési lehetőségei a köznevelési intézményekben” címmel. 1 fő( V-HD) 

Iskolakert Hálózat szervezésében a mentoriskola felkészítő képzésben( 30 óra) - 1 fő 

PA-né 

1.1.5 MINŐSÍTÉSEK, ÁTSOROLÁSOK: 

- Az első félévben Hollósy Szabolcs mesterpedagógussá történő 

minősítése sikeresen megtörtént. 

- Portfóliót töltött fel 2019. nov. 25-ig 1 fő.(Zrinszkiné Boros Mária), aki 

azt februárban sikeresen meg is védte. 

- 2020. jan.1-től 5 fő pedagógus és 1 fő kisegítő személyzet lépett 

sorosan, egyéb átsorolás nem történt. 

- Minősítés miatt 3 fő átsorolása is megtörtént(HSZ, VL, MCS-né) 

1.2 TÁRGYI FELTÉTELEK:  

1.2.1 INFRASTRUKTÚRA  

Épületek száma: 2 db (nagy épület 46 éves, régi épület 106 éves) 

Tantermek száma: 8 db osztályterem, 2 fejlesztő terem, 1 informatika 

szaktanterem, 1 technika terem (kis alapterületű). 

Egyéb termek: könyvtár és olvasószoba a régi épületben, 1 szükségmegoldásként 

kialakított tornaszoba (10mx4m) 

Varró szoba a könyvtárral közösen. 

Kiskonyha – oktatási célra is használjuk 

Régi épületben raktározásra használt helyiségek. 

Tornaterem nincs. 

Pálya: 1db füves pálya, 1 db aszfaltos kézilabda, kosárlabda pálya, 1db aszfaltos 

60 m-es futópálya 

Füvészkert-tankert. 



1.2.2 BERUHÁZÁS, KARBANTARTÁS, FELÚJÍTÁS 

Beruházás: 

Nem történt. 

Könyvtári állomány fejlesztésére kaptunk keretet, amiből félévig kb. a fele érkezett 

meg (60 e Ft). Ezek között van kötelező olvasmány (Rumini), fenntarthatósággal 

kapcsolatos kiadványok, szakkörön használható könyvek. 

Karbantartás: 

- Keringető szivattyúk cseréje a fűtési szezon kezdése előtt. (700 e Ft) 

- Villamossági javítások 

- Padok, székek javítása –folyamatos 

- Projektorok karbantartása megtörtént (4 db), de „koruknál” fogva cserére lenne 

szükség. 

- Udvari padok karbantartása a nyáron megtörtént. 

1.2.3 HIÁNYOSSÁGOK, TOVÁBBI IGÉNYEK:  

- Vannak fogyó eszközök, anyagok, amelyeket folyamatosan kellene pótolni. 

Ilyen pl. a testnevelés, technika és kémia tantárgy, amelyeknek különösen nagy 

az eszköz- és anyagigénye.  

- A könyvtári állomány további fejlesztésre szorul. A kötelező és ajánlott 

olvasmányokra, mesekönyvekre nagyobb példányszámban lenne szükség,  

- A digitális táblák és projektorok kezdenek elhasználódni, egyre gyakrabban 

jelentkeznek meghibásodások. Az interaktív táblákhoz új szoftverre lenne 

szükség. 

- Tisztítószerre kevés a költségvetési keretünk, nem tartunk ki egyik 

szállítástól a másikig, pedig nem pazarolnak a takarítók. Több kellene 

fertőtlenítő és felmosó szerekből. A testnevelés órák aulában való tartása is 

hozzájárul a sok porhoz.  

TOVÁBBI KARBANTARTÁS, FELÚJÍTÁS SZÜKSÉGESSÉGE:  

Régi épületben: 

Az EFOP 4.1.2 pályázat megvalósulásáig az eddigiekhez hasonlóan használjuk 

a régi épületet, két osztály (3. és 4.), két alsós tanulószobás csoport és a 

fejlesztő csoportok dolgoznak itt. Ezen kívül itt van a könyvtár és a varró szoba 

is.(varró szakkör).  

Szintén ebben az épületben van a raktár, itt található a karbantartó műhelye is.  



Tisztasági meszelést sem tudtunk a nyáron végezni, de a falakat 

fertőtlenítettük, tisztítottuk. 

Nagy épületben a legfontosabb: 

- Itt is a székek, asztalok, ajtók folyamatos karbantartása szükséges. 

 

Udvaron: (a korábbi beszámolóimban említett hiányosságok továbbra is 

megoldásra várnak) 

- Az udvari játékok egy részét le kell bontani, helyette újakra lenne szükség. 

- A járdák töredezettek, baleseti forrást jelentenek, javítani kell. 

- A kézilabda pálya szegélye töredezik, javítani kell. 

- Labdafogó hálók javításra, a tartók festésre szorulnak, ezt a munkát a 

karbantartó szükség szerint elvégzi. 

1.3 LÉTSZÁMOK, ÖSSZETÉTEL ALAKULÁSA AZ ÉV FOLYAMÁN:  

1.3.1. Tanulói létszámok  alakulása  

2019-20. FÉLÉV VÉGE  

 

Távozott: 

• Sáska Noémi 8.o. elköltöztek 

• Schermann Alexandra sni 7.o.  elköltöztek 

• Búzás Kevin sni 7.o. szülői döntésre távozott 

• Búzás Kinga sni 7.o. szülői döntésre távozott 

• Kiss Mirtill 1.o. elköltöztek 

TANULÓI LÉTSZÁM A TANÉV VÉGÉN:  
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1.3.2. Települések szerinti megoszlás  

 

 

Bejárók aránya: 79%. A legtöbb diákunk jelenleg oszkói, ezt követi a győrvári, majd az 

olaszfai létszám. Körzeten kívülről Vasvárról 13 fő, Egervárról 1 fő gyermek tanul 

iskolánkban. 

A bejáró tanulók buszra való kíséretét a pedagógusok ügyeleti feladatként látják el. 

Menetrend szerinti buszjáratokkal közlekednek a diákok, amit csak szorgalmi időben 

működtet a VOLÁN. A buszállomány leromlott állapotban van, ezért többször 

előfordult, hogy egy busz jött kettő helyett, ami nemtetszést váltott ki a szülők körében. 

Minden iskolai programunkat az utazó diákokhoz kell igazítani. Nagy segítségünkre 

vannak az önkormányzatok, akik a falubuszokkal sokszor kisegítenek bennünket. 
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1.3.3. SNI, BTM létszám  

2019-20. félévkor 

 

SNI, BTM létszám tanév végén: 

 

1.3.4. HH, HHH LÉTSZÁM ALAKULÁSA  

 

3 3 2 2 2 2
5 5

3 3
1 1

9
6

3 3

28 25

3 3
0 0

2 2
4 4

1 1 2 2 3 3
1 1

16 16

0

5

10

15

20

25

30

1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály összesen

SNI BTM

3 2 3
5

3
1

6
3

26

3
0 1

4
1 2 3

1

15

0

5

10

15

20

25

30

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Összesen

SNI, BTM tanév végén

SNI BTM

2
1

3 3
1 1

2 2 2 2
1 1

3
2 2 2

16
14

0 0 0 0 0 0
2 2

0 0
1 1 1 1 1 1

5 5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály összesen

HH HHH



1.3.5. VÁLTOZÁSOK AZ ÉV ELEJÉHEZ KÉPEST: 

 

- A HH, HHH, GYEV besorolásokat az önkormányzatok folyamatosan végzik, a 

változásokról értesítik az iskolát.  

A titkárnő folyamatosan tartja a kapcsolatot az önkormányzatok illetékes 

ügyintézőjével, így a lejáró dokumentumokat is legtöbbször sikerül időben 

meghosszabbítani.  

Előfordult, hogy a családsegítő segítségét kértük, aki segített a szülőknek az igény 

benyújtásában. Ezek a dokumentumok azért is fontosak, mert ez alapján juthatnak a 

gyerekek ingyenes étkezéshez és egyéb támogatásokhoz.( Útravaló pályázat, 

ingyenes iskolakezdési eszközcsomag) 

2 A TANÉV ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE 

2.1. AZ ÉVES MUNKATERVBEN  MEGFOGALMAZOTT KIEMELT CÉLOK, FELADATOK  

IDŐARÁNYOS TELJESÜLÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PEDAGÓGIAI 

PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA 

2.1.1  KIEMELT CÉLOK, FELADATOK: 

Tanórai differenciálás: 

A tanulói összetételünkből adódóan természetes, hogy differenciálunk a tanulók 

egyéni szintjének, adottságainak, képességeinek megfelelően. Minden pedagógus 

kiemelte ezt a tevékenységét szakmai beszámolójában. A differenciálás megnyilvánul 

a tevékenykedtetés, az eszközhasználat megválasztása, a többszintű 

problémafelvetés, a digitális tananyagok által kínált fejlesztő lehetőségek 

alkalmazása, az időbeli korlátok kiiktatása, a segítségnyújtás, a páros vagy 

 

01.okt félév év vége 

létszám 141 136 136 

számított 169 160 160 

ebből magántanuló 0 0 0 

értékelt tanuló  136 136 

bejáró 103 104 104 

SNI 28 25 26 

BTM 16 16 15 

HH 28 26 26 

HHH 4 4 5 

GYEV 34 32 34 



csoportos munka szervezése és az értékelés során. Egy kolléga rendszeresen, a 

többiek próbálkozás szintjén alkalmazták a KIP módszert, amelynek bevezetését a 

következő tanévben intézményi szinten tervezzük. 

