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1. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK: 

1.1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK  

1.1.1 PEDAGÓGUSOK: 

Foglalkoztatott pedagógusok száma összesen: 19 fő 

Teljes munkaidőben foglalkoztatott főállású: 13 fő 

Részmunkaidőben foglalkoztatott főállású: 2 fő 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott (óraadó): 

angol, ének, logopédus 

3 fő 

Áttanítás Vasvárról fizika  1 ő 

 Tőlünk áttanító 2 fő (Gersekarátra) 

1.1.2 NEM PEDAGÓGUS MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK: 

Titkárnő: 1 fő 

Takarító:1 fő főállásban határozatlan ideig; a járványhelyzet miatt 1 fő főállásban, 

heti 4 órában a tanév végéig  

Karbantartó-takarító:1 fő főállásban határozatlan ideig 

Rendszergazda: 2021. jan. 18-tól heti 5 órában megbízási szerződéssel a tanév 

végéig 

Közfoglalkoztatott:  

Az Győrvári Önkormányzanak köszönhetően 1 fő közfoglalkoztatott segíti 

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

tízórai, ebédeltetés, buszra kíséret, takarítás, egyebek.  

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

számítani. Szinte pedagógiai asszisztensi tevékenységet végez. 

1.1.3 NEHÉZSÉGEK, GONDOK: 

Az előző évekhez képest 2 fő gyógypedagógussal csökkent a létszámunk, ami túlórát 

és pedagógusi leterheltséget eredményezett a tantárgyfelosztásban. 

Egy tartós beteg pedagógus volt a félév során (német szakos), tantárgyfelosztást is 

módosítottunk a helyettesítésére. 

A tanulószobára nagy az igény, az eredményes munka miatt még egy csoport indítása 

lenne indokolt, amihez egy fél állásra lenne szükség. 

 

1.1.4 SZAKOS ELLÁTOTTSÁG: 



Nem szakosan oktatott tantárgyaink: 

Vizuális kultúra: szakkollégiumi végzettségű tanító, színvonalasan oktatja a 

tantárgyat minden osztályban. 

Informatika óra és szakkör:  

- 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. 

1.1.5 PEDAGÓGUS TOVÁBBTANULÁS, TOVÁBBKÉPZÉS: 

- Jelenleg új szak megszerzésére irányuló képzésben nem vesz részt 

pedagógus. 

- Polgár Antalné: „Iskolakerti alapok - továbbképzés ökológiai szemléletű 

iskolakertek kialakításához és működtetéséhez” - 30 órás pedagógus 

továbbképzést elvégezte  

- Németh Pálné: „Z generáció – Fókuszban a digitális generáció”- 30 órás 

- NYDKH218 - A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása_EFOP-

3.2.4-16 - Középhaladó szintű továbbképzést  minden pedagógus elvégezte -120 

órás 

- EFOP 3.3.5. pályázat keretében 4 fő 10-10 órás online képzése a 

táboroztatásra való felkészítés jegyében 

 

1.1.6 MINŐSÍTÉSEK, ÁTSOROLÁSOK: 

- A Ped II. fokozat elérésére portfóliót töltött fel 2020. nov. 25-ig 1 fő 

(Veit-Harangozó Dóra), eredményes e-portfólió védés 2021. 03.25-én 

- 2021. jan.1-től 1 fő pedagógus PED.II. átsorolást kapott  

1.2 TÁRGYI FELTÉTELEK: 

1.2.1 INFRASTRUKTÚRA  

Változatlan: 

Épületek száma: 2 db (nagy épület 47 éves, régi épület 107 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 

Változások: 

- A meglévő iskolakert mellé, az iskola udvarán belül, egy új kert építését kezdtük 

el. Az Iskolakert Alapozó Alprogram III. ütemében mentor iskola címet kaptunk, 

ami komoly eszközfejlesztéssel és feladattal is jár. Ennek teljesítéséhez 

tartottuk szükségesnek az iskolakert fejlesztését.    

- Beruházás, karbantartás, felújítás  

Beruházás: 

2020. november 25-én, elkezdődött az EFOP-4.1.2-2017-00091 pályázat 

keretében a tornaterem építése és iskolabővítés, illetve a meglévő épület 

részleges  felújítása. A műszaki átadás 2021. november 24-29. között várható, 

ezt követően néhány hónap múlva a teljes használatba vétele. 

Karbantartás: 

 Projektorok karbantartása 

 A régi kazán karbantartása megtörtént. 

 Padok, székek javítása –folyamatos 

 Világítás javítása az aulában 

1.2.2 HIÁNYOSSÁGOK, TOVÁBBI IGÉNYEK:  

- Vannak fogyóeszközök, anyagok, amelyeket folyamatosan kellene pótolni.  

- 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. A nagy takarítási igény 



egyik oka, hogy a gyerekek minden szünetben kimennek az udvarra, ami nem 

térkövezett, a cserecipőt nem tudjuk megoldani, így a cipőjükkel sok sárt 

behordanak. A másik fő ok, hogy az aulában tartott testnevelés órák miatt nagy 

a por. 

 

1.2.3 TOVÁBBI KARBANTARTÁS, FELÚJÍTÁS SZÜKSÉGESSÉGE:  

Nagy épületben a legfontosabb: 

- Székek, asztalok, ajtók folyamatos karbantartása. 

- Nyárra tisztasági meszelés és táblafestés aktuális lesz azokban a 

termekben, amelyekre az infrastrukturális fejlesztés nem terjed ki. 

Udvaron: (a korábbi beszámolóimban említett hiányosságok továbbra is 

megoldásra várnak) 

- Az udvari játékok nagy részét le kellett bontani, helyette újakra lenne 

szükség. 

- Az építkezés területigénye miatt a gyermekek mozgástere beszűkült, kevés 

a játék, ezek bővítése szükséges. 

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

- A kézilabda pálya szegélye töredezik, javítani kell. 

- Labdafogó hálók javításra, a tartók festésre szorulnak. 

 

1.3 LÉTSZÁMOK, ÖSSZETÉTEL ALAKULÁSA A FÉLÉV FOLYAMÁN: 

1.3.1. Tanulói létszámok alakulása  - 2020-21. félév vége 
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Távoztak tanév közben, de vissza is jöttek a II. félévben,  

• Nyitrai Ariéla 1.o. 

• Nyitrai Milán 5. osztály 

Érkeztek tanév közben: 

• Schermann Anasztázia 1. o. 

• Schermann Alexandra 8. o. 

• Rigó Daniella Kincső 2. o. 

• Horváth Dávid 4. o. 

• Horváth Bálint 6.o. 

• Király Mercédesz 3.  

• Nagy Dávid 1.  

• Nagy Zoltán 4. 

• Vörös Krisztofer 6.o 

• Horváth Bence 1.o. 

Távozott:  

Kiss Nikoletta 2. o. 

 

 

1.3.2. Települések szerinti megoszlás   

• -12 TELEPÜLÉSRŐL JÁRNAK HOZZÁNK TANULÓK 



 

 

Bejárók száma: 113 fő ( 75%) . A legtöbb diákunk Győrvári(34), ezt követi az oszkói( 

30), majd a pácsonyi létszám(19). Körzeten kívülről Vasvárról 12 fő, Telekesről 3 fő, 

Egervárról 1 fő, Szombathelyről 1 fő gyermek tanul iskolánkban. 

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

Menetrend szerinti buszjáratokkal közlekednek a diákok.  

