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I. Helyzetelemzés 

 

I.1. Tárgyi feltételek 

 

 

Környezetünk kialakítása, tárgyi feltételeink 

 

2021. augusztus 8-án villámcsapás érte az iskolát. A számítógépes hálózat, több számítógép 
és nyomtató is tönkre ment, valamint a riasztórendszer is felmondta a szolgálatot. Tanév 
elejére sikerült a rendszerek megjavítása, és a legfontosabb informatikai eszközök pótlása is 

sikerült:  
4 db Corei3 PC konf. számítógép torony 

5 db dell VostroLaptop 1500 Series 

1 db HP Laserjet WIFI nyomtató 

 

A tanév folyamán még az alábbi oktatási eszközök kerültek beszerzésére: 

1 db interaktív kijelző felület 
Epson tintasugaras nyomtató 

6 db Qilive hordozható CD lejátszó 

 

Az alábbi berendezési tárgyak kerültek beszerzésre: 

3 db labdatartó állvány 

1 db kabáttartó fogas 

30 db Atlasz tanulói asztal  

30 db Atlasz tanulói szék 

1 db Atlasz tanári asztal 
1 dn Atlasz kárpitos tanári szék 

1 db irattartó szekrény a tanáriba 

 

 

 

I.2. Személyi feltételeink 

I.2.1. Pedagógus álláshelyek száma 

 

Engedélyezett pedagóguslétszám: 19 fő 

 

 

I.2.2. Pedagógusok száma 

 

17 fő pedagógus    teljes munkaidő heti 40 óra 

 

Ebből 1 fő gyógypedagógus  heti 14 óra SNI, BTMN gyerekek fejlesztése,  
     10 óra  tanulószobai foglalkozás 

 

1 fő pedagógus    részmunkaidős heti 22 óra 

1 fő pedagógus   részmunkaidős heti 32 óra 

 

  

1 fő pedagógus   óraadó   heti 10 óra 
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Végzettségbeli alakulások (összes pedagógus) 
Főiskolai végzettségű pedagógusok: 

 8 általános iskolai tanító - közülük 4 fő szakvizsgázott pedagógus 

 5 általános iskolai tanár - közülük 1 fő szakvizsgázott pedagógus 

 1 gyógypedagógus 

 

Egyetemi végzettségű pedagógusok: 
 6 középiskolai tanár 

 

 

Alsó tagozat 
Az alsó tagozaton 4 osztálytanító végzi munkáját, valamint Rabi Edit Éva környezetismeretet 

és életvitelt, Sinkó Szabolcsné és Zónai Márta angolt tanít. Tari Klára a napközis 

foglalkozások mellett délelőtt ének-zenét és vizuális kultúrát tanít. Borbola Kitti a napközis 
foglalkozások mellett ének-zenét és vizuális kultúrát tanít. Az 1. osztályt 2 tanító tanítja 
délelőtt, megosztották egymás között a tantárgyakat, és felváltva foglalkoznak délután is a 
napközis foglalkozáson a gyerekekkel.   

 

 

Felső tagozat 

A felső tagozaton 8 szakos tanár végzi munkáját.  
Óraadó pedagógusok: Koréh Istvánné tanulószobai foglalkozást tart. 
 

A sajátos nevelési igényű tanulókat Székelyné Kutasi Krisztina gyógypedagógus fejleszti heti 
14 órában.  

A BTMN tanulók fejlesztését, a logopédiai ellátást és a gyógytestnevelést a kisteleki 
szakszolgálat munkatársai végzik.  

 

A pedagógiai munkát félállásban Kocsisné Benkő Beáta könyvtárostanár és Zónai Melinda 

rendszergazda segítik.  
 

A pedagógusok közül Borbola Kitti, Kala-Czirok Ágnes és Rabi Ágnes Csilla határozott, a 

többiek határozatlan idejű kinevezéssel végzik munkájukat. 
 

 

A kötelező tanórai foglalkozások rendjéhez igazodó hit- és erkölcstan órákat Jenei Norbert 

hitoktató tartja. 
 

Az oktatás személyi feltételei, a szakos ellátottság a nevelő-oktató munkához, a pedagógiai 
program végrehajtásához megfelelő. 
 

 

 

 I.2.3. Tanév közbeni fluktuáció és okai 
 

A tanév közben személyi változás nem történt. 
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I.2.4. Technikai dolgozók száma 

 3 fő takarítónő (2 fő 8 órában, 1 fő 6 órában van alkalmazva) 

 2 fő karbantartó  

 

I.2.4.1. Oktatást segítő munkakörben dolgozók száma 

 1 fő iskolatitkár 

 1 fő 1/2 állású iskolai könyvtáros   

 1 fő rendszergazda (vállalkozói szerződés) 

 

 

 

I.3. Tanulókra vonatkozó adatok 

 

I.3.1. Tanulói létszám alakulása 

 

Tanév eleji létszám 

1. évfolyam    29 tanuló  (1 SNI tanuló) 

2. évfolyam 23 tanuló  (2 SNI tanuló) 

3. évfolyam 22 tanuló  (0 SNI tanuló) 

4. évfolyam 27 tanuló  (2 SNI tanuló) 

5. évfolyam 24 tanuló  (4 SNI tanuló) 

6. évfolyam 32 tanuló  (4 SNI tanuló) 

7. évfolyam 26 tanuló  (5 SNI tanuló) 

8. évfolyam 22 tanuló  (0 SNI tanuló) 

               205 tanuló (18 SNI tanuló) 
 

 

Tanév végi létszám 

 

1. évfolyam     29 tanuló  (1 SNI tanuló) 
2. évfolyam 23 tanuló  (3 SNI tanuló) 
3. évfolyam 22 tanuló  (2 SNI tanuló) 
4. évfolyam 27 tanuló  (2 SNI tanuló) 
5. évfolyam 25 tanuló  (4 SNI tanuló) 
6. évfolyam 30 tanuló  (5 SNI tanuló) 
7. évfolyam 25 tanuló  (5 SNI tanuló) 
8. évfolyam 22 tanuló  (0  SNI tanuló) 
               203 tanuló (23 SNI tanuló)

 

A tanév folyamán az 5. évfolyamra érkezett 1 tanuló, a 6. évfolyamról 2, a hetedik 

évfolyamról pedig 1 tanuló távozott.  
A tanév elejéhez képest a tanulólétszám 2-vel csökkent. 
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I.3.2. Napközis, tanulószobai létszám alakulása 

 

Napközi  
 

Tanév eleji létszám 

 

1. csoport 26 tanuló (1. oszt.)  

2. csoport 21 tanuló (2. oszt.)  
3. csoport 18 tanuló  (3. oszt.) 
4. csoport 24 tanuló (4. oszt.)   

 

 

Tanulószoba 

5. csoport 22 tanuló (5. 8. oszt.)  

6. csoport 18 tanuló (6. 7. oszt.)  

7.csoport  25 tanuló (7-8. osztály) 
 

Összesen:      154 tanuló 

 

 

 

Tanév végi létszám 

 

1. csoport 26 tanuló (1. oszt.)  
2. csoport 21 tanuló (2. oszt.)  
3. csoport 18 tanuló  (3. oszt.)  
4. csoport 24 tanuló (4. oszt.)  
 

 

Tanulószoba 

5. csoport 23 tanuló (5. oszt.)  

6. csoport 17 tanuló (6. oszt.) 

7. csoport 22 tanuló (7-8. osztály) 
 

Összesen:      151 tanuló 

  

A délutáni foglalkozásokon résztvevők száma a tanév folyamán 3-mal csökkent. 

 

 

I.3.3. Ismétlések, bukások száma és okai  
 

Az elbírált 203 tanulóból 1 első osztályos tanuló felzárkóztatásra szorul magyar nyelv, 

magyar irodalom és matematika tantárgyból, 1 hatodik osztályos tanuló – 0,5 % (tavaly 5 

tanuló) tudása nem érte el az elégséges szintet valamely tárgyból.  
 

Ő javítóvizsgát tehet:  

történelem és angol nyelv tantárgyból,  
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I.3.4. Osztály- és tantárgyi átlagok  

 

Alsó tagozat 
 

Az alsó tagozaton a közismereti tárgyak közül kiemelkedik a magyar irodalom (4,2) és az 

magyar nyelv (4,05).  

A leggyengébb a környezetismeret tantárgy eredménye lett 3,68-dal. 

A készségtárgyak tekintetében az testnevelés (4,9) és az ének-zene lett a legjobb (4,83). 

 

Hittaneredményük kiváló lett, az alsós átlag: 4,91, 0,01-dal lett jobb a tavaly év végéhez 
képest (4,9). Itt a legjobb eredményt a 3. a osztály érte el (4,95), míg a 1.a eredménye lett a 
többi osztályhoz képest gyengébb (4,86). 

 

 

Felső tagozat 
 

A közismereti tárgyak közül kiemelkedik az informatika – 5-8. évf. (4,08), technika/életvitel 
- 5-7. évf. (4,02), természettudomány– 5-6. évf. (3,94) tantárgy,  
a leggyengébb a fizika – 7., 8. évf. (3,08), matematika – 5-8. évf.  (3,37) és a történelem – 5-

8. évf. (3,23) és a kémia tantárgy átlaga (3,29).  

A készségtárgyak tekintetében első a testnevelés – 5-8. évf. (4,74) vezet, követi rajz/vizuális 
kultúra – 5-8. évf. (4,54), majd a ének – 5-8. évf. (4,37). 

 

Hittaneredményük 4,48 lett, ami 0,07-dal jobb lett a tavalyinál (4,41). A legjobb eredményt 
az 5.a osztály érte el (4,72). Leggyengébben a 6.b osztály teljesített (4,13).  

 

Az osztályok közül az 1.a osztály (4,62) tanulmányi átlaga a legmagasabb, legalacsonyabb a 

7.a osztályé (3,6).  

Az iskola év végi tantárgyi tanulmányi átlaga: 3,89, amely 0,13-dal gyengébb a tavaly év végi 
eredménynél. (4,02) 

 

Kitűnő tanulmányi eredményt 38 tanuló ért el ebben a tanévben (19 %). Közülük 27 alsó 
tagozatos, ez az értékelt alsó tagozatos tanulók 27 %-a, és 11 felső tagozatos tanuló, ez az 

értékelt felső tagozatos tanulók (11 %).  

 

Dicséretben 51 tanuló (25 %) részesült egy tantárgyból, 33 tanuló (16 %) két tantárgyból, 18 

tanuló (9 %) három tantárgyból, 8 tanuló háromnál több tantárgyból (6 alsós, 2 felsős), ők 
nevelőtestületi dicséretben részesültek (4 %). 
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I.3.5. Magatartás- és szorgalom átlagok 

 

Magatartás 

 

Az elbírált 203 tanulóból példás :                    99                 

    jó :                    65        

    változó:                    35                  

    rossz :                      5                  

  

Az iskola magatartási átlaga 4,24. Tavaly a tanévet 4,31-ra értékeltük, tehát 0,07-os romlás 
tapasztalható. Az alsós átlag 4,46, ami 0,11-dal lett alacsonyabb az előző tanévhez képest 
(4,57).  

A felsős átlag 4,06, ami 0, 05–dal gyengébb a tavalyinál. (4,11).   

Legmagasabb a magatartási átlag alsó tagozaton az 2. a osztályban (4, 61). A felső tagozaton 
a 5.a osztályban (4, 4).  

A legalacsonyabb átlag alsó tagozaton a 4.a osztályban született (4,33). 

A felső tagozaton legalacsonyabb az átlag a 7.a osztályban (3,72).  

 

Osztályfőnöki dicséretet a tanév során 45 esetben adtunk tanulóinknak elismerve a 
közösségért végzett kiváló munkát. (21 alsó tagozaton, 24 felső tagozaton született.) 10-zel 

több osztályfőnöki dicséretet kaptak a gyerekek, mint az elmúlt tanévben.  

 

A pedagógusok 80 alkalommal marasztalták el a tanulókat, ez a szám majdnem kétszerese a 
tavalyinak. (42) 35 esetben adtak a nevelők szaktanári figyelmeztetést (14 az alsós, 21 a 

felsős). Napközis nevelői figyelmeztetésben 7 felsős tanuló részesült. Osztályfőnöki 
figyelmeztetésre 27 esetben került sor (ebből 5 alsós és 22 felsős). A fegyelemsértés 

súlyossága miatt 1 esetben osztályfőnöki intést, 1 esetben osztályfőnöki megrovást, és 7 

esetben pedig igazgatói figyelmeztetést kellett adni.   

A kisebb fegyelemsértések legfőbb oka a tiszteletlen magatartás, a közösség által elfogadott 
szabályok figyelmen kívül hagyása, a házirend megsértése.  Magasabb fokú elmarasztalásra 
bántalmazás, verekedés, tanulótárs testi épségének szándékos veszélyeztetése, 
alkoholfogyasztás, elektromos cigarettázás és emberi méltóság megsértése miatt került a felső 
tagozatos diákok között.  
 

 

 

Szorgalom  

 

Az elbírált 203 tanulóból példás :    88                              

    jó :    58                             

    változó:    38                             

    hanyag:    19                             

 

Az iskola szorgalmi átlaga 4,01, ami a tavaly év végi eredményhez képest 0,01-dal lett 

gyengébb. (4,02).  

Az alsó tagozat szorgalmi átlaga 4,54 ami a tavaly év végi átlagnál 0,03-dal lett magasasabb 

(4,51). 

A legjobb eredményt alsóban a 2.a osztály érte el 4,7-del. A leggyengébb eredményt a 4.a 

osztály érte el 4,37-dal.  
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A felső tagozat átlaga 3,59 ami 0,04-dal gyengébb a tavaly év végi átlagnál.(3,63). A legjobb 

eredményt az 5.a osztály érte el 4,08-dal, míg a leggyengébb teljesítményt a 7.a nyújtotta 3,2-

es átlaggal.  

 

 

Dicséretekben lényegesen többet adtunk, mint tavaly (81), 123 esetben jutalmaztunk, ebből a 
szaktanári dicséret 45, osztályfőnöki dicséret 63, amely leginkább a közösségi munkát, 
valamint versenyeken való részvételt emeli ki. Az év során a felső tagozatban igazgatói 
dicséretet 15 tanulónak adtunk megyei vagy országos vetélkedőn elért eredményért. 
 

 

 

I.3.6. Igazolt és igazolatlan mulasztások száma alsó és felső tagozaton 

Az iskola mulasztási átlaga 15,72 nap/fő (a tavaly év végi 9,39 volt). 6,33 nap/fővel több az 

idén. 

Az alsó tagozatosok mulasztási átlaga: 15,61 nap/fő  

A felső tagozatosok mulasztási átlaga: 15,8 nap/fő 

 

Az igazolatlan hiányzások száma: 268 óra 

 

2021 decemberében először telefonon, majd hivatalos levélben is tájékoztattuk 19 (9,3%) 

(tavaly: 12 - 5,9%) alsós és felsős tanuló szülőjét, hogy a gyermek igazolt hiányzása 
meghaladta a 100 órát. A jelzések száma 7 esettel nőtt. A magas számú hiányzáshoz a 

járványhelyzet is hozzájárult, valamint az is, hogy a szülők a járvány miatt bizonytalanok 
voltak, nem tudták eldönteni, hogy a tünetek alapján mi a gyermek baja. A visszajelzésekből 

kiderült, hogy biztonságosabbnak ítélték, ha a gyermekük otthon marad, főleg, ha a nagyobb 

testvér is megfigyelési karanténban tartózkodott otthon. Az is előfordult, hogy a gyermeknek 
nem volt kedve iskolába jönni, a szülőt megkérte, hogy hadd maradjon otthon, a szülő pedig a 

gyermek kérését teljesítette és igazolta a távollétet, mondván, hogy a gyermekének szüksége 
volt a pihenésre az 1. félév végén. Felhívtuk az érintettek figyelmét arra, hogy a tanulónak 
250 óra hiányzás után osztályozó vizsgát kell tennie, sőt abban az esetben is, ha az adott 

tantárgy tanítási óráinak 30%-át elmulasztotta. 
Igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatban 6 gyermekről 8 esetben tájékoztattuk a Gyermekjóléti 
Szolgálatot írásban a jelzőrendszeri lapon. A hiányzások általában 1-1 napról szóltak. Az 

indoklás: szülő elfelejtett orvosi igazolást kérni. 
1 hatodik évfolyamos diákunk nem akart iskolába járni, helyette a Romániába történő 
visszatérését akarta elérni. Nála 2 esetben történt jelzés. 
Egy 7. évfolyamos diákunk szeptemberben nem kezdte meg tanulmányait így igazolatlan 
óráinak száma meghaladta a 200-at. A gyermeket kerestük az adott elérhetőségeken, nem 

találtuk. Jeleztük a problémát a Gyermekjóléti Szolgálat felé. A problémát kibogoztuk, a 

gyermeket a szülő végül 2021. november elején elvitte magával Németországba.  
 

Két hatodik évfolyamos diákunk gondviselőjét nem csak a hiányzások miatt kerestük meg a 
Gyermekjóléti Szolgálatot, hanem szemüveg probléma miatt is. A gyermekek több hónapja 

rosszul láttak, a szülő viszont nem vitte el őket szemészeti vizsgálatra. Szerencsére ez is 
megoldódott, a vizsgálatok megtörténtek, a gyermekek megkapták az ellátást és a 
tanulásukhoz elengedhetetlen szemüveget.  
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I.3.7. Hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók száma 

 

Hátrányos helyzetű tanulók száma: 20 (9,8%)-számuk 1-gyel nőtt (tavaly 19). 

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 11 (5,4%)  - a tavalyihoz képest változatlan a 

létszámuk. 
 

 

I.3.8. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma  

 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma: 15 fő 

Ez a felső tagozatos gyerekek számának 14,4 %-a, a 2021. október 1-i létszámhoz 

viszonyítva (108 fő). A tavaly év végéhez képest 0,4 %-os, enyhe javulás tapasztalható. 
 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulóknál azonban eredménynek tekinthető, hogy 
közülük csak 1 tanuló kapott év végén elégtelen osztályzatot 2 tantárgyból. Többségük 
hátrányos helyzetű, ingerszegény környezetben él. Örülünk, ha a továbbhaladáshoz szükséges 
minimumkövetelményeket teljesítik.  
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Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

2021/2022 tanév vége  
Tanulmányi átlag- 

eredménye nem éri el a  
közepes (3) szintet, vagy 

tanulmányi átlag- 

eredménye egy félév  
alatt 1,1-et romlott  

Osztály Elégtelen 

osztályzat 
Magatartás 

2 

Szorgalom 

2 

Évism. Veszélyeztetett 100 igazolt 

óra hiányzás 

Kiemelt 

figy. ig. 

SNI, 

BTMN 

GYVT 16. életévét  
betöltötte 

 2 feltételnek kell teljesülnie 

Baranyi Anna 6.a   X    X   

Csuka Zsolt 6.a   X  X   X  

Magony Ferenc 6.a   X       

Török Rebeka 6.b X X X     X  

Összesen: 6. évf. 4 1 1 4  1 0 1 2  

Beke Antónia 7.a  X X    X X  

Csuka András  7.a  X X  X  X X  

Faragó Luca 7.a   X   0    

Rézsó Benjámin 7.a   X    X X  

Rézsó Sándor 7.a   X    X X  

Sári Máté 7.a   X       

Összesen: 7. évf. 6 0 2 6  1 0 4 4  

Bódi Ferenc 8.a   X       

Bódi Zoltán 8.a   X     X X 

Fodor Vivien 8.a   X       

Kiss Petra 8.a          

Lunka Melánia 8.a   X       

Összesen: 8. évf. 5 0 0 4  0 0 0 1 1 

ÖSSZESEN: 15 1 3 14 0 2 0 6 7 1 
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I.3.9. Sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulók 
száma 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók száma: 23 fő 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulók száma: 12 fő 

 

Különleges bánásmódot igénylő tanulók fejlesztése 

Iskolánkban integráltan oktatjuk a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulókat, valamint a 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTMN) küzdőket.  