Digitális oktatás során: Az egyéni differenciálást ebben az oktatási formában is meg 

tudtuk valósítani mind a tanítás, mind a számonkérések során, természetesen változó 

eredménnyel. Ez a pedagógusok beszámolóiból is kiderült. 

Tanulók motiválása. 

A mai gyerekeket ismerve, csak akkor lesz hatékony és eredményes az oktatásunk, 

nevelésünk, ha megtaláljuk a megfelelő hangot, érdeklődésüket felkeltjük, fenntartjuk. 

Az életkornak megfelelően megválasztott játékos feladatokkal, minta-és 

modellkövetéssel, tapasztalatszerzéssel, alkotó fantázia mozgósításával, az 

aktív tanulási folyamatba történő bevonással érjük ezt el. Minden pedagógusunk 

törekszik ezt szem előtt tartani és az oktatása során alkalmazni. Az IKT eszközök 

használata, a projekt feladatok, gyakorlati feladatok, a csoport szervezési formák 

mind motivációló erővel hatnak. 

Iskolánkban a tanítási órák mellett számos olyan programot szervezünk, amivel 

szintén a gyerekek belső motivációját erősítjük. 

Digitális oktatás: A digitális oktatás, mint forma, kezdetben motiváló volt, de a mai 

diákok élete olyannyira átitatott a digitális világgal, hogy ez önmagában nem oldotta 

meg a tanulási motiváció növekedését. Ez is tanulócsoportonként, egyénenként 

változott. Voltak olyan tanulóink, akik nagyon pozitívan élték meg ezt az új oktatási 

formát, de sajnos olyanok is, akik gyakran lógtak. A pedagógusok számos új 

programot, platformot használtak, új számonkérési formákat alkalmaztak, amik a 

tanulókra pozitívan hatottak, de a diákok egy része a tanév vége felé nagyon elfáradt, 

passzív lett.  

Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása, pedagógiai módszertár 

megújítása – KAP módszerek kipróbálása 

A KAP tanfolyamot a tantestület minden tagja eredményesen elvégezte (120 óra) 

A képzésen tanultak alkalmazását elkezdtük, a megvalósítással kapcsolatos 

tapasztaltakat kiscsoportos műhelymunkákban meg is beszéltük. 

A felső tagozaton Zrinszki János szakértő KIP órákat tartott, amelyre tetszés szerint 

mehettek, mentek a kollégák hospitálni.  



Alsó tagozaton a CODES program kompetenciafejlesztő feladatbankját beépítését, 

kipróbálását vállalták tanítóink- pilot iskolaként. A tapasztalatokat egymással 

egyeztették, az eredményekről beszámoltak a pályázat menedzsmentjének. 

Digitális oktatás: egyértelműen hozzájárult a pedagógusok módszertani (digitális) 

megújulásához. Azoknak is meg kellett tanulni, akik eddig idegenkedtek az IKT 

eszközöktől. Példaértékű volt iskolánkban a kollegalitás, egymás támogatása, 

segítése.  

Személyiségfejlesztés 

Intézményünkben erre szintén folyamatosan nagy hangsúlyt fektetünk. Kisiskolaként 

próbálunk mindenkire odafigyelni. A tantárgyak adta lehetőségektől az osztályfőnöki 

órákon keresztül a szabadidős tevékenységekig mindenhol alakítjuk, fejlesztjük 

diákjaink személyiségét. Az önállóságra, önismeretre, kritikus gondolkodásra , 

toleranciára, másság elfogadására nevelés kiemelt szerepet kapott. 

Tehetséggondozás 

A tanórai differenciálás mellett a szakköri lehetőségek, versenyzési lehetőségek, 

műsorokban szereplés a tehetségek felismerését, kibontakoztatását szolgálták. 

Tapasztaltunk, hogy szaktárgyi versenyekre való készülés már nem annyira motiválja 

a tanulókat. Inkább a csapatversenyeket és nem kimondottan tantárgyakra épülő 

versenyeket kedvelik. 

A digitális oktatás bevezetéséig a terveink szerint megtartottuk versenyeinket, részt 

vettek a tanulók körzeti sport és művészeti versenyeken, megszerveztük a félévi zenei 

koncertünket is.  

Digitális oktatás: ebben az oktatási formában is lehetősége volt a tanulóknak a 

tananyag mellett egyéb, az érdeklődési körüknek megfelelő tevékenységgel 

foglalkozni. Néhány szakkör digitálisan  is működött (fotó, robotika,), de a tanórai 

munkák során is kiemelkedhettek az informatika terén tehetségesek( prezentációk 

készítése). 

Ökoszemlélet folyamatos alakítása 

Szintén egy olyan színtere a nevelésünknek, ami beépült a mindennapjainkba. 

Másodszor is elnyertük az ökoiskola címet. A tanórai és tanórán kívüli oktatásunk-

nevelésünk során egyre nagyobb hangsúlyt kap a fenntarthatóságra nevelés. 

A hagyományos tevékenységeinket folyamatosan kiegészítjük új elemekkel. Részt 

veszünk projektekben, versenyekben.  

Az iskolakert művelése, termények előállítása, feldolgozása rendszeressé vált. 



Az önkormányzatokkal, Hegypásztor Körrel voltak és tervezünk is közös programokat. 

Ültettünk őshonos gyümölcsfákat a K&H Bank támogatásának köszönhetően. 

Kaptunk szülői felajánlásokat.(gyümölcsfa, dísznövények) 

Takarékosságra nevelünk( víz, villany, papír…) 

Az újrahasznosítás lehetőségeit keressük (varró szakkör, kézműves szakkör, barkács 

szakkör, dekorációk…) 

Az Iskolakert Hálózat tagjaként pályáztunk az mentor iskola címre, ami sikeres volt. 

Ennek köszönhetően 1 millió forint értékű eszközállománnyal gyarapodtunk, amit 

kertművelésnél, termények feldolgozásánál tudunk majd hasznosítani. A program a 

következő években folytatódik majd. 

Pályaorientációs tevékenységeink: 

Pedagógiai tevékenységünk minden területét áthatja, összefügg minden kiemelt 

feladatunkkal. A szülőket egyre jobban sikerül bevonni, mozgósítani pályaorientációs 

programjainkra. A tanórákon kívül szakkörökkel és egyéb programokkal, bemutatókkal 

tájékoztatókkal már kisiskolás kortól kezdve kiemelt feladatnak tekintjük a 

pályaorientációt. Segítünk megtalálni a gyermekekben rejlő tehetséget, a megfelelő 

irányba terelni érdeklődésüket, de pályaválasztáskor a döntést a családnak kell 

meghozni a gyerekkel együtt.  

A középiskolai központi felvételit író diákjaink (3fő) jól teljesítettek. 

Pályaorientációs Show Szombathely 

Pályaorientációs nap: 

- Tanítás nélküli munkanap – nagyon tartalmas volt az idei tanévben is. 

- Alsósok helyben szerveztek változatos, színes programot 

- 5-6. osztály: Oszkó, Vasvár- üzem és gyárlátogatások 

- 7-8. o. pályaválasztási kiállítás Szombathelyen 

6-7-8. osztályt célzó programok: 

- Iskola bemutatók 

- Iskola látogatások 

- Pályaválasztási kiállítás 

Az országos és helyi (belső) mérésekből adódó feladatok 

A kitűzött célok megvalósítása folyamatos. 



 Az idén is elvégeztük a  DIFER mérést minden tanulóval.( részletek lsd. későbbi 

fejezetben) 

Alsóban a folyamatos olvasás és számolási készség mérések, az erre épülő egyénre 

szabott fejlesztések a felzárkóztatást, tehetséggondozást szolgálják.  

A szövegértés, logikus gondolkodás fejlesztését minden tanórán, minden pedagógus 

végzi. Ebben a tanévben több kompetencia fejlesztő munkafüzetet rendeltünk, 

rendszeres a tanulói laptopok használata, online feladatok megoldása. 