Az órarendet és minden iskolai programunkat az utazó diákokhoz, illetve a 

menetrendhez kell igazítani. Rendkívüli program esetén a szállítást a szülők és az 

önkormányzati falubuszok segítségével tudjuk megoldani. A három hetes nyári 

napközis táborokba is a falubuszokkal történt a tanulók iskolába való szállítása. 

 

1.3.3. SNI, BTM létszám – 2020-21.tanév végén  
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• A felülvizsgálati kérelmeket határidőre elküldtük. 

• Új SNI: 4. osztályba: Schermann Rómeó, Schermann Jázmin 

• Új BTM: Nagy Levente.4.o., Bogdán Krisztián.3.o., Kovács Eugénia 4.o., 

Horváth . Bálint 6.o, Horváth. Dávid 4.o. 

 

1.3.4. HH, HHH LÉTSZÁM ALAKULÁSA  

 

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

1.3.5. VÁLTOZÁSOK AZ ÉV ELEJÉHEZ KÉPEST: 

 

 

 

 

 

 

4 4 5
1 0 0

3 2 2 2 2 1
4 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3

22
19 19

1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 2 2 0 0
4 5 5

0

10

20

30

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

HH, HHH (október, félév, év vége)

HH HHH

 

01.okt félév  

létszám 141 144 151 

számított 168 173 183 

ebből magántanuló 0 0 0 

értékelt tanuló 141 144 151 

bejáró 107 108 113 

SNI 27 29 31 

BTM 13 18 19 

HH 22 19 19 

HHH 4 5 5 

GYEV 34 31 31 



2 A FÉLÉV ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE: KIEMELT CÉLOK, FELADATOK ÉRTÉKELÉSE  

2.1 AZ ELŐZŐ TANÉV DIGITÁLIS TANRENDJÉBŐL ADÓDÓ FELADATOK: 

Az EFOP 3.1.11.19. pályázat feltételrendszere szerinti tervezés tanév elején iskolai és 

tantárgyi szinten is megtörtént. Munkánkat a KRÉTA felületen rögzítettük. 

Elvégeztük a bemeneti méréseket, majd ismétlés után a visszaméréseket. Az 

eredmények alapján folytattuk a szükséges pótlásokat. 

 Általános megállapításunk, hogy a digitális tanrend miatt nagyok voltak a 

hiányosságok, aminek pótlására az első félévben a pedagógusok nagy hangsúlyt 

fektettek. Azoknál nem sikerült ez, akik az első félévben is sokat hiányoztak. 

Az első félév során igyekeztünk a tanulókat felkészíteni a tanév során várható digitális 

oktatásra való átállásra, aminek a második féléves online oktatás során nagy hasznát 

vettük. Fejlesztettük a tanulók digitális kompetenciáit. Sajnos több olyan tanulónk is 

van, akinek a technikai feltételei nem adottak, nekik az iskolából kölcsönöztünk 

laptopot. Sokan csak az okos telefonnal rendelkeznek, amely nem a legideálisabb az 

oktatás során. A felső tagozaton magas volt a passzív diákok száma, ami az 

eredményük rontását eredményezte. 

Pozitívum, hogy a digitális tanrend idején alkalmazott, jól bevált módszertani elemeket 

a jelenléti oktatás során továbbra is alkalmaztuk. Az online kapcsolattartás a 

gyerekekkel és a szülőkkel is jól működik. 

 

 

2.2 A DIGITÁLIS TANRENDBEN VALÓ OKTATÁS  MEGVALÓSÍTÁSA,  

TAPASZTALATAI 

A járványhelyzet miatt nem kellett rendkívüli szünetet elrendelni iskolánkban. A 

második félévben, ahogy az ország minden iskolájában, 2021. márciusától digitlis 

oktatásra álltunk át. Az előző tanév tapasztalatait felhasználva, az alkalmazott 

módszereket tovább fejlesztve dolgoztak pedagógusaink. A kapcsolattartás javult, a 

gyerekek, szülők ügyesebbek lettek, de problémák továbbra is adódtak. A technikai 

feltételek, a szorgalom, a szülői támogatás jó néhány tanulónál hiányos volt, ami az 

eredményekben is megmutatkozott. Ezeknél a tanulóknál a „jelenlétibe” való 

visszatérés után sok hiányosság alakult ki, aminek pótlása a tanév végéig folyamatos 

volt, illetve a következő tanév feladata lesz. Sajnos ezért a lemorzsolódási mutatónk 

is romlott a félévihez képest.  



A legtöbb nehézség a legkisebbeknél jelentkezett, de tavalyhoz képest fejlődés volt az 

oktatás formája és a tanulók, szülők munkájában is. Minden pedagógus előnyben 

részesítette a hangos órákat és a videós órákat, így a jelenlét és aktivitás is jobban 

ellenőrizhető volt.  

A digitális oktatás alatt folyamatosan biztosítottuk a pedagógusi felügyeletet. Naponta 

7-10 gyerek vette igénybe, inkább felsősök. A számítástechnika teremben biztosítottuk 

a technikai feltételeket. A felügyelő tanárok, igény szerint, mindig segítséget nyújtottak 

a tanulóknak.  

Oszkó irányából a falugondnoki buszokkal tudtuk a bejutást megoldani, mert erre az 

időaszakra a járatos buszokat sajnos nem üzemeltette a Volán. 

A jelenléti oktatásba való visszatérés fokozatosan történt, az alsósok előbb kezdtek, a 

felsősök később.  

A pedagógusok véleménye szerint az előző évhez képest a gyerekek jobban 

használták a platformokat, a szülők is ügyesebbek lettek. A differenciálást ebben a 

tanítási formában is megoldottuk. Az igazi gondot azok a diákok okozták, akik nem 

voltak az órán aktívak és a feladatokat nem küldték be. Náluk az eredmény félévhez 

képest romlott. 

A jelenlétibe való visszatéréskor megint tapasztaltuk az antiszociális viselkedést, a 

kicsiknél az iskolai szabályokat újra kellett tanítani.  

A következő tanév elején ismét egy intenzív ismétlést kell beiktatnunk, hogy a 

lemaradásokat be tudjuk hozni. 

Alkalmazott módszerek, platformok: 

Törekedtünk az egységességre, de a pedagógusok egyéni törekvései is szabadon 

érvényesülhettek.  

Volt egy keret, amit mindenkinek használni kellett: Google Tanterem és 

dokumentációhoz a KRÉTA felület. A hangos órák tartásához pedig a DISCOD 

rendszer, bár az idén már többen éltek egyéb lehetőségekkel is.  

 

2.3 A NAT 2020. ÉS AZ ÚJ  KERETTANTERV ALAPJÁN KÉSZÜLT HELYI TANTERV  

Iskolai és tantárgyi szinten is áttekintettük az új NAT és kerettanterv szerinti 

előírásokat, elkészítettük a pedagógiai program és a helyi tanterv módosítását. 

Az 1. és 5. osztályban ennek megfelelően készült el a tantárgyfelosztás és indult az 

oktatás. 



 

2.4 A KAP PROGRAM BEVEZETÉSE  

Cél.: A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, innovatív tanítási-tanulási 

módszerek alkalmazása 

A Kap bevezetése szempontjából módosítottuk a pedagógiai programot ( függelék) 

A pedagógusok megkezdték a módszer bevezetését, szakmai megbeszélést, 

tapasztalatcserét a következő tanévben tervezünk. 