 

 

SNI tanulóink száma az év végén 23 főre emelkedett, ez a szám tanulóink 11,33%-a. A tanév 
elejéhez képest a számuk 5-tel nőtt. 3 BTMN tanuló SNI besorolású lett, 1 tanuló pedig - új 
belépőként – a szegedi szakértői bizottság vizsgálata alapján kapott státuszt. Közülük 9 alsó 
tagozaton tanul, 14 pedig a felső tagozaton. Mivel az iskolában foglalkoztatunk 

gyógypedagógust, így a tanulók folyamatos fejlesztése biztosított volt. Minden tanuló 
megkapta a törvény által előírt fejlesztő órákat. Az órarend összeállítása során figyelembe 

vettük a szakértői bizottság szakvéleményét és ügyeltünk az életkori sajátosságokra is. A 

hasonló problémákkal küzdő tanulókat, az azonos évfolyamra járókat egy csoportba osztottuk 

be, hasonlóan a tavalyi évhez. A gondot az évközben státuszt kapott tanulók jelentették, mert 
őket is be kellett az adott csoportba sorolni, de így a csoport létszáma maximalizálódott, 
viszont az életkori sajátosságok figyelembevétele a háttérbe szorult. A hasonló 
problématerület kapott nagyobb hangsúlyt. Ideális lenne, ha egy-egy csoportba az azonos 

évfolyamba járók kerülnének, mert közöttük a differenciálás is könnyebb lenne, és az egyes 
tanulók még több odafigyelést kapnának.  
A szakvélemények nyilvántartásából kiderül, hogy alsó tagozaton 1 tanulónál tanulási zavar 
veszélyeztetettség áll fenn az olvasás, írás és a matematika terén, 2 tanulónak diszlexia, 2 

tanulónak diszgráfia, 2 tanuló figyelemzavarral küzd, 6 tanulónak kevert specifikus zavara 
van, Senki nem kapott mentességet alsó tagozaton ebben a tanévben. Minden tanuló esetében 
a szakértői bizottság a probléma figyelembevételét javasolja, illetve az írásbeli munkáknál 
szóbeli kiegészítés lehetőségét, valamint a munkára fordított idő meghosszabbítását. Az utazó 
logopédus felmérte az 1. és a 2. osztályos tanulókat, akiket az osztálytanítók javasoltak. A 
járványhelyzet miatt személyes fejlesztésük elkezdődött, a járványhelyzet fokozódásával 
félbemaradt, a járvány csökkenésével pedig tovább folytatódott.   
Felső tagozaton 14 tanuló rendelkezik SNI besorolással: 4 diáknak diszlexia,  2 tanulónak 
szövegértési nehézsége, 6 diáknak diszgráfia, 4 tanulónak diszkalkulia, 2 diáknak 
figyelemkoncentrációs nehézsége van, 5 tanulónál figyelem zavar áll fenn áll fenn, 5 tanuló 
kevert specifikus zavarral küzd, 2 tanulóra jellemző az aktivitás zavara, 1 tanuló szorongással 
küzd. A szakértői bizottság folyamatosan hívja be az elmaradt vizsgálatokra váró 
gyermekeket kontrollra, náluk a szakértői vélemények visszamenőleg és folyamatosan 
érvényesek a köztes időben is. Sajnos a kontrollvizsgálatok a járványhelyzet miatt csúsznak, a 
tervezettekhez képest átlagosan 3 hónapot. 

2 tanulót magyar nyelv tantárgyból a helyesírás tantárgyrész alól mentesítettünk, 1 tanuló 
pedig az angol nyelv írásbeli részére kapott mentességet. A többi tanulónál a probléma 
figyelembevételét javasolja a szakértői bizottság, illetve az írásbeli munkáknál szóbeli 
kiegészítés lehetőségét, valamint a munkára fordított idő meghosszabbítását. Az ajánlásokat a 
pedagógusok figyelembe vették. A tanulóknak biztosították a szóbeli kiegészítés lehetőségét, 
a több időt, de a diákok sok esetben ezt nem kívánták igénybe venni. 
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Az alsó tagozatos tanulókat a gyógypedagógus személyesen kísérte át a fejlesztő terembe, így 
ők pontosan megjelentek a fejlesztő órákon. Felsőseink is folyamatosan részt vettek a 
fejlesztő órákon, idén nem volt szükség az emlékeztetésre, mindenki tudta az időpontokat, ha 
kellett egymást figyelmeztették. Nagy segítséget jelentett a tanulóknak, ha a feladatokat 
megbeszélték, illetve a gyerekek kérdezhettek, ha valamit nem értettek. Ilyenkor a pedagógus 
segített a feladatok értelmezésében, így a tanulók folytatni tudták a munkát.  
A gyógypedagógus színvonalas munkát végzett. A foglalkozások igazodtak az adott csoport 
igényeihez, a diákok személyre szabott figyelmet, feladatokat kaptak. Sok volt a játékos elem, 

ami felkeltette a gyerekek érdeklődését. Az óralátogatásokból kiderült, hogy a gyerekek a 
feladattípusokat ismerik, a hívószó segítségével be tudják azonosítani azokat. Előfordult 
magatartási probléma – főként a figyelem –és aktivitás zavarral küzdő tanulóknál. Ők 

folyamatosan beszéltek, véleményt mondtak. Úgy tűnt, ezzel a módszerrel akarták magukra 
felhívni a figyelmet és elérni, hogy a pedagógus kizárólag csak velük foglalkozzon. A kolléga 
jól kezelte ezeket a helyzeteket és rá tudta venni a diákokat az együttműködésre.  

  
A BTMN tanulók száma a tanév végén 12 (a tanulók 5,9 %-a), számuk az október 1-i 

állapothoz képest csökkent. 1 tanuló kikerült a rendszerből, 3 tanuló pedig a szakértői 
bizottság véleménye alapján sajátos nevelési igényű lett.  
A BTMN tanulók közül 8 alsó tagozaton tanul, 4 pedig a felső tagozaton. A szakvéleményük 
alapján náluk tanulási nehézség áll fenn az olvasás, a helyesírás és a matematika terén, 

valamint 1 tanuló artikulációs problémái miatt logopédiai ellátást igényel. Heti 2 óra 
fejlesztést kaptak itt helyben, az iskolában. Alsó tagozaton 1 csoportban iskolánk fejlesztő 
pedagógusa heti 1 órában, a törvény által előírt másik 1 órában pedig a Kisteleki 
Szakszolgálat utazó gyógypedagógusa foglalkozott velük. E mellett pedig heti 2 óra 
felzárkóztatáson is részt vehettek, hogy lépést tudjanak tartani társaikkal.  
Felső tagozaton az iskola gyógypedagógusa foglalkozott az érintett diákokkal heti 1 órában 1 

csoportban a tanév folyamán. Náluk is biztosított volt az utazó gyógypedagógus.    

A fejlesztő pedagógus és az osztálytanítók véleménye szerint az alsó tagozatos diákok 
rendszeresen részt vettek a foglalkozásokon, ott a képességeiknek megfelelően dolgoztak. 
Társaikkal együtt tudtak haladni.   
Felső tagozaton a 7. osztályosoknál 1 tanuló esetében jelentkezett gond az utazó 

gyógypedagógusnál. A tanuló a foglalkozáson megjelent ugyan, de passzív volt, nehezen 
lehetett rávenni az együttműködésre.  
 

A tanulók státuszát folyamatosan nyomon követjük, a vizsgálatkérőket határidőre beküldjük. 
A szülők többsége a vizsgálat szükségességével egyet ért, azokat fontosnak tartja. Látja a 
fejlesztések eredményeit. Akad 1-2 szülő, aki úgy látja, hogy a gyermeke nem szorul rá a 
fejlesztésre, mert otthon kifogástalanul dolgozik: olvas, számol, megért mindent, „csupán” az 
iskolában merülnek fel a problémák. A szakvizsgálati kérőlapon megfogalmazott 
megállapításokkal nem ért egyet, de véleményét nem vállalja fel, azt leírni nem kívánja. Őket 
arra biztatjuk, hogy a vizsgálatot végző szakembernek a helyszínen fogalmazza meg 

aggályait.  
 

 

I.3.10. Magántanuló és a tanulói jogviszonyát szüneteltető tanuló nincs az iskolában. 
 

 

I.3.11. Fegyelmi ügy nem volt a tanév folyamán. 
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I.3.12. Belső mérések és azok tapasztalatai 
DIFER-mérés  

 

2021. szeptemberében az 1. osztályos tanítónő megkapta az óvónőktől az első osztályosok 
óvodai DIFER vizsgálati lapjait. Öt tanulónál végzett DIFER vizsgálatot.  
 

4 tanulónak nem voltak mérési eredményei. 1 kislány Németországban, 1 lány és 1 fiú 
Romániában járt már iskolába. Iskolai teljesítményük jó, ezért velük nem végzettl a 

vizsgálatokat. A negyedik tanuló, 1 kislány, ő Romániából érkezett, nagyon gyengén kezdte a 
tanévet, ezért vele a teljes, rövidített vizsgálatot készített. 
 

Vizsgált tanulók: 
- 1 tanuló: Írásmozgás – koordináció 

- 2 tanuló: Elemi számolási készség 

- 2 tanuló: Írásmozgás – koordináció + Elemi számolási készség 

- 1 tanuló: Rövid DIFER vizsgálat 
Egy – egy terület vizsgálati eredménye: 

 Írásmozgás – koordináció: 3 tanulóval végeztem. 
            1 tanuló kezdő szintről (25%) → befejező szinten (79%) teljesített. Ő nagyon lassan,     

de fejlődést mutat írásból. 
            1 tanuló kezdő szintről (25%) → optimum szinten (75%) teljesített. Ő megfelelően ír, 
de nagyon lassú a munkája. 
            1 tanuló előkészítő szintről (13%) → kezdő szinten (45%) teljesített. Az ő iskolai 
teljesítménye nagyon gyenge továbbra is. Folyamatos fejlesztést igényel. 

 Elemi számolási készség: 4 tanulóval végeztem. 
1 tanuló kezdő szintről (59%) → kezdő szinten (62%) teljesített.  
1 tanuló kezdő szintről (64%) → kezdő szinten (69%) teljesített. Mindkét tanulónál 
nagyon lassú fejlődés tapasztalható matematikából. 

            1 tanuló kezdő szintről (52%) → kezdő szinten (69%) teljesített. Ő jól teljesít 
matematikából. 
            1 tanuló előkészítő szintről (43%) → előkészítő szinten (45%) teljesített.  
Ő az a tanuló, aki az írásmozgás- koordinációban is nagyon alacsony szinten teljesített. 
Matematikából is folyamatos fejlesztést igényel. 
 

Rövid DIFER eredmény: 1 tanulót vizsgáltam. 
         A kislány a haladó szinten teljesített. Iskolai munkájában folyamatos, lassú fejlődés 
tapasztalható.  
 

 

I.3.13. Jövő tanévi első osztályosok száma 

A 2022/2023-as tanév első osztályába 24 gyermeket írattak be a szüleik.  
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I.4. A középiskolai felvételi tapasztalatok, felvett tanulók száma 

 

I.4.1. Középiskolai továbbtanulási mutatók 

 

Minden 8. osztályos tanulónk folytathatja tanulmányait a kilencedik évfolyamon. 

Gimnáziumban 7 tanuló (32 %), technikumban: 12 tanuló (54%), szakképző iskolában pedig 

3 tanuló (14 %) tanul tovább. Közülük 20 tanuló az 1. helyen megjelölt iskolába (91 %), 2 

tanuló rendkívüli felvételi eljárás keretében (9 %) jutott be a középiskolába. 
 

 

I.4.2. A középiskolákba felvételt nyert tanulók eredményeiről szóló visszajelzések 

 

2021. őszén 4 középiskolától 6 tanulóról kaptuk meg volt diákjaink 10. év végi tanulmányi 
eredményét. Az akkori 8. osztályból 37-en ballagtak, így az utánkövetés az ő esetükben igen 
nehéz, hiszen csak a tanulók 15%-ról kaptunk visszajelzést. Ez igen kevés. Eredményeik azt 
mutatják, hogy  a középiskolában közepes teljesítményt nyújtanak mind a közismereti, mind 
pedig a szakmai tárgyakból.  

5 diák 9. év végi eredményéről szóló tájékoztatást is kaptunk. Ezen az évfolyamon 20 tanuló 
ballagott, az ő esetükben az utánkövetés 25%-os. 1 tanuló ahogy betöltötte a 16. életévét,  
még a tanév elején abbahagyta középiskolai tanulmányait. Ő azóta napszámban dolgozik. 1 

fiú tanuló 6 tantárgyból kapott elégtelen osztályzatot, ami vagy évismétlést vagy pedig 

iskolaelhagyást jelent, de erről nem kaptunk további tájékoztatást. A maradék 3 tanulóból – 

mindannyian érettségit adó intézményben tanulnak - két diák eredménye 4,5 feletti. Ők 
nálunk is szorgalmasan dolgoztak, ezt folytatták a középiskolában is. 1 tanuló tanulmányi 
eredménye pedig erős közepes, hasonló az itteni eredményéhez.  

2022. februárjában megkértük az iskolákat, hogy küldjék meg részünkre a 2021. júniusban  
elballagott 27 diákunk tanulmányi eredményeit. Minden tanulónkról kaptunk visszajelzést, 
tehát az utánkövetés ezen osztály esetében 100%-os, ami az előző évekhez képest 20%-os 

javulást eredményezett, amivel igen elégedettek vagyunk.  

A 27 tanuló 17 középiskolába íratkozott be. Közülük 8 tanuló gimnáziumba, 12 tanuló 
technikus végzettséget adó középiskolába, míg 7 tanuló szakmát adó, érettségi nélküli 
középiskolába  jár.  
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Továbbtanulók aránya iskolatípusonként 

Az alábbi grafikon diákjaink 8. osztályos eredményét és a középiskolájukban nyújtott 1. félévi 
teljesítményeiket hasonlítja össze. 

 

Év végi és félévi eredmények diagramja 

A 27 tanulóból 1 fiú nem abba az iskolába íratkozott be, amelybe felvették (13. tanuló). Az ő 
esetében ez várható volt, hiszen versenyszerűen sportolt, focizott, és a már nálunk töltött 
tanév során felmerült annak a lehetősége, hogy egy egyesületben folytatja a versenysportot, és 
az ottani iskolában fog majd továbbtanulni. Ezért neki nincs eredménye. 

7 tanuló javított az általános iskolai eredményéhez képest (2, 5, 14, 18, 22, 25, 26) Közülük 4 

tanuló 3 éves, szakmát adó szakközépiskolában (2, 5, 22, 25) folytatta tanulmányait. Úgy 
tűnik, sikerült az érdeklődésüknek megfelelő iskolát választaniuk. Nálunk ők a közismereti 
tárgyakból teljesítettek gyengén. A választott iskolájukban ezeket a tantárgyakat kevesebb 
óraszámban tanulják, ami ösztönzőleg hatott rájuk. 3 tanuló érettségit adó középiskolában ért 
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el jobb eredményt. 1 lány továbbra is kitűnő tanuló, míg egy másik lány csupán testnevelésből 
kapott jó osztályzatot, a többiből kitűnő lett.  

A többi tanuló eredménye gyengébb lett az általános iskolai eredményükhöz képest. A romló 

eredmény elsődleges oka a gyenge teljesítmény, amihez még elégtelen osztályzat is 
kapcsolódik 2 tanulónál 3 tantárgyból. Az ő esetükben is elmondható, hogy a szakmai tárgyak 
gyakorlati részében eredményesebbek, motiváltabbak, az elméleti rész viszont gyengébbre 
sikerült.  

Összefoglalva elmondható, hogy a volt diákok nem okoztak nagy meglepetést. Többségükben 
megállják a helyüket. A gondot a tanulós tárgyak - fizika, magyar - és angol nyelv, valamint a 
történelem - jelentik néhány tanulónál. Ennek okát a kitartásban, az olvasási kedv hiányában, 
a szövegértési nehézségekben látjuk továbbra is. Ezekre az elkövetkező évfolyamoknál 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni.  

 

 

I.4.3. Kiemelkedő tanulói teljesítmények  

„Itt közlekedem, vigyázz rám!” pályázat 

Január 16-án a megyei közgyűlés alelnöke átadta a Kisteleki járás polgármestereinek azokat a 
közlekedési figyelmeztető táblákat, amelyeken 4. osztályos tanulónk, Hunyadi Adrienn 
győztes rajza alapján készültek. A tavaly meghirdetett ,,Itt közlekedem, vigyázz rám!” 
rajzpályázat győztese lett Adrienn rajza. Büszkék vagyunk rá.  
 

Kerek Emese történelmi, néprajzi, természetismereti vetélkedő 

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark idén is meghirdette a három fordulóból álló 
vetélkedősorozatát a Kárpát-medence magyar általános iskoláinak. Iskolánkból két magonc 
(5-6. évfolyam) csapat vállalkozott a megmérettetésre. Nagy örömünkre a 56 benevezett 

magonc korcsoportú csapat közül mindkét csapatunk döntős lett.  
Április 23-án az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkban rendezett döntőn a 12 

legtöbb pontot elért csapat mérte össze erejét. Az elért eredmények magonc kategóriában:  
- 3. helyezett lett a Tűzmadarak csapata (Kiss-Csepregi Tamás, Kovács Zea Jázmin, Szanka 

Míra Alíz, Varga Napsugár 6. b osztályos tanulók).  

- 10. helyezett lett a Jégmadarak csapata (Bárkányi Szandra Lilla, Darabont Annamária, 
Goldmann Gergő, Grósz Ambrus Barnabás 6. a osztályos tanulók). 
Mindkét csapat a fordulók során nagyon színvonalas megoldásokat, feladatokat készített el, 
kiválóan helyt állt. A csapatok felkészítő tanára: Márkus Marianna és Nagymihály Zsuzsanna. 
 

„Barangolás a történelemben és a megyei értékek között” 

A Csongrád-Csanád megyei Önkormányzat vetélkedőt hirdetett általános iskolásoknak 
„Barangolás a történelemben és a megyei értékek között” címmel. A versenybe az ötödik 

osztályosok „Balástyai Barangolók” néven neveztek be. A gyerekek egész napos jutalom 

kirándulást kaptak március 30-án az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba, ahol 

változatos programokon vettek részt, sőt a megye tortáját is megkóstolhatták. A kvízjátékban 
is sikeresen szerepeltek a gyerekek, jutalomként a Szegedi Móra Ferenc Múzeumba múzeumi 

belépőt kaptak.  
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Országos történelmi rajzpályázat 
A Debreceni Benedek Elek Általános Iskola által meghirdetett országos történelmi 
rajzpályázaton a 6. évfolyamról 6 tanuló rajzaival részt vettünk, ahol egy tanulónk, Grósz 
Ambrus Barnabás 3. helyezett lett. Felkészítő tanár: Márkus Marianna 

 

Tavaszköszöntő 2022 verseny  

A Kiskunsági Nemzeti Park szervezésében egy országos, 3 fordulós online versenyen 3 

csapatunk vett részt. A legjobb eredményt a Jégmadarak érték el, 65 csapatból 10. helyezettek 
lettek. A csapat tagjai Grósz Ambrus Barnabás, Darabont Annamária, Szemerédi Dominika. 
A felkészítő tanár Vágvölgyiné Albert Tünde volt. 
 

 

A dr. Beretzk Péter Komplex Természet- és Környezetvédelmi Vetélkedőn részt vevő 

gyerekek most kapják meg a könyvjutalmukat. A versenyt április 29-én Dócon rendezték 
meg. Diákjaink a 4. helyen végeztek. A csapat tagjai: Szél Enikő, Lippai Zsófia és Komáromi 
Attila 8.a osztályos tanulók voltak. Felkészítő tanáruk Koréh Istvánné 

 

A Magyarság KicsiNagykövete verseny 
A Generációk Találkozása Egyesület által meghirdetett versenyre 18 tanuló jelentkezett az 5-

6. évfolyamról. A fordulók során a teljesítményük alapján csökkent a versenyben lévők 
létszáma. Jelen pillanatban a megyei döntőre, amelyet június 23-án tartanak, 9 tanuló készül. 
A megyei döntő 1-3. helyezettjei továbbjutnak az országos döntőre, amelyet szeptemberben 

rendeznek meg. 

 

 

II. Pedagógiai munka elemzése, értékelése 

II.1. Kiemelt nevelési feladatok megvalósulása 

II.1.1. Az elmúlt tanév munkatervében és a vonatkozó intézkedési tervekben foglaltak 
megvalósulása 

 

A 2021/2022. tanévben kiemelt figyelmet fordítottunk az alsó tagozaton: 

 

 A keresztény értékrend kialakítására: a hittanórákat a daltanulás, a közös éneklés, 
rajzolás, játékos feladatok jellemezték, a szeretet hatotta át ezeket az órákat.  

 A tanítók változatos módszerek alkalmazásával próbálták fenntartani és tovább 
fejleszteni az iskolába lépő kisgyermekben a természetes kíváncsiságot, a megismerés 
és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot; 

 Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése céljából augusztusban játékos ismerkedési 
délutánon vettek részt a leendő első osztályosok, szeptembertől játékközpontú 
feladatokkal segítették a kisdiákok beilleszkedését a tanulási tevékenységekbe. Az 
óvónők és a tanítónők a félévben megbeszélték az óvoda-iskola átmenettel kapcsolatos 
tapasztalatikat és levonták a következtetéseket a jövőre vonatkozóan. 

 Kulturált környezet biztosításával, a gyerekek saját munkáinak kiállításával tanítottuk 
őket arra, hogy óvják közvetlen környezetüket, vigyázzanak saját és társaik 
munkájára.  
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 Személyes példamutatással, szeretettel, törődéssel, türelemmel tanítottuk őket az 

alapvető emberi értékekre. 
 Továbbra is fokozott figyelmet fordítottunk az egészséges életmódra, a gyermekek 

játék és mozgás igényének kielégítésére. E céljaink megvalósításához nyújtott 
segítséget az iskolatej és az iskolagyümölcs program. 

 A tananyag feldolgozása során a korszerű, elemi ismereteket, az alapkészségek 
fejlesztését tekintjük fő feladatunknak. Az elmúlt években nagyon sok módszertani 
továbbképzésen vettünk részt, ezáltal változatos, színes, játékos módszerekkel 
alapoztuk meg a bonyolultabb tanulási folyamatokat. 

 Kiemelt figyelmet fordítottunk az SNI-, BTMN-es tanulók fejlesztésére. A tanítási 
órákon differenciált feladatokkal segítették a pedagógusok az ilyen problémákkal 
küzdő gyerekek fejlődését, figyelembe vették problémáikat, nyomon követték 
fejlődésüket. A pedagógusok munkáját 1 gyógypedagógus segítette.  