Alsó-felső tagozatváltás segítése 

Az 5. osztályos osztályfőnököt a gyerekek könnyen elfogadták, már most is egy jó kis 

közösség alakult ki. Számos osztályprogramot szerveztek, ami a személyiség és 

közösségformálást segítette. Szívesen vettek részt az iskolai rendezvényeken, 

versenyeken. 

A felsős tanárokhoz is könnyen alkalmazkodtak, a tanulási módszeren viszont bőven 

van fejleszteni való. Az SNI-s és gyengébb tanulók csak segítséggel tudnak 

boldogulni, ők járnak felzárkóztatókra, fejlesztő órákra. 

Elsős tanulók szocializálása, iskolába való beilleszkedésének segítése 

Az előző tanévben a tanítónő már előre megismerkedett a tanulókkal és szüleikkel, 

ezért az iskolakezdés viszonylag zökkenőmentes volt. A DIFER mérés is bizonyította, 

hogy a gyerekek szocializálódása nagyon alacsony szintű, ezért erre a területre az 

osztályfőnöknek nagyon nagy hangsúlyt kellett fektetni. Egy tanuló és szülője még 

mindig kritikus, a tanítónőnek nagy erőfeszítésbe telik a szülővel az iskolai normák 

megértetése. A bejáró tanulók is szépen megtanulták a busszal való közlekedést, 

buszon való viselkedést.  

A hagyományos 1.o és 8.o. közötti mentorprogram is működött, ami különösen az első 

két hónapban nagyon is segítette a pedagógus munkáját és a kicsik alkalmazkodását. 

Az idei évben az 5. osztályosok is bekapcsolódtak ösztönösen ebbe a programba. A 

volt tanítónénijüknek ezzel sokat segítettek. 

Digitális tanrend: a szocializáció terén nagy elmaradást tapasztaltunk az első 

osztályosok körében (DIFER is alátámasztotta). A digitális tanrendre való átállás miatt 



az elért eredmények visszafejlődésére lehet számítani. Második év elején ismét lehet 

kezdeni szociális téren a fejlesztést. 

Intézményi önértékelésből adódó teendők: 

A 2019-20-as tanév első félévére tervezett pedagógus önértékelést elvégeztük.  

Intézményvezetői óralátogatások során a  CODES programban alkalmazott 

kompetencia fejlesztő feladatok beépítését, tanulószobai foglalkozásokat, a 

fenntarthatóságra nevelés beépítését ellenőriztem. 

Intézményvezetőként segítettem véleményemmel a portfóliójukat író és védő 

kollégákat. 

Sikeres minősítések: 

- 1 fő Ped II. fokozat 

- 1 fő Mesterpedagógusi fokozat 

Vezetői feladataimat az intézményvezető-helyettessel és a munkaközösség 

vezetőkkel megosztottam. (Ellenőrzési jogomat fenntartva.) 

Digitális oktatás : vezetőként folyamatosan tartottam a kapcsolatot a kollégákkal. 

Ellenőriztem az oktatás technikai feltételeinek a meglétét, kapcsolattartást a szülőkkel 

és gyerekekkel, a gyerekek aktivitását, az oktatás során használt platformokat, 

módszereket. Két alkalommal kértem részletes írásos beszámolót. illetve a tanév végi 

értekezleten mindenki elmondta szóban is a tapasztalatait. 

2.3. MAGATARTÁS, SZORGALOM 

Félévkor: 
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Tanév végén:  

 

Félévkor az első és második osztályosok részletes szöveges értékelést kaptak, a 

többiek osztályzatot.  

Tanév végén az átlag: 4,44. Ebben az adatban a digitális oktatás értékelése is 

bent van. 

A magatartás és szorgalom jegyek havi megállapításánál az eddigi módszert 

követjük: 

 - az osztályfőnök minden hónapban kikéri az osztályban tanítók véleményét 

írásban, majd az alapján összesít.  

- végleges jegyeket az osztályfőnök adja, az adott hónapban kapott dicséreteket 

vagy az elmarasztalásokat is figyelembe véve.  

- - év közben a pedagógusok gyakran megosztják tanulókkal kapcsolatos 

tapasztalataikat, így az értékelés reális. 

Az osztályozó értekezleten - iskolánkban kialakult és jól bevált módszer szerint - az 

osztályfőnökök a minősítés mellé rövid kiegészítéseket, jellemzéseket tesznek a 

gyerekek magatartásáról és szorgalmáról. (Egyben IPR-es esetmegbeszélés, 

értékelés is). Ez hozzájárul ahhoz, hogy mindenki jól megismerje a gyerekeket, még 

akkor is, ha nem tanítja, hisz a mindennapokban számos alkalom (ügyelet, ünnepély, 

stb.) adódik, amikor a diákokkal kapcsolatba kerülhet bármely pedagógus. 

Digitális oktatás: az évvégi értékelésnél a munkához való hozzáállást, pontos 

órakezdés betartását értékelték a pedagógusok. Az osztályban tanítók véleményét 
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online módon kérték az osztályfőnökök, illetve a DISCOR-on keresztül közvetlen 

beszélgetésekkel is tapasztalatokat szereztek a tanulókról. 

Neveltségi helyzetünkről tett megállapítások: 

• Buszra várás, buszon való utazás: – szülők – pedagógusok közti egyeztetés 

szerint egységes az elvárás, nem volt számottevő panasz. A nagyobb gyerekek 

segítsége is sokat segített a kulturált viselkedés alakításában. Természetesen 

még ezen a téren is van még mit tenni, de egyértelműen látszik a fejlődés. 

Nyugodtan felmerünk tanítványainkkal nagyobb létszámban is szállni egy 

járatos buszra (pl. korcsolyázáskor, színházba látogatáskor), szépen tudnak 

viselkedni. 

• Busz járatokkal  kapcsolat problémák: kevés sofőr, kevés busz – kihagyott 

járatok miatt adódtak bosszúságok – gyakran egyeztetek a VOLÁNNAL 

• Köszönés - napi téma – főleg a kicsiknél van hiányosság. 

• Önbíráskodás megfékezése – sok idegrendszeri problémával küzdő gyerek 

van, akik néha nem tudják tetteiket kontrollálni Ok: legtöbbször a ronda beszéd- 

osztályfőnökök jól kezelték a helyzeteket. 

• Másság elfogadása – nem volt a tanév során gond, sőt, a 2. osztályos autista 

kisfiú alkalmankénti látogatását is jól kezelték a gyerekek. 

• A 7. osztályos esetet lezártuk- Búzás Kevin távozása jó hatással van az 

osztályra, DE FOKOZOTTAN FIGYELNI KELL az osztályra! 

• Az udvari pedagógusi ügyeletnél is fokozottan figyeljük a gyerekeket, az 

épület mögötti résznél különösen. 

• Nagyobbak- kicsik közötti konfliktus – előfordult, mindenkinek azonnal 

reagálni kell, ha a tudomására jut, a megelőzés mindenkinek feladata. 

• Osztályok rendjére, tisztaságára ebben a tanévben sikerült jobban figyelni, a 

tanulók igényesebbek lettek, de ezen a téren is még van mit fejlődni … 

• Házirend betartatása elsősorban az osztályfőnökök feladata – pl. az 

okostelefonok etikus használatára különösen nagy hangsúlyt fektettünk.  

• Az internet veszélyeire rendszeresen fel kell a gyerekek figyelmét hívni. 

• Baleseti forrásokat többször is ismertettük a diákokkal, a balesetek elkerülése 

céljából többször is visszatértünk egy-egy aktuális dologra. (épületben és kívül 

is!) 



Szorgalom félévkor: 

 

 

Szorgalom tanév végén: 

 

Az iskolai 4.26-os átlag jónak tekinthető. 

Az átlagok alakulása az osztályok képességbeli összetételével összhangban van. 

Alsóban még szorgalmasan tanul a többség, a tanulószobát is komolyan veszik, a 

szülői támogatás is észrevehető. 

A 7-8. osztályokban lanyhult a szorgalom, mint minden évebn. Természetesen 

vannak kivételes tanulóink, akik végig kitartó szorgalommal tanultak, de néhányan, 

főleg a továbbtanulási eredményekről való értesülés után, lazítottak. 

Digitális oktatás: a tantermen kívüli oktatásnál is nagyon jól lehetett értékelni a 

diákok szorgalmát. A pedagógusok gyakran tartottak DISCOR-on keresztül hangos 
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órákat, ahol a tanulói aktivitás jól megfigyelhető volt. A beadandó munkák 

minősége, az önállóság szintén az értékelés szempontja volt. 