A digitális tanrend bevezetése alatt a KAP módszerek alkalmazása kevésbé 

valósulhatott meg, de mindenki törekedett a helyzetnek megfelelő újra tervezésre. 

Az alprogramok a meglévő szakkörökhöz kapcsolódóan működtek, a gyerekek 

szívesen vették az újdonságokat, ezzel a motiváltságuk is nőtt. 

2.5 A LEMORZSOLÓDÁSSAL VESZÉLYEZTETTEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA  

 

Tanév végére, a félévhez viszonyítva, sajnos a lemorzsolódással veszélyeztettek 

száma ismét növekedett. 

A 3.00 átlagot el nem érők miatti a növekedés, bár néhányan alulról súrolták ezt a 

határt.  

A rontás ezeknél a tanulóknál egyértelműen a digitális oktatás miatt következett be. 

Ők nagyon passzívak voltak azórákon, a feladatokat nem vagy hiányosan küldték be. 

A tanév végi jelenléti oktatás nem volt elég a hiányosságok pótlására. 

A lemorzsolódással veszélyeztettek magas száma nem a pedagógusok munkáját 

minősíti, hisz hosszú ideje azon dolgozunk, hogy javítsunk az eredményeken. A 

„gyerekanyag” egyre rosszabb, sok a tanulási nehézséggel küzdő, a szülők egyre 

kevesebbet tudnak, akarnak segíteni. A gyerekeket név szerint elemezve nem 

meglepő az eredmény, a pedagógusok által befektetett energia nem mindig térül meg. 



 

Az első osztályosok közül 5 fő ismétli meg az évfolyamot. Az osztályfőnök a szülőkkel 

egyeztetett és a gyermek fejlődését figyelembe véve hozták meg közösen a döntés az 

évismétlésről. A tanító véleménye szerint az érintett kisgyermekek nem voltak 

iskolaérettek, a lemaradást nem tudták behozni a tanév végéig. 

A lemorzsolódást segítő tevékenységünk: 

• KAP módszer bevezetése, motiváció növelése 

• Az osztályfőnökök az eddigieknél is jobban odafigyeltek a hiányzásokra, a 

szülőkkel telefonon rendszeresen tartották a kapcsolatot.  

• Az IPR rendszer keretében esetmegbeszélésen értékeltük előmenetelüket. 

• A családsegítővel ebben a évben telefonon tartottuk a kapcsolatot. 

• Tanulmányi munkájukat a tanórai differenciálás mellett fejlesztő és felzárkóztató 

foglalkozásokon segítjük. 

• Szakköri tevékenységet folytathatnak (sport, művészet, tantárgyi, egyéb). 

• Az iskolakerti tevékenységben néhányan szívesen vesznek részt. 

 

2.6 AZ INTERNET VESZÉLYE IRE VALÓ FIGYELEMFELHÍVÁS  

Az osztályfőnöki órák kiemelt feladata volt, de szükség szerint a többi pedagógus is 

beépítette, beépíti óráiba a témát. A beszélgetések mellett oktató filmeket néztek és 

megbeszélték, értelmezték a szituációkat. 

Tapasztalatunk, hogy egyre több gyerek él a virtuális világban és sajnos ehhez a 

szülők is partnerek. 

Külső előadót a járványügyi helyzet miatt nem fogadhattunk, de a következő tanévben 

tervezzük. 
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2.7 TAGOZATVÁLTÁS  

Az 5. osztályos osztályfőnök és felsős tanárok az év elején megbeszélést tartottak az 

5. osztályosokkal kapcsolatban. Az alsós nevelők átadták tapasztalataikat a gyerekek 

magatartásával, szorgalmával és teljesítő képességével kapcsolatban.  

Az 5. osztályos osztályfőnök nagyon odafigyel a gyermekekre, szülőkkel, 

pedagógusokkal rendszeresen tartja a kapcsolatot. 

Tapasztalat, hogy az átállás nem volt zökkenőmentes, de az első félév végére már 

több tekintetben is javulás tapasztalható. Nagy létszámú, összetételt tekintve nagyon 

vegyes összetételű osztály. Érdeklődési körürük is széleskörű. A problémák 

elsősorban a magatartásukból adódtak, ami az 5. osztályos átállásnak, kamaszkornak 

is betudható. 

Tanév végére javulásról számolt be az osztályfőnök. A gyerekek megszokták a 

többtanáros oktatást, egyre jobban meg tudtak felelni az elvárásoknak. A közös 

osztályprogramok jól sikerültek.  

Minden osztály más összetételű magatartás, képesség tekintetében is. Ehhez a 

pedagógusoknak is alkalmazkodni kell, csak úgy érhető el hatékonyság a munkánk 

során. Erre az osztályra is igaz ez, a sokféle gyerekhez többféle módszerrel kellett és 

majd kell is közeledni. Egyaránt biztosítjuk a felzárkóztatást, a tehetségek 

kibontakoztatását. 

2.8 ÖKOTEVÉKENYSÉG - ISKOLAKERTI PROGRAM 

Iskolakerti program: 

A tanév kiemelkedő tevékenysége az iskolakerti program fejlesztése: Az 

Iskolakertekért Alapítvány Iskolakert fejlesztési programjában mentor iskola címet 

kaptunk, ami újabb feladatok elé állítja közösségünket.  

Kertünk specialitásának a Kneipp elvek iskolakerti tevékenységünkbe való beépülését 

választottuk. 

Eredmények: 

• 1 millió forint értékű eszközbeszerzés 

• Online nyílnapokon részvétel 

• Saját online nyílt nap tartása- PPT-ben bemutattunk iskolánkat 

• Képzés: Polgár Antalné: Iskolakerti alapok - továbbképzés ökológiai szemléletű 

iskolakertek kialakításához és működtetéséhez 30 órás pedagógus 

továbbképzést elvégezte  



• Online konferenciákon tapasztalatszerzés 

• Mentorálás: egy agrármérnök és az alapítvány elnöke  

• Szakmai anyaggal hozzájárulás a mentor kézikönyv összeállításához 

• Kertbővítés szülők bevonásával 

• Aszalás iskolai és osztályszervezésben az új, napelemes aszalógéppel. 

Feladatok: 

- Évente online nyíltnap tartása (5 éves fenntarthatóság) 

- Iskolakerti tevékenység fokozottabb bevonása a nevelés-oktatás 

folyamatába. 

- Szabadban tartott órák számának növelése 

- Új kert építésébe kezdtünk, amit tavasszal be is fejeztünk, illetve 

folyamatosan fejleszteni, gondozni kell. 

- Nyári napközis tevékenységben jelenjen meg a kerti tevékenység 

- A kert nyári gondozását meg kell szervezni 

Hagyományos öko tevékenység, fenntarthatóságra nevelés: 

- Csatlakozás a „Világ legnagyobb tanórájához” 

- Jeles napok megünneplése- túrával, rajzversennyel, fotózással 

- Takarékosság: energiával, papírral, vízzel 

- Szelektív hulladékgyűjtés az iskola épületén belül 

- Osztályfőnöki órákon, szaktárgyakba építve foglalkozunk különféle 

fenntarthatóságra neveléssel (a rajz órák, kézműves szakkör, ttgy, 

természettudományi tantárgyak, technika, életgyakorlat alapú foglalkozás-

KAP) 

- Kertgondozás: ősszel betakarítás, a kert télre való felkészítése 

- Tökfaragás, őszi dekoráció készítése termésekből 

- Osztályok kirándulásai a környéken 

- Egészségnevelési vetélkedő 

- Madarak etetése, megfigyelése 

- Osztályfa ültetése (mindenkori 1. osztály), korábbi osztályfák gondozása 

- Karácsonyi díszek természetes anyagok felhasználásával 

- Az osztályokban és az aulában is nagy gondot fordítunk a növények 

gondozására. 

