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BEVEZETÉS  

A Kertvárosi Általános Iskola a 2012. évi átszervezés után „új” intézményként kezdte 

meg működését 2012. augusztus 31-én. A régi-új iskola első félévi munkájának 

meghatározója az új jogszabályi előírásoknak megfelelő intézményi dokumentumok 

összeállítása, az akkori fenntartó pénzügyi- és rendszerellenőrzése, illetve az át-

adás-átvétellel járó feladatok előkészítése volt. 

Az utóbbi – az átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok – rányomták bélyegüket a má-

sodik félévi munkára is. Ilyen mennyiségű adatszolgáltatás elvégzésére nem voltunk 

felkészülve, nem volt, jelenleg sincs megfelelő személyi feltétele a munka elvégzé-

sének. Már-már a mennyiségi kívánalmaknak sem tudtunk eleget tenni, így a munka 

minőségével kapcsolatos elvárás ezen a területen csak fogalmi szintre degradáló-

dott. A jelenlegi fenntartónk együttműködő türelmének köszönhető, hogy toleráns 

segítő hozzáállásával tudtuk feladatainkat teljesíteni kormányzati megelégedést ki-

váltóan. Az valóban mindannyiunk közös erőn felüli teljesítményének ismerhető el, 

hogy sem a szülőkre, sem a diákokra nem terheltük az átállás feladatait.  

A szakmai munkánkat mindez oly módon befolyásolta, hogy sokkal kevesebb időt 

tudtunk együtt tölteni a gyerekekkel, kollégákkal.  

A tanév végi beszámolókban ez markánsan meg is fogalmazódott: „…tanítani sze-

retnénk - a gyerekekkel foglalkozni, egymással nyugodtan megbeszélni a velük, vagy 

a tanítással kapcsolatos kérdéseinket, gondjainkat. Szakmai programokra vágyunk, 

és élhető megbecsült jövőképre… Nagyon sok esetben egymással voltunk türelmet-

lenek, ingerültek, pedig a helyzet okozta bizonytalanság, elkeseredettség volt a hát-

térben… úgy érezzük, hogy velünk mindent meg lehet csinálni, mert mi mindent 

megcsinálunk: este, hétvégén, éjjel... ez nem elvárható és nem etalon!  Senkinek 

nem szabad feláldoznia magát, a családját, az egészségét a köznevelés oltárán…” – 

ez nem lehet elvárás.  

A fenti kissé keserűre sikeredett gondolatok nem befolyásolták a szakmai munkában 

a beiskolázást, a tanulói teljesítményeket, a felzárkóztató munkát, a tehetséggondo-

zást, versenyeztetést – köszönhető a feladat-ellátási helyeink vezetőinek, munkatársi 

közösségeinek.  
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1. Szakmai munka áttekintése  

1.1. Statisztikai adatok mutatóinak elemzése, indoklása (beiskolázás, tanuló- 

és csoportlétszámok, SNI, BTM tanulók, magántanulók  száma stb…)  

 

Beiskolázás:  

A Bolyai iskola a korábbi évekhez hasonlóan 2 osztály indításának lehetőségével 

zárta a beiskolázást. Ez – figyelembe véve, hogy az iskola körzetében egy osztálynyi 

gyerek sincs – elismerésre méltó teljesítmény. A 54 beiratkozó tanulóból 7 marad 

óvodában.  

Az alsó tagozaton az átlaglétszám: 22,4 fő, felsőben 24 fő. A székhelyintézmény át-

laglétszáma 23,2 fő. A tanév során a távozott és érkezett tanulók létszáma nem 

számottevő, de .  

Csoportbontást alkalmazunk az emelt szintű matematika oktatás 5-8. évfolyamán, 

valamint az 5. és 6. évfolyamon 2-2 órában a tanulói teljesítménytől függően a méré-

sek után változó csoportokkal matematikából. Az idegen nyelvi órákon az angol és a 

német nyelv választási lehetőségét kínáljuk negyedik osztálytól csoportbontással. 

Nehézséget okozott, hogy tanulószobás csoportjaink magas létszámmal (26,33 tény-

leges 33,33 számított) működtek. A nevelőtestület tagjai a második félévben a szak-

körök, korrepetálások egy részét „társadalmi munkában” végezték, s az így megma-

radt órák segítségével negyedik csoportunk is működhetett.  

1 fő magántanuló jár az iskolába, aki szakértői bizottság javaslatára teljesíti tanköte-

lezettségét magántanulóként. Ő súlyos magatartási problémákkal küzd, komoly le-

maradási vannak a tantárgyi tudás illetően. Esetében a gyakori iskolaváltás is hátrál-

tatta az optimális feltételek közti fejlődését.  

BTM N tanulók aránya (57 fő) 15 %, SNI: (11 fő) 3 %. Az intézmény saját pedagó-

gussal – gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus – igyekezett biztosítani a habilitációs, 

rehabilitációs foglalkozásokat, felzárkóztatást.  
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Az utóbbi 3 évben a beiskolázás kedvezően alakult a Kölcsey számára. Az elmúlt 

évben 27, az idei évben is 27 fővel zártuk a beiratkozási időszakot. Körzetünkből vi-

szonylag kevés kisgyerek maradt óvodában a tanköteles korú gyerekek közül. A má-

sodik osztályunk ideális 24 fős, a többi osztályunk létszáma viszonylag alacsony, 18-

22 fő között változik. A tanév során 7 tanuló érkezett iskolánkba, 12 tanuló távozott 

tőlünk. A távozók szinte mindegyike más településre költözés miatt került el tőlünk. 

Egy tanuló a fegyelmi tárgyalást követően folytatta tanulmányait másik iskolában.  

Csoportbontást informatika órákon a gépterem férőhelye miatt alkalmazunk, illetve 

idegen nyelvi órákon az angol – német nyelv választási lehetőségét biztosítva. A két 

nyelv közötti megoszlást igyekszünk egyensúlyban tartani, de természetesen ezt be-

folyásolják az érkező – távozó tanulók. 

Magántanulóink száma 2 fő. Az egyik szakértői vélemény alapján volt magántanuló, 

a másik szülői kérésre.  

A tanulóink 26%-a tartozik a BTM N, 9% az SNI csoportba. A szám viszonylag ma-

gas, de arányait tekintve nincs jelentős változás az elmúlt évekhez képest. 

A beiskolázás a Kőrösiben nem alakult szerencsésen. A 2013. évben szokatlanul sok 

tanköteles tanuló marad vissza az óvodába: 43 beiratkozóból 13 fő. Az osztályok 

tényleges létszámai nem magasak, 20,6 fő az átlaglétszám, 28,4 a számított létszám 

a 25,1 %-os BTM N és a 11,5 % SNI tanulóval.  

A Kölcsey és a Kőrösi feladat-ellátási helyeken magas a hátrányos és a halmozottan 

hátrányos tanulók aránya. Igyekszünk mindenféle lehetőséget megragadva minél 

több segítséget nyújtani, iskolai és iskolán kívüli programot biztosítani számukra. Eh-

hez az IPR programban való részvétel biztosította a pénzügyi forrásokat. Kérdésként 

vetődött fel, hogy mi határozza meg a különlegesen nehéz körülmények között vég-

zett munka után járó pótlékot, a korábbi IPR jogosultság, mint kritérium elfogadható-

e?  

Mellékletek: intézményi létszámadatok 
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1.2. Nevelő-oktatómunkában elért eredmények  

 

Tanulmányi átlagok, kitűnő, jeles eredmények, bukások:  

1.2.1. Bolyai János Általános Iskola – székhely  

Iskolai: 4,105 

Alsó tagozat: 4,17  

Felső tagozat: 3,79  

Az iskola kitűnő tanulóinak száma az alsó tagozaton 56, ami az alsósok létszámának 

31 %-a, a jeles tanulók száma 32. A felső tagozaton nyolcan végeztek kitűnő ered-

ménnyel (4 %), ugyancsak nyolcan (4 %) jeles bizonyítványt vihettek haza. Tantestü-

leti dicséretben 8 tanuló részesült, négyen-négyen az alsó, illetve a felső tagozatból. 

Az ő bizonyítványaikban a tanév végén három, vagy annál több tantárgyi dicséret, 

kitűnő minősít és szerepel.  

A bukások száma az előző évihez hasonlóan alakult. Az alsósok közül 2 tanuló tehet 

augusztusban javítóvizsgát, míg a felsősök közül a 14-ből 11. 3 tanuló háromnál több 

tantárgyból nem teljesítette az előírt követelményeket, így a tantestület a határozatá-

val osztályismétlésre utalta.  

A Bolyai feladat-ellátási helyen a tanulóink magatartási és szorgalmának átlagai:  

Magatartás :  alsó tagozat:   4,47  

 felső tagozat:   4,23  

 Iskola:    4,35  

Szorgalom :   alsó tagozat:   4,38  

 felső tagozat:  3,96  

 Iskolai:    4,17 
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1.2.2. Kölcsey Ferenc Általános Iskola – telephely:  

Iskolai: 3,7  

Alsó tagozat: 4,13 (készségtárgyak nélkül: 3,66) 

Felső tagozat: 3,30 (készségtárgyak nélkül: 2,74)  

Szerencsére egyre több kitűnő tanulóval büszkélkedhetünk. Egyelőre a többség alsó 

tagozatos. 16 kitűnő és 6 jeles tanulónk volt, ők az alsósok 24%. Felsőben csak 2 

tanulónk volt kitűnő és jelesünk nem volt, ők a felsősök csupán 2%-át adták. 

Örömünkre a bukások száma évről évre csökken, de még így is van bőven javítani-

valónk. 24 javítóvizsgára-évismétlésre utasított tanuló közül 3 nem járt iskolába, ezért 

hiányzása miatt nem volt osztályozható. Volt rajtuk kívül 3 olyan tanuló, akik három-

nál több tárgyból nem teljesítették a követelményeket, ezért alkalmuk sincs javítani. 

18 tanuló a nyári felkészülést követően augusztusban javíthatnak teljesítményük mi-

nősítésének eredményén. 6 olyan tanulónk van, akiknek 3 tárgyból kell felkészülnie, 

ami nem kis munkát kíván tőlük a következő 2 hónapban. Sajnálatos, hogy 5 nyolca-

dikosunk is van a 18 tanuló között, akik hanyagságukkal rákényszerülnek a nyári ta-

nulásra. Mindegyikőjüket felvette, várja a középiskola.  

A Kölcsey feladat-ellátási helyen a tanulóink magatartási és szorgalmának átlagai:  

Magatartás :  alsó tagozat:   3,89  

 felső tagozat:   3,42  

 Iskola:    3,65  

Szorgalom :   alsó tagozat:   3,79  

 felső tagozat:  3,14  

 Iskolai:    3,47  
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1.2.3. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola – telephely:  

Iskola: 3,6  

Alsó tagozat: 3,96  

Felső tagozat: 3,6  

Kitűnő tanulóink száma: 13 fő, jeles 9. A kitűnők közül 1 fő felsős, a jelesek között 3.  

Elégtelen osztályzatot kapott az éves munkájára 43 fő, közülük 6 fő több mint 3 tan-

tárgyból bukott, így kötelesek az évfolyamot megismételni. A 37 tanulóból - akik az 

év végén lehetőséget kaptak javítóvizsgára -10 tanuló alsós, 27 pedig felsős.  

Az első osztályban a szülő által kérvényezett évfolyamismétlés száma: 3. 

A Kőrösi feladat-ellátási helyen a tanulóink magatartási és szorgalmának átlagai:  

Magatartás :  alsó tagozat:   3,8  

 felső tagozat:   3,2  

 Iskola:    3,5  

Szorgalom :   alsó tagozat:   3,8  

 felső tagozat:  2,9  

 Iskolai:    3,4 

 

1.3. Az év során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei:  

 

A tantárgyi méréseket az intézmény pedagógiai programja határozza meg. A végre-

hajtásuk ennek megfelelően történik. A tanulók teljesítményét minősítő mérések 

eredménye osztályzatok formájában illetve az első osztályosok esetében a szöveges 

értékelés %-os formában követhető az osztálynaplókban.  

A mérések elvégzése során nagy odafigyelést igényel az SNI és a BTM N tanulók 

munkájának értékelése, teljesítményeinek mérése, minősítése. A szakvélemény 
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számtalan esetben fogalmazza meg, hogy kapjon nagyobb hangsúlyt a szóbeliség. 

Fontos, hogy jogaik ne sérüljenek, de a többieké sem!  