Akik lazán vették a távoktatást, azoknak a szorgalom és a tantárgyi jegyében is 

tükröződött. 

2.4. DICSÉRETEK, ELMARASZTALÁSOK 

 

Dicséretek 

száma 

Elmarasztalások 

száma 

1-4. 

évf. 

5-8. 

évf. 

1-4. 

évf. 

5-8. 

évf. 

8 22 26 9 

Szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói bejegyzésekből alakult ki a statisztika. 

Az elmúlt évben az alsós nevelők éltek többször az elmarasztalás lehetőségével. Ez 

nem jelenti azt, hogy a felsőben sokkal kevesebb lenne a gond. A felsőben az elmúlt 

évben nem a beírások szaporításával próbáltuk megoldani a felmerülő problémákat, 

hanem megbeszéltük a gyermekkel tetteiket és azok következményeit. A 

későbbiekben is ezt a gyakorlatot kívánjuk erősíteni. Egyértelmű, hogy a dicséret 

motivál! 

2.5. HIÁNYZÁSOK:  

Igazolt és igazolatlan hiányzások tanév végén: 
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• A hiányzások igazolásánál a szülők is éltek igazolási jogukkal, bár nem mindig 

betegség az ok. 

• Az osztályfőnökökkel történő egyeztetéssel, enyhe lefolyású betegség esetén, 

elfogadtunk szülői igazolást. 

• Az igazolatlan hiányzások száma még mindig magas –bár ezt zömmel egy 8. 

osztályos gyermek hiányzása okozta.  

• Az igazolatlan hiányzások esetében a jogszabályoknak megfelelően elküldtük 

a felszólításukat. 

• A hiányzó gyermekek szüleivel az osztályfőnökök tartják a kapcsolatot. 

Digitális oktatás: felsőbb utasításra a tantermen kívüli tanítási tanrendben a 

hiányzásokat nem kellett vezetni. A hiányzó tanulókkal felvettük a kapcsolatot, 

a többség technikai problémára hivatkozott. Ők kaptak más lehetőséget, hogy 

pótolják lemaradásukat. Akik szándékosan hiányoztak, azokkal már nehezebb 

dolgunk volt. A szülőkön keresztül próbáltunk eredményt elérni. Iskolánkban 

felügyeletet és technikai feltételeket is biztosítottunk. Éltek is többen ezzel a 

lehetőséggel, kb. 7-10 gyerek volt mindig jelen az iskolában. 

2.6. TANULMÁNYI MUNKA: 

2.6.1. OSZTÁLYOK ÉS AZ ISKOLA TANULMÁNYI ÁTLAGA   
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Az iskola félévi tanulmányi átlaga: 3,96, tanév végén: 4,01. 

Némi javulás tapasztalható, mert ehhez már a 2. osztály eredményét hozzászámoltuk, 

de a többi osztálynál, a 3. osztály kivételével, év végére kicsit romlott az átlag.  

A tanulók képességét ismerve, az osztályok összetétele és az eredmények 

összhangban vannak. Nyilván midig lehetne még javítani. Úgy tűnik, hogy iskolánkban 

a digitális oktatás az eredményeket jelentősen nem változtatta. 

 

2.6.2. TANTÁRGYI  ÁTLAGOK  FÉLÉVKOR ÉS TANÉV VÉGÉN  
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2.6.3.   KITŰNŐ  TANULÓK 

 

 

A jeggyel értékelt tanulóink 14 %-a ért el félévkor kitűnő és jeles eredményt. Tanév 

végére ez az adat háromszorosára nőtt, annak köszönhetően, hogy az 1. és 2. 

osztályosok eredményét is beszámítottuk. 

2.6.4.  Bukások száma  

osztály félév tanév vége 

7. 3 2 

8. 2 0 

összesen 5 2 

 

Félévkor öt tanulónak nem sikerült minden tantárgyból elérni az elégségest.  

Tanév végén két 7. osztályos tanuló bukott javító vizsgára, közülük egy tanulónak 

nem sikerült javítani, ő a 7. osztályt ismételni köteles. 

2.6.5. Lemorzsolódással veszélyeztett tanulók  
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Lemorzsolódással veszélyeztetettek, akiknek: tanulmányi átlageredménye közepes 

alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,10 mértékű 

romlást mutat. 

A félévi eredménye alapján veszélyeztetett: 

A lemorzsolódással veszélyeztett tanulók félévkor: 

• Pónácz D. 6.o. 

• Máté R. 7.o.  sni 

• Kocsis N. 7.o. sni 

• Vízvári Á. 7.o. sni 

• Szekeres T. 7.o. sni 

• Kovács M. 8.o. 

• Horváth Achillesz. 8.o. sni 

• Ambrus Levente 8.o. 

Lemorzsolódással veszélyeztett tanulók tanév végén: 

6. osztály 7. osztály 8. osztály 

Horváth Lea Szerafina 
-  

Derzsán Szabolcs -  Ambrus Levente Valentin  

Máté Viktória Ramóna  Kocsis Norbert  Horváth Achillesz  

Pónácz Dominik Zsolt  Máté Roland  Kiss Levente Tibor  

Várady Dániel János  Nagy Klementina  Kovács Márió  

  Nemes Norbert    

  Vizvári Ákos    

 

Ezek közül a tanulók közül 3fő nagyon sokat hiányzott, és nem volt hajlandó pótolni a 

lemaradását, a többieknél pedig a szorgalom hiánya, nem dolgozás miatt alakult így 

az eredményük. A pedagógusoktól a tanév folyamán és a tanév zárása előtt is 

megkaptak minden lehetőséget, segítséget a javításra, de nem igazán akartak és 

tudtak ezzel élni. Az egyik 7.o osztályos fiú félév közepén jött hozzánk a vasvári 

iskolából, eleve rengeteg elégtelen osztályzattal. Próbál az osztályba beilleszkedni, 

javítani, de csak nagyon kis lépésekben megy ez nála. 

Digitális oktatás: a második félévben nőt a lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulók száma. Náluk a digitális tanrend egyértelműen nem vált be. Nem volt megfelelő 

az otthoni háttér, a szülői ellenőrzés is hiányzott, a kiadott feladatokat nem teljesítették, 

az órákról gyakran hiányoztak. 

A lemorzsolódást segítő tevékenységünk: 



• Tanulmányi munkájukat a tanórai differenciálás mellett fejlesztő és felzárkóztató 

foglalkozásokon segítjük. 

• Versenyzési lehetőségeket kapnak (sport, művészet, tantárgyi, egyéb). 

• Az iskolatej és gyümölcs programban ingyen kapnak naponta tejterméket és 

gyümölcsöt. 

• Felmerülő problémák esetén a szülőket értesítjük telefonon illetve személyes 

megbeszélést kezdeményezünk. Sajnos ezeknek a gyerekeknek a szülei 

ritkábban jönnek szülői értekezletre, ezért az osztályfőnöki megkeresések 

száma gyakori. 

• Az Útravaló programban a 2019-20-as tanévben 3 „továbbfutó” tanulónk van, 

ők nem kerültek a lemorzsolódással veszélyeztett diákok közé.tanulónak 

sikerült bekerülni, 2 pedagógus mentorálja, segíti őket. 

• Családsegítőkkel szoros az együttműködésünk. Minden problémás esetet 

jelzünk, megbeszélünk telefonon. A havi jelzőrendszeri megbeszéléseken 

személyes tapasztaltcsere történik. 

• Heti egy alkalommal szociális segítő nyújt a rászorulóknak támogatást. Minden 

kedd délután, a kézműves foglalkozás ideje alatt, együtt van a gyerekekkel, 

tevékenykedés közben ismerkedik velük, akinek személyes problémája van, 

négyszemközt is beszélgethet vele. Nálunk ez a rendszer jól bevált! 

.Lemorzsolódással veszélyeztetettek felzárkóztatása. 

 

- Lemorzsolódással veszélyeztetettek: félévkor 8 fő, tanév végén 14 fő volt. 

- Az év végére nem sikerült a 3,00 feletti átlagot hozni az érintett tanulóknak, de náluk 

az is eredmény, hogy nem buktak meg. A szám iskolai szinten soknak tűnik, de a 

gyerekek képességét, tanuláshoz való hozzáállását ismerve ez nem rossz eredmény.  

- Számos lehetősége van a tanulóknak a felzárkózásra, de van néhány „nehéz 

esetünk” (család-gyerek), akikkel nehéz javítást elérni. 