 

 

5-8 évfolyamon fő feladatunknak tekintettük: 
 

 A készségek és képességek továbbfejlesztését, magasabb szintre emelését. A 
változatos munkamódszerek, az önálló tanulási formák, a kutatómunkák, a házi 
feladatok, a különböző szakkörök segítették a tanultak elmélyítését.     

 A keresztényi értékrend tudatosságának erősítését, a hitélet előtérbe helyezését. A 
hónap szentjeiről való megemlékezéseink is ezt a célt szolgálták. 

 Kiemelt hangsúlyt helyeztünk a különböző szociális körülmények között élő, eltérő, 
értelmi, érzelmi, testi fejlettségű gyerekek együttnevelésére, közös programok 
szervezésére.  

 Diákjainkat igyekeztünk képességeiknek megfelelően felkészíteni a továbbtanulásra. 
Előkészítő foglalkozásokat szerveztünk részükre magyar nyelv- és irodalom valamint 
matematika tantárgyakból. 
A hetedik osztályos tanulóknak Dr. Tóth Éva tartott önismereti foglalkozást. 
Feltérképezték erősségeiket, érdeklődési körüket, tájékozódtak a középiskolák 
fajtáiról, ismereteket kaptak az egyes iskolatípusokról, az ott folyó képzésekről. 
Nyolcadikos diákjaink Dr. Tóth Éva vezetésével ismerkedtek az alapszakmák 
jegyzékével, a szakmai képzésekben bekövetkezett változásokkal, a rájuk váró 
feladatokkal. Október 14-15-16-án rendezték meg a pályaválasztási börzét Szegeden, 
ahol az egyes középiskolák mutatkoztak be. Novemberben Dr. Tóth Éva egyéni 
pályaválasztási tanácsadást tartott az érdeklődő nyolcadikos tanulóknak és szüleiknek. 

Több iskola képviselője is járt a 8. osztályos tanulóknál, hogy ismertesse az iskolákban 
folyó munkát, a képzést, a továbbtanulási lehetőségeket, segítséget nyújtva a 
diákoknak és szüleiknek az iskolaválasztáshoz és később a társadalomba való 
beilleszkedéshez. Január első és második hetében a gyermekek és szüleik egyéni 
tanácsadás keretében az osztályfőnökkel segítségével pontosították a megjelölendő 
iskolák sorrendjét. 

 

A tanulóink és a szüleik ismerik a házirendet, tisztában vannak a jogaikkal, de 
kötelességeikre esetenként továbbra is figyelmeztetni kell őket. Az iskolagyűlések, az 
osztályfőnöki órák, a felmerült problémák tisztázásai segítettek a jogok és 
kötelességek érvényesítésében.  

 Kiemelt figyelmet fordítunk az SNI-, BTMN-es tanulók fejlesztésére és 
felzárkóztatására. A tanítási órákon differenciált feladatokkal segítették a pedagógusok 
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az ilyen problémákkal küzdő gyerekek fejlődését, figyelembe vették problémáikat, 
nyomon követték fejlődésüket.  

 

 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alábbi eszközei, eljárásai érvényesültek:  

 tiszteletben tartottuk a tanulók személyiségét, 
 bevontuk a gyerekeket saját iskolai életük megszervezésébe, 

 figyelembe vettük az oktatás során a tanulók egyéni képességeit, differenciált 
feladatokkal, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokkal, és egyénre 
szabott fejlesztéssel, 

 szeretetteljes, megértő magatartást tanúsítottunk tanítványainkkal, kollegáinkkal, 

a szülőkkel,  
 a feladatok és az elvárások pontos megfogalmazásával kiszámíthatóságot, 

rendet, fegyelmet teremtettünk, 
 keresztény emberi hozzáállásunkkal, családias, bensőséges, nyugodt légkört 

biztosítottunk, 
 a környezet esztétikus kialakításával igényességre, rendre neveltünk. 
  

Pedagógusainkat a Jézusi magatartás jellemezte: „… tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és 
alázatos szívű…” (Mt. 11,29.) 
 

Nevelési céljaink megvalósulását akkor tekintjük sikeresnek, ha iskolánk diákjai a helyi 

tantervben meghatározott követelményeket képességeiknek megfelelően teljesítik, 
rendelkeznek olyan ismeretekkel, készségekkel, amelyek képessé teszik  arra, hogy a 
középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljenek, ismerik a közösségben 
éléshez szükséges szabályokat. 

 

 

Pedagógiai célok 

 

Fontos feladatunk volt, és továbbra kiemelt feladatunk a tanulók ismereteinek, képességeinek, 
készségeinek kialakítása és bővítése: 
 

 Az iskola pedagógiai elveivel való azonosulás és annak megvalósítása nevelő-

oktató munkánkban különös tekintettel a személyes példaadásra. 
 Egységes követelmény- és értékelési rendszer működtetése. 
 Nevelőink továbbképzéseken való részvétele, módszertani megújulása 

 A differenciált óravezetés módszerében rejlő lehetőségek nagyobb mértékű 
alkalmazása. A tanulók hatékonyabb bevonása az órai munkába, több önálló 
munkavégzés, kutatómunka. 

 Kulcskompetenciák fejlesztése mind a 9 kompetencia területen. 
 Alkalmazzuk a tanulói megismerési technikákat, módszereket, eszközöket. 
 Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, az önálló tanuláshoz, a feladat- és 

problémamegoldáshoz, megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit, 
szokásait. 
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 Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát 
(megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikát alkalmazó 
anyaggyűjtés, szerepjáték stb.). Az iskola épít a tanulók kíváncsiságára és 
rendszerezett ismeretek iránti igényükre. 

 A demokratikus életszemlélet kialakítását szolgálja a diákönkormányzat, mely 
szerepet vállal a közösségi programok szervezésében is. 

 Tanórán kívüli tevékenységeink a közösségi élet fejlesztését segítik. A közös 
tevékenység fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési képességét, 
akaratát, segítőkészségét. 

 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka során elvégezzük a diagnosztikus, a 

formatív és a szummatív méréseket. 
 

 
Pedagógiai feladatok 

 

Tehetséggondozás 

A tehetségnevelési programok megvalósíthatóságához elengedhetetlenül szükséges az 
elkötelezett és a témában jól képzett pedagógusok megléte, akik személyiségükben 

alkalmasak és képesek a tehetséges tanítványaikkal való foglalkozások vezetésére, önálló 
programok megvalósítására. Az intézmény szerencsés helyzetben van, mert a tanítók közül 1 
fő tehetségfejlesztő pedagógus is, így ő segítséget tud nyújtani a tehetséggondozásban 
felmerülő feladatok megoldásában, illetve a tehetségek kiválasztásában. 
 

A tehetséggondozás a következő szervezeti formák segítik: 

 tanítási órák 

 hitéleti programok  
 délutáni csoportfoglalkozások 

 tehetségfejlesztő foglalkozások, szakkörök 

 versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályaorientációs foglalkozások, 
 múzeumi foglalkozások, színházlátogatás 

 művészeti csoportok (együttműködésben a Kisteleki Művészeti Iskolával) 
 sportfoglalkozások, házi bajnokságok 

 kulturális és sportrendezvények 

 ünnepélyek, megemlékezések 

 könyvtári foglalkozás 

 egyéb rendezvények 

Ezen tevékenységi formák során szerzett ismeretek tanulóink tehetséggondozása mellett 

elősegítik a továbbtanulásra való felkészülésüket is. 
 

Az alábbi szervezett tehetséggondozó foglalkozásokon vehettek részt tanulóink: 

Előkészítők 

8. osztályban 2 tantárgyból szerveztünk előkészítő foglalkozásokat az első félévben: 
matematikából és magyar nyelvből. A szegedi gimnáziumi előkészítők mellett az itteni 
foglalkozásokat is mindenki látogatta.  

Magyar előkészítő  Nagymihály Zsuzsanna    heti 1 óra 

Matemat. előkészítő  Gállné Leiner Ilona     heti 1 óra 
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II. félévtől a kompetencia mérést előkészítő foglalkozást tartottak: 
Nagymihály Zsuzsanna kompetencia felkészítő 8. évfolyam   heti 1 óra 

Gállné Leiner Ilona  kompetencia felkészítő 8. évfolyam   heti 1 óra 

 

Szükség és igény esetén más tantárgyakból is vállaltak kollégáink a szóbeli felvételire 
felkészítést (pl. angol).  
 

Szakkörök 

Média szakkör  5-8. osztály heti 2 óra  Márkus Marianna 

Hagyományőrző szakkör 5-8. osztály heti 2 óra  Márkus Marianna 

Labdarúgás    4-6. osztály heti 1 óra  Vén László 

Labdarúgás    7-8. osztály heti 1 óra  Vén László 

Labdajáték   5-8. osztály heti 1 óra  Vén László 

 

 

A Kollázs Művészetoktatási Alapítvány által fenntartott Kisteleki Művészeti Iskola zene-, 

néptánc, képző- és iparművészeti tanszaka ebben a félévben is foglalkozott növendékekkel. 
A Motivációs Tanoda délutáni foglalkozásaira felsős diákok is járnak. A sportköri labdarúgás 
mellett a kézilabda foglalkozások több korcsoportban is működtek. 

 

A tervezett szakköröket el tudtuk indítani az év elején. A gyerekek a foglalkozásokon 
rendszeresen részt vettek. Az esetleges távolmaradás oka a legtöbb esetben betegség, 
nyolcadik osztályosok esetében pedig a továbbtanulással kapcsolatos teendők 
(iskolalátogatás, nyílt napok, előkészítők más településen, szülői kérés) voltak. A 

foglalkozásokon igen szép, és színvonalas munkák készültek.  

 

A gyengébb képességű, lassabban haladó és a tanulási kudarcnak kitett tanulók 
felzárkóztatásának segítése 

A következő tevékenységek során történt: 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, egyéni 
foglalkozás; 

 felzárkóztató foglalkozások, 

 felzárkóztató órák – napközi otthonos foglalkozás keretében; 
 szoros kapcsolat a helyi óvodával, a nevelési tanácsadóval és a Tanulási 

Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottsággal; 
 ingergazdag környezet kialakítása; 
 a gyermek személyiségének átgondolt és reális megítélése; 
 a tanuló testi-lelki állapotának minél teljesebb felmérése; 
 ok-okozati összefüggések feltárása; 
 negatív környezeti hatások kiszűrése; 
 a részképesség-kiesések lehetőség szerinti korrigálása; 
 a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

 családlátogatások; 
 a szülők, a családok nevelési gondjainak segítése; 
 a továbbtanulás irányítása, segítése. 
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Felzárkóztató foglalkozások 

Az alsó tagozatos diákok osztályonként 2-2 felzárkóztató foglalkozáson vehettek részt, ahol 

pótolhatták a lemaradásaikat, illetve gyakorolhatták a tananyagot.  A felső tagozaton ebben a 

tanévben rendszeresen, órarendbe illesztve nem tartottak a pedagógusok felzárkóztató 
foglalkozást. 
Szükség esetén, alkalmanként tartottak a szaktanárok felzárkóztató foglalkozásokat, valamint 

a fejlesztő foglalkozásokon alkalmanként a készségfejlesztés egy-egy tantárgyhoz 
kapcsolódóan valósul meg.  
 

Fejlesztő foglalkozások 

A BTMN és SNI tanulóknak a gyógypedagógusok tartottak fejlesztő foglalkozásokat. A 

Kisteleki Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei logopédiai, fejlesztő- és gyógypedagógiai 

foglalkozások tartottak számukra. 
 

 

 

Nevelési célkitűzéseink 

Fiataljaink számára igazi útravaló a küldetéstudat kialakulása: " Ti vagytok a világ 
világossága (Mt 5,14) 

 

A legfőbb emberi értékek keresztény hitünkben gyökereznek, és Jézus életében mutatkoznak 

meg legteljesebben. Ezért a diákok elé példaként Jézust, az őt követő szenteket és a ma 
körülöttünk élő szent életű embereket kell állítanunk. Be kell mutatnunk, hogy a nyolc 
boldogság, a szeretet Himnusz, a sarkalatos erények hogyan lehetnek életük részévé, hogyan 
szólhatnak a ő nyelvükön is.  
 

Tanulóinkban kialakítandó személyiségjegyek: 
 a helyes önértékelés 

 az értékek felismerése 

 józan, megfontolt ítélőképesség 

 mások felé való nyitottság, befogadóképesség, elfogadás 

 a saját akaratunkról való lemondás mások érdekében 

 a szelídség, az alázat, a türelem 

 alaposság kialakítása 

 mértékletesség 

 a bűnbánatra való készség 

 a belső csendre, elmélyülésre való igény 

 hűség Istenhez és embertársainkhoz 

 felelősség magunk, mások és a teremtett világ iránt. 
 

 

Elvárásaink tanítványainktól: 
 Gyerekeink vegyenek részt egyházi programjainkon (ünnepi szentmisék, vasárnapi 

misék,  közös imák, adventi és nagyböjti lelki napok, búcsú, stb.). Segítjük őket hitük 
kibontakoztatásában, a liturgikus és szentségi élet gyakorlásában. 

 Gazdag programok szervezésével ráneveljük gyerekeinket a kulturált szórakozás 
módjára: Farsang, Gyereknap, színházlátogatás, osztálykirándulások, természetjáró 
túrák, sportprogramok stb. 

 Megköveteljük a tiszteletteljes beszédet tanáraikkal, felnőttekkel, társaikkal. 
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 Megköveteljük az alapos, rendszeres, a képességeknek megfelelő munkát, a rábízott 
feladatok lelkiismeretes elvégzését. 

 Megköveteljük a házirend ismeretét és betartását, az iskola épületének, felszerelésének 
és tisztaságának megőrzését. 

 Megköveteljük az ápolt megjelenést, az alkalomhoz illő ruházat kiválasztását. 
 Tanulóink megismerésének, nevelésének legjobb színterei a tanórán kívüli 

foglalkozások, szakkörök, tanulmányi kirándulások, nyári táborok. 
Erkölcsi nevelésünk eléri célját, ha tanulóink ezen elveknek megfelelően élik minden-

napjaikat. 

 

A tanév során megvalósult konkrét feladatok: 
 A hagyományos keretek közötti oktatás feltételeit megteremtettük a koronavírus-

járvány idején. A járvánnyal kapcsolatban a szükséges fertőtlenítőszerek, eszközök 

beszerzésre kerültek, a takarítás, fertőtlenítés ellenőrzésére fokozott figyelmet 

fordítottunk. A tanulócsoportokat, pedagógusokat, szülőket és az iskolával 

kapcsolatba kerülő személyeket tájékoztattuk a járvánnyal kapcsolatos 

óvintézkedésekről, a megalkotott szabályok betartásának ellenőrzése megtörtént. 

 A tantermen kívüli oktatás során tanult tananyagok elmélyítése, a tanult ismeretek 

gyakorlása, pontosítása, a lemaradó tanulók felzárkóztatása volt a cél a tanévben. Ez 

sajnos csak részben valósult meg az újabb fertőzések és a sok hiányzás miatt.   

 A módosított Nemzeti Alaptanterv bevezetése megtörtént az 1-2. és az 5-6. 

évfolyamon. 

 Bűnmegelőzési foglalkozások részben valósultak meg a DADA program keretében a 

6.a és a 6.b osztály számára a koronavírus-járvány és a rendőrség munkatársának 

elfoglaltsága miatt. 

 Az iskolai lemorzsolódási mutató javítása nem sikerült ebben a félévben. A 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma: 15 fő  

Ez a felső tagozatos gyerekek számának 14,4 %-a, a 2021. október 1-i létszámhoz 

viszonyítva (108 fő). Ez megegyezik a tavaly év végi eredménnyel. A tavaly év 

végéhez képest 0,4 %-os, elenyésző javulás tapasztalható (14,8 %). Közülük csak 1 

tanuló kapott elégtelen osztályzatot valamilyen tantárgyból.   

 Az országos kompetenciamérés eredményeinek szinten tartása érdekében a tanulók 

szövegértési és matematikai képességeinek fejlesztése a tanév folyamán folyamatosan 

történt a tanítási órákon, valamint a tavaszi digitális mérés miatt a tanulók  

informatikai ismereteinek elmélyítése és gyakoroltatása is előtérbe került.  
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 Az országos kompetenciamérések ebben a tanévben először digitális formában 

kerültek megvalósításra. A mérések rendben lezajlottak, a tanulók mindannyian 

megjelentek a számukra kijelölt mérési napon. Pótnap kijelölésére nem volt szükség. 

A 6.a és a 6.b osztályos tanulók az idegen nyelvi mérés hallott szöveg értéséhez 

kapcsolódó részét nem tudták megírni, mert a hangfájlokat nem lehetett megnyitni 

egyik napon sem.  

 Az első félév folyamán 7 pedagógus önértékelése készült el, valamint sor került az 

intézményvezető és az intézményi önértékelésre is. 

Összegzés  

A pedagógusok sok kiemelkedő területtel rendelkeznek, a fejlesztendő területek száma 
pedagógusonként 2. Az önfejlesztési tervek feltöltésre kerültek az Oktatási Hivatal 
informatikai felületére. 
A pedagógusok többségénél fejlesztendő terület: 

- A tanulók optimális fejlődését elősegítő, az egyéni fejlődési 
sajátosságokhoz igazodó, differenciált tanítási-tanulási folyamatot 

tervez. 

- Az együttnevelés keretei között is módot talál a tanulók esetében az 

egyéni fejlődés lehetőségeinek megteremtésére. 
- Felismeri a tanulókban a tehetség ígéretét, és tudatosan segíti annak 

kibontakoztatását. 
 

Intézményvezető fejlesztendő területei: 
- A differenciáló, az egyéni tanulási utak kialakítását célzó 

tanulástámogató eljárások ösztönzése. 
- Rendszeresen meghatározza az intézmény erősségeit és gyengeségeit (a 

fejlesztési területeket) ehhez felhasználja a belső és a külső 
intézményértékelés eredményét. 

 

Az intézmény fejlesztendő területei: 
       -    A szülők nagyobb mértékű bevonása az iskola életébe 

       -    A differenciáló, az egyéni tanulási utak kialakítását célzó tanulás- 

            támogató eljárások ösztönzése. 
- Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi 

működés szempontjából kulcsfontosságú sikertényező indikátorok 
azonosítása. 

 

  A sikeres minősítésekhez megkapták a kollegák a segítséget. 

2021. őszén sikeres minősítési eljárásban részt vett pedagógusok: 

  Gera Márta    tanító   Pedagógus II. 

  Zónai Márta    tanár   Pedagógus II. 

Mindkét kollega minősítésére online formában került sor. 

 

 



 24 

II.1.2. Egészséges életmódra nevelés  
Az egészségfejlesztés célja a betegség megelőzése, az egészség megőrzése, továbbá az 
egészségi állapot erősítése és fejlesztése. Programjaink tervezésekor nagy hangsúlyt fektetünk 
a prevencióra.  
Arra törekszünk, hogy tanulóink megkapják a kellő ösztönzést és a szükséges ismereteket és 
tudást az egészséges életvitelhez, értsék az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát, az 
ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek.  

Ebben a tanévben különösen nagy szükség volt ismét az odafigyelésre. Erre a tanévre is 
rányomta bélyegét a koronavírus járvány, amely ismét rendkívüli helyzet elé állította az 

országot. Az iskolában eleget tettünk az egészségügyi elvárásoknak: reggelente kötelező 
lázmérés és kézfertőtlenítés után léphettek be tanulóink az iskola területére. Tanulóink 
figyelmét felhívtuk a rendszeres és alapos kézmosás fontosságára, biztosítottuk számukra a 
szükséges higiénés eszközöket is. Lázas, köhögős, beteg gyermeket az iskola nem fogadott. 