- Kiskonyhánkat rendszeresen használják a szakkörösök, osztályok. 

Kertművelés formája: 



- Kiskertészekkel minden péntek délután tevékenykedtünk a kertben vagy a 

kertműveléshez kapcsolódó programot szerveztünk. A gyerekek nagyon 

lelkesek voltak. Elsősorban nekik köszönhető, hogy az új kertünk elkészült 

és a növények szépen fejlődnek. 

- Esővizet felfogjuk a pályázatban nyert tartályokban és abból öntözünk. A 

kertben lévő kerekes kútból is szivattyúzunk öntözővizet. 

- A szülőket is sikerült aktivizálni, ősszel és tavasszal is szerveztünk egy-egy 

kertépítő programot a gyerekekkel, pedagógusokkal közösen. A szülők 

magokat, szaporító anyagot küldtek. 

- A faluban lévő vállalkozók felajánlása: humuszban gazdag föld, háncs 

felajánlása. 

- A kertművelésbe a 3. és 4. osztály is nagyon aktívan bekapcsolódott. Külön 

területet kaptak és gondoztak, osztályszinten is bevontak szülőket. 

Magfogási pályázatban való részvétel: 

- Az iskolakert Hálózat felhívására jelentkeztünk és bevontak bennünket a 

magfogási programba. 

- Három növényhez kaptunk szaporító anyagot (paradicsom, sütőtök, 

napraforgó). A növények szépen fejlődnek, a magfogást ősszel fogjuk a 

gyerekekkel elvégezni. 

Nyári napközi öko tevékenysége: 

A Csodaszarvas nyári napközben (két hét) és az Erzsébet nyári napköziben is 

végeztünk kerti munkát. A gyerekek szívesen öntöztek a meleg nyári napokon, 

az aktuális növénygondozást is elvégeztük.  

2.8.1  EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD,  EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS  

- Ősszel, szeptember 29-én egészséges életmód, egészséges táplálkozás 

témanapot tartottunk osztályszinten. Szerveztek gyalogtúrát, sütés-főzést, 

aszalást az osztályok. 

- Az iskolakertben termelt zöldségféléket a főzőszakkörösök 

felhasználták, igyekeztek mindig valamilyen egészséges, különleges ételt 

készíteni.  

- Az iskola alma programban a gyerekek szívesen fogyasztják a gyümölcsöt. 

A pazarlásra is felhívtuk a figyelmet. 



- Tanév végén a szokásos sportnapot is elsősorban osztályszinten szerveztük 

meg a járványhelyzet miatt, bár a szabadban már egy-egy osztályok közötti 

foci vagy kézilabda találkozót sikerült szervezni. Az osztályprogramokban 

megjelent a gyümölcs és zöldségfogyasztás népszerűsítése is.  

- Nyári napközikben is egy-egy programelem volt az egészséges életmód és 

táplálkozás. 

 

 

 

2.9 BEISKOLÁZÁSI TEVÉKENYSÉG- ISKOLÁNK NÉPSZERŰSÍTÉSE  

Az első félévre tervezett óvónői látogatást megszerveztük, az óvónők és tanítók 

tapasztalatot cseréltek. A tanulók megismerése szempontjából ezek az összejövetelek 

nagyon hasznosak. 

Második félévben a szokásos tavaszi programjaink a digitális tanrend miatt digitális 

formában valósultak meg. 

- Az óvodák látogatása érthető módon elmaradt 

- Az iskolát népszerűsítő és bemutató prospektus elkészült, amit eljuttatunk 

az óvodákba és minden érintett családba. 

- Az iskola honlapján szintén bemutatkoztunk. 

- A beiratkozás előtt minden szülővel felvettük telefonon a kapcsolatot 

- Beiskolázásunk sikeres volt, 15 főt írattak be iskolánkba, ami azt jelenti, 

hogy a beiskolázási körzetben lévő iskolás korú gyerekek mind hozzánk 

jönnek. 

2.10 ISKOLA TANULÓI MORÁLJA – ERKÖLCSI NEVELÉS 

Célkitűzéseinket folyamatosan valósítjuk meg osztály- és iskolai szinten egyaránt. 

Neveltségi szint folyamatos emelése, együttélés szabályainak betartatása- Házirend 

Egyéni felelősségvállalás fejlesztése. 

Megfelelő diák - diák és diák-felnőtt kapcsolatok elvárása. 

Egymás problémáira, elfogadására érzékenyebbé tétel beszélgetésekkel, 

drámafoglalkozással, közösségi programokkal. 

Az internet veszélyeire való felhívás, preventív tevékenység 

Közösségi programok szervezése, a közösséghez tartozás, a közösségért való 

felelősségvállalás erősítése. 



 

2.11  SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az előző tanév digitális tanrendjének tulajdoníthatjuk, hogy a közösségfejlesztésre 

ismét nagy hangsúlyt kellett fektetni. Ősszel ismét össze kellett az osztályokat 

kovácsolni, néhány gyereknél nagyon is megfigyelhető volt a bezártságból adódó 

antiszociális viselkedés.  

A tanév során az iskolai nagy összejövetelek elmaradtak, ezért az osztályszintű 

közösség- és személyiségfejlesztések kerültek előtérbe. Az önállóságra, önismeretre, 

kritikus gondolkodásra, toleranciára, másság elfogadására nevelés folyamatosan 

szerepel céljaink között. 

Második félévben ismét digitális tanrend lépett be, az addigi pozitív változás ismét 

negatívba hajlott. Tanév végén ismét felzárkóztatás, ismét közösségfejlesztés volt a 

feladat.  

Nagy szerepe volt a nyári napközis táboroknak is a személyiségfejlesztésben. A 

gyerekek nagyon szívesen jöttek vissza közösségben. örömmel láttuk, hogy a 

változatos programok során szinte nem is jutott eszükbe az okos telefon használata, 

tudtak nélküle létezni. Ezért gondoljuk, hogy még nincs minden veszve, de a 

pedagógusoknak nagy kihívás a virtuális világgal való egyensúly megtalálása. 

2.12 TEHETSÉGGONDOZÁS  

- Középiskolai előkészítők, szakkörök a terv szerint működtek. 

- Iskolai szintű „ötpróba” versenyt szerveztük, amin az 5-8. osztályosok vettek 

részt nagyon lelkesen.  

- A sakk és táblajáték verseny népszerű volt, sokan jelentkeztek és vettek 

részt. 

- Asztalitenisz verseny felsőben. 

- Kiskukta verseny a főzőszakkör kertében- nagyon sikeres volt 

- Kuruc nap alkalmából rajzversenyt, kiállítást rendeztünk.  

- A varrószakkör szintén jól működik, az idén főleg 4. osztályosokkal 

- A helyesírási versenyt a második félévben rendkívüli formában( az udvaron) 

bonyolítottuk le, a gyerekeknek nagyon tetszett, sokan próbálkoztak. 

- A robotika szakkör munkája kiemelkedő, ők egy megyei versenyen is részt 

vettek a tavasszal. 