Digitális oktatás: azoknak a tanulóknak, akiknek technikai problémái voltak vagy a 

szülők nem tudták az otthoni felügyeletet biztosítani, lehetőséget adtunk az iskolában 

való tanulásra. Néhányuknak eszközt is biztosítottunk. Ezzel is segítettük a 

lemorzsolódással veszélyeztett diákokat. A felzárkóztató foglalkozásokat is 

megtartottuk, egyénre szabott feladatokat kaptak a tanulók. A DISCORD-os hangos 

órákon pedig a személyes kapcsolattartás, segítségnyújtás is megvalósult. A 



lemorzsolódással veszélyeztett tanulók kevésbé motiváltak, a család támogatása is 

gyengébb, ezért nekik ez az oktatási forma nem volt a legmegfelelőbb, az ő esetükben 

a közvetlen segítségnyújtás az eredményesebb. Köztük voltak azok a tanulók, akik  

gyakrabban lógtak, nem voltak elég aktívak, lemaradtak a beadandó feladatokkal. 

Nyilván a következő tanévben törekedni kell a lemorzsolódással veszélyeztettek 

számának csökkentésére. Az új oktatási program, a KAP bevezetése is ezt a célt 

szolgálja. 

Szülőkkel is felvettük a kapcsolatot, talán kis lépésekben eredményt tudunk elérni. 

4. MÉRÉSEK 

4.1. NETFIT 

A digitális tanrend miatt a mérés elmaradt. 

4.2. DIFER 

Az első osztályban a DIFER mérést az első osztályos tanító és segítője iZJ igyekezett 

a tanév elején minél hamarabb elvégezni, hogy minél kevesebb legyen a hozzáadott 

érték, hisz csak így tudnak a fejlődésről reálisan beszélni Az eredményeket egy soron 

kívüli szülői értekezleten is értékelték, bemutatták. Ez a rendszer az iskolánkban 

egyedi és jól működik. Október végére el is készült minden tanulóval, a kiértékelést az 

érdeklődő szülők meg is tekinthették. 

A leggyengébb eredményt a szocialitás mutatta, amit a mindennapokban még most 

félévkor is érzékelünk. 

 A további munkát az eredmények figyelembe vételével tervezi a tanítónő.  

BESZÉDHANGHALLÁS 

Előkészítő szint: 
50% alatti 
teljesítmény 

Kezdő szint: 50-
69%-os 
teljesítmény 

Haladó szint: 70-
79 %-os 
teljesítmény 

Befejező szint: 
80-89%-os 
teljesítmény 

Optimális szint: 
90-100 %os 
teljesítmény 

 4, 8,  6,  3, 7, 11, 12, 18 1, 2, 5, 9, 10, 13, 
14, 15, 16, 17,  

 

Írásmozgás koordináció 

Előkészítő szint: 
25% alatti 
teljesítmény 

Kezdő szint: 25-
49%-os 
teljesítmény 

Haladó szint: 50-
69 %-os 
teljesítmény 

Befejező szint: 
70-89%-os 
teljesítmény 

Optimális szint: 
90-100 %os 
teljesítmény 

9,  
 

2, 4, 5, 8, 12, 14, 
15,  

1, 3, 4, 6, 7, 10, 
11, 13, 17, 18 

16,   

 

 



Relációszókincs 

Előkészítő szint: 
50% alatti 
teljesítmény 

Kezdő szint: 50-
69%-os 
teljesítmény 

Haladó szint: 70-
79 %-os 
teljesítmény 

Befejező szint: 
80-89%-os 
teljesítmény 

Optimális szint: 
90-100 %os 
teljesítmény 

 
 

1, 3, 5, 7, 9,  4, 6, 13, 15, 17, 
18 

2, 8, 10, 11, 12, 
14, 16,  

 

 

Elemi számolás 

Előkészítő szint: 
50% alatti 
teljesítmény 

Kezdő szint: 50-
69%-os 
teljesítmény 

Haladó szint: 70-
79 %-os 
teljesítmény 

Befejező szint: 
80-89%-os 
teljesítmény 

Optimális szint: 
90-100 %os 
teljesítmény 

4, 8, 10, 12,  1, 2, 3, 5, 7, 9, 
11, 17, 18 

6, 13, 15,  16,  14,  

 

Tapasztalati következtetés 

Előkészítő szint: 
30% alatti 
teljesítmény 

Kezdő szint: 30-
49%-os 
teljesítmény 

Haladó szint: 50-
69 %-os 
teljesítmény 

Befejező szint: 
70-84%-os 
teljesítmény 

Optimális szint: 
85-100 %os 
teljesítmény 

16,  2, 3, 4, 11,  1, 6, 7, 9, 12, 18 5, 10, 13, 15,  8, 14, 17,  

 

Tapasztalati összefüggés 

Előkészítő szint: 
30% alatti 
teljesítmény 

Kezdő szint: 30-
49%-os 
teljesítmény 

Haladó szint: 50-
69 %-os 
teljesítmény 

Befejező szint: 
70-84%-os 
teljesítmény 

Optimális szint: 
85-100 %os 
teljesítmény 

 
 

 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 
10, 11, 12, 13, 
15, 16, 17, 18,  

4,  8, 14,  

 

Szocialitás 

Előkészítő szint: 
50% alatti 
teljesítmény 

Kezdő szint: 50-
69%-os 
teljesítmény 

Haladó szint: 70-
79 %-os 
teljesítmény 

Befejező szint: 
80-89%-os 
teljesítmény 

Optimális szint: 
90-100 %os 
teljesítmény 

4, 6, 9, 12, 14,  1, 2, 3, 5, 7, 8,  
10, 11, 16, 17,  

13, 15, 18   

 

5. TEHETSÉGGONDOZÁS, VERSENYEZTETÉS:  

Tehetséggondozásunk színterei tanórán kívül: 

• Szakköri kínálat széles, sokszínű - az nem talál, aki nem akar 

- 12 db szakkör( sport(2), kötélugrás, zene, tánc, kézműves, sakk, barkács, 

varrás, főző, robotika, énekkar, néptánc) 

• Zeneiskola 

• Középiskolai előkészítők 

• Csecsemőgondozó- védőnő tartja 

• Ünnepélyekre, rendezvényekre való készülés  



• Versenyekre készítés 

• Nem tantárgyi versenyek népszerűbbek- sport, természettudományi, pénzügyi 

A tanév során lezajlott versenyek: 

Házi verseny:  

- História futás(1706m) és Kihívás napi futás(2019m)  

- Rajzverseny- Kuruc napra, Böllér fesztiválra 

- Egészségnevelési vetélkedő (felsősök) 

- Anyanyelvi verseny felsőben(5-6. és 7-8.o) 

- Sakk verseny 

- Járási szintű versenyek: 

- Őszi ötpróba: Győrváron 

- Kölyök kupa- Gersekarát- labdarúgás 

Megyei szintű versenyek: 

Táplánszentkereszt Olvasás verseny- 2. helyezés Kupó Fanni 

Nemzetközi verseny: 

A 26. Kárpát-medencei József Attila Mese-, Vers és Novellaíró Pályázaton 3. 

helyezést ért el Kupó Fanni 

Levelezős verseny: 

Tudásbajnokság: 10 tanuló vett részt, az iskola ezüst minősítést kapott 

ELTE „ Észbontogató „ versenye. 10 tanulval, egy fő az országos rangsorban 3. 

helyezett lett. 

A járványhelyzet miatt a második félévre tervezett egyéb versenyek elmaradtak. 

6. TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK 

 

  1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. 

felzárkóztató x x x x     

fejlesztő BTM x x 

magyar felzárk. 5- 8.     x x x x 

matematika felzárk.     x x x x 



rehabilitációs órák x x x x x x x x 

tanulószobák x x x x x x x x 

tánc szakkör    x 

énekkar   x 

informatika 4-5.o.    x    

robotika szakkör    x x  x 

ugrókötél szakkör x  

sakk szakkör x   

barkács szakkör     x 

tömegsport felső     x 

tömegsport alsós x x x x  

angol szakkör  x x x x x   

kézműves szakkör x     

Főző szakkör   x x  

Fotó és média szakkör  x x x x 

könyvtár x 

 

Tanulószobák: 

1. csoport: 1. osztály + 2. osztály 

2. csoport: 3. osztály + 4. osztály 

3. csoport: felsősök 

 

Osztályprogramok: 

Az osztályfőnöki beszámolók szerint az alábbi programokat szervezték: 

- sok időt töltenek a gyerekek között beszélgetéssel, játékkal 

- közösen dekorálják az osztályokat 

- a munkatervi feladatokat végrehajtották (Mikulás, Adventi műsor, karácsonyi 

műsor, karácsonyi koncert, egyéb műsorokban való közreműködés)  

- gyalogtúrákat szerveztek: alsósok, 6.o.  

- „sötét úra” 6.o. 