Őket minden esetben hazaküldtük. A hozott intézkedésekről és az alkalmazott szabályokról  
az iskola a honlapon, valamint az osztályfőnökök zárt facebook csoportjukon keresztül 
értesítette a szülőket. 
A tanév során több alkalommal egyes osztályoknak digitális oktatásra kellett áttérni. Január 
hónapban a 2., a 3., a 4., az 5.  és a 8. évfolyam maradt otthon megfigyelési karanténban az 
omikron vírus miatt. Február hónapban ismét a 3. évfolyam került karanténba. Az 

intézkedéssel a járvány terjedését igyekeztünk lassítani, fékezni.  Az otthoni tanuláshoz az 
iskola honlapján adtunk segítséget. A rászoruló családoknak digitális eszközök és internet 
biztosításával igyekeztünk segíteni. Odafigyeltünk az egyenletes terhelésre: célunk az volt, 

hogy a tanulás mellett jusson idő a szabad levegőn játszani, besegíteni a szülőknek az otthoni 
feladatokba is. A pedagógusok a különböző portálokon keresztül tartották a kapcsolatot a 
diákokkal.  
Továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk az egészséges életmódra nevelésre.  
Egészséges és biztonságos környezetben tanulhattak tanulóink. Az iskola és környéke 
rendezett, gondozott. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulókat is bevonjuk a környezet rendben 
tartásába. Média szakkörös diákjaink folyamatosan díszítik az iskolai faliújságot. Az 

osztályközösségek pedig az osztálytermeiket tették szebbé általuk készített dekorációkkal.  
Elvárás, hogy tanulóink tisztán, ápoltan érkezzenek az iskolába. A személyi higiéné része a 
rendszeres ellenőrzés. Kiemelten kezeljük a szűréseket, amelyek a megelőzéshez 
elengedhetetlenek. Évente két alkalommal fogorvosi szűrővizsgálaton vesznek részt 
tanulóink. A védőnők a háziorvosokkal együtt folyamatosan tartják a kapcsolatot az iskolával. 
Elvégzik a szűréseket, az esedékes státuszvizsgálatokat, amelyről a szülőket is értesítik, 
nyomon követik a gyermekek testi fejlődését. A fejtetű szűréskor tanáccsal látják el a 
tanulókat a hajápolással, hajmosással kapcsolatban. Ezeket a tevékenységeket ebben a 
tanévben is sikerült megvalósítani. Idén, sajnos egy új betegség is felütötte a fejét néhány 
osztályban: a rüh. Az érintett családokat fertőtlenítették és folyamatosan megfigyelték a 
védőnők. A tanítók és a testnevelés szakos kollegák pedig folyamatosan figyelték a 
gyermekeket. A vakaródzó, kiütéses diákokat elkülönítették és a védőnők, valamint a házi 
gyermekorvosok segítségét kérték. A hozott intézkedések eredményesek voltak, a 
továbbterjedést sikerült megakadályozni. 
Az egészséges táplálkozás is fontos eleme az egészségfejlesztésnek. Az iskolagyümölcs és az 
iskolatej programnak köszönhetően hetente több alkalommal kaptak tanulóink almát, tejet, 
tejterméket, amit jóízűen fogyasztottak. A legkedveltebb a gyermekek körében a kakaó, a 

gyümölcsjoghurt, illetve a túródesszert. A sajtkrém továbbra sem aratott osztatlan sikert, 

amelynek oka az volt, hogy nehezen fogyasztható a tégelyből, valamint az iskolában étkező 
gyermekek is rendszeresen kapnak tízóraira vagy uzsonnára ilyen jellegű terméket. 
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A helyi önkormányzathoz tartozó konyhán finom ételek készültek, többségében helyi 
alapanyagok felhasználásával. Az élelmezésvezetőnek köszönhetően változatos volt az étrend. 
Egyre szívesebben fogyasztották a sajttal töltött halat, a zöldséges bulgurt és a kölest, a 

különböző rakott zöldségeket is. Megszokják a halas ételeket, az édes-savanyú mártást, a 

zöldséges köreteket, tonhalat. Nagy népszerűségnek örvend a gyros, ilyenkor a joghurtos 
saláta ellen sem lázadnak. A tonhalsaláta, a babsaláta viszont továbbra sem arat osztatlan 
sikert. Sajnos, még mindig vannak gyerekek, akik meg sem kóstolják az adott ételt, azt úgy 
viszik vissza, hogy hozzá sem nyúltak.  Ők legszívesebben péksüteményt, édes tésztákat, 
pudingot ennének egész nap. 
A lelki egyensúly megteremtése szintén kiemelt feladat volt számunkra. Tapasztalataink azt 
mutatják, hogy az otthoni feszültséget a gyerekek magukkal hozzák az iskolába. A 
problémákat egyedül feldolgozni nem tudják, szakember segítségére van szükségük ahhoz, 
hogy felismerjék a személyes krízishelyzeteket és megismerkedjenek kezelési stratégiákkal.  
A folyamatos járványhelyzet igen megterhelő mindenki számára. Szülők és gyerekek is egyre 
feszültebbek, ami rányomta a bélyegét a családok mindennapi életére is. Nagyon hiányzott a 
szakember – a pszichológus – személyes jelenléte, tanácsadása, az útmutatások, a 
stresszoldás. A feszültség oldásához, a problémás helyzetek kezeléséhez nyújtott segítséget az 
utazó iskolai szociális munkás, aki egyénileg foglalkozott a rászoruló gyerekekkel. 
A tanév során is több szülő igényelte volna az iskolapszichológus segítségét a lelki problémák 
kezeléséhez. Az iskolapszichológus jelenleg GYES-en van. Nagyon várják a visszatérését az 
iskolába, igénylik és hasznosnak tartják segítségét, tanácsait. Előreláthatóan szeptembertől 
ismét tudjuk biztosítani ezt a szakembert iskolánkban. 

 

Az egészséges életszemlélet, magatartás gyakorlásában nagy szerepe volt ebben a tanévben a 

szabadtéri tevékenységeknek: udvari játékoknak, sportos programoknak, játékos 
sportversenyeknek, kerékpározásnak, túráknak, vetélkedőknek.  Pályázatos forrás hiányában 
az osztálykirándulásokat önerőből kellett megoldani, ezért többségében egynapos 

kirándulásokon voltak a gyerekek.  Az első osztályosok január végétől mindannyian részt 
vettek az Úszó Nemzet Program keretében a Kisteleki Termálfürdőben úszásoktatáson. 
Minden héten csütörtökön volt erre lehetőségük tatestnevelés órák keretében.  
Az iskola lehetőséget adott a szabadidő aktív eltöltésére is. Az iskolai kerékpárokat 
rendszeresen használjuk. A 20 kerékpárt nemcsak délután, hanem délelőtt is sokszor 
használták a gyerekek. Minden osztály részt vett valamilyen kerékpáros programon. A nyár 

folyamán a szülők igényei alapján 1 héten keresztül lesz gyermekfelügyelet az iskolában, ahol 

kiemelt szerepet kap a mozgás, a közös játék, a kerékpározás, csapatépítés, valamint a 

környezettudatos magatartás fejlesztése, valamint az egészséges életmódra nevelés. 

A gyerekek részt vehetnek még több nyári táborban is: 

 Olvasótábor a könyvtár szervezésében 

 Hittanos tábor a hitoktató szervezésével 

 Kézilabda tábor 

 Focitábor 
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II.1.3. Környezeti nevelés 

 

Iskolánkban a környezeti nevelést is kiemelkedő feladatnak tekintjük.  Célunk, hogy 
elősegítsük a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását, 
fejlesztését, annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen megőrizni és 
megvédeni természeti értékeinket. 
A környezeti nevelésnek számos színteret biztosítunk, ahol felhívjuk figyelmüket a természet 
tiszteletére, a felelősségteljes, környezettudatos magatartásra, a környezeti károk 
megelőzésére.  
Az iskola az a helyszín, ahol a diákok napjaik jelentős részét töltik. A környezet rendben 
tartásáért, a tisztaságért nem csak a takarító- és karbantartó munkatársak a felelősek. Elvárás 
diákjainkkal szemben az iskola környezetének megóvása, a rend és tisztaság megőrzése, a 
lábtörlő használata, a kézfertőtlenítő szerek használata, a mellékhelyiségek rendeltetésszerű 
használata, a tantermek rendszeres, alapos szellőztetése, váltócipő használata. Ehhez a 

feltételek adottak. Rendszeresen felhívjuk a figyelmüket az energiatakarékosságra, a 
takarékos vízfogyasztásra, a papírtörlők megfelelő használatára, a pazarlás elkerülésére. 
Ehhez a pedagógusok személyes példamutatása is elengedhetetlen: lekapcsoljuk a folyosó 
világítását tanítási órára menet, a technikai eszközöket használat után lezárjuk, az 

alapanyagokkal takarékosan bánunk, csak annyit használunk, ami az adott feladathoz 

szükséges. Kerüljük a pazarlást, tanítványainkat is erre ösztönözzük. Részt veszünk a 
környezet rendbe tételében, ápolásában. Gondozzuk a tavalyi tanév végén kapott 2 tölgyfa 

csemetetét, amelyek, ha lassan is, de szépen cseperednek.  
A tanítási órák anyagához kapcsolódóan igyekszünk felhívni tanítványaink figyelmét a 
környezetvédelem fontosságára, értékeink megóvására, az energiatudatos magatartásra.  
A nem hagyományos tanórai foglalkozás keretében több éven keresztül 3. és 5. osztályos 
diákjaink ÖKO-táborokban vettek részt. Ebben a tanévben – forráshiány miatt – ezek a 

táborok elmaradtak.  
Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink megismerkedjenek hazánk kulturális értékeivel, hogy 
összekapcsolhassák elméleti ismereteiket saját tapasztalataikkal, és közösen megélt 
élményekkel gazdagodjanak. Ennek színterei az osztálykirándulások, túrák. Ezeket a 

programokat az osztályfőnökök közeli helyszínekre tervezték a tanév végére, hogy minden 

diák részt tudjon rajta venni.  
A tanórán kívüli foglalkozások száma a járványhelyzet miatt most lecsökkent. A 

takarékossági vetélkedő, a Hermann Ottó levelezős természetismereti verseny elmaradt, a 

KerekEmese vetélkedőt online térben rendezték meg, ahol az informális tanulás mellett 

kiemelkedő cél volt, hogy a tanulók önállóan dolgozzanak és szerezzenek ismereteket. 

Természetvédelmi tevékenységeikkel – szemétszedés, őszi és tavaszi papírgyűjtés, 
elemgyűjtés – nagyban hozzájárultak környezetünk védelméhez. Tanév végére az intézmény 
kapott 4 db 240 l-es szelektív szemétgyűjtésre alkalmas konténert. A következő tanévtől napi 

szinten megszervezzük a szelektív szemétgyűjtést az intézményben. A jövőben egy 
komposztáló helyet is szeretnénk az intézmény területén kialakítani. A kerékpártúrák 
szervezésével segítettük közvetlen környezetünk természeti szépségeinek, növény- és 
állatvilágának, értékeinek megismerését.  
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II.1.4. Mindennapos testnevelés megvalósulása  
 

Rendelkezésre áll egy szépen felújított tornaterem és egy tornacsarnok, ahol a testnevelés 
órákat és a délutáni sportfoglalkozásokat tartjuk: amikor a járványhelyzet engedte, szabadtéri 
sportolásra került sor: foci, kézilabda, játékos sportdélutánok, asztalitenisz, zenés torna várta a 
diákokat.  
A rekortán borítású pályának köszönhetően diákjaink sokat tartózkodtak a szabad levegőn, 
kiszabadultak a tanterem falai közül. A művészeti iskola néptánc-foglalkozást is szervezett, 
ahol érdeklődő tanulóink a rendszeres mozgás mellett megismerkedtek népi hagyományokkal, 
kulturális értékekkel, homogén csoportokban. A kerékpározás is szerves része volt a 
mindennapos testnevelésnek, csak úgy, mint a szabadtéri játékudvar használata.   

Jó időben diákjaink az iskola mögötti füves területen is sportolhattak. A kiserdő pedig remek 
lehetőséget nyújtott a számháborúkhoz, búvóhelyek készítéséhez. Szünetekben focizhattak, 

kosárlabdázhattak, kézilabdázhattak tanulóink. Az udvari játékokat is igen népszerűek, 
amelyek fejlesztik a tanulók egyensúlyérzékét, erősítik izmaikat és a szabadidő hasznos 

eltöltését is. Két szabadtéri pingpongasztalnál is sportolhattak, a kisebbek ugráló-kötelekkel 
fejleszthették ügyességüket, labdázhattak, bújócskázhattak. Elsőseink körében pedig a 
homokozás és a homokvár építése volt közkedvelt, és 2022. január végétől úszni is járhattak. 
A napköziben és a tanulószoba ideje alatt is biztosított volt a tanulók számára a rendszeres 
mozgás.  
 

 

II.1.5. A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedések 

 

Alsó tagozat 
A pedagógusok a szülőkkel az osztály facebook csoportjaiban és telefonon tartották a 

kapcsolatot. Ide tették fel fontos a tudnivalókat, fényképeket, és a hiányzóknak a pótolni való 
feladatok is. 

A halaszthatatlan vagy fontos információkat az alsós tanulók szüleivel délutánonként az 

udvaron beszélték meg a tanítók, napközis nevelők, amikor jöttek a gyermekeikért. 
Természetesen a járványügyi előírásokat szigorúan betartották. 

Fontos esetekben telefonon előre egyeztetve, iskolán kívül beszéltek a szülőkkel. 
 

 

Felső tagozat 
Közösségi háló: az utóbbi időben egyre nagyobb szerepet kap és hatékonyságában is 
mérvadó. A felsős osztályok a Facebook segítségével zárt csoportokat hoztak létre, ahol az 

osztályfőnök, a tanárok, a diákok és a szülők is tagok, amely online „faliújságként” működik 
a tanárok és a szülők, gyerekek között. Több hétköznapi információ jut így célba, a felületen a 
NETIKETT szabályai betartásával kommunikálnak. 
 

A tavalyi tanév második fele igazolta, hogy az osztályokat fel kell készíteni az esetleges 
digitális oktatásra. Ezért az idei tanév első felében az 5.a tanulóival és szülőkkel 

együttműködve mindenkinek létrehoztunk gmail fiókokat, REDMENTA regisztrációkat. A 6-

8. évfolyamon frissítettük a már meglévő regisztrációkat.  
 

2021. november 9-12-ig a 3.a osztályosok, 2021. november 30-tól december 6-ig az 1.a 

osztályosok koronavírusfertőzés miatt karanténba kerültek, számukra az Operatív törzs 

tantermen kívüli, digitális oktatást engedélyezett ezen időszakokra. 
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2022. január 15-19-ig a 4.a osztály járványügyi megfigyelés alá került koronavírusfertőzés 
miatt. Mivel az osztályban csak 1 tanuló rendelkezik védőoltással, ezért a tanulók számára 
otthontanulást engedélyeztem a 2022. január 15-től érvényes új eljárásrend szerint. 
 

2022. január 19-23-ig a 2.a osztály járványügyi megfigyelés alá került koronavírusfertőzés 
miatt. Mivel az osztályban egy tanuló rendelkezik védőoltással, ezért a tanulók számára 
otthontanulást engedélyeztem a 2022. január 15-től érvényes eljárásrend szerint. 
 

2022. január 19-23-ig a 7.a osztály oltatlan tanulói járványügyi megfigyelés alá kerültek 

koronavírusfertőzés miatt. Számukra otthontanulást engedélyeztem a 2022. január 15-től 
érvényes eljárásrend szerint. 
 

2022. január 20-24-ig a 5.a osztály járványügyi megfigyelés alá került koronavírusfertőzés 
miatt. Mivel az osztályban csak 3 tanuló rendelkezik védőoltással, ezért a tanulók számára 
otthontanulást engedélyeztem a 2022. január 15-től érvényes eljárásrend szerint. 
 

2022. január 22-26-ig a 3.a osztály járványügyi megfigyelés alá került koronavírusfertőzés 
miatt. Mivel az osztályban csak 2 tanuló rendelkezik védőoltással, ezért a tanulók számára 
otthontanulást engedélyeztem a 2022. január 15-től érvényes eljárásrend szerint. 
 

2022. január 22-26-ig a 8.a osztály oltatlan tanulói járványügyi megfigyelés alá kerültek 

koronavírusfertőzés miatt. A tanulók számára otthontanulást engedélyeztem a 2022. január 
15-től érvényes eljárásrend szerint. 
 

2022. február 12-16-ig a 6.b osztály oltatlan tanulói járványügyi megfigyelés alá kerültek 

koronavírusfertőzés miatt. A tanulók számára otthontanulást engedélyeztem a 2022. január 
15-től érvényes eljárásrend szerint. 
 

 

 

II.2. Országos mérések tapasztalatai (kompetenciamérés - szövegértés, matematikai 
eszköztudás, angol nyelvi mérés, Netfit-mérés), tervezett intézkedések 

 

A 2021. évi kompetenciamérés eredményei 

 

Telephelyi jelentés összefoglaló 2021 

 

Intézményünk infrastrukturális adottságai megfelelőek, de a technikai eszközök fejlesztésre, 
javításra szorulnak. A tanulók összetétele átlagosan megegyezik a községi iskolák tanulóinak 
összetételével, a tanulási nehézségekkel küzdők aránya viszont nálunk továbbra is magasabb. 
2021-ben a mérésen 6. évfolyamon 26 tanuló vett részt, ebből a jelentésben 21 szerepel, 5 

tanuló SNI és 2 tanuló BTMN státuszú. Egy tanuló halmozottan hátrányos helyzetű (HHH). 
CSH indexszel rendelkezik 19 fő. A 8. évfolyamon 27 tanuló közül a jelentésben 20 szerepel, 

3 SNI és 5 tanuló BTMN státuszú. CSH-index 19 főre vonatkozóan van, előző mérési 
eredménye 20 tanulónak. 
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Intézményünkben a 6-os matematika eredmény lett gyengébb az országos átlagnál, ez az 
eltérés már a nagy községekhez és a községekhez viszonyítva már kevésbé érzékelhető. A 8. 

évfolyamosok szövegértésből a nagyközségi és községi átlagnál illetve matematikából a 
községi átlagnál jobb teljesítményt nyújtottak.  A többi átlageredményünk az országos, 

községi és nagyközségi iskolák eredményeitől nem tér el szignifikánsan.  
 

 
 

A telephely eredménye a tanulók korábbi eredményének tükrében nem különbözik 
szignifikánsan a várhatótól. 

 

A mérési eredményekről külön beszámoló és intézkedési terv készült. 1. sz. Melléklet 
 

 

 

Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata  

2021. szeptember 20. és október 11. között került sor a Pályaválasztást megalapozó 

kompetenciák vizsgálatára a 8. évfolyamosok körében 
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Országos kompetenciamérés 

Ebben a tanévben digitális formában történt. 

A tanulók az alábbi időpontokban vettek részt a mérésen:  

6. évfolyam 

2022. május 19. 20.  szövegértés, matematika 

2022. május 24. 25.  természettudomány-idegen nyelv 

 

8. évfolyam 

2022. május 5. 6.  szövegértés, matematika 

2022. május 10. 12.   természettudomány-idegen nyelv 

 

A hatodik évfolyamos tanulók az idegen nyelvi mérés 2. részét nem tudták elkészíteni, mert 
nem indult el a program. 

 

 

NETFIT mérés  

 

A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt, vagyis a NETFIT program küldetése, hogy 

népszerűsítse és tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai aktivitás jelentőségét és 
egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok, családjaik és a köznevelés 
szereplői körében. Ebben elengedhetetlen az iskolai testnevelés és sportköri munka, a 

versenyek szerepe, szoros együttműködésben az egyesületi sporttal. A mérés igazolja 
munkánk hatékonyságát. Az állóképességben és ugróerőben tapasztalt elmaradás fokozatosan, 

rendszeres munkával, jó motivácóval behozható a gyerekeknél.  
 

A NETFIT mérés eredményeiről külön beszámoló készült. 2. sz. Melléklet 
 

 

II.3. A hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos tapasztalatok  

 

A tanév során minden osztályban sikerült a kitűzött céljainkat elérni. Alsó tagozatban elég 
lelkesek a gyerekek, lehet velük szépen haladni. Felső tagozatban már több esetben 
tapasztaltam a hittan iránti érdektelenséget, több volt a magatartásbeli probléma, itt is kellett 

szaktanári figyelmeztetést adnom. A tanulók többsége azért becsülettel felkészült a 
dolgozatokra, témazárókra és komolyan vette az órákon való feladatok elvégzését is. 
Ebben a tanévben Antal Imre atya sok elfoglaltsága miatt külön diákmisék nem voltak a 

Páduai Szent Antal templomban. Diákjaink és a pedagógusok a balástyai emberekkel együtt a 
vasárnapi Istentiszteleteken vehették részt.  
 

 

Számos lelki program volt a tanév során, ezek a következők: 
 2021. szeptember 1. Veni Sancte a Páduai Szent Antal templomban 

 Adventi gyertyagyújtás Advent első vasárnapján a templom előtt 

 Adventi gyertyagyújtása az iskolában Advent minden hetében 
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 2021. december 11. Lelki nap 

 Karácsonyi műsor a templomban az éjféli misén 

 2022. május 1. - Bérmálás - 12 tanuló bérmálkozott 

 2022. május 22. - Első szent áldozás – 18 tanuló első szent áldozására került sor. 

 Minden hónapban megemlékeztünk a hónap szentjéről.  

A következő szentek életét ismerhették meg diákjaink: Szent Zsuzsanna, Árpád-házi Szent 
Erzsébet, Keresztes Szent János, Szalézi Szent Ferenc, Szent Oszkár, Szent Kunigunda, 

Paolai Szent Ferenc, Nepomuki Szent János, Mórus Szent Tamás. 

 

 

II.4. Kiemelkedő pedagógusi tevékenységek 

 

Minden pedagógus magas színvonalon, lelkiismeretesen végezte a tanévben a munkáját. 
Közülük is kiemelkedik Márkus Marianna, a felsős munkaközösség munkaközösség-vezetője. 
Tanítási óráira lelkiismeretesen felkészül, sok-sok érdekességgel színesíti azokat. Nagyon sok 

alkalommal segítette a vezetőség munkáját: ötleteivel, kezdeményezéseivel, a tantestület 
összefogásával elősegítette az intézmény külső arculatának a megújulását ünnepek idején. 
Számos versenyre készítette fel diákjait, ahol a tanulók kiváló eredményeket értek el, illetve 

ösztönözte őket különböző pályázatokon való részvételre. Nagyon rugalmas, váratlan 
helyzetekben gyorsan alkalmazkodik a kihívásokhoz. Sokat segített az év végi szervezési 
feladatokban, különösen az igazgatóhelyettes kolléganő hiányzása idején.  
 