A Bolyai, felkérésre, részt vesz a Szegedi Tudományegyetem által szervezett diag-

nosztikus mérésben. A természetismereti mérési eredmények (59,64 %) meghalad-

ják az országos (54,08 %), a közép-dunántúli (56,82 %), illetve a megyei (56,39 %) 

átlagot is. Ezen a feladat-ellátási helyen a korábbi tapasztalatokra építve a kialakult 

belső vizsgarendet követve az alábbi eredmények születtek:  

 

 

SZÓBELI VIZSGÁK ÁTLAGA OSZTÁLYZATBAN  

Tantárgy 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b Átlag 
magyar nyelv és iroda-
lom 4,41 4,76     3,76 3,63 4,14 
német nyelv     4,70 2,33     3,52 
angol nyelv     4,26 2,66     3,46 
történelem 3,62 4,68     4,44 3,80 4,14 
Átlag: 4,02 4,72 4,48 2,50 4,10 3,72 3,81 

          

SZÓBELI VIZSGÁK ÁTLAGA %-BAN 

Tantárgy 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b Átlag 
magyar nyelv és iroda-
lom 88,20% 95,20%     75,20% 72,60% 82,80% 
német nyelv     94,00% 46,60%     70,30% 
angol nyelv     85,20% 53,20%     69,20% 
történelem és társa-
dalmi ismeretek 72,40% 93,60%     88,80% 76,00% 82,70% 
Átlag: 80,30% 94,40% 89,60% 49,90% 82,00% 74,30% 76,25% 
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Általánosan és kötelezően elvégzett mérés a kompetenciamérés , amely eredmé-

nyeinek elemzése telephelyenként megtörtént (melléklet). A 2012. évi mérés ered-

ményei miatt a Kőrösiben intézkedési tervet kellett készíteni.  

Bolyai:  

Az országos kompetenciamérés kapcsán megérkeztek az elmúlt év eredményei. 

Mind a két évfolyamról elmondhatjuk, hogy szignifikáns eltérés sem matematikából, 

sem és szövegértésből nem volt.  

A 45 hatodikos tanulók közül négyen matematikából, kilencen pedig szövegértésből 

teljesítettek az elvárt 3. szint alatt. Matematikából egy, szövegértésből pedig három 

fő került a 6. kategóriába. 

A szórás nagyobb, mint az országos minta eredményén. A matematikai osztály 

eredményei mindkét területen jóval magasabbak. 

A 41 nyolcadik évfolyamos tanulónk eredményeiben sincs szignifikáns eltérés a ko-

rábbi eredmények tükrében. Fejlődésük 14 tanuló esetében gyorsabb ütemű, mint az 

országos minta fejlődése. Az utolsó 3 év teljesítménye szignifikánsan nem változott. 

Matematikából az 1. szint alatti teljesítmény nem volt, és az 1. szinten is csak 1 

gyermeket találhatunk. Örömünkre ketten a 6. és ketten a 7. szinten teljesítettek. 

Szövegértésből a leggyengébb eredményt elért tanulók második szinten teljesítettek 

(4 fő). A hetedik szintet 4, a hatodikat 5 tanuló érte el. A szórás ezen az évfolyamon 

is nagyobb az országosnál, de az osztályok eredményei homogénebbek. 

Kölcsey:  

A 2012. évben elvégzett mérés eredményeinek elemzése: matematikából a 6. osztá-

lyaink szignifikánsan az országos átlag alatt teljesítettek. Teljesítményük elmarad a 

családi háttérindex alapján elvárható teljesítménytől is. A teljesítmény minimális javu-

lást mutat az előző évhez képest, de szignifikáns elmozdulás nem tapasztalható az 

elmúlt 3 évhez viszonyítva. A mérésen nyújtott teljesítményük erősen korrelált a ma-

tematika tantárgyból az 5. évfolyam végén szerzett osztályzatukkal. A 38 tanulóból 

mindössze 8 fő érte el az elvárt 3. szintet, fő az első szintnek megfelelő teljesítményt 
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sem ért el, volt 3 tanulónk, akit az 1 szint alatti teljesítménykategóriába soroltak. 

Ugyanakkor a 6. és a 7. kategóriába nem került tanulónk.  

Szövegértés teszten nyújtott teljesítményük szintén szignifikánsan gyengébb az or-

szágos átlagnál. Teljesítményük kevésbé szóródott, homogénebb, mint az országos 

minta eredménye. Szint alatti tanulónk nem volt, és a 3. átlagosan elvárt szintet 14 

tanuló teljesíteni tudta. Itt sem volt tanulónk a 2 legfelső teljesítményszinten. 

A nyolcadik évfolyamos tanulóink szintén szignifikánsan az országos átlag alatt telje-

sítettek matematikából. Teljesítményük elmarad a családi háttérindex alapján elvár-

ható teljesítménytől is, és az előző mérés során nyújtott teljesítmény alapján tőlük 

elvárttól. A fejlődés kimutatható, de lassabb ütemű, mint az országos minta fejlődése. 

Az utolsó 3 év teljesítménye szignifikánsan nem változott. 

Az 1. szint alatti teljesítmény nem volt, és az 1. szinten is csak 1 gyermeket találha-

tunk, de sajnos nem volt a 6. és 7. szinten sem. Érdekes volt, hogy a 2. legjobb 

eredményt egy kettes osztályzattal rendelkező tanulónk nyújtotta. Fejlődésük az or-

szágos minta fejlődését tükrözte, alacsonyabb szintről indult, de ütemében vele pár-

huzamosan haladt. Az utolsó évek teljesítményénél szignifikánsabban gyengébb tel-

jesítményt értek el.  

Kőrösi:  

Az előző év eredményei alapján intézkedési tervet kellett készíteni.  

6. évfolyamon matematikából 23 tanulónk (3 SNI) közül az elvárható 3. szint alatt 10 

tanuló teljesített, 1 közülük az első szint alatt, heten az első szintet érték el. A legma-

gasabb tanulói érték a 3. szint felső határán volt. A szövegértés eredményei jobban 

megközelítették az országos átlagot. A 3. szint alatt 9 tanuló, közülük 1 első szinten 

teljesített. A szórás nagyobb volt, 6. szintet elért tanulói teljesítményt is regisztráltak.  

A 8. évfolyamon (36 tanuló) az országos átlagtól való eltérés volt szignifikáns. Mate-

matikából 28 tanuló az elvárt negyedik szint alatt teljesített, közülük négyen az első 

szintet sem érték el. Mindkét osztály „homogén” összetételű, ezért eredményeik szó-

rása kicsi. A magasabb átlag abban az osztályban született, ahol kevesebb volt a 

BTM N küzdő tanuló.  Szövegértésből a 4. szintet mindössze 5 fő érte el. A tanulói 

teljesítmények közötti eltérés nagyobb a „jobb” eredményt elért osztályban. Első szin-
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tet el nem érő tanuló nem volt. Mind az első, mind a negyedik szintet 5-5 tanuló telje-

sítette.  

A tanulók fejlődését bemutató grafikon adatai szerint fejlődési ütemük lassúbb, mint 

az országos átlag, de azzal „párhuzamos”, önmagukhoz mért fejlődésük kimutatható.  

 

1.4. A belép ő gyerekek felkészültsége  

 

Minden feladat-ellátási helyen a belépő első osztályosok képességeit a DIFER teszt-

tel mérjük, a tanév rendjében meghatározottak szerint ősszel jelezzük is. A Bolyaiban 

és a Kölcseyben a DIFER mérést minden első osztályosunknál elvégzi munkaközös-

ség-vezetőnk, illetve gyógypedagógus kollégánk. A mérés segítségével kiszűrt tanu-

lók közül 5-en a Bolyaiban, nyolcan a Kölcseyben fejlesztésre jártak. Közülük ketten 

hárman már másodszor próbálkoztak az első osztály követelményeinek a teljesítésé-

vel. Sajnos, bár megfigyelhető fejlődés önmagukhoz képest, még mindig nem érik el 

az elvárható szintet. A Kőrösiben az első osztályosok DIFER mérését a gyógypeda-

gógus minden tanévben év elején és tanév végén is elvégzi. 6 tanuló járt fejlesztés-

re. Minden kisgyereknél megfigyelhető a fejlődés – kinél kisebb, kinél nagyobb mér-

tékű.  

A tanév közben belépő gyerekek felkészültségét nem mérjük, türelmi idővel, segítő 

felzárkóztatással biztosítjuk az esetleges lemaradás, tantárgyak, modulok különbö-

zőségének szintre hozását.  

 

1.5. Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés   

A Bolyaiban a %-os (szabadon felhasználható) órakeret terhére a nagy létszámú ta-

nulószobás csoportot bontottuk: 3 csoport helyett 4 működött, ez volt az eredmé-

nyesség kritériuma. Így szinte nem maradt óra szakkörre, korrepetálásra. A felzár-

kóztatásra szánt órákat nem változtattuk, a BTM N gyerekek számának jelentős nö-

vekedése megkövetelte, hogy az óraszámokat is növeljük, valamint az SNI tanulók 

fejlesztésére szánt órát is kiegészítettük intézményi órakeretből.  
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Az alsó tagozatban matematika, informatika, rajz és táncszakkörünk működik a kicsi-

nyek kórusa a sportfoglalkozások mellett. Felső tagozaton az emeltszintű matematika 

mellett nagy az érdeklődés az informatika-, a kémia-, a nyelvi-, a színjátszó és a tör-

ténelem szakkör iránt. Matematikából és magyarból hetedik és nyolcadik évfolyamon 

felvételi előkészítőt szervezünk. A nagyok körében is népszerűek sportfoglalkozása-

ink is. 

Tanulóink nagyon sokféle levelezős versenyen vesznek részt. Indulnak az országos 

tanulmányi-, a társintézmények, illetve egyéb szervezetek által meghirdetett verse-

nyeken és vetélkedőkön is. Kiemelkedő teljesítményt nyújtanak évek óta matemati-

kából, természetismeretből, kémiából, biológiából, nyelvekből. Az idén a különböző 

versenyeken 46 dobogós helyet értek el tanítványaink. Különösen büszkék vagyunk 

az országos szervezésű versenyek második és harmadik helyezésére. Sportolóink 

52 alkalommal állhattak a dobogó valamelyik helyén. 

A Kölcseyben az alsó tagozaton minden évfolyamon szervezünk magyar és matema-

tika szakkört, amelynek célja kifejezetten a tehetséggondozás volt. Felső tagozaton 

összevont csoportokban történt szakköri keretek között a tehetséggondozás. Ösz-

szességében 10 szakkörben és a sportkörön biztosítottunk lehetőséget tehetségük 

továbbfejlesztésére. Tanulóink részt vettek a társintézmények, illetve egyéb szerve-

zetek által meghirdetett versenyeken is. Kiemelkedő teljesítményt tantárgyi verse-

nyeken nem értünk el, többnyire a középmezőnyben végeztünk.  

A tanulói összetételből adódóan kiemelkedően fontos a felzárkóztatás, egyéni fej-

lesztés szerepe. Igyekszünk megfelelő lehetőséget biztosítani minden évfolyamon a 

hiányosságok pótlására. Sajnos tanulóink jelentős része nem érzi fontosnak, hogy 

megfelelő teljesítményt nyújtson az iskolában. Alapvetően a családi motiváció, a tu-

dás értékének elismerése hiányzik, amit nehezen tudunk ellensúlyozni, bár igyek-

szünk különböző munkamódszerekkel, óravezetési és értékelési technikákkal a leg-

apróbb fejlődést is visszajelezni tanulóink felé. 

Megnehezíti dolgunkat a tanulócsoportokon belül különböző szakvéleménnyel ren-

delkezők aránya. Az osztályonkénti ideális 2-3 fő helyett 5-10 fő között mozog a 

számuk. 
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A Kőrösiben 2 sportkör, népdal, furulya, kézműves, rajz alsóban és felsőben, dráma 

angol szintén alsóban és felsőben, klímakör működött saját órakeretből.  

A Dallam Művészeti Iskola és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola mindhárom 

telephelyünkön képviseli magát. A Bolyaiban és a Kölcseyben szolfézs és különböző 

hangszeres oktatás folyik, a Kőrösiben néptáncot, illetve a Thália Művészeti Iskola 

kihelyezett osztályában társastáncot tanulhattak a jelentkező tanulók.  

 

1.6. Tanórán kívüli tevékenység  

 

A tanórán kívüli tevékenységek sokszínűsége jellemezte ezt a tanévet is. A nemzeti 

ünnepek, a családi ünnepekre való készülődés mellett minden hónapban több olyan 

program volt, amelyet a diákönkormányzat szervezett. Ezeknek a programoknak ki-

emelt jelentősége van a közösségformálásban, az osztályhoz – intézményhez tarto-

zás kialakulásában, a tanulói személyiség formálásában. 

 

Melléklet: DÖK beszámolók  

 

1.7. Az éves munkaterv teljesítése  

 

A munkatervi feladatainkat maradéktalanul teljesítettük, sőt a következő évekre ta-

nulság az óvatos, kellő mértéktartással történő terezés. Kell egy úgynevezett keret-

tervezés, mert tanév közben sok olyan felhívással, kampányakcióval találkozunk, 

amelyeken szívesen vesznek részt a kollégák, gyerekek egyaránt. Határt kell szabni 

a terheléseknek, bár minden vezetőt büszkeséggel tölt el, ha iskolájának jó hírét vi-

szik növendékei, kollégái. Köszönettel tartozunk minden többletfeladatért, a napi 

munka maradéktalan, minőségi teljesítése mellett.  
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1.8. Belső ellenőrzések (igazgatói, igazgatóhelyettesi, munkaközössé g-

vezetői stb. és azok következtetései)  

 

A tanév első felében történt pénzügyi- és rendszerellenőrzés sok energiát emésztett 

fel, tanulságait, következtetéseit az átszervezések miatt kevésbé volt módunkban 

kamatoztatni.  