- pályaorientációs tevékenység keretében gyárlátogatások, stb. 

- Vonatos ingyen utazásos kirándulások. 7.o . 

- „ Osztálybuli”, 5.o., 6o. 8.o. 



- osztály pikniket sütés-főzés, játék 5. o. 

Második félévben, a járvány miatt elmaradtak a tervezett programok, de év 

végén, a szigorítások lazítása után szerveztek az osztályok szabadtéri 

összejöveteleket, kirándulásokat: 

- 2. osztály kirándult a Jeli arborétumba- kerékpárral szülői részvétellel 

- 4. osztály: gyalogtúra 

- 6. osztály gyalogtúra 

- 8. osztály – osztálybuli 

7. ESÉLYEGYENLŐSÉG: SNI, BTM, HH,HHH, MAGÁNTANULÓ 

SNI: 

- Az első félévben két utazó és egy helyi gyógypedagógus foglalkozott heti 2-

2 órában a tanulókkal, az akadályoztatottak heti 3 órában kaptak fejlesztést 

rehabilitációs óra keretében. 

- A második félévben az egyik gyógypedagógus tartós betegsége miatt a 

rehabilitációs órákat a helyi gyógypedagógus vette át, ami órarendi 

változással volt megvalósítható. 

- A logopédus egész év folyamán ellátta a feladatát. 

-  A csoportok létszáma (4-5-6 fő) ideálisnak mondható, bár kisebb létszám 

még hatékonyabb lehetne. 

- A tanórákon differenciálással segítjük az SNI-s tanulókat, ami a 

tanmenetekben is egyéni fejlesztési terv formájában megjelent. Mindenki 

áttanulmányozta év elején a szakvéleményeket, igyekszünk a munkánk 

során betartani a javaslatokat. A differenciálás tanórai munkáltatás és a 

számonkéréseknél is érvényesül. A gyógypedagógusokkal való 

kapcsolattartás megvalósul.  

- A soros felülvizsgálatokon a tanulók megjelentek. A szakértői vélemények 

megismerése mindenkinek kötelessége, amit az osztályfőnökök is 

megkapnak, ők gondoskodnak arról, hogy minden érintett pedagógus 

elolvassa. 

- A szaktárgyi felzárkóztatókon is biztosított a fejlesztés.  

- Tanulószobán segítséget kapnak a házi feladatok elkészítéséhez. 



- Továbbra is feladat a pedagógusok együttműködése, kölcsönös 

tájékoztatás, együtt gondolkodás a SNI-s tanulók fejlesztése terén is. 

felmentések: 

Szakértői vélemény alapján egy tanulónak van helyesírás résztantárgy 

értékelése alóli felmentése, egy tanulónak pedig matematikából. 

Három tanulónak van orvosi szakvélemény alapján testnevelés alóli 

felmentése. 

BTM: 

- A 2019-20-as tanévet már két fejlesztő pedagógussal tudtuk kezdeni. 

- Fejlesztő foglalkozáson történik a képességek fejlesztése. 

- Tanórákon szintén figyelembe vesszük az eltérő haladási tempójukat és 

terhelhetőségüket. 

- A fejlesztő pedagógusok szerint délután már nagyon fáradtak, nehéz őket 

motiválni. Játékos feladatokon, IKT feladatokon keresztül zajlik a fejlesztés. 

- Elsősorban az elemi számolási készséget és az olvasást kell fejleszteni 

HH, HHH 

- A szaktárgyi felzárkóztatókon a többség részt vesz. 

- A tanulószobán segítséget kapnak a házi feladatok elkészítéséhez. 

- Az Útravaló programban 3 tanuló vesz részt.,  

- Az iskolai és osztályprogramokba aktivizáljuk őket, ezzel segítve 

szocializációjukat.  

- Az alapítványi támogatások révén eljuthattak színházba, korcsolyázni,  

kirándulásokon vehettek részt.  

- Napi háromszori étkezésük ingyenes, iskolagyümölcs és iskolatej program 

révén még kiegészítést is kapnak.  

- Etika órákon kiváló lehetőség adódik a hátránykompenzációra: 

beszélgetések során -főleg a kisebb gyerekek -könnyen megnyílnak, 

elmondják bánatukat.  

- Ebben a évben is sok családi problémával találkoztunk, ahol továbbra is a 

gyerek a szenvedő alany. Az osztályfőnökök tartják a kapcsolatot a 

szülőkkel, a segítséget változó mértékben fogadják el. A vezetőséghez is 

mindig bátran fordulhattak, a lehetőségeinkhez mérten segítséget nyújtunk. 



- A három havi értékelő megbeszélésen(IPR) az osztályfőnökök jellemezték 

a tanulókat, célokat fogalmaztak meg, amit a szülőkkel is egyeztettek. 

- A jelzőrendszeri megbeszélésekre is összeírják az osztályfőnökök a 

gyerekekkel kapcsolatos tapasztalataikat. 

Digitális oktatás: a rehabilitációs, a fejlesztő és logopédiai órákat távoktatásban 

is megvalósítottuk. Ezt a munkát csak nagyon nehezen lehetett ilyen formában 

végezni. A sajátos nevelésű igényű és BTM-es tanulóknak a közvetlen tanári 

jelenlét a jobb oktatási forma. 

8. BEISKOLÁZÁSI TEVÉKENYSÉG: 

Az első félévben: 

Szeptemberben:  Kuruc nap alkalmából rendezett História futás és az azt követő 

kézműves foglalkozás, amelyen részt vettek az óvodások, mind a három óvodából. 

Szeptemberben az óvónők órát látogattak az első osztályban, amit szakmai 

megbeszélés követett. Az óvodákkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, már most 

is tájékozódtam a következő tanévben várható gyereklétszámról, ami várhatóan 

magas lesz. 

Intézményvezetőkét felvettem a kapcsolatot a Andrásfa új polgármesterével, és 

támogatását kértem a beiskolázás tekintetében. Megállapodásunk szerint a 

szülőket igyekszik ő is meggyőzni, hogy az intézményünkbe írassák majd be 

gyermekeiket. 

Második félév: 

A leendő első osztályosok szüleinek kiküldtük az iskolánk bemutatását szolgáló 

prospektust , illetve ezt a honlapunkon és az iskolai facebookon is közzétettük. 

A járványhelyzet miatt a további beiskolázási programjainkat nem tudtuk megtartani. 

A beiratkozást online módon valósítottuk meg, illetve a telefonos kapcsolattartást 

alkalmaztuk. Így minden szülővel szóban is tudtunk beszélni. Beiskolázásunk 

eredményes volt, 25 fővel tudjuk indítani következő évben az első évfolyamot. 



A leendő első osztályosok szüleinek június végén szülői értekezletet tartottunk, ahol 

az intézményvezető röviden bemutatta az iskolát. a tanítónő pedig megismerte a 

szülőket, elmondta az elvárásokat.  

9. PÁLYAORIENTÁCIÓS TEVÉKENYSÉG, TOVÁBBTANULÁS: 

 1. Pályaorientációs Show 7. 8. osztály 

 3. EuroSkils Bp.  - ( Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara) 

 4. Pályaorientációs nap: alsósok helyben, 5-6.o. környéken gyárlátogatás  

 5. Pályaválasztási kiállítás. 7-8. o. 

 6. Építsd a jövőt! Hefelében érdeklődő gyerekeknek 

 10. Kuruc napon egykori diákjaink beszélgettek a 8. osztályosokkal a 

középiskolai elvárásokróll 

 11. Középiskolai nyílt napokon vettek részt a 8. osztályosok. 

 12. A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálatának pályaválasztásért felelős 

szakembere előadást tartott a 8. osztályban. 

 13. A középiskolai toborzóknak lehetőséget biztosítottunk. 

 14. Középiskolai és felvételi előkészítők: magyar, német, matematika 

tantárgyakból. 

 15. Szakkörök, rendezvények, amik elősegítik a pályaorientációt. 

három fő írt központi középiskolai felvételit.  

A középiskolákba való jelentkezést februárban sikeresen lebonyolította az 

osztályfőnök. 