 

II. 5. Az iskolavezetőség belső ellenőrzésének és a pedagógiai ellenőrzésének tapasztalatai 
 

 

II. 5. 1. Óralátogatások száma és tapasztalatai 

 

Tanév elején elkészítettük az ellenőrzési tervet, amelyben rögzítettük a látogatási időpontokat. 

A tervek szerint minden pedagógust legalább 2 alkalommal ellenőrzünk a tanítási órákon: 
egyszer az első félévben, egyszer pedig a második félévben. Az első félévre tervezett 

óralátogatások megtörténtek, a 2. félévben 6 kollegánál maradt el a tervezett látogatás, a 
digitális oktatás miatt.  
A minősítésre készülő kolléga foglalkozásain többször is jártunk, tanácsainkkal, 
javaslatainkkal segítve a sikeres és eredményes felkészülést. A minősítésre a járványhelyzet 
miatt online módon történt.  

Alsó tagozaton 4 osztályban és 4 napközis csoportban 9 pedagógus 19 óráján jártunk az év 
folyamán. Felső tagozaton 9 pedagógusnak csupán 5 óráján jártunk, sajnos, a tanulószobai 
látogatások látogatása a 2. félévben elmaradt.  
A látogatott órák között többségében új ismeretet feldolgozó órán vettünk részt, de 

látogattunk 2 összefoglaló, rendszerező órát is, illetve 1 ellenőrző órát. A pedagógusok 
lelkiismeretesen felkészültek óráikra. Az adott órán fontosnak tartották a tanulók motiválását, 
az érdeklődésük felkeltését és fenntartását.  Igyekeztek változatos módszerekkel dolgozni, - az 

egyéni munka mellett a páros feladatok, a csoportmunka is megjelent az órákon az írásbeli 

vagy a szóbeli számonkérés mellett. A tanulók tevékenykedtetése kiemelt szerepet kapott a 

tanórai munkában. Folyamatosan értékelték a tanulókat, az órai munkát, az aktivitást, a 
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kiemelkedő teljesítményt, az elkészített szorgalmi feladatokat. Kiemelt figyelmet szenteltek és 
folyamatosan segítettek a lemaradóknak, a gyorsabban haladók pedig képességeiknek 

megfelelő további gondolkodtató feladatokat, önálló munkát kaptak. Rendszeresen dicsérték 
az aktív diákokat. Ha szükség volt rá, elmarasztaltak: hiányzó házi feladatok esetében a 
vártnál gyengébb teljesítmény során, vagy a felkészülés hiánya miatt.  

Magyarázataik érthetők, lényegre törők voltak, szükség esetén módosították terveiket és újra 
elmagyarázták, összegezték a fontos és lényeges információkat, ezzel is segítve diákjaik 

otthoni tanulását. Arra törekedtek, hogy a tananyagot minél sokoldalúbban közelítsék meg, 

úgy hogy mindenki számára könnyen érthető legyen. A tanári magyarázatot táblai rajzzal, 
képekkel, kivetítésekkel és videófilmekkel egészítették ki, segítve a tananyag megértését. 
Igyekeztek mindenkinek megadni a kellő figyelmet. Biztosították minden tanítványuknak a 
lehetőséget, hogy találjanak olyan feladatot, amibe be tudnak kapcsolódni és sikeresen meg is 
tudják oldani azt. 
Kiemelt figyelmet fordítottak a kompetenciafejlesztésre: elsősorban a szövegértés, a logika, a 
szóbeli kifejezőkészség fejlesztése kapott nagyobb hangsúlyt, de megjelent a 

problémamegoldó gondolkodás fejlesztése is a tanítási órákon. Nagyon sok órán szerepet 
kapott a számítógép, a kivetítés és az aktív tábla, ami nagyon közel áll a gyerekekhez. 
Szeretik a gépen megoldható feladatokat, játékokat, rejtvényeket, sőt a redmenta felületen 
megírt témazáró dolgozatokat is. A számítógép használata színesebbé, változatosabbá tette az 

órákat. Az interaktív tananyagok lehetőséget adtak a gyakorlásra is, az ismeretek bővítésére.  

A látogatásokon a gyerekek többnyire fegyelmezettek voltak, igyekeztek a legjobb oldalukat 

megmutatni. Az előforduló kisebb fegyelmezetlenségeket a pedagógusok jól kezelték. A látott 

tanítási órák eredményesek voltak.  

 

 

II.5.2. Bemutatótanítás  
  

A járványhelyzet miatt a szülők csak hivatalos ügyben jöhettek be az iskolába. Emiatt ebben a 
tanévben elmaradtak a bemutató órák, a nyílt napok. 
  

 

II.5.3. Tanfelügyeleti ellenőrzésekből adódó következtetések 

 

Ebben a tanévben az intézményvezető tanfelügyeleti ellenőrzésére került sor. A tanfelügyelet 

során az intézményvezető és a munkaközösség-vezető kollegák munkáját megdicsérték. 

Fejlesztendő területeket csak azért jelöltek ki, mert mindig van hova fejlődni, tökéletesíteni a 

vezetői munkát. A következő fejleszthető és kiemelkedő területeket jelölték ki a szakértők.  

 

1. Az intézményi pedagógiai folyamatok - nevelési, tanulási, tanítási, fejlesztési, 
diagnosztikai - stratégiai vezetése, irányítása 

 

Fejleszthető tevékenységek 

Az adaptív oktatás megjelenése a helyi tervezésben. Az intézményben megvalósított jó 
gyakorlatok nyilvánossá tétele, lehetőség szerinti publikálása. 
Kiemelkedő tevékenységek 

Az éves tervezés dokumentumainak elkészítése tervszerűen történik. Az egyéni fejlődési utak 
lehetőségeinek biztosítása többféle formában, és területen valósul meg. A kreatívításnak teret 

engedve, az élményalapú tanulást támogatja, feltételeit biztosítja (pl. szabadulószoba) Az SNI 
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tanulók, az alulteljesítő tanulók felzárkóztatása, valamint a tehetséggondozás kiemelt szerepet 
kap az intézmény tevékenységei között. A Pedagógiai Programban meghatározott 
kulcskompetenciák fejlesztését elvárja minden pedagógustól. Az eredmények nyilvántartása, 
feldolgozása és elemzése, bemutatása mintaértékű. A tanulói értékelés rendszere kidolgozott, 
megfelelően szabályozott. Inkluzív tanulási környezetet teremt (vezetői interjú). 
 

 

2. Az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

Fejleszthető tevékenységek 

Az intézmény több kommunikációs csatornával rendelkezik. Lehetőség szerint javasolt a 
csatornák számának bővítése. 
Kiemelkedő tevékenységek 

Az intézményvezető figyelemmel kíséri a törvényi változásokat, a környezetében és a 
társadalomba zajló folyamatokat. Ennek megfelelően módosítja iskolája alapdokumentumait, 
készíti el a tanév munkatervét. Nevelőtestületi értekezletet tart kollégáinak, velük közösen 
hajtja végre a feladatokat. Különböző csatornákon keresztül folyamatosan tájékoztatja az 
iskola fenntartóját, partnereit, valamint az iskolahasználókat. Az intézményben folyó 
hatékony munkával, jövőképpel kapcsolatban egyértelmű célokat fogalmaz meg, melyek 
elérése érdekében széles körű kapcsolati hálót épít ki és működtet. 
 

 

3. Az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

Fejleszthető tevékenységek 

Önfejlesztési tervében is megjelölt terület: Az intézmény stratégiai és operatív szempontból 
fejlesztésre szoruló területeinek rendszeres beazonosítása. Belső tudásmegosztó rendszer 

aktivizálása. 
Kiemelkedő tevékenységek 

A vizsgált dokumentumai azt bizonyítják, hogy az iskola jövőképének kialakításában a 
hagyományokat, az iskola szokásrendjét figyelembe veszi. A változásokra azonnal reagál, a 
tervezés és a megvalósítás folyamata összhangban van. A fenntartóval való kapcsolata 

intenzív, példamutató. Innovatív továbbképzésekkel bitosítja az intézmény fejlődését, 
megújulását. Óralátogatásokkal igyekszik a tanítás folyamatát hatékonyabbá tenni, támogatni 
a pedagógusokat az élethosszig tartó tanulásban, annak alkalmazásában. A stratégiai feladatok 
végrehajtásának időpontja és felelősei megjelennek a dokumentumokban. A fejlesztésre 
szoruló területeket pontosan meghatározta a Vezetői program, ez alapján fokozatosan 
beépítette a stratégiai dokumentumokba. Végrehajtásuk folyamatos. 
 

 

4. Az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

Fejleszthető tevékenységek 

A feladatok leosztásában, a tervezésben való hatékonyabb munkamegosztás. 
Kiemelkedő tevékenységek 

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata pontosan meghatározza a dolgozók 
feladat- és jogkörét, melyet a munkaköri leírások részletesen kifejtenek. Az intézmény 
vezetője szervezi, irányítja, koordinálja a feladatvégzést. A tervezés során szoros szakmai 
együttműködést alakít ki a kislétszámú nevelőtestület tagjai között. Az intézményi feladatok 
tervezésébe bevonja a munkaközösség-vezetőket, illetve a pedagógusokat, a 



 34 

diákönkormányzat vezetőjét, valamint a külső partnereket pl.: szülők, pályázati referens. Az 
óralátogatások rendje a munkatervben megfogalmazottak szerint zajlik: pedagógusonként 
félévente 1 tanórát látogat. A minősítési eljárásban részt vevő kollégák foglalkozásait több 
alkalommal is megtekinti. Támogató, befogadó szervezetet hozott létre, hogy a problémákkal 
küzdő diákok megfelelő környezetben tanulhassanak. Fontosnak tekinti az innovációt. 
 

5. A vezetői kompetenciák fejlesztése 

 

Fejleszthető tevékenységek 

A preventív jellegű vezetői egészségmegőrzésnek és mentálhigiénének kiemelten fontosnak 
kell lennie. A feladatok delegálásának megteremtése. 
Kiemelkedő tevékenységek 

Szakmai önismerete és reális önértékelése segítségével képes a szakmai fejlődését elősegítő 
célokat kitűzni, azokat szem előtt tartva tudatosan fejleszteni. Kritikusan értékeli saját 
szakmai gyakorlatát, reflektív gondolkodása munkájában tükröződik. A fejlesztésekhez, a 
projektekben való részvételhez, az oktatás minőségének növeléséhez motiválja a 
nevelőtestületet. Közös értékrendek kialakítását szorgalmazza. Az intézmény napi 
gyakorlatában jelen van a folyamatos tájékozódás, elvárásoknak megfelelés. Önértékelésében 
reális képet nyújt erősségeiről, fejleszthető területeiről, melyben építő jelleggel mindent 

megtesz a fejlődés biztosítására. Vezetői pályázatában leírtakat folyamatosan figyelembe 
veszi a munkatervekben kitűzött célok, fejlesztések tervezésében és megvalósításában. 
Vezetői munkájában meghallgatja és figyelembe veszi a vezetőtársa véleményét. A község 
életében, szervezeteiben, az iskola alapítványában való aktív részvételével a párbeszéd a 
fejlődés biztosítéka. 
 

 

 

II.5.4. Pedagógusminősítési eljárások és tapasztalatai 
 

A 2021/2022-es tanévben 2 pedagógus online minősítésére került sor. 

 

Mind a ketten kiválóan teljesítettek: Gera Márta 98 %, Zónai Márta 92%. 2022. január 1-től 
Pedagógus II. fokozatba kerültek átsorolásra. 

 

 

II.6. A nevelést-oktatást segítő munkatársak tevékenységének értékelése 

 

Iskolai könyvtáros 

Az iskolai könyvtárban félállásban iskolai könyvtáros segíti a nevelő-oktató munkát. A 

könyvtár az iskola nyitva tartása alatt folyamatosan üzemel, így a tanulók számára bármikor 
elérhető. Diákjaink könyveket kölcsönözhetnek, önálló kutatómunkájukhoz segítség kapnak 
interneten elkészítendő házi feladatukhoz, ha otthon az eszköz nem áll rendelkezésre. Az 

iskolai könyvtáros változatos programokat kínál a tanulóknak, normál időben: könyvtári 
foglalkozásokat szervez, az olvasást népszerűsíti. A diákok segítséget kérhetnek, ha kötelező 
olvasmányt keresnek, ha tanulói kiselőadást kell készíteniük, vagy csupán olvasni 
szeretnének. Iskola után szívesen látogatják a könyvtárat szabadidős tevékenységként is.  
Az iskolai könyvtár segítséget nyújt a tankönyvellátással kapcsolatos teendők 
lebonyolításában: a leltározásban, a tankönyvcsomagok összeállításában, kiosztásában és 
visszaszedésében is.   

 



 35 

Logopédus  
Ebben a tanévben a Kisteleki Szakszolgálat biztosította az utazó logopédust, aki javította a 
gyerekek beszédhibáit.   
   

 

Gyógytestnevelő 

A Kisteleki Szakszolgálat ebben a tanévben nem biztosított gyógytestnevelőt iskolánkban.  
 

Családmenedzser 
Az EFOP 1.4.2 Integrált Térségi Gyerekprogram a Kistelek járásban c. pályázatból 

Miskolczi-Bodnár Bernadett családmenedzser segítette az osztályfőnökök munkáját. Segítette 
a családokkal való kapcsolattartást, a lemaradó tanulók felzárkóztatását, szabadidős 

programok szervezését.  
 

 

 

III. Az iskolai szervezet működése 

 

III. 1. Vezetőség 

 

Megbeszélések, munkakapcsolat 

A vezetőség napi munkakapcsolatban volt egymással, a teendőket így folyamatosan 
egyeztetni tudta, illetve a feladatok megosztása megtörtént. Az iskolatitkárral együttműködve 

végezte munkáját. 
 

Kibővített - témák 

Éves munkaterv előkészítése 

Jótékonysági karácsony előkészületei 
Ballagás tervezése 

Napközis felügyelet szervezése 

 

 

III.2. Nevelőtestület 
 

Hozzáállás, jellemzés 

A munkatervben rögzített feladatokat arányosan sikerült a pedagógusok között szétosztani.  
Minden pedagógus kivette a részét a közös munkából, egymást segítve szervezték és 
valósították meg a programokat.  
 

Értekezletek 

 

Nevelőtestületi értekezletek: 

2021. augusztus 25. Alakuló értekezlet 

2021. augusztus 26. Nevelőtestületi értekezlet 
2021. szeptember 6. Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet 

2021. október 4. Nevelőtestületi értekezlet 

2021. november 8. Nevelőtestületi értekezlet 
2021. december 6. Nevelőtestületi értekezlet 
2022. január 20. Osztályozó értekezlet  
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2022. január 31. Félévzáró nevelőtestületi értekezlet  

2022. február 14. Nevelési értekezlet 

2022. február 28. Nevelőtestületi értekezlet 
2022. április 4. Nevelőtestületi értekezlet 

2022. május 9. Nevelőtestületi értekezlet 
2022. június 13. Osztályozó értekezlet  
2022. június 24. Évzáró nevelőtestületi értekezletet 

 

 

III.3. Szakmai munkaközösségek 

Alsós munkaközösség:    vezeti:            Kormányosné Rudner Edit 
Felsős munkaközösség:   vezeti:            Márkus Marianna    

 

Bevonása 

A munkaközösség-vezetők részt vettek a kibővített vezetői megbeszéléseken, melynek témáit 
a III.1. alatt részleteztük. A vezetőség rendszeresen kikérte véleményüket a 
munkaközösségeikkel kapcsolatos problémák megoldása során. Kis tantestület révén 
rendszeres munkakapcsolatban vagyunk velük, ami nagymértékben megkönnyíti a vezetés 
munkáját. Az információ áramlását folyamatosan biztosították, megfelelően koordinálták 
munkaközösségeik munkáját, részt vettek a versenyek szervezésében és lebonyolításában. 
 

Beszámoló az éves munkáról 
A munkaközösség-vezetők részletes beszámolókat készítettek munkájukról félévkor és év 
végén, felhasználva az osztályfőnöki és szaktanári beszámolókat. Az ő beszámolóik alapján 

készült el az intézmény éves beszámolója.  
 

 

III.4. Diákönkormányzat 

A tanév első hetében az osztályok megválasztották képviselőiket (osztályonként 2-2 fő). A 

diákönkormányzat tagjai szeptember 2. hetében tartották meg alakuló ülésüket, ahol 
megválasztották a diákönkormányzat vezetőjét, Komáromi Attila 8.a osztályos tanulót és 
helyettesét, Palotás Réka, 8.a osztályos tanulót.  
A részletes ismertetés után a tagok elfogadták Diákönkormányzat Szervezeti, Működési 
Szabályzatát. Az alakuló ülésen közösen átbeszélték a tanév teendőit, programjait. 
 

 

Az tanév során történt: 
 

Munkácsy-nap  

 

Papírgyűjtés 

Október 13-án és május 4-én rendeztük meg a hagyományos papírgyűjtést. 
Az ebből származó bevételt DÖK programjainak támogatására és a gyerekek fejlődését segítő 
eszközök vásárlására költjük.  
 

Mikulás 

December 6-án a Mikulás is megérkezett iskolánkba. A jeles napon sok-sok édességgel, 
csomagokkal, ajándékokkal kedveskedett a gyerekeknek. Minden osztály apró versekkel, 

énekekkel készült és üdvözölte a szeretett Mikulást. 



 37 

 

Farsang 

A DÖK nagyszabású rendezvénye elmaradt, a gyerekek a farsangot osztálykeretben 

ünnepelték.  
 

DÖK-gyűléseket a tanév során rendszeresen tartottak 2-3 havonta. A gyűlések során általában 
az osztályok képviselőinek nagy része jelen tudott lenni. Ha esetleg nem tudtak jönni, 
helyettes tagok pótolták őket. 
 

 

III.5. Gyermekvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus, szabadidő-szervező 

 

Külön gyermekvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus nincs az iskolában. A 
gyermekvédelemmel kapcsolatos teendők minden pedagógusra vonatkoznak. A 
gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységeket az igazgatóhelyettes koordinálja.  
A tanév folyamán folyamatosan kapcsolatban álltunk a gyermekjóléti szolgálat 

munkatársával. Telefonon azonnal tudtunk egyeztetni, majd a problémát írásban is jeleztük, 
amelyre választ is kaptunk. A tanév folyamán 32 esetben tettünk eleget jelzőrendszeri 
kötelességünknek: igazolt és igazolatlan hiányzások magas száma, valamint szülő 
kötelességének elmulasztása miatt.  
 

 

Szabadidő-szervező nincs az intézményben. 

 

IV. Az intézmény kapcsolatrendszere 

IV. 1. Fenntartó szervezet - SZEGEKIF (6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.) 

      A kapcsolattartás formái: személyesen, szóban, írásban, intézményvezetői értekezletek során. 
 A pedagógiai munkához minden segítséget megkapunk a főigazgató úrtól és a titkárságról. 

Intézményvezetői értekezleteken megbeszéljük az aktuális teendőket, törvényi változásokat, 

az intézmények programjait, tapasztalatot cserélünk az igazgató kollegákkal konkrét 
feladatokat illetően. A SZEGEKIF titkárságával napi kapcsolatban állunk a személyi ügyeket 
és a bérszámfejtést illetően. Határidőre igyekszünk elkészíteni a bérszámfejtéshez szükséges 

dokumentumokat. A könyvelés számára az adminisztrációt, a számlák ellenőrzését kiemelt 

pontossággal végezzük, hiba esetén próbáljuk egymás munkáját segíteni. Mindent 

megteszünk annak érdekében, hogy a dokumentumok pontosak és helyesek legyenek. Vitás 
kérdések esetén tisztázzuk a megoldási módokat.  

 

 

 IV.2. Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való együttműködés 

 

  Oktatási Hivatal Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 52.) 

 

 Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete 

 (6720 Szeged, Dóm tér 6.)  
 Szakmai rendezvények, továbbképzések, értekezletek, konferenciák, egyházi versenyek, stb. 
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IV.3. Szülői szervezet, szülőkkel való együttműködés 

  

 Szülői szervezettel való együttműködés  
 A szülői munkaközösség tagjai nagy mértékben segítik a nevelő-oktató munkát. Elsősorban a 

tanórán kívüli tevékenységek szervezésében vesznek részt. Ebben a tanévben az évnyitó, 
Mikulás, ballagás, osztálykirándulások, kerékpártúrák szervezésében segítettek. Szülői 
értekezleteken képviselik az osztályok szüleinek véleményét, javaslataikkal segítik az iskolai 
élet szervezését.  
 

 

Szülőkkel való együttműködés 

A kapcsolattartás időpontjait év elején rögzítettük, ezeket minden tanuló hazaviszi az 

ellenőrzőjébe ragasztott formában. Az esedékesség előtt a szülőket külön is tájékoztatjuk.  
 

 

Szülői értekezletek  
 

Alsó tagozat 

- Az 1.a osztályban szeptember 1-jén, tartotta meg az osztályfőnök és a napközis nevelő a 
szülői értekezletet. Összeszedték a tanulók tanszereit, beszélgettek az iskola házirendjéről, az 
iskolai szabályokról, szokásokról, elvárásokról. Minden szülő jelen volt.  
- A 2-4. osztályokban szeptember második hetében tartották meg az osztályfőnökök a szülői 
értekezletet. Minden osztályban nagy volt a részvétel. Megbeszélték az idei tanév feladatait, 
követelményeit. 
 