 



2.13 PÁLYAORIENTÁCIÓ.  

- A hagyományos rendezvények helyett online programokon vettek részt 

tanulóink  

- Az középiskolák nyomtatott formában is népszerűsítették intézményeiket. 

- Az osztályfőnök folyamatosan tájékoztatta a diákokat és szülőket.  

- A nyolcadikosok továbbtanulásra jelentkezése sikeres volt, mindenki 

felvételt nyert az első helyen megjelölt iskolába. 

- Az építkezés a pályaorientációs tevékenységünket elősegítette, hisz az 

építőipar minden szakterületét élőben nézhették meg és szemlélhették meg. 

- Az osztályfőnökök ki is használták ezt a lehetőséget minden alkalommal. 

- Sőt ősszel még a régészek munkáját is követlen közelről figyelhették meg, 

hisz régészeti leletek feltárására is or került az építkezés során. 

- A pályaorientációs tevékenységünk valójában egész éves munka, hisz a 

tanórákon, tanórákon kívül is, az egyes tárgyakon, szakkörökön keresztül is 

segítjük a tanulókat, próbáljuk őket a megfelelő irányba orientálni.  

Pályaorientációs napot tavaszra helyeztük át. 

- Osztálykeretben kellett megvalósítani, az osztályfőnökök változatos tevékenységeket 

találtak ki, a gyerekek jól érezték magukat. 

1.o.:Játékok az osztályban, kirándulás a faluban( bolt, posta, hivatal) 

2.o.:Játékos feladatokkal a foglalkozásokat, séta a faluban (bolt, posta, hivatal) 

felelevenítették a helyi foglalkozásokat. Sikerült megnézni ,hogy  az ácsok hogy 

dolgoznak. 

3.o.:GyESEV vonat mozdonyvezetője bemutatta élőben a mozdony vezetését- 

hatalmas élmény volt a gyerekeknek 

4.o.:Szülői segítségadással szakmákkal való ismerkedés 

5.o: Pályaorientációs játékok,  

6.o. Üzemlátogatások: Oszkó: mezőgazdasági vállakozó, cukrászüzem 

7.o.: A falusi vállalkozók meglátogatása: asztalos, fűrészüzem, pálinkafűzde, 

Pályaorientációs kompetencát mérő teszt kitöltése 

8.o.: Zeg tesztpálya meglátogatása, iskolák bemutatóinak megtekintése, 

középiskolásokkal online kapcsolat, interjú. Pályaorientációs kompetencát mérő teszt 

kitöltése 

2.14 MÉRÉSEK  



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

későbbi fejezetben) 

- Az EFOP-3.1.11.19 „Kedvezményezetti településeken működő állami 

fenntartású köznevelési intézmények munkájának támogatása” projektben 

iskolánk érintett. A projekt elvárásai szerint minden pedagógus elvégezte 

szaktárgyában a bemeneti mérést, tanmenetében tervezte a felzárkóztató 

órákat és visszamérte a tanulók teljesítményét. A KRÉTÁ-ban mindezt 

folyamatosan dokumentálta.  

- A tavaszi, országos méréseket lebonyolítottuk. 

2.15 KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSE  

• Gyerekek egyre nagyobb létszámban látogatják, főleg a kisebbek. 

• Rossz idő esetén az ügyelet alatt a látogatók száma is mindig nagyobb. 

• Új könyvek a megyei könyvtártól kapjuk- rendszeresen cserélik. 

• A régi könyveknek gyakorlati haszna nincs, a gyerekek nem használják 

gyűjtésre, nem esztétikusak. ezek selejtezését fokozatosan végezzük. 

• Laptopokat is lehet használni a könyvtárban gyűjtőmunkára, kutatásra. 

• A könyvtár, a mai digitális világban , már nem a gyűjtőmunka helyszíne, 

inkább a szórakozásé, ezért igyekszik a könyvtáros az olvasásra buzdítani 

a gyerekeket, ami a szórakozás egyik legtartalmasabb formája. 

• Nyitva tartás alatt beszélgetések, közös olvasás a jellemző, ezzel is a 

személyiségfejlesztést végezve. 

Terv: építkezés után új helyre kerül - funkciója bővülhet!!! 

3 MAGATARTÁS, SZORGALOM 

 



 

Év végén már csak az első osztályosok kaptak  szöveges értékelést, 

A magatartás és szorgalom jegyek havi megállapításánál az eddigi módszert követjük, 

miszerint az osztályfőnök minden hónapban kikéri az osztályban tanítók véleményét 

írásban, majd az alapján összesít. A Házirendünk szerint az osztályfőnök adja a 

végleges jegyeket, természetesen a dicséreteket vagy az elmarasztalásokat is 

figyelembe véve. Kis létszámú iskolában mindenki mindenkit ismer, gyakran cserélnek 

a pedagógusok tapasztalatot, meghallgatják egymás véleményét, és ez segít a reális 

értékelésben.  

A tanév során tartottunk esetmegbeszéléseket ahol a legproblémásabb gyerekekről 

(HHH, SNI, BTM) informálódtunk, kerestük közösen a megoldást. 

• A járványhelyzet miatt a reggeli iskolai sorakozó elmaradt, az iskolai közösséget 

érintő információk átadása, a szabályok betartatása elsősorban az 

osztályfőnökökre hárult. 

• Buszos utazásnál az első hetekben voltak apróbb problémák, de ezeket 

eredményesen kezeltük. 

• Az építkezés miatt a gyerekek udvari mozgástere csökkent, nagyobb 

pedagógusi odafigyelést igényel. Eddig a baleseteket sikerült elkerülni. 

• Köszönés - napi téma – főleg a kicsiknél van hiányosság. 
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• Önbíráskodás megfékezése – sok idegrendszeri problémával küzdő gyerek 

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

osztályfőnökök jól kezelték a helyzeteket. 

• Osztályok rendjére, tisztaságára a vírushelyzet miatt még jobban figyelünk, 

elfogadhatók az állapotok, rongálás nem volt. 

• Az okostelefonok etikus használatára különösen figyelni kell.  

• Az internet veszélyeire rendszeresen felhívjuk a diákok figyelmét 

 

3.3. DICSÉRETEK, ELMARASZTALÁSOK 

 

 

 

Igazgatói beavatkozásra az év során nem volt szükség, a pedagógusok a 

fegyelmezetlenségeket kezelni tudták. A dicséretek száma is figyelemre méltó. 

 

4 HIÁNYZÁSOK:  

 

 dicséret elmarasztalás 

 szaktanári ofői szaktanári szóbeli ofői 
osztályfőnöki 

írásbeli 

1.    4  

2.      

3. 2     

4. 21 1    

5. 6   6 5 

6. 2 22   1 

7. 1 2 5  1 

8. 1  1   



 

 

Az igazolt hiányzások száma jóval magasabb, mint az előző évi, de ez a 

járványhelyzetnek tudható be. Többen voltak karanténban szülői betegség miatt, 

illetve mindenki komolyan vette, hogy betegen (nátha, köhögés) nem jöhet iskolába. 

Igazolatlan hiányzása 1 tanulónak volt, 5 óra. Az előző évihez képest nagy a javulás, 

kimaradtak azok a tanulóink, akik az előző években többet hiányoztak igazolatlanul. 

Az 5. osztályban volt egy tanulónk, aki éves szinten 504 órát hiányzott, orvosi 

igazolásokat hozott, de sajnos nem tanult semmit, ezért év végén bukott. 