Továbbtanulási statisztika: 

Gimnázium: 2 fő 

Szakgimnázium: 5 fő 

Technikum: 8 fő 

Szakképző iskola: 2 fő 

10. EGYÜTTMŰKÖDÉS A CSALÁDI HÁZZAL 

o Szülői értekezletek (1 alkalommal), _ az 1.o DIFER tájékoztató szülői 

értekezlete 

o Nyílt napok novemberben. 



o Osztályfőnökök alkalomszerűen, előre megbeszélt időpontokban 

fogadták az érdeklődő szülőket. 

o Telefonon az osztályfőnökök illetve a vezetőség bármely tagja elérhető 

volt és az év során több szülő élt is ezzel a lehetőséggel. 

o Minden osztálynak van Facebook csoportja, így az információk azonnal 

eljutnak a szülőkhöz. 

o Iskolai programok, amikben a szülők aktívan közreműködtek: 

- Kuruc nap és História futás,  

- Karácsonyi vásár 

- Iskolai farsang 

Digitális oktatás: 

Kiemelendő az alsó tagozatos gyermekek szüleinek a helytállása. A tanítókkal napi 

kapcsolatban voltak. Megtanulták a különböző oktatási platformok használatát, 

segítettek gyermekeinek a feladatok le és feltöltésében, figyelemmel kísérték 

munkájukat. Természetesen akadtak itt is nehézségek, nem mindenki tudta ezt a 

feladatot maradéktalanul megoldani. Felsőben is szorosabb lett a szülők és 

osztályfőnökök közötti online kapcsolat, a többség igyekezett a pedagógusok által 

támasztott elvárásokat teljesíteni. Az alacsonyabb iskolázottságú szülőknél és az 

amúgy is problémás gyereknél akadtak gondok. Az iskolában való tanulást 

biztosítottuk, folyamatosan 7-9 gyerekre ügyeltünk, biztosítottuk a tanuláshoz a 

megfelelő eszközt, termet és segítséget nyújtottunk, ha szükséges volt. 

11. ÖKOTEVÉKENYSÉG: 

Másodszor is megkaptuk az ÖKOISKOLA címet. 

Az öko munkaterveben tervezett tevékenységeket a digitális oktatás ellenére is 

jobbára meg tudtuk valósítani. 

Az öko tevékenység, fenntarthatóságra nevelés beépült a mindennapjainkba. 

 Szülők bevonása (szelektív gyűjtés, kert, kirándulás,…) 

 Takarékosság: energiával, papírral, vízzel 

 Osztályfőnöki órákon, szaktárgyakba építve foglalkozunk különféle 

fenntarthatóságra neveléssel 

 Kiemelném: a rajz órákat, kézműves szakkört, ttgy, természettudományi 

tantárgyakat, technikát 

 Volt: faültetés - osztályfa 1.osztálynak, kertgondozás, kirándulások, 



 Tavaszi programok: - kerti munka, parkosítás, kirándulások,  

 „Csodaszarvas” pályázata (5.o+6. és 7. osztályból), „ 

 ZöldOkos Kupa 8.o.,  

 Túrák:  20 km-es teljesítmény túra - Kiss Csaba 

 Osztályok kirándulásai a környéken- gyalogtúrák a Halastóhoz, közeli erdőkbe 

 Egészségnevelési hónap- vetélkedő felsőben, alsóban „Mosolygó fogak” 

program 

 Szelektív hulladékgyűjtés az iskola épületén belül( papír, PET, elem, 

Alumínium) 

 Madarak etetése 

 Őszi munkák a kertben- kiskertészekkel ill. technika és term. tud. órákon 

 Tökfaragás és őszi termések felhasználása 

 Karácsonyi díszek természetes anyagok felhasználásával 

 A füvészkert gondozása és a tanítási folyamatba való bekapcsolása folyamatos.  

 Az osztályokban és az aulában is nagy gondot fordítunk a növények 

gondozására. 

 Kiskonyhánkat rendszeresen használják a szakkörösök, osztályok. A kertben 

termelt növényeket felhasználják. 

 Az Iskolakert Hálózat pályázatán Iskolamentori címre pályáztunk és nyertünk, 

ami 1 millió forintos eszközbeszerzéssel, ingyenes képzéssel járt. A program 

megvalósítása a következő évek feladata lesz. 

 

Digitális tanrend: testnevelés órákon, a természettudományos gyakorlatokban, 

rajz órán, környezetismeret órákon folyamatosan kaptak a tanulók olyan 

feladatokat, amelyeket a saját kertjükben kellett elvégezni és arról beszámolni. 

 

12. KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG 

A könyvtáros pedagógus, Bedicsné Szép Ilona beszámolója: 

„Tanév elejére sokak segítségével sikerült egy gyerek és olvasóbarát könyvtár 

kialakítása. Pár hét alatt elértem, hogy zömében az alsó tagozatos tanulók közül 

többen rendszeres könyvtárba járók lettek. Több új taggal is gyarapodtunk. Ezek 

mindenképpen pozitívumok. A felsősök bevonása már sokkal nehezebb, sajnos az ő 

esetükben a telefon jelentősebb szerepet játszik mint a könyv. A 2. félévben arra 



törekedtem volna, hogy minél több felsős diák forduljon meg a könyvtárban. Szerettem 

volna  közös színházlátogatási élményt is megbeszélni velük, erre remek helyszín egy 

iskolai könyvtári olvasókör. Erre csak egyszer került sor, mert a helyzet megváltozott. 

A digitális oktatásra történő áttérés új helyzet elé állított. Igyekeztem változatos 

feladatokat küldeni a kurzuson keresztül az érdeklődőknek. Tankockákat készítettem, 

teszteket és kvízeket állítottam össze, de rendszeresen tájékoztatást adtam aktuális 

dolgokról: letölthető könyvek, virtuális múzeumlátogatások… 

Könyvállományfejlesztés során vásároltunk kötelező olvasmányokat, ismeretterjesztő 

könyveket, illetve a szakköri tevékenységekhez használható kiadványokat. 

 A megyei könyvtárnak köszönhetően az idén is folyamatosan cserélődtek a könyvek. 

13. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, PARTNEREINK: 

- Szombathelyi Tankerületi Központ- napi kapcsolat 

- Szülők Közössége  

- Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara- pályaorientáció 

- Zala Megyei kereskedelmi és Iparkamara- pályaorientáció 

- Vas Megyei Iparszövetség, Szabó László - varró szakkör támogatója 

- Képességvizsgáló: Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, 

- Környező iskolák- kistérségi versenyeken való kölcsönös részvétel 

- Gothárd Tiborné – védőnő- rendszeres vizsgálatok, versenyre készítés 

- Rendőrség, Léber István- rendszeres kapcsolat- versenyre készítés, 

támogatás 

- Óvodák 

- Önkormányzatok- utaztatásokban továbbra is sokat segítenek,  

- ELTE Szombathely- pályázati együttműködés „Észbontogató verseny” 

- Színházak: Zalaegerszeg- bérletes előadások, Vasvár –bérletes előadások, 

14. TANULÓBALESETEK 

Testnevelés órán és szünetekben történt apróbb sérüléseket el tudtunk látni. 

Sajnos nagyobb balesetek is történtek:  

Baán Olivér- könyöktörés 

Glavánovics Dominik- csuklótörés 

Kovács Fanni – orrtörés 



Balázs Bence- rándulás 

A balesetek játék közben történtek, amit nem lehetett volna megelőzni. A gyerekek 

figyelmét felhívtuk, hogy futkosás és játék közben jobban vigyázzanak magukra és 

társaikra is. Természetesen az ügyeletes nevelők figyelmét is felhívtuk ismételten az 

esetlegesen előfordulható balesetekre, azok megelőzésére. 

 

 

15. PÁLYÁZATOK: 

 Útravaló – 3. fő 8. osztályos tanulóval a továbbfutó program folytatódik, a 7. 

osztályosok az idén csak várólistára kerültek 

 Eötvös Loránd Tudományegyetemmel (ELTE) által benyújtott pályázatban 

partnerként az idei tanévben is közreműködünk. EFOP-3.4.4-16. A 

felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és 

kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI (matematikai, 

természettudományos, informatikai és műszaki) szakok népszerűsítése a 

felsőoktatásban címmel.  

 Az ELTE pályázatán belül az idén is részt vettünk az „Észbontogató” versenyben, 

amelyet digitálisan fejeztünk be. Az összesítésben az egyik 8. osztályos tanuló 3. 

helyezést ért el. 

 Az Iskolakert Hálózat pályázatán Iskolamentori címre pályáztunk és nyertünk, ami 

1 millió forintos eszközbeszerzéssel, ingyenes képzéssel járt. A program 

megvalósítása a következő évek feladata lesz. 

12. A FÉLÉV SORÁN MEGVALÓSULT PROGRAMOK 

 

2019. Szeptember 

Időpont Program, feladat Felelős Megjegyzés 

5-6. 10-
13. 