Az idei évben a belső ellenőrzések alapvetően az adminisztrációs feladatok, a teljesí-

tések ellenőrzésére koncentrálódtak. Az adminisztrációk pontossága, hibák-hiányok 

száma jelentősen csökkent az utóbbi években. A hibák javításának a módját is meg-

tanultuk.  

Újabb feladatot tartogat a nyár, a KIR3 rendszerben a kollégák adatainak karbantar-

tása, teljes körű kontrollja vár ránk a fenntartóváltás miatt. Folyamatos utóellenőrzést 

kívánnak a végrehajtott feladatok is, néha érthetetlen változásokat tapasztalunk 

egyik hónapról a másikra.  

Talán könnyebbséget jelent, hogy a 2 adminisztrációs program helyett már csak a 

KIR rendszert használjuk. A program egyre sokrétűbb, de sok olyan adat van, amit 

javítani, ellenőrizni esetenként pótolni kellett. A pontos, jól feltöltött adatbázis meg-

könnyítheti a munkánkat. 

A könyvtári program pillanatnyi hiánya fennakadásokat okozott. Remélhetőleg az 

előfizetés frissítésével az adatbázis nem veszett kárba.  

Az elmúlt időszak átadásával – átvételével együtt járó leltározások nem lelkesítették 

a közösséget, de mindent megoldottunk.  

Természetesen legalább az első, az ötödik és a nyolcadik osztályokban igyekeztünk 

órákat látogatni, de sokkal több az elvárás, a kollégák is mást, tartalmasabb odafi-

gyelést igényelnek.  
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1.9. Versenyeredmények  

 

Melléklet: versenyeredmények  

 

2. Minőségi munka áttekintése  

 

Az intézmény minőségirányítási programjában meghatározott feladatok közül a 

2012/2013-as tanévben részfeladatokat valósítottunk meg.  

Célunk volt a pedagógusok munkájának értékelése, amelyet a bevezetésre kerülő 

minősítési rendszer miatt nem folytattunk (egyszer minden pedagógus értékelésére 

sor került).  

Az eddigiek szerint minimális lehetőségünk volt a kiemelkedően teljesítő, a többlet-

munkákból oroszlánrészt vállaló kollégák teljesítményének honorálására, ezért külö-

nösen fontosnak érzem, hogy minél többet tartózkodjam a kollégák között, észreve-

gyek minden változást, és legalább egy köszönöm elhangozzék. Igyekszem ugya-

nakkor tudatosítani a közösség tagjaiban is, ki és mit vállalt, milyen feladatot teljesí-

tett egy-egy időszakban.  

A tanulói teljesítmények mérése – értékelése az elmúlt időszakban a korábbi szoká-

sok, hagyományok, elfogadott programok alapján történt. A kompetenciamérés 

eredményeinek elemzésére külön értekezletet terveztünk. Az eredmények, elvárt 

teljesítménytől való elmaradás miatt készült intézkedési terv szerint kívánunk javítani 

a munkánkon.  

A minőségirányítási programunk szerinti harmadik terület a partneri elégedettség mé-

rése – kérdőíves felmérés – amelyet ebben az évben a diákok körében végeztünk. 

Ahol elmaradt, ott a következő tanév elején tervezzük a megvalósítását. Fontosnak 

tartjuk, hogy megismerjük a velünk kapcsolatban állók (tanulók, szülők, egyéb part-

nerek) véleményét annak ellenére, hogy nem kötelezően elvárt feladat.  
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3. Személyi feltételek  

3.1. Létszám, pedagógusok végzettsége  

 

Az intézményben dolgozók létszáma kevés. E területen jelentkezik elsőként az ösz-

szevont intézmény, a három telephely hátránya. A tanulólétszám alapján meghatáro-

zott iskolatitkári 2 fős létszámmal a három telephely feladatát nem lehet ellátni. Ha-

sonló a helyzet a gazdasági ügyintéző tekintetében, ami a GAMESZ hatásköre. Pró-

báljuk funkcionálisan elkülöníteni: az eredmény csak egymással jól együttműködve 

lehet eleget tenni az elvárásoknak.  

A pedagógusok létszáma az eddig ellátott feladatokhoz mérten megfelelő, végzett-

ségeik (a májusi sikeres nyelvvizsgákat követően) az előírások szerinti, de a szakos 

ellátottság csak áttanítással biztosítható. Ez azokra a kollégákra is nagyobb terhet ró, 

akik csak egy intézményben dolgoznak. Programok szervezésében, műsorok össze-

állításában, lebonyolításában kizárólag, az ügyeletekben való részvételben jelentős 

hányadban csak rájuk számíthatunk. Természetesen az áttanítóknak sem könnyű a 

helyzetük, többségük csak kényszerűségből vállalja, mert az órarend összeállítása 

miatt többször minimális idő jut az egyik intézményből a másikba való eljutásra, és 

egyik intézményben sem tudnak 100%-os hatékonysággal dolgozni.  

Aggodalommal tölt el az a jelenlegi intézkedés, a nyugdíjat választó kollégák álláshe-

lyeinek zárolása. A feladat a nyugdíjazástól függetlenül ellátatlanul marad!  

 

3.2. Az alkalmazotti közösség munkamegosztása  

 

Igyekeztünk egyenletes terhelést biztosítani, de az előzőekben említett kényszerűség 

automatikusan aránytalanságot generál. Szinte minden kollégának van valamilyen 

állandó többletfeladata. Ennek ellenére igyekeztünk minden rendezvényünket, iskolai 

műsorunkat maximális odafigyeléssel, a gyerekekre gyakorolt pozitív hatásokat 

messzemenően kihasználva szervezni.  
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Az iskolai rendezvények mellett továbbra is szervezzük a vállalt városi, kistérségi, 

megyei versenyeinket:  

Bolyai:  

levelezős matematika verseny meghívásos döntővel,  

egészségmegőrző csapatverseny meghívásos döntővel,  

a Holenda Barnabás, a Zrínyi Ilona matematika versenyek és a Hevesy György ké-

mia versenyek szervezését, lebonyolítását.  

Kölcsey:  

Kölcsey anyanyelvi verseny meghívásos döntővel,  

megyei rajz – és műelemző verseny benevezéssel,  

megyei német mesemondó verseny benevezéssel.  

Kőrösi:  

Vándortarisznya levelezős uniós vetélkedő meghívásos döntővel,  

Kis-Kazinczy 3-4. osztályosok szép-kiejtési versenye benevezéssel,  

Kazinczy verseny 5-8. osztályosoknak – Péchy Blanka Alapítvány által támogatott 

verseny.  

E programokat szintén csak a teljes alkalmazotti közösség támogatásával tudjuk 

megvalósítani.  

 

3.3. Minőségi munka értékelése / 2. pont  

 

3.4. Belső kommunikáció, információáramlás  

 

Nehézséget jelent, hogy a levelezőrendszer nem működik megfelelően, beállítási és 

egyéb problémák akadályozzák a pontos kapcsolattartást. Nagyon sok feladat érke-

zik nagyon rövid határidővel, amit a napi tanítási órák mellett, a szülőkkel-gyerekkel-

kollégákkal való kapcsolattartás mellett lehetetlen határidőre megoldani. Itt jelenik 
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meg az összevonás másik jelentős hátránya: ha külön, három intézményként mű-

ködhetnénk, a jövőben 3 + 3 + 2 = 8 fős vezetői apparátussal oldanánk meg a ránk 

váró feladatokat, míg így, egy intézményként mindösszesen 4 fővel kell ellátni ugya-

nazon feladatokat, illetve az adatszolgáltatásban az összesítéseket is! Ezért néha 

kezelhetetlen az a markáns hiátus, ami a gyerekekkel, szülőkkel, kollégákkal tölthető 

időből veszi el a kényszerű adatszolgáltatásra fordított időt.  

A belső kommunikációban igyekszünk megőrizni a személyes információátadást, 

egy-egy igazgatói értekezletet minden esetben helyi vezetői követ. Annak rendsze-

rességére ezért is van igényünk.  

Az idei tanév egyik legnagyobb hiányossága az érdekvédelmi munka érvényesítése. 

Ad’ hoc jellegűvé váltak a korábbi rendszeres megbeszélések. A munkáltatóval 

szembeni fellépések a kölcsönös megsegítésnek, és az együttműködésnek is színte-

rei voltak. Erre a jövőben is szükség lesz, bár még nem látható egyértelműen a mun-

káltatói és az érdekvédelmi hierarchia felállása.  

 

4. Tárgyi feltételek  

 

4.1. Épületek állaga, m űszaki állapota, a környezet biztonsága 

 

Bolyai:  

Az iskola két épületrészéből a kisebb az öregebb, az igényel nagyobb felújításokat. 

Szinte az egész intézményben a csapadékvíz elvezetés jelenti a legnagyobb prob-

lémát: itt az udvar lépcsőzetes szintjei és a nagyobb mennyiségű csapadék után az 

udvari vízelnyelők kapacitás hiánya, illetve a falak penészesedése.  

A főépületben, az utóbbi években csak kiegészítő (egy-egy tanterem, épületrész) 

karbantartását biztosító festés volt.  
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Kölcsey:  

Az épület 1-1 kisebb részt leszámítva jó állapotban van. Sürgető feladatként jelent-

kezik az épület alagsorának szigetelése. Ennek megoldásával kialakítható lenne ott 

egy tornaszoba, ami a megemelkedett testnevelés órák száma miatt elengedhetetle-

nül szükséges – de e nélkül is sokat jelentene az épület állagmegóvása érdekében. 

A csatornák kitisztítása, néhány helyen a beázás okának feltárása, a lépcsők csú-

szásmentesítése, a mosdóhelységek felújítása, a játszótéri eszközök állagmegóvása 

jelentené a legsürgetőbb feladatokat.  

 

Kőrösi:  

Egyelőre továbbra is azt érezzük, hogy nincs pénz és nincs megfelelő szaktudású, 

elkötelezett munkaerő. A sokadik lista készül, hogy mit, milyen sorrendben kellene 

felújítatni. A legtöbb tantermünk elhasznált, régi padokkal, székekkel, táblával, kopott 

parkettával, szörnyű nyílászárókkal, málló függönyökkel. Télen hideg van, nyáron 

forróság. Se nem hő- se nem vízállóak. Az intézményünk sajnos kimaradt a nagy 

reményekkel kecsegtető városi pályázatból.  

Reményekkel várjuk a beígért statikai vizsgálatot, a tetőszigetelést, és a nyílászárók 

cseréjét – ütemezését.  

 

4.2. Tárgyi felszereltség, funkcionális eszközjegyzéknek  való megfelelés 

 

Az intézményben a kötelező minimális eszközjegyzéknek való megfelelést határidőre 

teljesítettük. Az azóta eltelt években az elhasználódás és az igényesebb elvárások 

miatt azonban már nem tudunk annak megfelelni. Pótlásukról, kiegészítéseikről pró-

bálunk gondoskodni, de az igények és a források nincsenek arányban egymással.  
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5. Pedagógus továbbképzések teljesülése, támogatás formája  

 

Bolyai:  

A pedagógus továbbképzésekre fordítható összegből az erkölcstan oktatására felké-

szítő továbbképzésre iskoláztuk be a kollégákat (4 fő). Nagy reményekkel készültünk 

a 2012. évi nyári TÁMOP pályázat megvalósítására, amelyben többek között a medi-

átorképzéssel az erőszakmentes kommunikációs tréninggel sokban segíthettük volna 

a kollégák mindennapi munkáját. A pedagógusok továbbképzési kötelezettségeinek 

teljesítését az ingyenesen – vagy minimális önrésszel – szervezett továbbképzése-

ken való részvétellel is igyekszünk szorgalmazni. 3 fő vállalta ez utóbbit, így 60 órás 

továbbképzéssel esélyegyenlőségi referens képzésen vettek részt.  

Kölcsey:  

Iskolánkban az elmúlt félév során 3 pedagógus szerzett szakvizsgás végzettséget 

pedagógiai mérés és értékelés szakterületen, ketten közülük ugyanezen a szakon 

egyetemi végzettséget is. Pillanatnyilag további 2 kolléga a szakvizsgás képzés féli-

dejénél tart, 1 fő most jelentkezett a szeptembertől induló képzésre. 

Ketten részt vettek az erkölcstan oktatására felkészítő továbbképzésen, ketten pedig 

a biztonságos iskola kialakítását támogató BiztiBusz képzésen. 