- A második szülői értekezletet február végén, március elején voltak. Minden osztályban 
magas volt a részvétel. Megtörtént az első félév eredményeinek az értékelése és a második 
félév tanulmányi feladatainak, tanórán kívüli programjainak a megbeszélése. 
 
 

Felső tagozat  

Szeptember 8-án, 13-14-én, március 7-9. között osztály szülői értekezleteket tartottunk a 
felsős osztályokban, október 18-án a 8. osztályosok szülei pályaválasztási szülői értekezleten 
vettek részt.  
A szülői értekezletek látogatottsága osztályonként változó, a szeptemberi szülői értekezleten 

mind az öt osztály szülői nagy arányban vettek részt, a márciusin mérsékeltebb volt a jelenlét, 
kivéve a nyolcadik évfolyamot. A problémás gyermekek szülei ritkán jelennek meg, így a 
véleménycsere és a segítőszándék elmarad. Vannak szülők, akikkel csak telefonon tudunk 

kapcsolatot tartani. A szülői munkaközösség tagjai nagyon sokat segítenek, ők is 

panaszkodnak a többi szülők passzivitására.  
 
 

Fogadóórák  
Alsó tagozat 

A novemberi fogadóra elmaradt a járványügyi korlátozások miatt. 
Április 25-én megtartottuk a fogadóórákat. Az első osztályban csak 8 szülő érdeklődött 
gyermeke munkájáról. A többi osztályban magasabb volt a részvétel, de ott is leginkább azok 

a szülők jöttek el, akik folyamatosan tartják a nevelőkkel a kapcsolatot az egész tanévben. 
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Felső tagozat 

November 15-re tervezett fogadóóra a járványügyi helyzet miatt elmaradt. Április 25-én 
mérsékelt érdeklődés volt a fogadó órán. 

 

 

Nyílt napok 

Az első osztályban októberi nyílt nap elmaradt az osztályfőnök betegsége miatt, a szülők nem 
tudtak betekinteni a beszoktatási időszakban az első osztályosok életébe, munkájába. 
Áprilisban bepótolta az osztályfőnök, a szülők két napon megosztva matematika és olvasás 
órákon vettek részt. Teljes volt a részvétel. Megköszönték, hogy részt vehettek az órákon.  
 

- A járványügyi intézkedések miatt elmaradt a novemberi a nyílt nap az alsó és felső 

tagozatban.  

 

- Az első osztályosok a Nemzeti Úszó Program keretében tanulnak úszni. Május 19-én nyílt 
napot szerveztek az úszóoktatók. 9 szülő vett részt a bemutatón. 
 

 

Családlátogatások 

Kormányosné Rudner Edit (1.a) két családot, Gondáné Frankó Valéria (3.a) hét családot 
látogatott meg. Hasznosnak találták a beszélgetést, a gyerekek otthoni környezetének 
megismerését. 
 

A családlátogatások nem jellemzőek a felsős osztályoknál. Általában csak komoly probléma 
esetén élnek ezzel. A megvalósult családlátogatások tapasztalata, hogy a tanuló 
megismerésében fontos tényező a családi környezet megismerése, valamint a szülői házzal 

való kapcsolatot is erősítheti. 
 

A leggyakrabban az eseti megbeszélések lehetőségével éltek, amelyet a tanár vagy a szülő 
kezdeményezett valamilyen ok alapján. Többségében telefonon, alkalmanként személyesen 

került sor a megbeszélésre. Ezek általában gyorsan és hatékonyan kezelik a problémát. 
 

 

Kapcsolattartás egyéb formái:  
Ellenőrző: az osztályfőnökök a tanév folyamán többször is ellenőrizték az ellenőrzők 
vezetését. A gyengén teljesítő gyermekek esetében kiértesítették a szülőket. Sajnos a szülők 
közül vannak olyanok, akik nem rendszeresen írják alá a jegyeket, így ez a fajta 
kommunikáció akadozik. 
 

Közösségi háló: az utóbbi időben egyre nagyobb szerepet kap és hatékonyságában is 

mérvadó. A felső osztályok a Facebook segítségével zárt csoportokat hoztak létre, ahol az 
osztályfőnök, a tanárok, a diákok és a szülők is tagok, amely online „faliújságként” működik 
a tanárok és a szülők, gyerekek között. Több hétköznapi információ jut így célba, a felületen a 
NETIKETT szabályai betartásával kommunikálnak. 
 

Általános tapasztalat, hogy a legproblémásabb gyerekek szülei kevésbé tartanak kapcsolatot 
az iskolával, ők nem kezdeményeznek, és a tanári kezdeményezések sokszor sikertelenek 

irányukba. A gyermekeik tanulmányi előmenetele, iskolai viselkedése, szorgalma után nem 
érdeklődnek, segítséget nem nyújtanak. Határozottabb fellépéssel és kapcsolattartással 
tudatosítanunk kell bennük szülői kötelességüket. 
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IV.4. Gyermekjóléti- és családsegítő szolgálat 

 

 Gyermekjóléti Szolgálat (6764 Balástya, Rákóczi u. 5.)  

 Rendszeres kapcsolatot tart fenn az iskola a tanulók veszélyezettségének megelőzése, 
valamint a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok eredményesebb ellátása érdekében. 
Jól működik a jelzőrendszer a családsegítő szolgálat felé, év elején információt szolgáltat a 
veszélyeztetett tanulókról, a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókról, a 
kialakult problémákról. Meghívást kaptunk az értékelő esetmegbeszélésekre. Jelzés esetén 
felveszi a kapcsolatot az érintett családokkal, a tapasztaltakról írásban is tájékoztatást ad. 
Segít a szülőknek problémáik megoldásában: pl.: rendkívüli segély, utaztatás megoldás. Az 

osztályfőnökök bármikor el tudják érni, mindig rendelkezésre áll. 
 

IV.5. Hatóságok 

 Oktatási Hivatal Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 52.) 

Szakmai továbbképzések, versenyek, minősítések kapcsán, kapcsolódva az oktató-nevelő 
munkához. A koronavírus-járvány miatt ebben a tanévben több rendezvényen online módon 
vettünk részt. 

 

 

 Kisteleki Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály (6760 Kistelek Árpád utca 1-3.) 

 Beiratkozásokkal és gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat illetően. 
  

 

 IV.6. Más külső segítő szervezetek 

 

 Polgármesteri Hivatal (Balástya Községi Önkormányzat, 6764 Balástya, Rákóczi u. 5.)  
 Az intézményt és a Polgármesteri Hivatalt érintő ügyekben az intézmény vezetője 

tájékoztatást ad, illetve kap a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályától.  
 

  

 Kistelek Kistérség oktatási intézményei 

 Versenyek, és egyéb rendezvények, konferenciák alkalmával. Ebben a tanévben nem voltak 
ilyen rendezvények. 

 

 

 Csudavilág Óvoda (6764 Balástya, Széchenyi utca 3.) Óvoda-iskola átmenetet elősegítő 
programok szervezése. 
 

Egészségügyi intézmények 

A védőnő havi rendszerességgel ellátogat az intézménybe: tisztasági vizsgálatokat végez. 
Megszervezi a szűrővizsgálatokat és a kötelező védőoltások beadását a háziorvosoknál. 
Különböző felvilágosító, tájékoztató előadásokat tart. 

A fogorvos félévente fogászati szűrést végez, ellenőrzi a fogak állapotát, kezeléseket végez a 
szülő hozzájárulásával. 
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Alapítvány, civil szervezetek  

Intézményünk rendszeres kapcsolatot ápol a Balástyáért Közalapítvánnyal, Gémes Eszter 

könyvtárral, az Őszi Alkony Nyugdíjas klubbal, a Polgárőrséggel, a Tűzoltó Egyesülettel. 

 

Motiváció Egyesület 
A Tanoda programkeretében a Motiváció Egyesület munkatársai 4-5-6. osztályos hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkoztak heti rendszerességgel. Céljuk az 
alapkompetenciák fejlesztése mellett az együttműködési készség, a tolerancia és a társas 

kapcsolatok fejlesztése. A kiválasztott tanulók szívesen jártak a foglalkozásokra, szerették 

azokat. A munkatársak odafigyeltek rájuk. Sok esetben gondot okozott azonban a délutáni 
foglalkozások és a tanulási idő összehangolása, ami miatt jó pár alkalommal elmaradtak a 

házi feladatok. Erre a jövőben jobban oda kell majd figyelni. 

 

 

Tisza Volán SC kézilabda klub 

 

 

KSE Balástya Labdarúgóklub 

  

 

V. Szervezési feladatok 

 

V.1. Tanítás nélküli munkanapok felhasználása, változás a munkatervhez képest 
 

- 2021. szeptember 24. (péntek) Munkácsy-nap, a Diákönkormányzat által választott 

nap 

- 2021. október 8. (péntek) Pályaorientációs nap 

- 2021. december 11. (szombat) Lelki nap 

- 2022. február 14. (hétfő) Nevelési értekezlet (Az 1. félév lemorzsolódási mutatójának 
az értékelése, további feladatok kijelölése.) 

- 2022. március 26. Nevelési értekezlet 

- 2022. április 6. (szerda) Iskolaest főpróba - elmaradt 

 

 

Az elmaradt tanítás nélküli munkanap a koronavírus-járvány és a gyerekek hiányzásai miatt 

maradt el. 

 

Az alábbi napon került pótlásra: 
 

2022. május 2. (kedd) Osztálykirándulás 

 

Munkanap áthelyezések:  

 

o 2021. december 11.  munkanap 

o 2021. december 24.  pihenőnap 

o 2022. március 14. pihenőnap 

o 2022. március 26. munkanap 
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V.2. Iskolai ünnepélyek, rendezvények, ezek értékelése 

 

A Nevelési programunkban szereplő hagyományos ünnepeink, rendezvényeink az alábbiak 

szerint kerültek lebonyolításra a tanévben: 

 

Idő Munkatervi programok, 

hagyományaink, rendezvényeink 

Felelős 

 

AUGUSZTUS 

 

VIII. 25. Alakuló munkaértekezlet Rabi Edit Éva 

VIII. 25. Munka-és Tűzvédelmi oktatás a 
dolgozóknak 

Sinkó Szabolcsné igh. 

VIII. 25-26. Órarend készítése Gállné Leiner Ilona 

Hegedűs Marianna 

Márkus Marianna 

VIII. 26-27. Teremrendezések, dekorációk Minden pedagógus 

Rabi Edit Éva 

VIII. 26. 27. 

 

VIII. 26.  

Alsó tagozatos munkaközösségi 
megbeszélések 

Felső tagozatos munkaközösségi 

megbeszélések 

Kormányosné Rudner Edit 

mkv. 

Márkus Marianna mkv. 

VIII. 27.  Suli-ovi program  

Játékos ismerkedő nap első 
osztályosoknak 

Kormányosné Rudner Edit 
Tari Klára 

VIII. 27. Tankönyvosztás Sinkó Szabolcsné[D1] 

VIII. 27. Ebédek felmérése, beíratkozások 

pontosítása 

Napközis csoportvezetők 

VIII. 30.  Munkaértekezlet Rabi Edit Éva ig. 

VIII. 30.  Munkaközösségek munkatervének 

elkészítése 

Kormányosné Rudner Edit 
Márkus Marianna 

 

SZEPTEMBER 

 

IX. 1. 8 óra 

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanévnyitó ünnepség 
A hatodik évfolyamosok vidám műsorral 
nyitották meg az új tanévet szeptember 

elsején az iskolában. Az iskola diákjait egy 

túlélőshow-ra hívták, ahol különböző 
szinteket kell majd elérnie a tanulóknak 
ahhoz, hogy felsőbb évfolyamba 
léphessenek. A szintek teljesítéséhez a 
mentoraiktól kapnak majd segítséget és 
számos nagy kaland várja őket a 
tudományok birodalmában. Azután a „zsűri 
elnöke” Rabi Edit Éva igazgatónő 
beszédében jó tanulást kívánt az iskola 
minden diákjának. Külön köszöntötte az 

iskolába érkezett elsős „túlélőket”, akiket 

varázsceruzával, radírral és az iskola 

emblémájával ellátott pólóval ajándékozott 

meg. Az iskola minden tanulójának 
eredményes tanévet kívánt. Az ünnepségen 

6.a évfolyam 

Márkus Marianna, Hegedűs 
Marianna 

Antal Imre plébános, Jenei 
Norbert hitoktató 
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 9 óra 

 

megjelent Ujvári László polgármester úr. 
 

Veni Sancte a Páduai Szent Antal 

templomban 

IX. 1. 10 óra Tűz- és balesetvédelmi oktatás, 
Házirend ismertetése, Órarend 
ismertetése,  

Osztálytanítók, 
osztályfőnökök 

IX. 1.  Tanári ügyelet beindítása Sinkó Szabolcsné igh., 
munkaközösség-vezetők 

IX. 1. 16.00 Szülői értekezlet az 1.a osztályban Kormányosné Rudner Edit 

IX. 6. 16.00 Szülői értekezlet az 2.a osztályban Gera Márta 

IX. 9. 16.00  Szülői értekezlet az 3.a osztályban Gondáné Frankó Valéria 

IX. 15. 16.00 Szülői értekezlet az 4.a osztályban Varga Emma 

IX. 8. 13-14-ig Szülői értekezlet a felsős 
osztályokban 

Márkus Marianna mkv. 

osztályfőnökök 

Szeptembertől 
folyamatosan 

Tanulási nehézségekkel küzdő 
tanulók fejlesztése 

Sinkó Szabolcsné igh.,  

Kormányosné Rudner Edit 
Márkus Marianna 

Szeptembertől 
folyamatosan 

Gyermekfolyóiratok terjesztése Tari Klára 

Szeptembertől 

folyamatosan 

Tehetséggondozás (tanulmányi és 
sportversenyekre felkészítés) 

Sinkó Szabolcsné igh.,  
Kormányosné Rudner Edit 

mkv., Márkus Marianna mkv. 
Szeptembertől 
folyamatosan 

Tantermek, folyosók díszítése Osztályfőnökök 

Szeptembertől 

folyamatosan 

Alsós és felsős ügyeleti rendszer 
működtetése 

Munkaközösség-vezetők 

IX. 6. Tanévnyitó nevelőtestületi 
értekezlet 

Rabi Edit Éva ig. 

IX. 6.  Osztály-és csoportnaplók kitöltése osztálytanítók, 
osztályfőnökök, 
csoportvezetők 

IX. 8. Szülők írásos értesítése a szakkör 
kínálatról, tudnivalókról, jelentkezés 
a szakkörökre 

Sinkó Szabolcsné igh., 
szakkörvezetők 

IX. 9. Üzemorvosi vizsgálat a dolgozóknak Rabi Edit Éva ig. 

IX. 10. Kerékpártúra 
Az Őszeszéki-tóhoz bicikliztek az 1.a 

osztályosok. Megcsodálták a tó növény- és 
állatvilágát, majd játékos vetélkedőn vettek 
részt a tó körül. 

Tari Klára, Kormányosné 
Rudner Edit 

IX. 16. Veni Sancte Szegeden a Fogadalmi  

templomban 

Rabi Edit Éva, ig. 

IX. 15.  Tanmenetek, naplók leadása 
aláírásra 

Kormányosné Rudner Edit 

mkv., 

Márkus Marianna mkv. 

IX. 15.  Ellenőrzési terv készítése Sinkó Szabolcsné igh. 
IX. 16 Süteménykészítés, barkácsolás 

Szeptember 16-tól december 16-ig minden 

alsós osztályunk két alkalommal vett részt 
pályázati keretből kézműves és 
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süteménykészítő foglalkozáson, melyeket 

Ott Gabriella és lelkes csapata tartotta. Sok 
érdekes dolgot barkácsoltak, és sok 
finomságot sütöttek a diákok a tankonyhán, 
melyet utána osztályban fogyasztották el. 

IX. 22. Előadás, önismereti foglalkozás  
Iskolánkban elindultak az iskolaválasztást 
megkönnyítő programok. A hetedik 
osztályos tanulóknak Dr. Tóth Éva tartott 
önismereti foglalkozást. Feltérképezték 
erősségeiket, érdeklődési körüket, 
tájékozódtak a középiskolák fajtáiról, 
ismereteket kaptak az egyes 

iskolatípusokról, az ott folyó képzésekről. 

 

IX. 24.  Munkácsy nap – Európai Diáksport 
napja  

1. tanítás nélküli munkanap 

Az idei rendezvény a sport jegyében zajlott. 
A reggeli bemelegítés után az iskola tanulói 
közös futáson vettek részt. Minden diáknak 

sikerült a kijelölt távot teljesítenie. Ezt 

követően váltóversenyek következtek az 

iskola sportpályáján. A tízórai után alsós 
diákjaink a felújított Sajtkukac parkban 

tették próbára ügyességüket. A felsős 
tanulók házi bajnokságokon bizonyították 
ügyességüket, valamint terepi 

akadályversenyen keresték fel településünk 
nevezetességeit. A napot a diákok 
táncházzal zárták, ahol a moldvai táncok 
alaplépéseit tanulták meg Gera Márta 
tanárnőtől. 

Munkaközösség-vezetők 

Osztályfőnökök 

IX. 20-X. 11-ig  Pályaválasztást megalapozó 
kompetenciák vizsgálata a 8. 

évfolyamon 

Vén László of. 
Sinkó Szabolcsné igh. 

IX. 28. Tűzriadó gyakorlatot tartottunk.  Rabi Edit Éva ig 

IX. 29. Hónap diákja cím kiosztása Nagymihály Zsuzsanna 

IX. 29. Lázár Ervin program 
A 3.a osztályosok a Padlás című musicalt 
tekintették meg a Szegedi Nemzeti 

Színházban. 

Gondáné Frankó Valéria, 
Kala-Czirok Ágnes 

 

OKTÓBER 

 

X.1. Családi nap volt a 3.a osztályban. Gondáné Frankó Valéria 

X. 4.  Zene világnapja 
A Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla 
Művészeti Karának ütőegyüttese tartott 

hangszeres bemutatót és minikoncertet. 

Tanulóink megtudhatták, hogy a Zene 

Világnapját – Yehudi Menuhin világhírű 
karnagy, zeneszerző és hegedűművész 
javaslatára – ünnepeljük minden év október 
elsején. A gyerekek körében nagy sikert 

aratott a pergődobon megszólaltatott 
amerikai menetzene, a marinbán előadott J. 

Sinkó Szabolcsné igh. 
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S. Bach eredetileg csellóra írt szvitje, a 
vibrafonon felcsendülő blues dallam. A 
koncert végén előadott japán taiko dobzenét 
a lelkes hallgatóság hatalmas tapssal 
értékelte. 

X. 4. Magatartás, szorgalom 
megbeszélés 

Sinkó Szabolcsné igh. 

X. 5. Szent Zsuzsannára emlékeztünk.  Jenei Norbert hitoktató, 
osztályfőnökök 

X. 5. Hónap diákja cím kiosztása Nagymihály Zsuzsanna 

Október hónap elejétől 
folyamatosan  

Versenyek, sportversenyek 

(megyei kiírás alapján egész évben 

házi bajnokságok) 

Vén László, Vágvölgyiné 
Albert Tünde 

Október hónap elejétől a 

kiírás szerint 
Kerek Emese történelem verseny Márkus Marianna 

X. 6.  Október 6. Az Aradi vértanúk 
emléknapja Megemlékezés az 5. 
órában 
Hagyományainkhoz híven idén is 
megemlékeztünk az aradi vértanúkról. A 7. 

osztályos tanulók ünnepi műsort adtak elő 
Vágvölgyiné Albert Tünde vezetésével, 
majd a kopjafánál koszorút helyeztek el.  

7. évfolyam 

Vágvölgyiné Albert Tünde 

X. 8. Pályaorientációs nap 

2. tanítás nélküli munkanap 

Sinkó Szabolcsné 

Gállné Leiner Ilona 

X. 11. Biztonságos internethasználat 
Október 11-én Borda Balázs látogatott el 
iskolánkba és tartott foglalkozást felsős 
tanulóinknak a biztonságos 
internethasználatról. A gyerekek információt 
kaptak arról, milyen adatokat nem szabad 

megosztani ismeretlenekkel, hogyan tudják 
biztonságosan használni az egyes 

felületeket. Az előadó arra is felhívta 
figyelmüket, hogy a Kék Vonal 
Gyermekkrízis Alapítvány oldalán további 
kisfilmeket is megnézhetnek a témában, 
illetve szükség esetén segítséget is 
kérhetnek. 

 

X. 12. Mérkőzéslátogatás a Szent Gellért 
Fórumban 
Mintegy 65 fő, sportoló gyerekek és szüleik 
vettek részt nézőként a szegedi Szent Gellért 
Fórumban rendezett Magyarország-

Németország U21-es labdarúgó válogatott 

mérkőzésen. 

 

X. 13. Őszi papírgyűjtés 
Az ebből származó bevételt a 

Diákönkormányzat programjainak 

támogatására és a gyerekek fejlődését segító 
eszközök vásárlására költjük. 