 

5 TANULMÁNYI MUNKA:  

5.1.1 OSZTÁLYOK ÉS AZ ISKOLA TANULMÁNYI ÁTLAGA : 

1. o. félév év vége 

2. o.   4,63 

3. o. 4,29 4,24 

4. o. 4,46 4,33 

5. o. 3,9 3,68 

6. o. 3,77 3,61 

7. o. 3,67 3,63 

8. o. 3,62 3,4 

átlag 3,95 3,93 
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Az iskola félévi tanulmányi átlaga: 3,93 

A tanulói összetételt ismerve iskolánkra vetítve ez az átlag jó. Az osztályok 

összetételét, szorgalmát az eredmények is tükrözik. 

Az 1. és 2. osztály félévkor részletes szóbeli értékelést kapott. 

5.1.2 TANTÁRGYI ÁTLAGOK  

 

 

 

 

5.1.3 KITŰNŐK, JELESEK SZÁMA: 

 

 

A jeggyel értékelt tanulóink 11 %-a ért el félévkor kitűnő és jeles eredményt, év végén 

ez 30 %-ra nőt, ami nagyon jó eredménynek tartunk. Ez is bizonyítja, hogy iskolánkban 

a tanulók képessége, teljesítménye széles skálán mozog. 
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5.1.4 LEMORZSOLÓDÁSSAL VESZÉLYEZTETT TANULÓK, BUKÁSOK  

 

 

6 MÉRÉSEK  

6.1 NETFIT 

A testnevelő tanár és a tanítók a munkatervüknek megfelelően elvégezték a 

méréseket, az eredményeket határidőre rögzítették az informatikai felületen.  

6.2 DIFER  

Az első osztályban a DIFER mérést az első osztályos tanítók  igyekeztek a tanév elején 

minél hamarabb elvégezni, hogy mérni tudják a hozzáadott értéket, hisz csak így 

tudnak a fejlődésről reálisan beszélni Az eredményeket ismertették a szülőkkel is.  

A tanítónők, és a mérés szerint, is az elemi számolás és a szocialitás nagyon alacsony 

szinten van, ez érződött is a félév során. A beszoktatási időszak elhúzódott. 

A további munkát az eredmények figyelembe vételével tervezték a tanítók.  

BESZÉDHANGHALLÁS 

Előkészítő 

szint: 50% 

alatti 

teljesítmé

ny 

Kezdő szint: 50-

69%-os 

teljesítmény 

Haladó szint: 

70-79 %-os 

teljesítmény 

Befejező szint: 

80-89%-os 

teljesítmény 

Optimális szint: 90-100 %os 

teljesítmény 

   12, 11, 26, 23, 

5, 21, 9, 16,  

7, 17, 19, 2, 18, 25, 3, 24, 4, 22, 

13, 10, 15, 6,  8, 14, 20,  
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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 

teljesítm

ény 

 26, 2,  24, 23,  17, 19, 25, 4, 22, 

13, 16, 5, 9,   

12, 11, 18, 10, 15, 

6, 21, 8, 14, 20,    

7, 3,  

 

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 

teljesítm

ény 

 

 

17, 26, 16,  7, 19, 11, 2, 23, 13, 

10, 6, 21,  

12, 3, 24, 4, 22, 5, 

9, 14,  20,   

18, 25, 

15, 8,   

 

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 

teljesítm

ény 

26, 2, 25, 24, 4, 13, 

6,  

17, 19,  12, 11, 18, 

3, 23, 22, 16, 5, 15, 

8, 9,   

21, 14,  20,  7, 10,  

 

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 

teljesítm

ény 

26, 2, 16, 6, 9,   18,  7, 19, 11, 25, 3, 24, 

23, 4, 22, 5, 15, 21,  

17, 12, 13, 8, 14, 

20,   

10,  

 

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 

teljesítm

ény 

 

16,  

26, 14,  7, 19, 11, 2, 18, 25, 

3, 23, 4, 22, 13, 10, 

5, 15, 6, 21, 9, 20,  

17, 12, 24, 8,   

 

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 

teljesítm

ény 

 26, 2, 23,  16, 5, 21, 

9,  

12, 11, 18, 25, 24, 

4, 22, 13, 15, 6,   

17, 19, 3, 10, 8, 14, 

20,  

7,  

 

7 TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK  

 

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

alsós felzárkóztatók x x x x     



fejlesztő BTM x x 

magyar felzárk. 5- 8.     x x x x 

matematika felzárk.     x x x x 

német 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 alsó 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  

könyvtár x 

 

A járványügyi helyzet miatt központi utasításra a tömegsportot, a kézműves szakkört 

és énekkar foglalkozásokat szüneteltettük. A többi szakkört és felzárkóztató, fejlesztő 

foglalkozást megtartottuk. A jelenléti oktatásra visszatérve folytatódtak az egyéb 

foglalkozások is. 

Tanulószobák: 

1. csoport: 1. osztály + néhány 2. osztályos 

2. csoport: néhány 2. osztályos + 3. osztály + 4. osztály 

3. csoport: felsősök 

A tanulószán minden csoportban sokan vannak, célszerű lenne további bontás 

a hatékonyság szempontjából. 

 

 



Osztályprogramok: 

A járvány miatt az iskolai rendezvények elmaradtak, ezért nagyobb hangsúlyt kaptak 

az osztályprogramok. 

Az osztályfőnöki beszámolók szerint az alábbi programokat szervezték: 

- sok időt töltenek a gyerekek között beszélgetéssel, játékkal 

- közösen dekorálják az osztályokat 

- Ősszel az egészséges táplálkozás és témanap alkalmából minden osztály 

programot szervezett 

- Osztály szinten ünnepelték a karácsonyt (díszítés, ajándékozás, délutáni 

összejövetelen játék) 

- Farsang osztályszinten – mindenki beöltözött, játszottak, táncoltak 

- Pályaorientációs nap 

- Osztálykirándulások gyalog, vonattal, kerékpárral, busszal 

- 6., 7., 8. osztály a félév során szervezett sütéssel összekötött 

osztálydélutánokat 

8 ESÉLYEGYENLŐSÉG: SNI, BTM, HH,HHH, MAGÁNTANULÓ  

SNI: 

- Az idei tanévben a helyi gyógypedagógus látja el az összes rehabilitációs 

órát. A gyerekek 1-2 órás fejlesztésen vesznek részt, az akadályoztatott 

tanulónk 3 órában. A felsőben, a második órában kötelezően szaktárgyi 

felzárkóztatón vesznek részt a tanulók. Ez a megoldás jobb, mint az utazó 

pedagógusi ellátás, bár a kolléganőnek nagyobb leterheltséget jelent. A 

foglalkozások órarendbe való elhelyezése is könnyebb volt, hisz nem kellett 

adott napokhoz ragaszkodni. 

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

tanmenetekben is, egyéni fejlesztési terv formájában megjelent. A 

szakvélemények alapján terveztük munkánkat. A differenciálás tanórai 

munkáltatás és a számonkéréseknél is érvényesül.  

- A gyógypedagógussal való kapcsolattartás kiválóan 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. 



- További szaktárgyi felzárkóztatókon is biztosított a fejlesztés (német, 

matematika, magyar) 

- Tanulószobán segítséget kapnak a házi feladatok elkészítéséhez. 

- Továbbra is feladat a pedagógusok együttműködése, kölcsönös 

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

során tartott esetmegbeszélésen pedig tantestületi szinten is 

megismerhettük, hogy ezen gyerekek fejlesztése hogyan halad. 