A tantestületben nagy az érdeklődés a különböző képzések iránt, ezért úgy határoz-

tunk, hogy a képzés költségében nem vállal részt az iskola, de biztosítjuk, hogy a 

konzultációkon, vizsgákon részt tudjanak venni kollégáink, így a képzésre rendelke-

zésre összeget helyettesítésekre fordítjuk. Nálunk ennél az összegnél lényegesen 

többre lenne igény, ha azt is biztosítani szeretnénk, hogy ne kelljen a kollégáknak 

olyan mélyen a zsebükbe nyúlniuk, ha fejleszteni szeretnék szakmai, módszertani 

ismereteiket. Éppen ezért igyekszünk figyelemmel kísérni és felkutatni az ingyenes 

képzéseket.  

Kőrösi:  

A pedagógus továbbképzésekre fordítható összegből ugyancsak az erkölcstan okta-

tására felkészítő továbbképzésre iskoláztuk be a kollégákat (3 fő). Nagy reményekkel 
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készültünk a 2012. évi nyári TÁMOP pályázat megvalósítására, amelyben többek 

között a mediátorképzéssel az erőszakmentes kommunikációs tréninggel sokban 

segíthettük volna a kollégák mindennapi munkáját.  

 

6. Gyermekvédelmi munka 

 

Bolyai:  

6.1. A gyermekek és szül ők gazdasági, társadalmi jellemz ői  

Év elején felmértük a tanulók szociális és mentálhigiénés helyzetét, osztályfőnökök, 

gazdaságvezető és tankönyv felelős segítségével. A gyermekvédelmi kedvezmény-

nyel rendelkezők száma a lejárt illetve a megújított határozatok miatt folyamatosan 

változik. Az évben voltak problémák, tanulóink egyre nehezebben kezelhetők, kö-

szönhetően a társadalmi változásoknak, a családi háttérnek a felügyelet és az elle-

nőrzés hiányának.  

Mulasztások, jelzések: novemberben és áprilisban ellenőriztem a mulasztásokat. Egy 

tanulóról folyamatosan jelezték a hiányzásokat, ezért küldtünk felszólításokat, amit 

nem vették át. Írtunk a Gyermekjóléti Szolgálatnak három alkalommal, a Szabálysér-

tési Hatóságnak és a Kormányhivatalnak. Év végére 3 tanuló lépte át a 10 órát. Ró-

luk külön jelzést küldtünk. 2013. január 1-től a közigazgatás átszervezés miatt válto-

zott az értesítési kötelezettség a tanköteles tanulók igazolatlan mulasztása esetén.  

 

6.2. Kedvezmények  

Jelenleg 72 fő ingyen étkezőnk van, 8 tanulónk veszélyeztetett, és öten rendelkeznek 

HHH-s nyilatkozattal. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultakon kívül a könyvtári 

állomány lehetőségei szerint segítjük a tankönyvekhez, példatárakhoz, kötelező ol-

vasmányokhoz jutást.  
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6.3. Prevenciós munka  

Pedagógiai véleményt írtunk két tanulónkról a Gyermekjóléti Szolgálat kérésére. 

Egy tanulónk kérésére is megkerestük a Gyermekjóléti Szolgálatot kérve közbenjárá-

sukat. 

A prevenciós munka nehézségeit az előzőekben megfogalmazott körülmények jelen-

tik. A tanévben  négy  Gyermekvédelmi  kerekasztal esetmegbeszélés volt a Kőrősi 

iskolában, a Kölcsey iskolában a Lila  óvodában  és a  Kertvárosi bölcsődében. 

Részt vehettem a Segítők Szakmai Napján továbbképzésen szeptember 20-án. Már-

ciusban Gyermekvédelmi tanácskozáson voltunk, a Polgármesteri Hivatalban, me-

lyen a 2012 évben végzett gyermekvédelmi feladatok ellátását értékelték.  

Segítő rendezvények:  

- a Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja alkalmából gyűjtöttünk a kríziskam-

ra feltöltésére. Sok tartós élelmiszert hoztak tanulóink.  

- a Gyermekek a gyermekekért mozgalom keretében dec. 19-én a Sportcsar-

nokban kaptak ajándékot HHH-s tanulóink. Erre a rendezvényre a mi iskolánk 

is szép eredménnyel gyűjtött, amit ajándékutalvánnyal jutalmazott a város ve-

zetése.  

- a Vöröskereszt Gyermekkarácsonyára 3 rászoruló tanulónk mehetett el, itt a 

műsor után őket is megajándékozták.  

- az Adventi Gála gyűjtés eredményéből a mi iskolánk tanulói kaptak ajándékot.  

- a DÖK programjaival sokat tesz a szabadidő hasznos eltöltésének érdekében, 

rendőrségi előadások, védőnővel való együttműködés is segíti a prevenciót. 

 

Kölcsey:  

Az elmúlt években nagy előrelépés történt az igazolatlan hiányzások mértékének 

csökkentésében, a rendszeres iskolába járás elérésében. A gyerekeink körülménye-

ikből adódóan nagyon sok olyan problémával küzdenek, amelyek máshol esetleg 
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nem is jelentkeznek. Gyermekvédelmi felelősünk szoros kapcsolatot tart azokkal a 

családokkal, ahol komolyabb magatartási problémák adódtak. Munkáját a szülők is 

elismerik, segítségét elfogadják. Ezt tartom elsődleges fontosságúnak munkájában. 

Hiányolom a Családsegítő szolgálat visszajelzéseit, talán egyet sem kaptunk a tanév 

során. Számunkra is fontos lenne tudni, történt-e, és ha igen milyen intézkedés, se-

gítség jelzésünket követően. 

6.4. A gyermekek és szül ők gazdasági, társadalmi jellemz ői  

Gyerekeink többsége nehéz körülmények között él, több mint 30% a gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülők aránya. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók ará-

nya is megközelíti a 15%-ot. Nagyon sokat jelentett ezeknek a gyerekeknek az IPR 

program által biztosított kirándulásokon, rendezvényeken való részvétel. Sokan betű- 

és ingerszegény környezetből érkeznek. Az iskola feladata ezeknek a hátrányoknak 

a leküzdése. Gyakran előfordul, hogy nekünk kell meghatározni azokat az elérhető, 

megvalósítható célokat, amelyek kiutat mutatnának ezekből a körülményekből. Az 

iskolában tett erőfeszítéseiket sokszor csak tanáraik értékelik, ez – főleg a felső ta-

gozatos tanulók esetében – gyakran nem elég ösztönző erő. 

 

6.5. Kedvezmények  

 

Az intézmény ebben a tanévben is a „kötelező” kedvezményeket biztosította. További 

kedvezményeket, csak abban az esetben tudtunk biztosítani (tankönyv) ha a könyv-

tárban felajánlásból volt „maradék” tankönyv, valamint az említett IPR forrásból.  

 

6.6. Szociális problémák, deviancia  

A legtöbb probléma a családok felbomlásából, – a válások miatt folyó veszekedések-

ből, a gyerekek egymás ellen neveléséből – a munkanélküliségből, a kevés jövede-

lemből, az alkoholizmusból adódik. A megváltozott élethelyzetet nem tudják kezelni, 

az adósságok halmozódnak, a közüzemi díjakat nem tudják rendszeresen fizetni, és 



 25

az így kialakuló adósságspirálból nem tudnak kitörni. Nem megfelelően kezelt, elhú-

zódó fejtetvesség fordult elő néhány esetben. 

A rendezetlen életmód romboló hatása a gyerekek viselkedésében, társas kapcsola-

taikban egyre keményebben mutatkozik meg. Az összeférhetetlenség, durvaság 

mind nagyobb méreteket ölt. A tettlegesség egyre inkább válik egyedüli elintézési 

móddá a konfliktusokban. Az internet nem megfelelő, a szülők által nem ellenőrzött 

használata is több konfliktust okozott. Jogosulatlan hozzáférés, sértegetés, komoly 

fenyegetés is történt több esetben. 

 

6.7. Prevenciós munka  

Iskolánkban a prevenciós munka az első családlátogatással kezdődik. Első és ötödik 

évfolyamon az osztályfőnök igyekszik minden családot meglátogatni, a problémás-

nak tűnő családokhoz a gyermekvédelmi felelőssel megy el, illetve tér vissza folya-

matosan, ahogy a szükség megkívánja. Ezen a téren is kifogástalan a kapcsolat a 

gyermekvédelmi felelős és osztályfőnökök között. Hasonló módon keressük fel az 

újonnan érkezett tanulók családját.  

A prevenció, a gyerekek sokoldalú nevelése számos módon megvalósítható. Minden 

tanévben tartunk egészségnevelési hetet, pályázati pénzek felhasználásával előadá-

sokat szervezünk gyerekek és szülők részére. Bűnmegelőzési, drogellenes, dohány-

zást megelőző – leszoktató előadások, filmvetítéssel színesebbé tett foglakozások 

segítik munkánkat. Ilyen alkalmakra a vöröskereszt és a rendőrség szakembereit is 

igénybe vesszük. Kiemelt említést érdemel iskola rendőrünk lelkes segítő munkája. A 

problémás esetekre azonnal reagál, intézkedik. Jó a kapcsolata a gyerekekkel. Osz-

tályfőnöki órákon is segíti a tanulóink nevelését, tájékoztatását. Kirándulásokat, sza-

badidős tevékenységeket szervezünk, különös figyelemmel a családból kilógó, a ko-

ruknak megfelelő programokat otthon nélkülöző tanulóink számára. Családi progra-

mokkal próbáljuk összehozni egymással a szülőket, gyerekeket ahol természetesen 

a pedagógusok, is jelen vannak. Így szeretnénk elérni, hogy szívesen és rendszere-

sen jöjjenek az iskolába, és természetessé váljon számukra a rendszeres kapcsolat-

tartás. Ennek azért van különös jelentősége, mert éppen a problémás, leginkább se-
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gítségre, támogatásra szoruló tanulók szülei nem tartanak megfelelő kapcsolatot az 

iskolával.  

Kőrösi:  

Hiányzások alakulása:  

Tanulóink igazolatlan hiányzásai miatt 4 esetben küldtünk jelzést a szülőnek és szin-

tén 4 esetben a Hivatal felé. 

Az előző félévhez képest kismértékben csökkent a HH tanulók száma, míg hasonló 

mértékben nőtt a veszélyeztetetteké. Ennek hátterében az áll, hogy többek rendsze-

res gyermekvédelmi kedvezménye megszűnt. 

6.8. A gyermekek és a szül ők gazdasági, társadalmi jellemz ői,szociális prob-

lémák, deviancia 

Az általános szegénység továbbra is nagy problémát okoz. A szülők gyakran a leg-

szükségesebb felszereléseket, eszközöket sem tudják megvásárolni gyermeküknek. 

Időnként szembesülünk vele, hogy hiába talál a pedagógus ingyenes programot a 

városban, a szülő a buszjegyet sem tudja biztosítani. 

Sajnos egyre gyakrabban találkozunk olyan helyzettel, hogy a szülőket nem állíthat-

juk példaképül a gyerek elé.  

Különösen sok problémát okoznak azok a családok, akik anyagi problémák miatt 

gyakran változtatják lakhelyüket, ill. mobiltelefonos elérhetőségük is instabil. Gyakran 

kell kérnünk ilyen esetekben a védőnők segítségét.  

6.9. Kedvezmények  

Étkezés:  

Ingyenesen étkezik 118 tanuló (52%), kedvezményes étkezésben részesülnek 22-en 

(9,7%) és teljes térítést fizetnek 28-an (12,3%). Tanulóink 26 %-a otthon étkezik. Ta-

pasztalataink szerint sokuknál ez sem minőségben, sem mennyiségben nem megfe-

lelő. 
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A tanév elején a 8.e osztály tanulói jutottak el Erzsébet-táborba. A későbbiekben 

többen szeretnénk élni ezzel a lehetőséggel, bár az utaztatást sem egyszerű megol-

dani. 

A nyári szünet közeledtével felhívtuk a gyerekek figyelmét azokra a programokra a 

lakótelepen (Kamasz Tanya), ill. a városban, melyek megkönnyíthetik a szabadidő 

hasznos eltöltését. 

 

6.10. Prevenciós munka:  

Az idei tanévben nagyon nehezen kezdődött a munka a bűnmegelőzési szakkörben. 

Sajnos a későbbiekben iskolarendőrünk elfoglaltságai miatt rendszertelenné vált ez a 

tevékenység, így a gyerekek elvesztették motivációjukat. 

Az iskolai védőnőnek sikerült jó kapcsolatot kialakítani a tanulókkal. A gyerekek 

őszintén fordulhatnak problémáikkal Betti nénihez. A tanév végén azonban annyira 

besűrűsödtek az iskolai programok, hogy nem kerülhetett sor az AHA előadások 

megtartására. 

Jelzőrendszer: 

A félév során három alkalommal tartottunk kerekasztal megbeszéléseket a jelzőrend-

szeri tagokkal. Ezek a megbeszélések rendkívül hasznosak és nélkülözhetetlenek. 