Vén László 

X. 13.  Nyílt nap az 1. osztályban 
A nyílt nap elmaradt az 1. osztályban az 
osztálytanító betegsége miatt.  

Kormányosné Rudner Edit 

X. 13. Pályaválasztás előkészítése  
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Nyolcadikos diákjaink Dr. Tóth Éva 
vezetésével ismerkedtek az alapszakmák 
jegyzékével, a szakmai képzésekben 

bekövetkezett változásokkal, a rájuk váró 
feladatokkal. Október 14-15-16-án 
rendezték meg a pályaválasztási börzét 
Szegeden, ahol az egyes középiskolák 
mutatkoztak be.  

X. 14. Kirándulás 
A nyolcadik osztályosok Budapesten jártak. 
Megtekintették az Országházat és eljutottak 

a Terror Házába is.  

Gállné Leiner Ilona 

X. 15.  Diagnosztikus fejlődésvizsgáló 
rendszer alkalmazására szánt 
tanulók felmérése az 1. osztályban 

Kormányosné Rudner Edit 

X. 15. Kirándulás 
A második osztályosok a Péteri-tóhoz 
kirándultak. 

Csányi Péterné, Gera Márta 

X. 18. 16.00 Pályaválasztási szülői értekezlet 
Pályaválasztási szülői értekezletet 

tartottunk, ahol dr. Tóth Éva beszélt az 

iskolatípusokkal kapcsolatos változásokról, 
az új szakmai képzésekről. Tájékoztatta a 
szülőket arról is, hogy az iskola lehetőséget 

biztosít egyéni konzultációkra, tanácsadásra. 

Ezt követően a kisteleki középiskolát 
mutatta be Tóth Gabriella igazgatónő.  

Sinkó Szabolcsné igh., 
Gállné Leiner Ilona 

X. 20-21. Tökfesztivál 
Október 20-án az alsós diákok, 21-én pedig 
a felsős tanulók vettek részt a helyi 

önkormányzat által szervezett 

tökfesztiválon, ahol játékos programok, és 
tökfaragás várta a diákokat. Köszönjük a 
szervezőknek a nagyszerű programot. 

Napközis nevelők 

X. 21. Rendőrségi akadályverseny 
Tanulóink akadályversenyen vettek részt a 

Kisteleki Rendőrkapitányság szervezésében. 
A változatos feladatok között szerepelt 
TOTÓ, activity, képkirakó, találós kérdések, 
memória-játék, szituációs feladatok. A 
verseny végén az osztályok jutalomban 

részesültek. Az alsósok között a 2. osztály, 
míg a felsősök közül a 6. a osztály végzett 
az első helyen. Köszönjük Dr. Sejben 
Győzőnek a versenyhez nyújtott segítséget. 

Osztályfőnökök 

X. 22. Kirándulás 
Okt. 22-én a 3.a osztályosok egy napos erdei 

iskolába kirándultak, a Kóborlóba. 
Ellátogattak a Nádastói tanösvényre, 
lovaskocsiztak, közösen játszottak a 

szabadban.  

Gondáné Frankó Valéria 

Rabi Edit Éva 

X. 22. Október 23.-i megemlékezés a 

nemzeti ünnepünkről 
Iskolánk tanulói egy film-összeállítással 
emlékeztek meg az 1956-os forradalom 65 

éves évfordulójáról. Az összeállítás 
segítségével tanulóink képet kaptak a 

megrázó eseményekről, történésekről, az 

8. évfolyam 
Gállné Leiner Ilona 

Márkus Marianna 
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ünnep jelentőségéről. A filmet Gállné Leiner 
Ilona és Márkus Marianna szerkesztette és 
állította össze a nyolcadik osztályos tanulók 
közreműködésével. 

X. 23-XI. 1-ig Őszi szünet 
Utolsó tanítási nap X. 22. (péntek) 
Első tanítási nap XI. 2. (kedd) 

Rabi Edit Éva ig. 
 

 

 

NOVEMBER 

 

XI. 5. Diagnosztikus fejlődés vizsgálaton 
résztvevő tanulók számának 

jelentése az OH felé 

Rabi Edit Éva ig. 

XI. 8. Magatartás, szorgalom 

megbeszélés 

Sinkó Szabolcsné igh. 

XI. 10. Árpád-házi Szent Erzsébetre 
emlékeztünk. 

Jenei Norbert hitoktató, 
osztályfőnökök 

XI. 10. Hónap diákja cím kiosztása Nagymihály Zsuzsanna 

XI. 10-11. Pályaválasztási fogadónapok 
Dr. Tóth Éva egyéni tanácsadást tartott az 

érdeklődő tanulóknak és szüleiknek. 

Gállné Leiner Ilona 

XI. 11.  Hagyományok őrzése, népszokások 
felelevenítése-Márton nap 

Márton – nap 
A 4. osztályosok alsós diáktársaikat 
mondókákkal fogadták, a névnaphoz 
kapcsolódó időjárási megfigyeléseket 
mondtak, majd eljárták a libatáncot a „Száz 

liba egy sorban” ismert gyermekdalra, majd 

közös táncba hívták a többi alsós osztályt is. 

Varga Emma 

XI. 15-19-ig Egészséghét 
Egészséggel kapcsolatos előadások, 

foglalkozások felsősöknek. 

 
Az Egészséghét keretében az alsósok a 
helyes tisztálkodásról, a tisztasági szabályok 
betartásáról beszélgettek. Kiemelten fontos 

volt, hogy a járvány miatt folyamatosan 

megerősítsük a gyerekekben a helyes 

kézmosást és a szabályok betartását. 

Vágvölgyiné Albert Tünde 

 

 

Osztályfőnökök 

XI. 15. Fogadónap 
A járványügyi helyzet miatt elmaradt. A 

szülők telefonon kereshették a 
szaktanárokat. 

Sinkó Szabolcsné igh. 

XI. 24-25. Nyílt napok 
A járványügyi korlátozások miatt 
elmaradtak. 

Sinkó Szabolcsné igh. 

XI. 28. Advent 1. vasárnapja 

Adventi készülődés 

Adventi vállalások, jócselekedetek 
kezdete 
December hónap az ünnepre készülődés 
időszaka. Adventi koszorú készült, és 
hetente meggyújtottunk 1-1 gyertyát.   

Jenei Norbert, 

osztályfőnökök 
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DECEMBER 

 

XII. 3. Írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés Gállné Leiner Ilona  

XII. 6. Szent Miklós napja 
Idén december 6-án érkezett hozzánk a 
Mikulás. Teljesen titokban jött, diákjaink 
most sem találkozhattak vele. A csomagok 

sok-sok finomságot, csemegét rejtettek, 

aminek a diákok nagyon örültek.  

DÖK, SZMK 

Osztályfőnökök 

XII. 6. Magatartás, szorgalom 

megbeszélés 

Sinkó Szabolcsné igh. 

XII. 9.  Keresztes Szent Jánosra 

emlékeztünk. 
Jenei Norbert hitoktató, 
osztályfőnökök 

XII. 9. Hónap diákja cím kiosztása Nagymihály Zsuzsanna 

XII. 10-ig DIFER elvégzése az érintett 
tanulóknál 

Csányi Péterné 

XII. 11. Munkanap  

(Munkanap-áthelyezés miatt) 

December 24. pihenőnap 

Lelki nap. Alapítványi karácsonyi 

készülődés 

3. tanítás nélküli munkanap 

A hagyományoktól eltérően szerveztük meg 
a karácsonyváró készülődést. Tanulóink 
osztálykeretben készítettek apró 
ajándékokat, beszélgetéssel, közös játékkal 
hangolódtak a diákok a közelgő ünnepekre. 

Sok szép meglepetés készült.  A 

kézműveskedéshez az alapanyagokat a 

Balástyáért Közalapítvány biztosította.  

Rabi Edit Éva ig. 
Jenei Norbert hitoktató 
osztályfőnökök 

Antal Imre plébános, 
Sinkó Szabolcsné igh. 

XII. 13. Hagyományok őrzése, népszokások 
felelevenítése-Luca napja 
A 3. osztályosoktól Luca napi búzát és egy 

levelet kaptunk ajándékba. Sajnos az idén 
sem látogathattak el hozzánk, de a levélben 

sok Luca napi babonáról és népszokásról 
írtak nekünk, amelyeket felolvastunk 

tanulóinknak, és elbeszélgettünk ezekről a 

szokásokról. 

Gondáné Frankó Valéria 

XII. 17. Tantestületi karácsonyi délután -

elmaradt 

Munkaközösség tagjai 

XII. 21. KARÁCSONYI MŰSOR  

A veszélyhelyzet miatt idén újra elmaradt a 

karácsonyi műsor, viszont ismét ünnepi 

díszbe öltözött a fenyőfa az iskola 

parkjában.  A díszeket iskolánk dolgozói és 
a tanulói készítették. Idén a fa mellé egy 
telet jelképező hóember is került a 
Balástyáért Közalapítvány ajándékaként. 
Ezúton is köszönjük az Alapítványnak az 
ünnepi készülődéshez nyújtott támogatását 
és segítségét! 
 

Iskolánk felsős tanulói is örömmel 

4. osztály, Varga Emma, 

Jenei Norbert,  
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csatlakoztak a jótékonysági Cipősdoboz 
akcióhoz, mert jónak lenni jó! Az 

osztályközösségek 17 cipősdoboznyi 
ajándékot készítettek el, és adtak le a 
teleházban. 
 

Az utolsó tanítási napon az osztályok 
osztálykeretben ünnepeltek. A fenyőfa alá 
idén is került ajándék mindenkinek, és 
természetesen szaloncukrot is kaptak a 

gyerekek. 

 

Noreen Barman gondolatával kívánunk 
mindenkinek áldott, békés ünnepeket!  
 

„Minden szívből szóló karácsonyi énekben, 

a kandalló ropogásában és melegében, az 
ünnepi ebéd közben, a beszélgetésben és 
nevetésben, minden képeslapban, amit egy 

barát vagy a család küldött, minden, amit 

ebből meghallunk, és ami elgondolkodtat 

bennünket, az maga a szeretet.” 

 

XII. 22-I. 2-ig Téli szünet 
Utolsó tanítási nap: XII. 21. (kedd) 

Első tanítási nap: I. 3. (hétfő) 

Rabi Edit Éva ig. 

 

JANUÁR 

 

I. 3-7-ig  A tanulók tájékoztató füzetének 
ellenőrzése, a bukásra álló tanulók 
szüleinek hivatalos értesítése 

Osztálytanítók, 
osztályfőnökök 

I. 7. Szalézi Szent Ferencre emlékeztünk. Jenei Norbert hitoktató, 
osztályfőnökök 

I. 7. Hónap diákja cím kiosztása Nagymihály Zsuzsanna 

I. 20. Félévi osztályozó értekezletet 
tartottunk 

Sinkó Szabolcsné igh. 

I. 21. I. félév vége  

I. 22. 10.00 Írásbeli felvételi vizsga   

I. 24. 

(hétfő) 
A II. félév kezdete  

I. 28.  Értesítés az I. féléves tanulmányi 
eredményekről 
A félévi bizonyítványok kiosztásra 
kerültek. 

Osztálytanítók, 
osztályfőnökök 

I. 31.  Félévzáró nevelőtestületi értekezlet  
Értékeltük az első félév munkáját. 
 

Rabi Edit Éva ig., Sinkó 

Szabolcsné igh. 

 

FEBRUÁR 

 

Február hónap elejétől a 
kiírás szerint 

Kálti Márk történelem verseny Márkus Marianna 
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II. 1.  Szent Oszkárra emlékeztünk Jenei Norbert hitoktató , 
osztályfőnökök 

II. 1. Hónap diákja cím kiosztása Nagymihály Zsuzsanna 

II. 3.  Úszó Nemzet Program 

Az első osztályosok ettől a naptól 
minden csütörtökön úszás oktatáson 

vesznek részt. 

 

II. 6. Jótékonysági bál-elmaradt Nevelőtestület 
II. 12.  A szülők bálja a járványügyi 

korlátozások miatt elmaradt. 
 

II. 14.  Nevelési értekezlet 
4. tanítás nélküli munkanap 

Rabi Edit Éva, ig. 

II. 18. Hagyományok őrzése, népszokások 

felelevenítése: Télűzés, Kiszebáb 
égetés 
A 2. osztályosok - Gera Márta és Csányi 
Péterné pedagógusok vezetésével - vidám 
rigmusokkal, kereplőkkel, tülökkel, 
dobszóval várták az alsós és felsős diákokat 
a kiszebáb égetéshez. A mondókákba 

bevonták az alsó tagozatos diákokat. Olyan 
félelmetes álarcokat is készítettek, hogy attól 
a tél biztosan megijedt és messzire szaladt. 

A telet jelképező kiszebáb gyorsan elégett. 
Bízunk benne, hogy a továbbiakban 

kellemes tavaszi idő köszönt ránk. 

Gera Márta 

II. 18. Farsang 
A járványhelyzetre való tekintettel a 

farsangot idén is osztálykeretek között 
rendeztük meg. A kiszebáb égetése után a 8. 
osztályosok nyitótáncát nézték meg 
diákjaink, amit a jelenlévők vastapssal 

jutalmaztak, majd az osztályokban a diákok 
megmutatták egymásnak jelmezeiket. Alsó 
tagozaton volt játék, móka, kacagás, eszem-

iszom, dínom-dánom. A felső tagozatos 

diákok délutánja is remekül telt: közös 
játékokkal, zenével és tánccal. A mulatságot 

tombolahúzás zárta, ahol értékes ajándékok 
találtak gazdára.   

Kormányosné Rudner Edit 
mkv., osztálytanítók 

Gállné Leiner Ilona, 
osztályfőnökök, DÖK 

vezetője 

II. 18. Középiskolai jelentkezési lapok, 
tanulói adatlapok továbbítása 

 

Gállné Leiner Ilona, 

II. 25. A kommunizmus áldozatainak 

emléknapján  
Tanulóink osztály keretekben emlékeztek 
meg az áldozatokról. 

Márkus Marianna, 

osztálytanítók, 
osztályfőnökök 

II. 28. Magatartás, szorgalom 

megbeszélés 

Sinkó Szabolcsné igh. 

II. 28. Szülői értekezlet az 1.a osztályban  Kormányosné Rudner Edit 
 

MÁRCIUS 
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III. 1-3-ig Szülői értekezlet az 2-4. 

osztályokban  

Osztályfőnökök 

Március Hermann Ottó Természetismereti 

verseny 
Az idei tanévben nem neveztünk a 

versenyre, mert online formában hirdették 
meg a járvány miatt. 

 

Márciustól Sportversenyek, tavaszi forduló Vén László és Vágvölgyiné 
Albert Tünde 

III. 1. Szent Kunigundára emlékeztünk Jenei Norbert hitoktató, 
osztályfőnökök 

III. 1. Hónap diákja cím kiosztása Nagymihály Zsuzsanna 

III. 4.  Környezetvédelem, 
hulladékgazdálkodás 
Az 5. és a 6. évfolyamnak Földünk 

védelméről, hulladékgazdálkodásról tartott 
előadást Ábrahám Krisztián, a Kiskunsági 
Nemzeti Park munkatársa. A tanulók 

figyelmesen hallgatták, kérdéseikkel, 
véleményükkel aktívvá tették az előadás 
menetét. 

 

III. 7-9. Szülői értekezlet  
Felső tagozat 

Márkus Marianna mkv., 

osztályfőnökök 

III. 10. Adománygyűjtés 

Az 1. osztályosok átvitték az 
önkormányzathoz azt a sok játékot, 
amiket az Ukrajnából menekült 
gyerekeknek gyűjtöttek. A gyűjtést 
Tari Klára szervezte. 

Tari Klára 

III. 11. Lázár Ervin program 
Iskolánk tanulói kulturális programokon 

vettek részt. A 4. osztályosoknak a Szegedi 

Szimfonikus Zenekar adott minikoncertet. 

Ezen a napon a 6. évfolyamos diákok 

Budapestre utaztak, ahol a Fővárosi 
Nagycirkusz „Tavaszváró” előadását 
tekintették meg.  

 

III. 11.  OH-nak adatot szolgáltattunk az 

országos mérésekhez 

Rabi Edit Éva ig. 

III. 11. Ünnepség az 1848-49-es forradalom 

és szabadságharc emlékére 
Megemlékeztünk az 1848-as forradalom és 
szabadságharcról. A 174 éve történt 
eseményeket a 4. osztályos diákok 
elevenítették fel. Az ünnepi műsort Varga 

Emma szerkesztette. Az előadásban 
közreműködtek az alsó tagozat diákjai.   

4. évfolyam Varga Emma 

III. 14. Pihenőnap Vén László 

III. 15. Nemzeti ünnep  

III. 18. Lázár Ervin program 
Az 1. osztályosok a „Tiszavirág” című 
bábelőadást nézték meg. Az előadásnak 

iskolánk adott helyszínt. 

 

III. 22. Alsó tagozatos Kazinczy verseny Csányi Péterné 
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iskolánkban 
A 3. osztályosok versenyében az 1. 

helyezést Széll András, a 2. helyezést 
Sándor Boglárka, a 3. helyezést Tóth Ilona 

érte el. 
A 4. osztályosok közül 1. helyezett Gunics 

Zétény, 2. helyezett Varga Kamilla, a 3. 

helyezett Lippai Levente lett.  

III. 23. Lázár Ervin program 
Az 5. osztályosok a Szegedi Móra Ferenc 
Múzeumban vettek részt múzeumi 
foglalkozáson.   

 

III. 23-24. Simonyi Zsigmond helyesírási 
verseny 
Idén először online formában történt a 
megmérettetés. A verseny előtti héten a 
diákok lehetőséget kaptak az internetes 

felület kipróbálására és gyakorlásra is. A 
versenyre a tanulókat Nagymihály 
Zsuzsanna és Zónai Márta készítette fel. 
Kiss Bianka Hanna 5. osztályos tanuló 
bejutott a megyei döntőbe, ahol a tanuló a 

középmezőnyben végzett. 

Nagymihály Zsuzsanna 

Zónai Márta 

III. 21-22. Középiskolai tanulói adatlapok 
módosítása 

Gállné Leiner Ilona 

III. 26. Munkanap (márc. 14. ledolgozása) 
5. tanítás nélküli munkanap 

 

III. 28. „Ha nagy leszek bohócdoktor 

leszek” pályázat 

Az 1. osztályosok beneveztek 
rajzaikkal. 

Tari Klára 

III. 29. Alsó tagozatos helyesírási verseny 
A 3. osztályban az 1. helyezést Nagy 
Nikolett, a 2. helyezést Széll András, a 3. 
helyezést Toni Petra érte el. 
A 4. osztályosok versenyében 1. helyezett 
Gunics Zétény, 2. helyezett Király Maja 
Róza, a 3. helyezett Falusi Zóra Emma lett. 
 

Kormányosné Rudner Edit 

III. 30. „Barangolás a történelemben és a 
megyei értékek között” 
A Csongrád-Csanád megyei Önkormányzat 
vetélkedőt hirdetett általános iskolásoknak 
„Barangolás a történelemben és a megyei 
értékek között” címmel. A versenybe az 

ötödik osztályosok „Balástyai Barangolók” 
néven neveztek be. A gyerekek egész napos 

jutalom kirándulást kaptak március 30-án az 
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékparkba, ahol változatos programokon 
vettek részt, sőt a megye tortáját is 

megkóstolhatták. A kvízjátékban is 
sikeresen szerepeltek a gyerekek, 

jutalomként a Szegedi Móra Ferenc 

Múzeumba múzeumi belépőt kaptak. A 

kirándulásra Zónai Márta és Székelyné 
Kutasi Krisztina kísérte el a diákokat. 

Márkus Marianna 
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Köszönjük Balástya Község 
Önkormányzatának és Gémes Ferenc 

szülőnek a szállításhoz nyújtott segítséget, 
valamint Márkus Marianna tanárnőnek a 
felkészítést. 

III. 30. Környezetvédelem 
A 7. és 8. évfolyamos tanulóknak tartott 

előadást Ábrahám Krisztián a Kiskunsági 
Nemzeti Park munkatársa a 

környezettudatosságról és a 
hulladákgazdálkodásról.  

 

 Elsősegélynyújtás 
A 7. évfolyamos gyerekek hallgathatták meg 
Komáromi Attila - iskolánk 8. évfolyamos 
tanulója- elsősegély-nyújtással kapcsolatos 

ismereteit és tanácsait két alkalommal.  

 

 

ÁPRILIS 

 

IV. 1. Varga Emma leendő 1. osztályos 
tanító meglátogatta a nagycsoportos 

óvodásokat. 

Varga Emma 

IV. 1.  Felsős fordított nap 
A korábbi hagyományokhoz visszatérve, a 
reggeli becsengetéskor Rabi Edit Éva 
igazgatónő jelképesen átadta az iskola 
kulcsait a diákönkormányzat két 
vezetőjének, majd a felsős osztályokban 
több tanítási órát az ügyesen felkészült 
„diáktanárok” tartottak meg.  

 

IV. 4. Magatartás, szorgalom 

megbeszélés 

Sinkó Szabolcsné igh. 

IV. 6. Paolai Szent Ferencre emlékeztünk  Jenei Norbert hitoktató, 
osztályfőnökök 

IV. 6. Hónap diákja cím kiosztása Nagymihály Zsuzsanna 

IV. 6. Média szakkör látogatása a 

kisteleki Városi Televízió 
stúdiójában 
A média szakkör Márkus Marianna 
vezetésével látogatást tett a kisteleki Városi 
Televízió stúdiójában, ahol megismerkedtek 

a stúdiómunka eszközeivel, kellékeivel, a 
szerkesztéssel és vágással, kipróbálták, hogy 

milyen hírolvasónak lenni. A stúdió 
munkatársai beszéltek nekik munkájukról, a 
gyerekek nagyon érdeklődőek voltak. 