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: 

- Két fejlesztő pedagógus végzi a fejlesztést, tanulónként heti 1-1- órában. 

- Tanórákon náluk is figyelembe vesszük az eltérő haladási tempójukat és 

terhelhetőségüket. 

- Elsősorban a szövegértés, az elemi számolási készség és a memória 

fejlesztése zajlik játékos és IKT feladatokon keresztül. 

HH, HHH 

- Köztük van a legtöbb SNI-s és BTM-es. 

- A szaktárgyi felzárkóztatókon a többség részt vesz. 

- A tanulószobán segítséget kapnak a házi feladatok elkészítéséhez. 

- Az osztályprogramokba aktivizáljuk őket, ezzel segítve szocializációjukat.  

- Napi háromszori étkezésük ingyenes, iskolagyümölcs és iskolatej program 

révén még kiegészítést is kapnak.  

- A szülőkkel való kapcsolattartás folyamatos. 

- A másság elfogadása, toleranciára nevelésre iskolánkban nagyon figyelünk. 

Kiemelkedő egy hetedikes diákunk esete, aki családon belüli fenyegetettség 

miatt került intézetbe. Ő Szombathelyről jár ki, és remélhetőleg a nyolc 

évfolyamot is nálunk fejezheti be. Az intézeti elhelyezést saját maga kérte a 

testvérével együtt, most jól érzi magát, a tanulmányi munkája is javult. 

9 EGYÜTTMŰKÖDÉS A CSALÁDI HÁZZAL 

o A járványhelyzet a szülőkkel való kapcsolattartás módját is átalakította. 



Az őszi szülői értekezletet több féle módon oldották meg az 

osztályfőnökök (szabadban, fogadóórákon, online) 

o Őszi nyílt napok elmaradtak 

o Telefonon az osztályfőnökök illetve a vezetőség bármely tagja elérhető 

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

o Tavasszal is inkább fogadóórát tartottak az osztályfőnökök, illetve a 

szabadban kiscsoportos beszélgetéseket folytattak. 

o Minden osztálynak van Facebook vagy Messenger csoportja, így az 

információk azonnal eljutnak a szülőkhöz. 

o Iskolai programok, amikben a szülők aktívan közreműködtek: 

Iskolakert építése tavasszal, ősszel 

Mikulás csomagok beszerzése, összeállítása 

Tavasszal a kertépítő szülők és gyermekeit szabadtéri pikniket 

rendeztek 

10 EGYÜTTMŰKÖDÉSEK , PARTNEREINK 

A félév során az alábbi partnerekkel dolgoztunk együtt: 

- 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 

- Nemzeti Művelődési Intézet 

- Képességvizsgáló: Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, 

- Gotthárd Tiborné – védőnő- rendszeres vizsgálatok, 

- Rendőrség, Léber István- rendszeres kapcsolat-  

- Óvodák 

- Önkormányzatok  

- ELTE Budapest - pályázati együttműködés „Észbontogató verseny” 

 

11 TANULÓBALESETEK  

Testnevelés órán és szünetekben történt apróbb sérüléseket el tudtunk látni. 

Nagyobb baleset nem történt. 

12 PÁLYÁZATOK:  



 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. Ennek keretében az „Észbontogató” verseny 

folyamatban van. 

- Informatikai pályázat fenntartási időszakban van: versenyre készülés 

folyamatos 

 

13 JÁRVÁNYHELYZET  

Tanév elején elkészítettük az intézkedési tervet, amit szülőkkel, gyerekekkel 

ismertettünk. 

A tankerület biztosított a járványhelyzet idejére plusz 1 fő 4 órás takarítót, akinek a 

feladata a délelőtti fertőtlenítés. 

Sem a pedagógusok, sem a tanulók körében nem volt megbetegedés. 

Szülők betegsége miatt viszont voltak karanténban gyerekeink. 

Kétszer volt tesztelés, amin 1 fő kivételével minden alkalmazott részt vett. 

A védőoltást 4 alkalmazott kivételével mindenki felvette az intézményben(15 fő). 

 

14 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG BESZÁMOLÓJA  

Németh Pálné munkaközösségvezető értékelése: 

Amilyen rosszul végződött számunkra a tanév, olyan rosszul is kezdődött, hiszen a 

beiskolázás egyik legfontosabb eleme, a tanévnyitó sem úgy sikerült, ahogy az 

nálunk szokás volt. 

Az ősz folyamán az óvónők még meglátogathatták kis védenceiket, aztán bezárta az 

iskola a kapuit az idegenek előtt. 

A legfontosabb feladatunk egymásnak szakmai segítség nyújtása, együttműködés a 

gyógypedagógussal, az alsó osztályokban tanító nevelőkkel. Nagyon sokat 

beszélgetünk a gyerekekről. Úgy látom, minden alsós pedagógus többet van az 

osztályával, mint „normál” időben. 

Megtörtént az új Nat bevezetése 1. o-ban, lezajlott osztályszinten a Difer mérés, 

amelynek eredményéről a szülők digitálisan kaptak visszajelzést. 

A Kap bevezetése folyamatosan történik az alsó évfolyamon is, bár a fennálló helyzet 

éppen a csoportmunkát hátráltatja. 



Folyamatos az alapkészségek mérése, amely a gyerekek aktuális fejlettségi 

állapotát, fejlődésének ütemét mutatja. 

Az iskolakerti programsorozatba is aktívan bekapcsolódtunk- szabadtéri órákat 

tartottak a kollégák- rajz, ének, testnevelés; aszalás, sütés, dugványozás. A 

következő tanévben ezt még szélesíteni, sűríteni szeretnénk. A kiskertészek 

csapatának is vannak alsós tagjai. 

Sajnos a tavasz sem hozott változást. A beiskolázással, óvoda – iskola átmenettel 

kapcsolatos programok elmaradtak. Maradt a kisvsoportos beszélgetés, részemről az 

iskolavezetés munkájában való részvétel.  

A Codes program keretében 1 kolléga online tanfolyamon is részt vett. 

Egy kolléganő minősítése történt meg, amelynek előkészítésében aktívan 

közreműködtem. 

15 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG  BESZÁMOLÓJA 2020/21. 

Szökrönné Sári Ibolya felsős munkaközösség vezetőjének beszámolja: 

„A BECS munkaterve alapján megtörtént Zrinszki János kolléga önértékelése, 

Elkészült a 2021-re szóló munkaterv. 

Előkészítettük Polgár Antalné önértékelését. 

Az 5. osztály tekintetében az alsó-felső átmenet megkönnyítése érdekében 

tanévkezdés előtt megvolt a megbeszélés a tanítóval, majd a félév során többször is. 

Az EFOP pályázatban a pedagógusok részt vettek, a megbeszélések során, igény 

szerint segítettem. 

Az 5. osztályfőnökének munkáját figyelemmel kísértem és támogattam.  

A tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése, kiemelt témája volt a 

munkaközösségi megbeszéléséknek. 

A munkatervből a munkaközösség tagjaira ,ill. rám háruló feladatokat elvégeztük. 

Az egész tantestület, vagy a teljes munkaközösség egyidejű jelenlétét kívánó 

megbeszéléseket, műhelymunkákat, a járványügy helyzet miatt elhalasztottuk, a 

megbeszélések kisebb körben, a járványügyi szabályokat betartva történtek.” 