Kilenc alkalommal történt levélváltás a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal. 

Ezen kívül folyamatos volt a szóbeli kommunikáció, a kapcsolattartás. Két tanulónk 

esetében került sor esetkonferenciára. Egy alkalommal vettem részt rendkívüli szülői 

értekezleten (8. e osztályban). Többször vettem részt gyermekvédelmi felelősként 

problémás gyermekek szüleivel való megbeszélésen. 

 

Aggódva tekintünk a jövőre. A fenntartó a következő tanévtől tankerületi hatáskörbe 

utalta az intézményekben a gyermekvédelmi felelősök létét, munkáját. Biztosak va-

gyunk benne, hogy eddigi feladataink egy részét az osztályfőnökök is képesek ellát-
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ni. Az intézményi koordinációt, az adatok rendszerezését viszont nem lehet tőlük el-

várni. Az iskolatitkárt sem lehet további feladatokkal terhelni.  

Gyakran előfordul, hogy a fenntartó „postafordultával” (tehát néhány órán belül) kér 

naprakész adatokat. Ki lesz az, aki ilyen esetekben „lefutja a köröket” az osztályfőnö-

kökkel (feltéve, hogy azok éppen az adott telephelyen tartózkodnak)?  

Tapasztalatom szerint az esetkonferenciákra sem tudnak elmenni az osztályfőnökök. 

Ha éppen óráik vannak, nem jár nekik erre helyettesítés. Az eddigiekben gyermek-

védelmi felelősként én gyűjtöttem be a szükséges információkat – mert tapasztalatból 

már tudtam, hogy mi kerül majd szóba - és továbbítottam a kollégáknak. Olyan is 

előfordult, hogy a mindennapos konfliktusok miatt a szülő már nem volt képes elfo-

gadni a tanító nénik véleményét. Ilyenkor közvetítőként is segítettem a helyzet meg-

oldását. 

Másrészről úgy gondolom, hogy nem minden pedagógus rendelkezik azokkal az atti-

tűdökkel, amelyeket ez a feladat megkíván. Ezen a területen fokozott érzékenységre, 

empátiára, emberismeretre, a másság elfogadására van szükség a mindennapok 

során. Szükséges, hogy legyen egy közel azonos mérce, ne azon múljon egy jelzés, 

hogy a probléma eléri-e az osztályfőnök ingerküszöbét. Azt sem gondolom, hogy az 

osztályfőnököknek / szaktanároknak szerteágazó feladataik elvégzése mellett marad 

még idejük a Gyermekvédelmi törvény tanulmányozására.  

 



7. Közösségi rendezvények, ünnepségek  

 

Nemzeti ünnepeinkre kiemelt figyelmet fordítunk. A lehetőségeinket kihasználva 

igénybe vesszük a Bányász Művelődési Ház színpadát, ünnepélyesebb kereteket 

biztosítva a megemlékezéseknek.  

Nagyon fontosnak tartjuk az alapvetően családi ünnepként számon tartott ünnepna-

pokat is, hiszen gyermekeink egy része csak itt tapasztalhatja meg a készülődés 

hangulatát, szépségét. 

7.1. Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei / 7.2-vel eg yütt 

7.2. Városi rendezvényeken, programokon való részvétel /  7.1-gyel együtt 

A munkatervben felsorakoztatott valamennyi rendezvényünket, programunkat sikerült 

megvalósítani. Örömünkre szolgált, hogy kollégáink a tanév eleji vállalásokon túli 

programok lebonyolítására versenyeken való részvételekre is vállalkoztak, amelyeket 

tanév közben „találtak”.  

Büszkeségünk, hogy a hivatkozott rendezvények, versenyek nagy tömegeket moz-

gattak, érdeklődésre számot tartóak voltak. Részletes felsorolásuk a munkaközössé-

gek, diákönkormányzatok beszámolóiban találhatók.  

7.3. A tantestület szakmai és közösségi rendezvényei, ne velőtestületi érte-

kezletek id őpontjai, témái 

Minden rendezvényünkre visszavárjuk tantestületünk nyugdíjas tagjait, akik fizikai 

erőnlétük függvényében mindig velünk ünnepelnek. 

Tantestületünk legnagyobb „csapatépítő” rendezvénye az évenként megrendezett 

kirándulás, ahová szintén elkísérnek bennünket nyugdíjasaink. 

 

 



A tantestület szakmai és közösségi rendezvényei, ne velőtestületi értekezletek  
     

Rendezvény  Téma  Bolyai Kölcsey K őrösi  

Alakuló értekezlet 

° tanév rendje 
° intézményi feladatok,  
° tantárgyfelosztás elfogadása,  
° átadásból adódó feladatok. 

2012. augusztus 30. 8.00 

Évindító munkaérte-
kezlet 

° helyi aktuális munkatervi feladatok  
° t űz és balesetvédelmi oktatás,  
° szül ői értekezletek,  
° logopédiai vizsgálat, tisztasági sz űrővizsgálat 

2012.08.30. 
10.00 

2012.08.30. 
10.00 

2012.08.30. 
10.00 

Munkaértekezlet 

° helyi aktuális munkatervi feladatok: takarítási 
világnap,  
° hulladékgy űjtés, őszi túra, játszótér avatása, 
Október 6.,  
° kríziskamra feltöltése, szegénység elleni küzdés 
világnapja,  
° ásványkiállítás, október 23.   

2012.09.12.   

Munkaértekezlet 
Tanévkezdési tapasztalatok, fenntartói kiemelt 
ellenőrzés, tanügyi dokumentumok, statisztika, 
HetEx, továbbképzési terv 

    2012.10.08 
16:00 

Munkaértekezlet 
Az aktuális tanulmányi és magatartási helyzet, a 
felsős napközis és tanulószobás csoportokkal 
kapcsolatos feladatok, problémák megbeszélése) 

  2012.10.24   

Összevont tantestületi értekezlet: PP - SZMSZ – HÁZIREND  2012. október 27. 

Munkaértekezlet 

Aktuális munkatervi feladatok: vitamindélután, a 
magyar nyelv napja, vitamin délután, őszi udvarta-
karítás, Klímakör programjai, területtakarítás, nyi-
tott kapuk, fogadóórák, Mikulás, Luca- nap, kará-
csonyi szöszmötölők, jótékonysági gála, fogadó-
órák 

2012.11.14.   

Munkaértekezlet 

Naptári év hátralévő programjainak megbeszélé-
se,Dök program ismertetése, IPR tevékenységről 
tájékoztatás, Átvétellel átadással kapcsolatos te-
endők 

   2012.11.26 
16:00 

Karácsonyi ünnepi vacsora   2012.12.20.   2012.12.20 
16:00 

Karácsonyi ünnepi  
program  

Délelőtt a 6. osztályosok pásztoroztak az alsó 
tagozatosoknak. Délután avattuk az elsősöket a 
karácsonyi műsor után. A műsort hagyományaink-
nak megfelelően a másodikosok adták. Nyugdíjas 
kollégáinkat a műsor után vendégül láttuk. Ekkor 
köszöntünk el a nyugdíjba vonuló kollégánktól és 
volt munkatársainktól. 

  2012.12.20  
15.00   

Munkaértekezlet 
Osztályozó értekezlet; aktuális feladatok: bizonyít-
vány osztása, Magyar Kultúra Napja, Bolyai mate-
matikaverseny döntője, szülői értekezletek 

2013.01.10.   

Félévi értekezlet A félévi pedagógiai munka értékelése, munkakö-
zösségek beszámolója. Aktuális feladataink.      2013.01.21 

14:00 

Félévi értekezlet A félévi pedagógiai munka értékelése, munkakö-
zösségek beszámolója. Aktuális feladataink. 

  2013.01.24   

Félévi értekezlet 
A félévi pedagógiai munka értékelése, munkakö-
zösségek beszámolója. Aktuális feladataink. Bolyai 
Gála, egészséges büfé.  

2013.01.28.     

Munkaértekezletek 

Aktuális munkatervi feladatok: Kalmár László ma-
tematikaverseny, Zrínyi Ilona matematikaverseny, 
alsós és felsős farsangi bál, Városi egészségmeg-
őrző verseny, Bendegúz NyelvÉsz, NAT tovább-
képzések, Kazinczy olvasóverseny 

2013.02.11.   

Összevont tantestületi értekezlet: NAT  2013.02.27. 
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Munkaértekezletek versenyekről tájékoztatás, aktuális feladatokról in-
formáció, helyi tanterv előkészítése     2013.03.04 

Munkaértekezlet 

Aktuális munkatervi feladatok: sítábor, fogadóórák, 
március 15., kerettanterv, országos tanulmányi ver-
senyek megyei döntői (iskolánkban Hevesy), sport-
versenyek, nyílt napok leendő elsősöknek, ásványki-
állítás, Ovi-olimpia, elsősök beíratása, Költészet napi 
programok hulladékgyűjtés, megemlékezés a Holo-
kauszt áldozatairól, SzK értekezlet, a Föld napja, 
udvartakarítás, negyedikesek mérése, mulasztások, 
jegyek ellenőrzése 

2013.03.11.   

Helyi tantervek    2013. március 16. 

Munkaértekezlet 
Aktuális feladatok (fegyelmi tárgyalás), helyi tanterv 
készítésével kapcsolatos feladataink, a dokumentum 
egységes szerkezetbe foglalása, határidők 

  2013.03.18   

Munkaértekezlet Aktuális feladatok, előttünk álló versenyek, kirándu-
lások   2013.04.04   

Munkaértekezlet 
Tanév végi menetrend átbeszélése, tanügyi doku-
mentumok lezárásának, kitöltésének     

2013.04.08 
16:00 

Munkaértekezlet 

Aktuális munkatervi feladatok: Andrea-kupa, Szivár-
vány tanulmányi versenyek, Anyák-napi programok, 
szülői értekezletek, Kinder+Sport vetélkedő, tantes-
tületi kirándulás, osztályfényképezés 

2013.04.30.   

Munkaértekezlet 

Aktuális munkatervi feladatok: Országos kompeten-
ciamérés előkészítése, lebonyolítása, erdei iskolák, 
elsősök avatása, pedagógusnap, Nemzeti összetar-
tozás napja, szóbeli vizsgák (magyar irodalom, törté-
nelem, idegen nyelv), Nemzeti összetartozás napja, 
tűzriadó, tanulmányi kirándulások, ballagás. Gálával 
kapcsolatos megbeszélés.  

2013.05.17.   

Munkaértekezlet 
A tanév zárásával kapcsolatos kérdések pontosítása, 
dokumentáció egységesítése, osztálykirándulások 
részletei. 

  2013.05.20   

Intézményi pedagógusnapi ünnepség  2013. május 30. 

Osztályozó értekezletek: feladat-ellátási helyenként 2013.06.13. 

Tanévzáró ünnepélyek: feladat-ellátási helyenként 2013.06.19. 

Éves értékelő érte-
kezlet 

A KÁI Kőrösi Cs. S. Általános Iskolájának éves be-
számolója, a jövő tanév előkészítése 

    2013.06.20 

Éves értékelő érte-
kezlet 

A KÁI Kölcsey Ferenc Általános Iskolájának éves 
beszámolója, a jövő tanév előkészítése   2013.06.25   

Éves értékelő érte-
kezlet 

A KÁI Bolyai János Általános Iskolájának éves be-
számolója, a jövő tanév előkészítése 2013.06.24     
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8. Pályaválasztás tapasztalatai, eredményei, tovább tanulási mutatók 

 

A középiskolába felvett tanulók aránya 100 %. A tankötelezettség miatt ta-

nulóink nyomon követésének egyik módja, hogy (helyi megállapodás) csak akkor 

írjuk ki, szüntetjük meg tanulói jogviszonyát, ha visszaérkezett a beiratkozásról az 

értesítés. Néhány városon kívüli intézménnyel még hadakozunk, de csak így biz-

tos, hogy nem „veszik el” tanuló!  

 

Hol tanul tovább?  Bolyai  Kö lcsey  Kőrösi  Intézményi   
Gimnázium:  20 0 1 21 
Szakközépiskola:  20 8 12 40 
Szakiskola:  7 13 20 40 
Nem nyert felvételt: 0 1 1 2 
Összesen:  47 22 34 103 

 

Hányadik helyen megjelölt i n-
tézménybe nyert felvételt? Bolyai  Kölcsey K őrösi  Intézm é-

nyi  
Első  43 15 18 76 
Második  2 6 11 19 
Harmadik, vagy több: 2  4 6 
Pótfelvételi eljárás során:    1 1 
Összesen:  47 21 34 102 

 

Fenti eredmények az alapos, körültekintő előkészítő, pályaorientációs mun-

kának köszönhető. A pályaválasztás el őkészítése  valamennyi pedagógus fela-

data. A tanítási órákon, s a tanítási órákon kívül egyaránt fel kell használnunk a 

különböző lehetőségeket a pályaismeretek körének kialakítására, folyamatos bőví-

tésére.  