 

IV. 8. Gergely-járás 
Régi hagyományt elevenítettek fel első 
osztályosaink. Felkeresték az óvodát és 
vidám versekkel hívogatták iskolába a 

gyerekeket. Az eseményre Tari Klára 
tanítónő készítette fel a gyerekeket. A 
hívogatás után elsőseink felkeresték korábbi 
óvodás csoportjukat, ahol lelkesen 

mutogatták a gyerekeknek iskolai 

felszerelésüket. Sokat meséltek iskolai 

Kormányosné Rudner Edit, 

Tari klára 
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élményeikről is. 
IV. 8. Iskolaest-elmaradt a járványügyi 

intézkedések miatt. 

 

Osztályfőnökök, 
munkaközösségek tagjai 

IV. 11. Költészet Napja 
Április 11-én ünnepeltük a Költészet Napját. 

Nagymihály Zsuzsanna tanárnő rövid 
bevezetője után Komáromi Attila 8. 
osztályos tanuló elszavalta József Attila: 
Születésnapomra című versét, majd az alsó 
tagozatos diákok mondtak verset társaiknak. 

Az 1. osztályosok Nemes-Nagy Ágnes: 
Tavaszi felhők, a 2. osztályosok Zelk 
Zoltán: Tavaszi dal, a 3. osztályosok Gazdag 

Erzsi: Fecskenóta, a 4. osztályosok pedig 

József Attila: Tavasz van! Gyönyörű! című 
versét szavalták el. Délután a felső tagozatos 
diákoknak vetélkedőt szervezett Nagymihály 
Zsuzsanna és Zónai Márta. A versenyen 
vegyes csapatok mérték össze tudásukat. 

Első helyezett lett Széll Enikő 8. osztályos 
tanuló csoportja, melynek tagjai: Csuka 

Dávid 5. osztályos, Darabont Annamária 6. 

osztályos és Kispéter Leila 7. osztályos 

tanulók. 

Nagymihály Zsuzsanna 

Zónai Márta 

IV. 13. Lelki délután 

Passiójáték 
Tanulóink hitéleti programokkal készültek a 

húsvétra. Hittanórákon a húsvét 
jelentőségéről beszélgettek, ellátogattak az 
osztályok a templomba. A vállalkozó kedvű 
felsős diákokat „Keresztútra” várta Jenei 
Norbert hitoktató. A szünet előtti utolsó 
napon Passió-jelenetet mutattak be a 

kiválasztott tanulók iskolatársaiknak, 
amelyben felelevenítették Jézus 
szenvedéstörténetét.  
Ezen a napon délután kézműves 

foglalkozásra várták a diákokat a helyi 
önkormányzat dolgozói.  

Antal Imre plébános, 

Jenei Norbert hitoktató, 
osztályfőnökök 

IV. 13. Holocaust áldozataira való 
emlékezés 
Az osztályok az osztályfőnökök segítségével 
emlékeztek az áldozatokra. 

alsós és felsős 
munkaközösség 

IV. 14-19-ig Tavaszi szünet 
Utolsó tanítási nap: április 13. 
(szerda) 

Első tanítási nap: április 20. (szerda) 

 

IV. 21. Alsó tagozatos matematika verseny 
Az eredmények: 2. osztály: 1. helyezett: 

Szilágyi Csaba, 2-. helyezett: Ferenczi Fanni 

és Hegedűs Ferenc 

3. osztály: 1. helyezett: Kántor Herkules, 2. 

helyezett: Széll András, 3. helyezett: Tóth 
Ilona. 

4. osztály: Tóth Botond, 2. helyezett: Lippai 

Levente, 3. helyezett: Farkas Korina Kira. 

Varga Emma 
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IV. 25. Fogadónap Sinkó Szabolcsné igh. 

IV. 25. Kirándulás 

Kiránduláson vettek részt a Tavaszköszöntő 
2022 vetélkedő résztvevői. Makón a 
kalandparkban és a Lombkorona sétányon 

töltöttek egy délelőttöt. Gyenes-Bitó Lora 
művelődésszervező szervezte a kirándulást 
az Önkormányzat részéről. Vágvölgyiné 
Albert Tünde kísérte el a gyerekeket. 

 

IV. 21-22 A leendő 1. osztályosokat beiratták 
a szüleik az iskolába. Az 1. osztály 
létszáma: 23 fő. 

Rabi Edit Éva ig. 
Batancs Tiborné iskolatitkár 

IV. 26. Lázár Ervin program 
A program keretében a 4. osztályos tanulók 
a Szegedi Vadasparkban jártak.  

 

IV. 27. Lázár Ervin program 
A 8. osztályos diákok Budapesten Az ember 

tragédiája című előadást nézték meg a 
Bábszínházban. 

 

IV. 26. 27. Nyílt nap az 1. osztályban Kormányosné Rudner Edit 

IV. 29. dr. Beretzk Péter Komplex 

Természet- és Környezetvédelmi 
Vetélkedő  

Dócon rendezték meg a dr. Beretzk Péter 
Komplex Természet- és Környezetvédelmi 
Vetélkedőt. Iskolánkat Szél Enikő, Lippai 
Zsófia és Komáromi Attila 8. osztályos 
tanulók képviselték. A diákok az igen 

előkelő 4. helyen végeztek. 

Koréh Istvánné 

IV. 30. 

 

A 2022/23-as tanévre a 
tankönyvrendelés elkészült. 

Rabi Edit Éva ig., Sinkó 
Szabolcsné igh. 

 

MÁJUS 

 

V. 1.  BÉRMÁLÁS volt a Páduai Szent 

Antal Templomban 

Antal Imre plébános, Jenei 
Norbert hitoktató 

V. 2. Osztálykirándulások 

6. tanítás nélküli munkanap 

Osztályfőnökök 

V. 2. Magatartás, szorgalom 

megbeszélés 

Sinkó Szabolcsné igh. 

Május eleje Madarak, fák napja területi 
természetismereti vetélkedő (Algyő) 

Koréh Istvánné, Gera Márta 

Május eleje Anyák napi ünnepségek, családi 
napok 

Márkus Marianna mkv., 

Kormányosné Rudner Edit 

mkv. 

V. 2-6-ig A tanulók tájékoztató füzetének 
ellenőrzése, a bukásra álló tanuló 
szüleinek hivatalos értesítése 

osztálytanítók, 
osztályfőnökök 

V. 4. Lázár Ervin program 
A 2. osztályosokhoz a Szegedi Pinceszínház 
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látogatott el. A gyerekek a Didergő király 
című mesejátékot tekintették meg. 

V. 4. Rendhagyó kémia óra 

Május 4-én kémia óra keretében a 

nyolcadikosok ellátogattak a balástyai 

hulladékgyűjtő udvarba. A gyerekeknek 
lehetősége nyílt - a tananyaghoz 

kapcsolódóan – a szelektív gyűjtés, a 

hulladékkezelés egyik módjának gyakorlati 
megismerésére.  

Vén László 

V. 4. Papírgyűjtés 

Iskolánk tanulói ismét sok papírt gyűjtöttek. 

A bevételt diákprogramok szervezéséhez 
használjuk majd fel. 

Vén László 

V. 5. Nepomuki Szent Jánosra  

emlékeztünk 

Jenei Norbert hitoktató, 
osztályfőnökök 

V. 5. Hónap diákja cím kiosztása Nagymihály Zsuzsanna 

V. 5.  Rendhagyó hon- és népismeret óra 

A 6. a osztályos tanulók látogatást tettek 
községünk új Emlékházában, ahol Márkus 
Marianna helytörténeti órát tartott számukra. 

A foglalkozáson áttekintették a kiállított 

anyagot, majd ehhez kapcsolódóan oldották 
meg párosával a kapott feladatokat. 

Márkus Marianna 

V. 6-ig  Napközis csoportba, tanulószobára 
való jelentkezés igényeinek 
felmérése 

Rabi Edit Éva ig. 

V. 11. Rendhagyó történelem óra a Móra 
Ferenc Múzeumban 
A szegedi Móra Ferenc Múzeumba 
látogattak az ötödikesek, ahol 

megtekintették az Elit alakulat 2.0 időszaki 
kiállítást, mely hazánk legfontosabb 
honfoglalás kori leleteit mutatta be. A 

gyerekek beléphettek egy jurtába, 

honfoglalás kori ruhamásolatokat 
próbálhattak fel. A múzeum tetején lévő 
kilátóból a magasból nézhettek le Szeged 
belvárosára és a Tiszára. Egy 3D-s animáció 
az 1870-es évek egykor volt épületeit 
jelenítette meg a gyerekek számára.  

Zónai Márta osztályfőnök 

V. 13. Családi nap 

A 3.a osztály családi napot tartott. 
 

Gondáné Frankó Valéria 

Május közepe Óvodások látogatása az első 
osztályban 

Csányi Péterné 

Május közepéig Részvétel a területi tanulmányi 
versenyeken 

 

V. 19.  Nyílt nap az uszodában. 
Az első osztályosok szülei megnézhették a 
gyerekeket az uszodában 
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V. 20. Családi nap 
A 2.a osztályosok családi napot tartottak. 

Gera Márta 

Csányi Péterné 

V. 22. ELSŐ ÁLDOZÁS volt a Páduai 
Szent Antal Templomban.  
17 negyedik osztályos tanuló első 
alkalommal találkozott az Oltári szentséggel, 
hitünk szent titkával, Jézus Krisztussal. 

Antal Imre plébános, Jenei 

Norbert hitoktató 

V. 23. Anyák napi ünnepség 

A 4.a osztályosok anyák napi 
ünnepséget rendeztek. 

Varga Emma 

Május közepe Leendő első osztályosok szüleinek 

szülői értekezlet 
Kormányosné Rudner Edit 
mkv.  

V. 5. 6. 

V. 10. 12. 

A tanulók szövegértési, 
matematikai, idegen nyelvi és 
természettudományi kompetenciáit 
vizsgáló digitális mérés volt a 8. 

évfolyamon.  

Sinkó Szabolcsné igh. 

V. 19. 20. 

V. 24. 25. 

A tanulók szövegértési, 
matematikai, idegen nyelvi és 
természettudományi kompetenciáit 
vizsgáló digitális mérés volt a 6. 

évfolyamon. 

Sinkó Szabolcsné igh. 

V. 25. Kirándulás 
A 2. osztályosok Kecskemétre kirándultak. 

Gera Márta 

Csányi Péterné 

V. 26. Kirándulás 
A 4. osztályosok Kecskemétre kirándultak. 

Varga Emma 

Borbola Kitti 

V. 27. Nyitott szertárkapuk program 
A helyi önkéntes tűzoltók bemutatót 
szerveztek tanulóinknak. 

 

V. 27. Kerékpártúra 
Az 1. osztályosok osztálytársukhoz 

kirándultak. 

Tari Klára 

Kormányosné Rudner Edit 

Máj. vége-jún. eleje Év végi felmérések tanítók, szaktanárok 

 

JÚNIUS 

 

VI. 1. Nagycsoportosok az iskolában 
A nagycsoportos ovisok ellátogattak az első 
osztályosokhoz.   

Kormányosné Rudner Edit 

VI. 2. Kirándulás 

A 3. osztályosok vonattal utaztak 

Szegedre. 

Gondáné Frankó Valéria 

Kala-Czirok Ágnes 

VI. 2.  Ismerkedés a leendő 1. 
osztályosokkal 
Varga Emma egy foglalkozás keretében 
ismerkedett a leendő 1. osztályosokkal. 

Varga Emma 

VI. 3. Kirándulás 
Az 1.a osztályosok egyik osztálytársukhoz 
kirándultak a tanyájukra. 

Kormányosné Rudner Edit 

Tari Klára 

VI. 3. Mórus Szent Tamásra emlékeztünk Jenei Norbert hitoktató, 
osztályfőnökök 

VI. 3. Hónap diákja cím kiosztása Nagymihály Zsuzsanna 
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VI. 3.  Nemzeti összetartozás napja 

megemlékezés  
Megemlékezést tartottunk Balástya Község 
Önkormányzatával együttműködve a 
trianoni békediktátum aláírásának 102. 

évfordulójához és a Nemzeti Összetartozás 
napjához kapcsolódva a Trianon-

emlékműnél. Az ünnepi műsort követően 
megkoszorúztuk az emlékművet.  

A műsort Márkus Marianna 

állította össze. 
Osztályfőnökök 

 

VI. 6. 

(hétfő) 
Pünkösdhétfő. Munkaszüneti nap.  

VI. 10. A 2. osztályosok Kistelekre 
kerékpároztak játszani, fagyizni. 

Gera Márta, Csányi Péterné 

VI. 13. Magatartás, szorgalom 

megbeszélés 

Tanév végi osztályozó értekezlet 

Rabi Edit Éva ig. 

VI. 14. Délután gyereknap 

 
Élményekkel teli Gyermeknapot tartottunk 

iskolánkban. A megnyitón kihirdették a 
Balástya pályázat eredményét, majd 

bemelegítésként két volt tanítvány 
vezetésével mindenki zumbázott. Az 1-5. 

osztályosok a sportcsarnokban a Herkules 

című szórakoztató színházi előadást nézték 
meg a Grimm-Busz Színház előadásában. 
Tíz órától délután fél négyig több helyszínen 

zajlottak a programok: ugrálóvár, turuljáték, 
helytörténeti társasjáték, célba dobás, 
sportjáték, kerékpár ügyességi verseny, 
íjászat, farönk húzás, több, lábbal hajtós 
járgány várta a gyerekeket, de voltak 

társasjátékok, kézműves foglalkozások és 
ügyességi feladatok is. A nap fénypontja a 
Balástya Község Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületének ajándékaként rendezett 

habparty volt. Az egész napos rendezvényen 
minden gyerek limonádét és palacsintát 
kapott, amit a könyvtár dolgozói, a 
művelődésszervező és az Idősek klubjának 
lelkes tagjai közül készítettek. Délután több 
szülő is elfogadta az iskola meghívását, és 
megtisztelte a rendezvényt. 

Alsós és a felsős 
munkaközösség tagjai 

Júniusban Nyári felügyelet szervezése Rabi Edit Éva ig., 

munkaközösség-vezetők 

VI. 15. Szakértői javaslat iránti kérelmek 
benyújtása képesség-, kontroll- 

vizsgálatra 

Sinkó Szabolcsné igh. 

VI. 15-ig NETFIT mérés elvégzése Vágvölgyiné Albert Tünde, 
Vén László 

VI. 15. Bolondballagás 
Hagyományainkhoz híven a nyolcadikosok a 

ballagás előtt színes jelmezekbe öltözve, 
vidáman énekelve, bolondozva búcsúztak az 
iskolától. Bejárták itteni diákéveik 

helyszíneit, a tantermeket, mókázva, 

Gállné Leiner Ilona 
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búcsúzva diáktársaiktól, tanítóiktól, 
tanáraiktól, az intézmény valamennyi 
dolgozójától. Ellátogattak az óvodába is, 
majd a falu több intézményét, üzletét is 
felkeresték.  

VI. 15. (szerda) Utolsó tanítási nap Alsós és felsős 
munkaközösség tagjai 

VI. 17. 16.00 

(péntek) 
Ballagás 
Elballagtak a nyolcadik osztályosok. A 
szépen feldíszített iskolában a hetedikesek 

ünnepi műsorral búcsúztak a 
nyolcadikosoktól és látták el őket hasznos 
tanácsokkal. Az ünnepségen Rabi Edit Éva 
igazgatónő köszöntötte a búcsúzókat, és 
kívánt nekik sok sikert választott 

iskolájukban.  
Az ünnepségen Komáromi Attila Zoltán és 
Széll Enikő Boglárka 8. a osztályos tanulót 
az Év Diákja, Budusan Liviu Sebastian, 

Csatordai Csongor, Csikós Ervin, Pápai 
Armand 8. a osztályos tanulókat kitartó 
sporttevékenységükért díjjal jutalmaztuk. 

7. évfolyam 

Vágvölgyiné Albert Tünde 

Június 19. Tanévzáró szentmise a Páduai Szent 
Antal templomban 

Antal Imre plébános, Jenei 
Norbert hitoktató 

VI. 21. 11.00 Te Deum Szegeden a Fogadalmi 

templomban 

Rabi Edit Éva ig. 

VI. 21. 16.00 Tanévzáró ünnepség 
A tanévzáró műsort az 1. és 4. osztályos 
napközis csoport adta elő. 

Tari Klára, Borbola Kitti 

VI. 20-24-ig Napközis felügyelet 
Felügyeletet biztosítottunk az azt igénylő 
gyerekek számára. 

 

VI. 24.  Tanévzáró értekezlet Rabi Edit Éva ig. 
 

 

Az iskolai ünnepek szervesen hozzátartoznak az iskola mindennapjaihoz. Ezeken keresztül 
Jelentős szerepet töltenek be a közösség-; a személyiség-és jellemformálásban.  Bennük a 
kultúra és az érték összpontosul. Alkalmat adnak arra, hogy a gyermekek érezzék, egy 
közösséghez tartoznak, annak szerves részei.  Lehetőséget biztosít a hagyományok ápolására, 
ismereteik bővítésére. Példaképeket állítunk eléjük, megtanítjuk őket alapvető illem-és 
viselkedési szabályokra is. Az ünnepeknek iskolánkban mindig van egy különleges varázsa, 
legyen szó akár egy nagyobb szabású rendezvényről vagy csak egy rövid megemlékezésről.  
Iskolánkban az ünnepeknek nagy hagyománya van. Elvárás az ünnepi öltözet – fehér ing/blúz, 
sötét nadrág/szoknya, az öltözékhez illő lábbeli. Ez a pedagógusokra is vonatkozik, hiszen 

ezzel is példát mutatnak a felnövekvő nemzedéknek.  

A tanulókat felkészítjük az ünnepségre. A megemlékezés előtt beszélgetünk velük az adott 

ünnep jelentőségéről – figyelembe véve az életkori sajátosságokat -, kiegészítjük ismereteiket, 

közösen megfogalmazzuk az elvárt viselkedési szabályokat.  
Az ünnepek többsége a kijelölt osztály által szerkesztett műsor versekkel, dalokkal, 

jelenetekkel. Helyszíne a Rendezvényház, ami remek lehetőséget ad arra is, hogy tanulóink 

alkotásait is kiállítsuk. Diákjaink nagy része szeret szerepelni, mert ilyenkor a kevésbé 
tehetséges gyerekek is lehetőséget kapnak a fellépésre, megmutathatják, ők is tudnak 
kiemelkedőt alkotni. Minden gyerek együtt izgul a szereplőkkel a sikerért. A színpadon állók 
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munkáját minden esetben elismerik, tapssal jutalmazzák. A pedagógusoktól, a meghívott 
vendégektől kapott elismerő szavak, dicséretek még jobb eredményre sarkallják őket.   

Az ünnepekről, megemlékezésekről a helyi újságban és az iskola honlapján is megjelenik egy 

összefoglaló hír fényképekkel illusztrálva. Így a szülők is részesei lehetnek az eseményeknek. 
 

 

 

Osztálykirándulások: 
 

2.a osztály Kecskemét 
3.a osztály Szeged 

4.a osztály Kecskemét 
 

A tanév végén az osztályfőnökök kirándulásokat szerveztek diákjaiknak. Több alkalommal 
került sor kisebb kerékpártúrákra is.  

- Az 5.a és a 7.a osztályosok a Gyermekesély programból Budapesten jártak, az ötödikesek 
Szépművészeti Múzeumban az Egyiptomi Gyűjtemény egy részét tekintették meg, a 
hetedikesek a Terror Házában jártak. 

- Az 5.a osztályKiskőrösön Petőfi-szülőházat tekintette meg, a János Vitéz 
látogatóközpontban járt, majd Közúttörténeti Múzeumban ismerkedett a különböző 
eszközökkel 
- A 6. évfolyamosok Budapestre vonatoztak, ahol a Csodák palotájában játszottak, majd a 
Budai vár nevezetességeit tekintették meg. 

- 8.a osztályosok Szegedre kirándultak, ahol a Vadasparkban jártak, trambulinoztak és moziba 

mentek. 

 

 

 

VI. Pályázatok - Azok eredményessége 

 

Ebben a tanévben nem volt megvalósuló pályázat az iskolában. 
 

2022. június 30-án lesz EFOP 3.3.7. pályázat záró helyszíni ellenőrzése. 

 

2022. július 15-ig szeretnénk beadni a Határtalanul!  Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek 

pályázatot. 
 

 

VII. Továbbképzéseken, tanfolyamokon, konferencián való részvétel 
 

A Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett előadásokon, műhelymunkákon 
vettünk részt az alábbi témákban: 
 

- Genially alkalmazás megismerése, módszertana: 2 fő 

- Esélyteremtő intézményfejlesztés megvalósítását támogató módszerek a korai 

iskolaelhagyás csökkentésének reményében: 1 fő 

- Arizóna program: 1 fő 

- A gondolkodás játékos fejlesztése matematika órákon: 1 fő 

- Játékok a természettudományos órákon: 1 fő 

 






































































