Úszás vezetőség, Miklós 
Ferenc 

Vasvár Szentkút fürdő 

18. 
szerda 

Szelektív gyűjtés  papír és alumínium 

9-13. DÖK megalakulás- 
ötletbörze 

Völgyi László  



14. 20 km-es 
teljesítménytúra 

Kiss Csaba  

12-13.  Alsós nevelők képzése- 
Szombathely 

minden alsós nevelő CODES ATHU074. 
sz. projektünk   

17. kedd 
délelőtt 

Pályaorientációs Show Kiss Csaba, Miklós 
Ferenc 

7-8.o. vonattal ingyen 

18-19. Munkaközösségi 
megbeszélések 

mk. vezetők  

23. Jelzőrendszeri 
megbeszélés 

Polgár Antalné Osztályfőnöki jelzések 

24. kedd Kuruc nap előkészítése- 
szervezők 
megbeszélése 

vezetőség – DÖK MF, 
MCS-né 

rajzverseny 

25 
szerda 

Szülői értekezlet 1. Osztályfőnökök Intézményvezetői tájékoztató 

27. 
péntek 

EDN nap Miklós Ferenc és 
testnevelést tanítók 

2019 m futás, tanórákba 
beépítve, DÖK javaslat, + 
égészséges táplálkozás ( Cola 
mentes nap. „Csak csapvizet 
igyál”-nap) 

28.  Szombathely ELTE- 
kutatók éjszakája 

Polgár Antalné, 
Hollósy Szabolcs 

„Észbontogató” programban 

szept.30-
okt.2. 

Világ legnagyobb 
tanórája 

HSZ, PA-né Felsős természettudományi 
órákon 

 Útravaló pályázat 
benyújtása 

vezetőség, KCS, PÉ, 
VL 

 

utolsó 
hét 

Óvónők fogadása- 
óralátogatásra 

1. o. ofő. szakmai tapasztalatcsere 

30.  Iskolafogászat – 
doktornő helyben végzi 
a szűrést 

osztályfőnökök  

Alsós színház szervezése – Német Pálné  Felsős színház szervezése – Bedicsné Szép Ilona 

2019. Október 

Időpont Program, feladat Felelős Megjegyzés 

2.szerda SZK gyűlés 1.   

3.csütörtök Kuruc nap História futás 
3 órát beírunk 

vezetőség, MF, 
DÖK 

egyéni sportbajnokságok 
igény szerint 

4.péntek  Tanítás nélküli 
munkanap: tantestületi 
tanulmányút - Őrség 

Kiss Csaba  



7.hétfő Okt. 6. megemlékezés Völgyi László, 
ének: BDala Lívia,  

képek: Molnár Csabáné 

10. Csütörtök Ötpróba körzeti verseny Miklós Ferenc és 
a vezetőség 

DÖK segít 

18.péntek Őszi kézműves 
foglalkozás 

Molnár Csabáné 
és Harangozó 
Dóra, Halász 
Erika 

tökfaragás és egyebek 

19. szombat  Őszi kerékpáros túra- Jeli 
arborétumba 

Polgár Antalné és 
Németh Pálné 

 

22. kedd Okt. 23-i ünnepély Zrinszki János énekkar, tánc 

28-29. +30. KAP képzés a 
pedagógusoknak 

  

28-31. Őszi szünet  utolsó tan nap okt.26. 
első tan. nap nov.5. 

2019. November 

Időpont Program, feladat Felelős Megjegyzés 

7.  Komplex verseny- 
Vasvár 

alsós nevelők  

13. Pályaorientációs nap osztályfőnök+ 
vezetőség 

tanítás nélküli 
munkanap 

11-12.  NMI  LEP képzés PA-né, Bedicsné 
SzI. 

 

14-15. és 14.,16 KAP képzés  PA-né 15. péntek ig. 
szünet 

20. szerda Egészségnevelési 
nap vetélkedővel 

Alsós mk., Hollósy 
Szabolcs 

 

21. Mesevetélkedő 
alsósok  

Alsós 
munkaközösség 

 

21.  Püspökmolnári  foci 
kupa- terem 

 09:00 

26-27.kedd-szerda Nyílt napok minden pedagógus  

28. Felsős színház Bedicsné Szép Ilona  

    

29.  Advent 1. 
gyertyagyújtás 

1. és 7. osztály  

29.  Mindszenty 
Emlékverseny  
csapatverseny 

  

 

2019. December 

Időpont Program, feladat Felelős Megjegyzés 

2. kedd SZK gyűlés 2.  Polgár Antalné  

6.  Mikulás SZK és a vezetőség 
2-7. osztály 

Fejes József 
 



Advent 2. 
gyertyagyújtás 

ajándék előadás 
(Griff) 

7. szombat dec. 24. 
kedd helyett 

tanítás   

13.péntek Lucázás  
Advent 3.  

B-é Dala Lívia 
3. és 6. osztály 

 

14. szombat dec. 27. 
péntek helyett 

MOZI  Kaczor Kft 
felajánlása 

4-18. Adventi kézműves 
foglalkozások, 
készülés a vásárra 

Harangozó Dóra, 
Németh Pálné, 
Polgár Antalné, Pais 
Éva 

mézeskalács, 
díszek, sütemény, 

16-19. Karácsonyi műsorok 
a környező falvakban 

alsós mk.  

20. péntek  Advent 4. 
gyertyagyújtás a 
templomban +  
Karácsonyi műsor és 
osztályok karácsonya 
koncert  a 
templomban,  
 
VÁSÁR az iskola 
udvarán 

4.és 5. 
osztály 

 
 
 
 
vezetőség, SZK 

 

23-jan.3. Téli szünet   

 

2020. Január 

Időpont Program, feladat Felelős Megjegyzés 

6.  LEP „Padlás” 3. o. és 5. 
o. 

Polgár Antalné Kísér: Pais Éva, 
Balaskóné D.Lívia, 
PA-né 

7. Pályaválasztási szülői 
értekezlet 

Miklós Ferenc  

8. NETFIT mérés indul Miklós Ferenc  

15.szerda Anyanyelvi verseny – 
felsősök 

Szökrönné Sári Ibolya 
és Bedicsné Szép Ilona 

 

16.  Alsós színház Németh Pálné  

23.csütörtök Zeneiskolások félévi 
koncertje 

Zeneiskola tanárai  

24.péntek 14:00 Osztályozó értekezlet minden pedagógus tanulószoba nincs 

28. kedd  Korcsolya 2.o. és 3.o. 
osztályfőnökök 
és PA-né 

 

28. kedd délután Pszichológus  4 fő: Ambrus Levente 
+ 

30. csütörtök korcsolya felsősök. ZJ s PA-né  



31.péntek Féléves értesítők kiadása ofők  

31.  Kölyök kupa Gersekarát Miklós Ferenc  

2020. Február 

Időpont Program, feladat Felelős Megjegyzés 

6. csütörtök Félévi tantestületi értekezlet 
vendég: Családsegítő 

képviselői 

Polgár Antalné tanulószoba 
nincs 

7. péntek SZK gyűlés Polgár Antalné farsang, 
alapítványi bál 
előkészítése 

12. szerda Szülői értekezlet 2. Osztályfőnökök  

13.  Alsós színház Vasvár NP-né és alsós nevelők  

15. szombat  Farsang ofők, DÖK Faluházban 

22. szombat Alapítványi bál SZK, vezetőség Faluházban 

27. csütörtök Felsős színház 
Zalaegerszeg 

Bedicsné Sz. Ilona  

 

Március 

Időpont Program, feladat Felelős Megjegyzés 

2-6. „Pénz7”  Kiss Csaba 8. osztályos 
csapatokkal 

23-27. Digitális témahét HSZ, HE,KCS,VL digitális 
oktatásban, 

informatika órákba 
beépítve  

20.péntek Víz világnapja márc. 
22. –  

PA-né MCs-né HSZ Tanórákba 
beépítve 

1-14 Úszás: 3. és 5. 
osztály  

PA-né és MF Teskánd 

Az úszásoktatást elkezdtük, de a járvány miatt megszakadt. 

 

Június 

Ballagás, amelyet a rendkívüli helyzetben is hagyományos módon szerveztük meg, az 

egészségügyi előírásokat betartva. Szabadban volt az ünnepély, a vendégek számát 

korlátoztuk, az alsóbb évfolyamokból csak néhány 7. osztályos vett részt. A 8. 

osztályosok online készültek, egyszer próbáltak a helyszínen. Az ünnepélyesség így 

is megmaradt, szép emlékkel köszönhettek el iskolájuktól. A szülők is nagyon hálásak 

voltak, hogy vállaltuk a ballagás hagyományos megtartását. 

 



Július 27-31. és  Augusztus 3-7. 

Két hét nyári napközis tábor az Erzsébet program keretében. 

A turnusok létszáma 20-20 fő volt. 

Változatos, tartalmas programot szerveztünk a diákoknak. Eszközök beszerzésére is 

volt ismét lehetőség. 

 

Győrvár, 2020. 06.15. 

Polgár Antalné 

intézményvezető 