Különösen fontos szerepe van a pályairányításban az osztályf őnököknek . 

Az egyes középiskolák, szakmák, foglalkozások bemutatása, az ezekhez szüksé-

ges ismeretek, képességek, egészségügyi feltételek ismertetése az osztályfőnöki 

tevékenység nagyon fontos területe. Ehhez a feladathoz rendszeresen használják 
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pedagógusaink az iskola könyvtárában megtalálható szakkönyveket , auditív, vi-

zuális és informatikai eszközöket. 

A beiskolázási, felvételi rend  minél szélesebb körben való megismertetése ér-

dekében nyolcadikos tanulóink, majd szüleik részére decemberben szerveztünk 

közös pályaválasztási szülői értekezletet.  

Célunk volt:  

� A gyerekek és a szülők megismerjék a felvételi rend szabályait.  

� A pályaválasztás előtt álló tanulók és szüleik tudják, milyen nyomtatvá-

nyokat, milyen határidőkkel kell kitölteni. 

� Ismert legyen előttük a győri központ tevékenysége. 

 

Tanulóink körében előzetes szándékfelmérést  végeztünk, s az ennek alapján 

várható jelentkezések alapján javasoltuk diákjainknak és szüleiknek a pályavá-

lasztási kiállításon  való részvételt. A visszajelzések alapján az információk át-

adásának ez a módja hatékony segítséget adott tanulóinknak a megfelelő pálya-

választási döntéshez, hiszen a középiskolák igen változatos eszközökkel, mód-

szerekkel mutathatták be tevékenységüket. Örömmel vettük, hogy a szülők részé-

ről is nagy volt az érdeklődés a város programja iránt. A pályaválasztási kiállításon 

való részvételt javasoltuk az alsóbb évfolyamok tanulóinak is. 

A középiskolák  évek óta szervezik nyílt napjaikat , amelyek programjaira szép 

számmal jutottak el érdeklődő tanulóink. A gyerekek tapasztalatai igen kedvezőek 

voltak. Elmondásuk szerint sok hasznos tanáccsal, információval térhettek haza 

egy-egy ilyen rendezvényről. Négy középiskola osztályfőnöki órán is tájékoztatást 

adott gyerekeinknek intézménye felvételi eljárásairól, követelményeiről.  

Az országos, központi felvételit  szervező iskolák jegyzékét, a szervezéssel kap-

csolatos tennivalókról a tájékoztatást internet és írásos dokumentumok segítségé-

vel időben kaptuk meg.  
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Ugyancsak fontosnak tartottuk a középiskolák által szervezett tanulmányi verse-

nyeken  való részvételt is. Jó erőpróbák voltak a felvételikhez.  

A felvételi lapok , az adatlapok, a módosító adatlapok, s az esetleg külön kért (kö-

zépiskola által) lapok kitöltése nagyon sok és pontos munkát követelt az osztály-

főnököktől. A KIR által készített, a felvételi eljáráshoz használt program az admi-

nisztrációs munkát jelentős mértékben megkönnyítette. A szülőktől és tanulóktól 

sajnos nem minden esetben érkeztek pontosan az adatok, rengeteg utánajárást 

igényelt azok beszerzése.  

Örömünkre szolgál, hogy negyedikes  és hatodikos  gyermekeink kis százaléka 

kívánja tanulmányait másik intézményben folytatni, ugyanakkor a kisgimnazista 

felvételi követelményeknek való megfelelés büszkeséggel tölti el a négy éven át a 

nebulóval dolgozó pedagógust.  

A követő vizsgálatok eredménye nagyon hiányos, csak néhány tatabányai közép-

iskola küldi meg, így következtetések levonására alkalmatlan.  

 

9. Pályázatok  

 

TIOP 1.1.1; igyekszünk az elvárt indikátorokat teljesíteni. A módszertani kultúránk 

fejlődésével az interaktív eszközök valóban a tanítási órák részévé váltak. Néhány 

teremben problémát jelentett a vezeték nélküli internet elérése, a kapcsolat több-

ször esetlegessé vált, ezen kellene javítani a következő tanévben. 

TÁMOP 3.1.4. fenntarthatóság biztosítása kapcsán a bevont csoportok, bevont 

pedagógusok személye meghatározásra kerül már a tantárgyfelosztás kapcsán. 

Minden a programban vállalt feladatot teljesíteni tudtunk.  
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TÁMOP 3.1.4. „ A kompetenciaalapú oktatás bevezetés e Tatabánya iskoláiban” pályázat  
tartalmi elemei, és azok szervezeti keretei a Kertv áros Általános Iskola telephelyein: 

 
 

TÁMOP elem  
Telephely  

Bolyai J ános  
Ált. Isk. 

Kölcsey F erenc  
Ált. Isk.  

Kőrösi Csoma S.  
Ált. Isk. 

Kompetencia alapú 
programcsomagok 

adaptációja  

Szövegértés – 
szövegalkotás  1.a, 6.b  2.c, 3.c, 5.c 3.d, 4.d  

Matematika  3.a, 4.a, 7.a  1.c, 6.c 4.d, 5.d  
Idegen nyelv 8.a  4.c, 5.c – 

IKT  – – 4.e 

P
ál

yá
za

t k
öt

el
ez
ő
 e

le
m

ei
 

M
ód

sz
er

ta
ni

 in
no

vá
ci

ó 
 Családbarát iskola  

Környezetvédelem - 
Energiabajnokok 

Családbarát iskola  Lázár Ervin évforduló  Egészség és környezetvéde-
lem  

Óvoda és iskola átmenet  Óvoda és iskola átmenet  Egészségnevelési hét Névadónk: Kőrösi Csoma Sán-
dor  

Művészetek  Művészetek  Magyar nyelv és irodalom Művészetek (rajz, ének, tánc és 
dráma) 

művészetek;  
5.a-6.a: informatika  

Angol, történelem, honismeret, 
művészetek, informatika  

5 -6. évf.: rajz- és vizuális 
technika, technika,  
informatika 

5-8. évf.: informatika, technika, 
7-8. évf.: angol, rajz. 

Egészséges életmód  Egészséges életmód  Környezettudatos nevelés Tánc 

Saját innováció:  

Számítástechnika tábor  Múzeumpedagógiai program: 
Gergely-járás 

Óvodából az iskolába – az át-
menet segítése  

Család és iskola: kulturális 
program; egészség és környe-
zetvédelem 

Gyermeknap Mozdulj! 

Erdei iskola  Környezettudatos nevelés Erdei iskola 
 

Jó gyakorlat átvétele: a Sulinova honlapján meghirdetett, iskolák által kipróbált követendő példák átvétele. 
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Iskolánkkal pályázott a város az energetikai korszerűsítés pályázaton, aminek ered-

ményéről jelenleg nincs információnk. 

Az Erzsébet-tábori nyertes pályázat révén 40 tanuló 4 kísérő pedagógussal (Kölcsey) 

utazik július hónapban a Balaton partjára. 

Vesd bele magad pályázat révén vetőmagcsomagot nyertek diákjaink, akiket ezzel a 

családi kiskert egy darabkájának művelésére bíztatnak. A vezetett napló révén a 

gyakorlati tapasztalatait rögzítenie kell, ami a dokumentáció mellett segít a termé-

szettudományos tárgyak elsajátítása során.  

Erdei iskolában vehettek részt a hetedik évfolyamos diákjaink. A következő tanévre 

benyújtott pályázatunk is nyert a városi pályázaton erdei iskolára illetve környezetvé-

delemmel összefüggő tevékenységre 

Ősszel a meghirdetett Erzsébet tábori lehetőségek közül az osztálykiránduláson vett 

részt egy osztály (Kőrösi 8.e). Környezeti nevelési programra és környezetvédő tá-

borra kapott az iskola támogatást, illetve a Music-Europe (MUS-E) multikulturális 

mintaprogramra benyújtott pályázat nyerteseként dolgoztak egy félévet közösen az 

első d-sek. A kezdeti lelkesedés csalódásba torkollott.  

 

10. Kapcsolatok más intézményekkel  

 

Szoros a kapcsolatunk a másik 2 telephellyel, az AGORA Bányász Művelődési Há-

zával. Az IPR program révén a Kertvárosi Óvodákkal, más városi intézményekkel. 

Napi kapcsolatban állunk tanítványaink szüleivel, akik segítsége, támogatása nélkül 

az iskola nem tudná mindazt biztosítani tanulói számára, amire az együttműködéssel 

lehetőségünk teremtünk. Köszönjük!  

 



 37

11. Összegzés  

 

A 2012/2013. tanév mérlege: az intézmények erőn felül kiválóan teljesítettek, a szü-

lők és a diákok közvetlenül nem észleltek semmit az átszervezésből. Köszönet illeti 

ezért (is!) valamennyi kollégát.  

Ez a fajta pozitív szemlélet sok eseten átsegít a nehézségeken, de a negatívumok 

felsorakoztatása a jó építkezéshez, a továbblépéshez kell.  

A fenntartóváltás során ebben az intézményfenntartói struktúrában nem láttuk jelen-

tőségét az összevont intézményeknek. Az első értekezleteink egyikén megfogalma-

zódó intézményi „visszabontás - szétválás” lehetőségére reményt keltő bíztatás volt a 

fenntartói válasz. Szeretnénk ezúton is hangot adni ennek a kérésnek, vizsgálja felül 

a fenntartó az összevont intézményeket, a minőségi munkát szem előtt tartva, véle-

ményünk szerint, összehasonlíthatatlanul eredményesebb lenne a munkavégzés 

mind a pedagógusok, mind a diákok körében.  

Ezt igazolja a folyamatok jobbítására törekvő belső igény is, ezért fogalmazódik meg 

számtalan formában a feladat-ellátási helyre bontott értékelés.  
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INTÉZMÉNYI LÉTSZÁMADATOK  
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Iskolai létszámok 

osztály  tanuló 
létszám 

SNI/2 fő  SNI/3 
fő 

BTM N  számított 
létszám  

tanuló 
csoportok 

száma  

csoportbontások az osztálylétszámból magántanuló Gyermekvédelmis adatok  

1. 2. 3. 
sz.b; 
orvosi 

szülői 
kérésre oka  HH arány HHH arány  vesz. arány 

1.a 23     5 28 1 
      

      11 47,83%   0,00% 2 8,70% 
1.b 24     2 26 1       5 20,83%   0,00% 1 4,17% 
1.c 27 0   8 35 1             10 37,04% 1 3,70% 2 7,41% 
1.d 27 1   6 34 1 13 14         18 66,67% 7 25,93% 6 22,22% 
2.a 21     7 28 1 

      
      6 28,57%   0,00%   0,00% 

2.b 23     5 28 1         0,00%   0,00%   0,00% 
2.c 24 2   5 31 1             10 41,67% 2 8,33% 3 12,50% 
2.d 23 2   7 32 1 11 12         19 82,61% 4 17,39% 1 4,35% 
3.a 22     3 25 1 

      
      3 13,64%   0,00%   0,00% 

3.b 22     2 24 1       8 36,36% 2 9,09% 1 4,55% 
3.c 21 1   7 29 1             8 38,10% 1 4,76% 2 9,52% 
3.d 19 3   3 25 1 9 10         6 31,58% 3 15,79% 6 31,58% 
3.e 19 1   9 29 1 9 10         11 57,89% 1 5,26% 2 10,53% 
4.a 24     2 26 1 

17 14 13 
      5 20,83%   0,00%   0,00% 

4.b 20 2   7 29 1       4 20,00%   0,00%   0,00% 
4.c 18 2   8 28 1 10 8         9 50,00% 4 22,22% 1 5,56% 
4.d 23 1   8 32 1 11 12         12 52,17% 4 17,39% 4 17,39% 
5.a 26 1   3 30 1 

9 21 21 
      4 15,38% 1 3,85% 1 3,85% 

5.b 25 1     26 1       5 20,00%   0,00%   0,00% 
5.c 19 4   4 27 1 6 11 2       11 57,89% 6 31,58% 8 42,11% 
5.d 20 3   4 27 1 

16 16 10 
1     11 55,00% 6 30,00% 5 25,00% 

5.e 22 6   1 29 1 1     14 63,64% 5 22,73% 3 13,64% 
6.a 25 2   14 41 1 

14 17 19 
1     7 28,00% 1 4,00% 1 4,00% 

6.b 25       25 1       2 8,00%   0,00% 1 4,00% 
6.c 22 3   6 31 1 13 9         4 18,18% 2 9,09% 3 13,64% 
6.d 18 1   3 22 1 10 8   1     6 33,33% 1 5,56% 10 55,56% 
7.a 26     1 27 1 

15 12 16 
      3 11,54%   0,00%   0,00% 

7.b 18 1   4 23 1       5 27,78% 1 5,56% 2 11,11% 
7.c 22 3   4 29 1         1  7 31,82% 4 18,18% 5 22,73% 
7.d 16 2   3 21 1       1    12 75,00% 6 37,50% 5 31,25% 
7.e 21 2   10 33 1 9 12   1    6 28,57% 0 0,00% 9 42,86% 
8.a 25 1     26 1 