 

 

 



 

16 A TANÉV SORÁN MEGVALÓSULT PROGRAMOK 

 

Szeptember Program, feladat 

3. cs. SZM megújító gyűlés 

8. k. Ötletbörze éves programterv tantestületi megbeszélés 

9-13. DÖK megalakulás- ötletbörze 

14 Látogatás a ZalaZone Kutatási és Fejlesztési Központba – Szülői segítséggel 

15.. kedd Tejszív edukációs rendezvény 

5-12. Munkaközösségi megbeszélések 

21.- okt.12 Pályaválasztási vizsgálat nyolcadikosoknak 

23 szerda 
1. Szülői értekezlet  

25. péntek EDN nap egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap 

28 Őszi ötpróba- házi verseny 
5-6 o. fiú lány kategóriában 

28. h. Jelzőrendszeri megbeszélés a családsegítőkkel 

utolsó hét Óvónőkkel videokonferencia  

 

2020. Október 

Időpont Program, feladat Felelős Megjegyzés 

2. SZK gyűlés 1.   

5. Őszi ötpróba- házi verseny 
7-8 o. fiú lány kategóriában 

Miklós Ferenc DÖK pedagógusok 
segítségével 

 Osztályfa ültetése, meglévők 
tavaszi gondozása 

Osztályfőnökök, PA-
né 

 

5. Okt.6. megemlékezés az aradi 
vértanukról osztálykeretben 
filmrészletek megnézése, 
megbeszélése 

Völgyi László Képek: Molnár Csabáné 

16. Mentor iskolai online nyílt nap  
 

Vezetőség bemutatkozás, képek, videó 

16.péntek Őszi kézműves foglalkozás Molnár Csabáné és 
Harangozó Dóra, 
Halász Erika 

tökfaragás és egyebek 

22. kedd Okt. 23- filmrészletek 
megtekintése, megbeszélése, 
osztályfőnöki ill. történelem 
órán  

Zrinszki János és 
osztályfőnökök 

dekoráció az osztályokba 

2020. November 

Időpont Program, feladat Felelős Megjegyzés 

6. péntek Megemlékezés a győztes 
GYŐRVÁRI CSATÁRÓL 

DÖK koszorúzás az 
emlékplakettnél és az 
emlékparkban 

Vers: Bedicsné Sz. 
Ilona 
Rajzverseny a csatáról, 
kuruc öltözetről, harci 
eszközökről 
 

24. csütörtök Mesevetélkedő alsósok  Alsós munkaközösség csak osztályon belül 



27. péntek Egészségnevelési nap 
vetélkedővel 

Alsós mk., Hollósy 
Szabolcs 

alsóban osztályon 
belül, felsőben online 

27.  Advent 1. gyertyagyújtás 1. és 7. osztály osztályban 

2020. December 

Időpont Program, feladat Felelős Megjegyzés 

2. péntek 

 

Advent 2. gyertyagyújtás osztályfőnökök Osztályon belül 

11. péntek Lucázás  felelevenítése 
Advent 3.  

B-é Dala Lívia 
 

Osztályon belül 

7-18. Adventi kézműves 
foglalkozások, készülés a 
vásárra 

Harangozó Dóra, Németh 
Pálné, Polgár Antalné, 
Pais Éva 

Osztálykeretben 

18. Karácsonyi ünnepély, 
ajándékozás 

osztályfőnökök Osztálykeretben 

2021. Január 

Időpont Program, feladat Felelős Megjegyzés 

3. kedd 
Pályaválasztási szülői  
fogadóóra 

Kiss Csaba  

11-től NETFIT mérés indul Miklós Ferenc 2021. jan. 11-ápr. 
24, feltöltés vége: 
2021, május 28-ig 

14. Sakk és táblajáték verseny DÖK, Pais Éva  

23 kedd Zeneiskolások félévi 
koncertje 

Zeneiskola tanárai  

29. Asztalitenisz bajnokság Miklós Ferenc  

2021. Február 

Időpont Program, feladat Felelős Megjegyzés 

4. csütörtök Félévi tantestületi 
értekezlet 

Polgár Antalné  

10. kedd Szülői értekezlet 2. Osztályfőnökök Fogadóóra 

18. Kis kukta verseny DÖK, Kiss Csaba  

5-19.  Farsang osztálybuli 
keretében 

ofők, DÖK Járványhelyzet miatt 
osztálykeretben 

2021. Március 

Időpont Program, feladat Felelős Megjegyzés 

1-5. „Pénz7”  Kiss Csaba pénzügyi ismeretek 
órán 

12. péntek  Márc. 15. ünnepi 
megemlékezés- 

osztályfőnökök ofő órán 

22-26. Digitális témahét HSZ, HE,KCS,VL informatika órán 
szakkörön 

19.péntek Víz világnapja márc. 22. –  MCS-né, NP-né, PA-né rajzórán TTGy órákon 

27.péntek Iskolába hívogató – 
helyett iskolát bemutató 

prospekus készítése  

alsós mk., vezetőség elküldése a 
családokhoz 

30. Tavaszi kézműves- 
Húsvétváró 

Molnár CS-né, H. Erika rajzóra 



31.  Nevelési értekezlet, KAP 
bev. tapasztalatai 

vezetőség, mkv. online 

2021. Április 

Időpont Program, feladat Felelős Megjegyzés 

19-23. Fenntarthatósági 
Témahét 

Polgár Antalné, Németh 
Pálné, Halász Erika, …. 

ttgy órákon 

24. NETFIT mérés vége Miklós Ferenc  

    

28. szerda Szülői értekezlet 3. Osztályfőnökök  

30. péntek Májusfa állítása DÖK, Völgyi László  

2021. Május 

Időpont Program, feladat Felelős Megjegyzés 

10.  Madarak és fák napja túra  Hollósy Szabolcs, Völgyi 
László, osztályfőnökök 

 Tanítás nélküli 
munkanap 

2. hét Szelektív hulladékgyűjtés  vezetőség SZM keretében 

20. szerda Idegen nyelvi mérés Pais Éva  

27. szerda OKÉV mérés Hollósy Szabolcs  

28. Helyesírási verseny – 
felsősök 

Szökrönné Sári Ibolya és 
Bedicsné Szép Ilona 

 

28.  SZM segítséggel iskolakert 
építése 

PA_né, NP-né  

2021. Június 

Időpont Program, feladat Felelős Megjegyzés 
4.csütörtök Nemzeti összetartozás 

napja 
Kiss Csaba osztálykeretben 

12. péntek  Ballagás 1., 7. 8. o osztályfőnöke  

15. hétfő  utolsó tanítási nap, 
osztályozó értekezlet 

osztályfőnökök, 
vezetőség 

 

18. péntek Tanévzáró értekezlet és 
ünnepély 

vezetőség, rövid műsor: 
táncosok, PÉ vers 

 

25. péntek Leendő első osztályosok 
szülői értekezlete 

Balaskóné Dala Lívia  

21-25. Nyári napközi 1. hete vezetőség Csodaszarvas pályázat 

2021. Július 

Időpont Program, feladat Felelős Megjegyzés 

06.28-07.2 Nyári napközi 2. hete vezetőség Csodaszarvas pályázat 

5-9 Erzsébet Nyári napközi vezetőség  

25-30 Zánka Erzsébet tábor KCS. NP-é Z-né ZJ, BDL, 
HE,PÉ 

57 fő  

 

 

Győrvár, 2021. 09. 03. 

Polgár Antalné 

intézményvezető 