12 16 19 
     1 4,00%   0,00%   0,00% 

8.b 22 3   2 27 1      3 13,64%   0,00%   0,00% 
8.c 22 1   6 29 1            6 27,27% 2 9,09% 7 31,82% 
8.d 16 4 1 4 26 1 

8 11 14 
     6 37,50% 2 12,50% 8 50,00% 

8.e 19 2   2 23 1   2  10 52,63% 4 21,05% 7 36,84% 

Ö
ss

ze
se

n 

Bolyai  371 11 0 57 439 16 67 80 88 1 0  72 19,41% 5 1,35% 9 2,43% 

ÁTLAG  23,19 2,96%   15,36% 27,44             
 

            

Kölcsey 191 18 0 51 260 9 29 28 2 1 1  77 40,31% 28 14,66% 36 18,85% 

ÁTLAG  21,22 9,42%   26,70% 28,89             
 

            

Kőrösi  227 26 1 57 312 11 96 105 24 4 2  119 52,42% 37 16,30% 61 26,87% 

ÁTLAG  20,64 11,45%   25,11% 28,36             
 

            

Intézmény 789 55 1 165 1011 36 192 213 114 6 3  268 33,97% 70 8,87% 106 13,43% 
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Napközis létszámok 

 

 

feladat-ellátási 
hely / csoport  

tanuló 
létszám 

SNI/2  SNI/3 BTM N  
számított 
létszám  

napk-i.o. 
csoportok 

száma  

B
ol

ya
i  

1.a / i.o.1. 23     5 28 1 
2.a / i.o.2. 21     7 28 1 
3.cs. / 1.b 22     2 24 1 
4.cs. / 2.b 23     5 28 1 
5.cs. / 3.a-

b 25     4 29 1 
6.cs. / 4.a-

b 26     5 31 1 

K
öl

cs
ey

 7.cs. 27 0   8 35 1 
8.cs. 24 2   5 31 1 
9.cs. 21 1   7 29 1 
10.cs. 18 2   8 28 1 

K
ő

rö
si

 

11.cs. 27 1   6 34 1 
12.cs. 22 2   7 31 1 
13.cs. 18 3   3 24 1 
14.cs. 19 1   9 29 1 
15.cs. 22 1   7 30 1 

Ö
ss

ze
se

n 

Bolyai  
140 0 0 88 168 6 

ÁTLAG  
23,3       28   

Kölcsey  
90 5 0 28 123 4 

ÁTLAG  
22,5       30,75   

Kőrösi  
108 8 0 32 148 5 

ÁTLAG  
21,6       29,6   

Intézmény 
338 13 0 88 439 15 
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Tanulószobai létszámok 

 

 

feladat-ellátási hely / 
csoport  

tanuló 
létszám 

SNI/2  SNI/3 BTM N  
számított 
létszám  

napk-i.o. 
csoportok 

száma  

B
ol

ya
i  

1.cs./5.a,8.b 18 2   1 21 1 

2.cs./5.b,8.a 21 2     23 1 

3.cs./6.a 21 1   13 35 1 
bontott cs./6.b,7.a-
b 19 1   1 21 1 

K
öl

cs
ey

 

4.cs. 15 1   4 20 1 

5.cs. 26 4   7 37 1 

K
ő
rö

si
 

6.cs. 27 5   2 34 1 

7.cs. 19 1   5 25 1 

Ö
ss

ze
se

n 

Bolyai  
79 6 0 15 100 4 

Kölcsey  
41 5 0 11 57 2 

Kőrösi  
46 6 0 7 59 2 

Intézmény 
166 17 0 33 216 8 
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KOMPETENCIAEREDMÉNYEK  
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KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
KOMPETENCIAMÉRÉS 2012 

 
Bolyai János Általános Iskola  
 

 
6. évfolyam matematika 
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6. évfolyam szövegértés 

8. évfolyam matematika 

8. évfolyam szövegértés 
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Kölcsey Ferenc Általános Iskola 
 

 
6. évfolyam matematika 
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6. évfolyam szövegértés 
 

8. évfolyam matematika 

8. évfolyam szövegértés 
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Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 
 

 
6. évfolyam matematika 
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6. évfolyam szövegértés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. évfolyam matematika  
 
 
 
 
 

8. évfolyam szövegértés  
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VERSENYEREDMÉNYEK 
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A Kertvárosi Általános Iskola  

Bolyai János Általános Iskolájának  

versenyeredményei 2012/2013. tanévben  

 

Városi versenyek: 

„Négy elem meg én” verseny: 

III. hely: B.B., F.B., GY.A. 7.a osztályos tanulók 

 

Bolyai Matematika verseny: 

I. hely: K.B. 3.a, B.B. 7.a 

II. hely: D.Á. 4.a 

 

Német verseny: 

I. hely: G.D. 8.a 

III. hely: B.B. 7.a 

 

Angol szövegértési verseny: 

I. hely: T.I. 8.a 

III. hely: M.Á. 7.a 

 

Zenetörténeti verseny: 

IV. hely: G.D. 6.b., T.I. 8.a, SZ.A. 8.a  

 

Természetismereti verseny: 

IV. hely - különdíj: T.K. 6.b, GY.A. 7.a, G.D. 8.a  

 

Környezetvédelmi verseny: 

II. hely: Z.P., P.T., D.Á. 4.a osztályos tanulók 

I. hely: B.D., D.P., Sz.E., D.Á. 6.b osztályos tanulók 

 

„Madarak, fák napi” verseny: 

III. hely: B.B., GY.A. 7.a osztályos tanulók 

Különdíj: T.K., P.Á. 6.b osztályos tanulók 
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Olvasni jó! – Megyei Könyvtár versenye:  

Díjazottak: K.E., W.B. 4.b osztályos tanulók 

 

Városi szövegértés verseny:  

III. hely: M.Á. 7.a 

 

Városi egészségmegőrző verseny:  

II. hely: Sz.D., K.P., T.L.7.a 

 

Olvasni jó! – Megyei Könyvtár versenye:  

különdíj: K.E., W.B. 4.b 

 

Körzeti versenyek: 

Bolyai Anyanyelvi csapatverseny: 

IV. hely: SZ.A., R.M., S.I., SZ.G. – 5.b  

 

Kistérségi versenyek - Környei kistérségi verseny: 

 

Matematika verseny: 

I. hely: D.M. 6.b 

II. hely: SZ.A.5.b 

 

Természetismeret verseny: 

I. hely: A.L. 5.b, T.K. 6.b, B.B.7.a, CS.K. 8.a 

 

Megyei versenyek: 

 

Herman Ottó Országos Biológia verseny - megyei döntő: 

I. hely: B.B. 7.a 

III. hely: GY.A. 7.a 

 

Megyei Prózamondó verseny: 

III. hely: C.D. 4.a 
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Kaán Károly Országos Természetismereti verseny - megyei döntő: 

II. hely: A.L. 5.b 

II. hely: T.K. 6.b 

V. hely: P.Á. 6.b 

VI. hely: R.B. 5.b 

 

Hevesy György Országos Kémia verseny – megyei döntő: 

II. hely: B.B. 7.a 

 

Megyei Versíró verseny: 

III. hely: Ó.B. 2.b 

 

Regionális versenyek: 

 

K&H Bank - Vigyázz, kész, pénz! Regionális középdöntő: 

III. hely: B.T., H.M., N.A., Ó.B., SZ.E. 2.b osztályos tanulók 

 

Holenda Barnabás Matematikai-Logikai verseny:  

VII. hely: N.A. 2.b 

XXI. hely: B.CS. 3.a 

XXIV. hely: S.S. 3.a 

 
Regionális Ki Mit Tud - néptánc: 

I. hely: Z.Sz. 4.b 

 

Országos versenyek: 

 

Bendegúz levelezős verseny: 

VII. hely: B.F.D. 7.b 

arany fokozat:  történelem: B.F.D. 7.b, S.K. 7.a 

matematika: B.B. 7.a, LD. 1.b, N.S., P.L. 2.a, P.D. 3.a, C.M., 

D.Á., R.Zs. 4.a 

   természetismeret: S.B., V.E. 8.a 

bronz fokozat:  történelem: S.K., Sz.D. 7.a 
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ezüst fokozat:  angol: H.D. 6.b 

   történelem: K.P. 7.a 

 

Apáczai Kiadó Matematika verseny: 

XV. hely: P.F. 2.b 

 

Színjátszókör Drámaverseny: 

I. hely: K.K. 3.b 

 

Apáczai Kiadó Komplexverseny döntője: 

III. hely: A.A., P.F., T.K. 2.b osztályos tanulók 

 

Apáczai Kiadó Országos Matematikaversenye: 

XV. hely: P.F. 2.b 

 

Szivárvány újság - Kis matematikus - Országos Matematikaversenye: 

V. hely: H.F. 4.b 

Teki-Totó - Országos Matematikaversenye: 

ezüst fokozat: T.K. 2.b 

 

Jonatán – Könyvmolyok kiváló mestere: 

A.A., L.M., M.L., T.K., T.A. 2.b, P.T. 4.a 

 

Országos Ki Mit Tud ?- néptánc: 

III. hely: Z.Sz. 4.b 

 

Sportversenyek: 

 

Kindersport Regionális Verseny - Balatonfüred: 

I. hely: B.T., M.L., L.M., H.M., P.R., B.Cs., V.P., D.M., P.D., K.E., K.R., B.A., F.M., 

Cs.A. – 2.b, 3.a, 4.a, 4.b osztályos tanulók 
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Kindersport Országos Verseny - Budapest: 

VII. hely: B.T., M.L., L.M., H.M., P.R., B.Cs., V.P., D.M., P.D., K.E., K.R., B.A., F.M., 

Cs.A. – 2.b, 3.a, 4.a, 4.b osztályos tanulók 

 

Karate Kupa: 

I hely: S.T. 4.b 

 

Nemzetközi Karateverseny: 

III. hely: S.T. 4.b 

 

Országos Judo Bajnokság: 

III. hely: F.M. 5.b 

II. Bozsik torna 

Legjobb kapus: H. Cs. 2.b 

 

Tatabányai Lánykatorna: 

II hely: T.A. 2.b 

 

Birkózás I. korcsoport: 

III. hely: K. R. 8.b 

 

Nemzetközi karate verseny: 

I. hely: S.T. 4.b 

 

Gerecse 30 

Z.P. 4.a,  

 

Gerecse 20 

V.P., L.Sz. 5.b, M.D., K.P., R.M. 6.b, B.D. 1.b, D.T 4.b 

 

Gerecse 10 

V.P. 4.a, T.Á. 6.a, H.M. 2.b, A.P., S.F., H.V., S.I., B.B., R.M. 5.b 
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III. Bozsik torna: 

Legjobb mezőnyjátékos: H. Cs. 2.b 

 

II. Bozsik torna: 

Legjobb cselező: H. M. 2.b 

 

Cselgáncs: 

I., II., III. hely: Gy. A. 7.a 

 

Birkózás Területi: 

II. hely: K. R. 8.b 

 

Városi diákolimpia - úszás: 

III. hely: B. A. 5.b 

 

Foci – Siófok kupa: 

II. hely: P. B. 2.b 

 

Rock and Roll - csoportos: 

I. hely: P. F., B. T. 2.b 

 

Rock and Roll - páros: 

I. hely: P. F., B. T. 2.b 

 

Karate Bajnokság: 

II. hely: S. T. 4.b 

 

Mikulás kupa - futás: 

I., II. hely: H. K. 4.a 

 

Mikulás kupa - úszás: 

II. hely: M. B. 2.b 
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Mikulás kupa - kézilabda: 

III. hely: H. N. 3.b 

 

Rock and Roll – Ch formáció, duo, Ch szóló: 

II., I., I. hely: P. F. 2.b 

 

Rock and Roll – Ch formáció, duo: 

II., I., I. hely: B. T. 2.b 

 

Regionális  Rock and Roll – junior kisformáció, duo: 

I., II. hely: H. V. 5.b 

 

Interball kézilabda kupa: 

II. hely: H. N. 3.b 

 

Szánkó verseny: 

I. hely: H. N. 3.b 

 

Gyimót SE teremtorna: 

I. hely: P. B. 2.b 

 

Megyei diákolimpia – dzsúdó A korosztály: 

I. hely: F. M. 5.b 

 

Teremlabdarúgó torna – városi: 

I. hely: fiú csapat 

II. hely: A.M., P.B., M.B., H.R., Cs.K., S.T., H.B., É.P. 

II. hely: S.B., G.D., B.M., P.Á., F.L., F.Á. 

 

Fedett pályás serdülő országos bajnokság - súlylökés: 

VII. hely: B. Z. 8.a 
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TASK-EBA KFT-Kupa - futball:  

III. hely: A.M. 4.b 

 

Karate Diákolimpia – kata, kumite:  

III., I. hely: S.T. 4.b 

 

I.Vértes kupa – U9:  

I. hely: P.B. 2.b 

 

Turul-Kupa – Kibadachi, kata:  

III., II. hely: A.A. 2.b 

 

Városi diákolimpia - futball: 

III. hely: S.T., H.R. 3.a 

 

Kosárlabda –Tatai Kupa:  

II. hely: H.N. 3.b 

 

Országos Aquatlon verseny:  

VI. hely: H.K. 4.a 

 

Megyei váltófutás:  

II. hely: H.K. 4.a 

 

Rock and Roll: 

I. hely: P. F., B. T., H.M. 2.b 

 

Rock and Roll: 

II. hely: P. F., B. T., H.M. 2.b 

 

Lánykatorna minősítő: 

I. hely: T.A. 2.b 
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Labdarúgó Diákolimpia - városi döntő- I. korcsoport: 

II. hely: H.Cs., P.B., H.B., P.P., G.K., H.M., L.M., N.D., N.S., H.M. 

 

Siófoki Mazsorett verseny: 

I. hely: L.F. 3.b, K.E. 4.b 

 

Kőrösi Kupa: 

IV. hely: Sz.V., A.P., G.D., G.B., S.D.  

II. hely: A.M., Sz.A., K.M., H.R., Cs.K. 

 

Karate Diákolimpia - Nyíradony: 

I., II. hely: S.T. 4.b 
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A Kertvárosi Általános iskola  

Kölcsey Ferenc Általános Iskolájának  

versenyeredményei a 2012/2013. tanévben  

 

Városi versenyek: 

„Jó szerencsét” helytörténeti verseny: 

III. hely: B.T. 

 

„Jó szerencsét” helytörténeti verseny rajzpályázat: 

III. hely: K.V. 

 

Városi helytörténeti verseny versíró pályázat: 

I. hely: B.T. 

 

Móra Ferenc Ált. Iskola Meseillusztrációs versenye: 

I. hely: M.K. 

II. hely: P.B. 

 

Megyei versenyek: 

Német mesemondó verseny: 

II. hely: D.A. 

III. hely: SZ.E. 

 

Sportversenyek: 

Városi diákolimpia - úszás: 

III. hely: H.R. 

 

Megyei diákolimpia - úszás: 

III. hely: V.D. 

 

OTP-MOL Bozsik Intézményi Labdarúgó Torna III. korcsoport: 

II. hely: 5-6. osztályos tanulók 
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A Kertvárosi Általános Iskola  

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolájának  

versenyeredményei a 2012/2013. tanévben  

 

Házi versenyek: 

 

1. osztály 

Olvasási verseny: 

I. hely: N.K., SZ.E., H.V., V.S. 

II. hely: J.K., J.B., P.SZ:, K.P., J.N., 

III. hely: V.P., H.A., S.P., SZ.E., V.D., 

Írási verseny: 

I. hely: N.K., J.K., 

II. hely: SZ.E., H.V., 

III. hely: V.P.,  

 

2. osztály  

Házi nyelvtan-helyesírás verseny: 

I. hely: ZS.L. 

II. hely: V.L. 

III. hely: K.M. 

Házi matematika verseny: 

I. hely: V.L. 

II. hely: J.F. 

III. hely: SZ.V: 

IV. hely: N.G. 

 

3. osztály 

Házi matematika verseny: 

I. hely: N.V. 3.e 

II. hely: T.N. 3.e 

III. hely: R.R. 3.e, M.G. 3.d 

Szépírás verseny 3. e osztályban: 
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Legszebben író kislány: T.N. 

Legszebben író kisfiú: J.M.B. 

„Bölcs Bagoly” logikai-verseny: 

I. hely: H.M.SZ. 3.d 

II. hely: N.F. 3.e, R.R. 3.e 

III. hely: H.T.M 3.e 

 

4. osztály 

Olvasási verseny: 

I. hely: SZ.R. 

II. hely: N.K.D. 

III. hely: K.K. 

Környezetismereti verseny: 

I. hely: SZ.R. 

II. hely: N.K. 

III. hely: K.K. 

Matematika verseny: 

I. hely: M.D. 

II. hely: M-K.D. 

III. hely: N.K.D. 

 

5-6. osztály 

Házi Kazinczy verseny 5-6. o. 

I. hely: H.F., P.C., V.K. 

II. hely: B.R., O.E. 

III. hely: B.K., SZ.M. 

 

Városi versenyek: 

 

Városi Kölcsey-verseny: 

III. hely: J.ZS. 3.d 

 

Városi irodalmi verseny: 

IV. hely: 4. osztályosok csata: B.L., P.V., M.D., N.K.D. 



 62

Városi fogalmazás verseny: 

II. hely: B.L. 7.e 

 

„Jókai” városi prózamondó verseny: 

II. hely: P.E. 2.d 

 

„Mese-mese mátka” olvasóverseny: 

Díjazottak a 2.d osztály tanulói: P.E., J.N., V.L., 

 

Megyei versenyek: 

 

Megyei versíró verseny 2. osztály: 

I. hely: N.G. 2.d 

 

Kazinczy verseny 5-6. osztály: 

Különdíj: H.V.F. 5.e 

 

„Angol nyelv a színpadon” verseny: 

Arany fokozat: 3. osztályosok csapata:  

E.D., SZ.B., N.K.D., N.A., CS.A., P.K:, T.E. H.M..SZ. 

Arany fokozat: 8. osztályosok csapata:  

N.ZS., B.B., SZ.ZS. 

Ezüst fokozat: 5  osztályosok csapata: 

B.R., O.E., H.V.F., B.K., P.M. 

 

Irodalmi „KI MIT TUD”: 

Ezüst oklevél a 2. d osztály színjátszói 

 

„Weöres Sándor” színjátszó fesztivál: 

Arany minősítés a 2.d osztály színjátszói 

 

Sakk Diákolimpia: 

I. hely: H.D. 8.d 
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Regionális versenyek: 

„Weöres Sándor” színjátszó regionális fesztivál: 

2.d osztály színjátszói továbbjutottak az országos fesztiválra. 

 

Országos versenyek: 

 

A „Víz világnapja” országos rajzpályázat: 

I. hely:  3.e osztály tanulói 

 

„Weöres Sándor” színjátszó országos fesztivál: 

Diplomát kaptak a 2.d osztály színjátszói  

 

Sportversenyek: 

 

OTP-MOL Bozsik Intézményi Labdarúgó Torna III. korcsoport: 

III. hely: Z.L., B.E., R.ZS., R.V., K.P., SZ.J., K.K., C.M., N.GY. 

 

OTP-MOL Bozsik Intézményi Labdarúgó Torna IV. korcsoport: 

I. hely: V.O., T.Á., N.Z., N.ZS.E., D.K., K.P., R.J. 
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MUNKAKÖZÖSSÉGEK BESZÁMOLÓI  
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A Kertvárosi Általános Iskola Bolyai János Általános Iskolája  

ALSÓ TAGOZATOS MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓJA  

a 2012-2013. tanévben végzett munkáról  

 

Tanév eleji megbeszélésünkön egyeztettük az évre vonatkozó elképzelésein-

ket, terveinket, a TÁMOP ötéves fenntarthatóságából adódó feladatainkat.  

Adminisztráció : 

Az átszervezés miatt SZMSZ módosítást kellett elkészítenünk, pedagógiai progra-

munk  módosítását is el kellett végeznünk. Nem kis feladat volt a munkacsoportoknak 

az óratervek , tantárgyi  programok, tematikák, tantervek  kidolgozása, főleg, hogy 

nagyon rövid határidő állt rendelkezésünkre. 

HETEX ellenőrző lap vezetése, kitöltése – havonta, mint az elmúlt tanévben. Tovább-

ra is vezettük ebben a tanévben is az osztályprogramok nyilvántartását szolgáló do-

kumentumot, ill. az osztályban látogatást tevő, hospitáló pedagógusok nyilvántartását 

is. 

A KÁI egységes adminisztrációja érdekében a szakköri órákat továbbra sem füzet-

ben, hanem a korrepetálásos, beülős órák nyilvántartására szolgáló lapon vezettük.  

A tanulók adatainak egyeztetését az elmúlt évekhez hasonlóan ebben a tanévben is 

el kellett végeznünk. A lapon szerepelt a tanuló összes adata, s ez a napló mellékle-

te volt. 

A többi dokumentum – tanmenetek, napló, törzslap – nem változott, s az sem, hogy 

az ellenőrzőket továbbra is össze kellett vetnie az osztályfőnöknek a naplóval. 
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Technikai feltételek a tanításhoz: 

Szakmailag a legnagyobb segítség a  

- Műszaki Kiadó által a pedagógusok részére biztosított ingyenes SMART inte-

raktív tananyag a Hajdu matematika tankönyvcsomaghoz, illetve a  

- Mozaik Kiadó szakreferensének segítsége, a MozaBook oktatócsomag hasz-

nálatához.  

Nevelő – oktató munkánk: 

Nagy változást jelentett a mi iskolánk életében is a minden napos testmozgás, az. 1. 

és 5. évfolyamon bevezetett heti 5 testnevelésóra. Már eddig is komoly gondot jelen-

tett a tornaterem hiánya, így nehéz volt jó beosztást készíteni. Természetesen nem 

jutott be minden osztály minden testnevelés órán a tornaterembe. Nagyon jó lehető-

ség volt az első osztályban a táncóra bevezetése. Az éves programokon való részvé-

tel a bizonyítéka, hogy valóban sokat mozogtak a tanulók. Kár, hogy a következő 

évfolyamokon már nem lesz rá lehetőség, hogy a heti 2 plusz testnevelésórát tánccal 

váltsuk ki. 

Továbbra is törekedtünk az egységes pedagógiai gyakorlat kialakítására, pl. a tanu-

lóknál az egységes füzetvezetésre, a hibák javítására, a hiányosságok pótlására. 

 

�Folytattuk – a tehetséggondozást, felzárkóztatást. Módszereink, lehetőségeink: 

Szakkörök : matematika, énekkar, rajz, tömegsport, informatika, foci fiúknak 

és lányoknak, tömegsport.  

Sajnos balesetek, betegségek miatt több szakkörünk a II. félévtől nem „műkö-

dött”. 

A zeneiskola továbbra is folytatta tevékenységét iskolánkban, de csak a ki-

csiknek, a „nagyok”, akik pl. zongoráznak, gitároznak, a Kölcsey Iskolába járnak 

szolfézs órára és hangszeres órára. 
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A szakkörök megszervezésekor komoly feladatot jelentett, hogy az iskolaott-

honos rendszerben tanuló diákok se maradjanak ki ebből a fejlesztési lehetőség-

ből. 

Versenyre felkészítés:  a tehetséggondozásnak egyik lehetséges helyszíne a 

szakkör, de a fejlesztés történhet a levelezős versenyek hirdetése útján is. 

Ebben a tanévben is a szokásos versenyeket ismertettük tanulóinkkal:  

- Az Apáczai Kiadó Szivárvány  újság versenye: matematika, magyar, környe-

zetismeret.  

Ebben az évben 3 tanulónkat hívták be az országos döntőbe, ahol Polgár Fru-

zsina érte el a legjobb eredményt. 

- Szintén az Apáczai Kiadó szervezte komplex versenyre a 2. b osztályosok ne-

veztek be és értek el III. helyezést. Teki-totó. 

- Bendegúz – Bendegúz NyelvÉSZ 

Kicsik és nagyok között is népszerű a verseny, mind a levelezős formája, mind 

a NyelvÉSZ verseny. 

Jelentkeztek tanulóink még: 

- Jonatán Országos Könyvmolyképző Versenyére, ahol a tanév végén több diák 

is a Könyvmolyok Kiváló Mestere címet kapott. 

A tehetséggondozás további lehetősége a városi, megyei versenyeken való 

részvétel.   

Versenyek, ahol tanulóink elindultak, s számot adhattak tudásukról: 

� Ebben a tanévben is megrendeztük a város és vonzáskörzeti iskoláknak a 

Bolyai matematikaverseny megszervezését. 

� Tanulóink képviselték iskolánkat és nagyon jó eredményeket értek el a: 
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- Hevesy György kémiaversenyen a 7. – 8. osztályosok, a legjobb eredményt 

Bene Balázs érte el. 

- Környezetismereti városi vetélkedőn a 3. a., 4. a., 6. b osztály tanulói érték el 

az I., II., III. helyezést.. 

- Kaán Károly Természetismereti versenyen is a legjobbak között voltak tanuló-

ink. Két II. és egy V. helyezést értünk el. 

- Herman Ottó Országos Biológiai versenyen I., III. helyezést tudták elérni tanu-

lóink. 

- A városi Egészségmegőrző versenyen szintén ügyeskedtek tanulóink, s a II. 

helyet szerezték meg. 

- A négy elem és Én verseny, III. helyezés 

- Holenda Barnabás matematikai verseny 

- Zrínyi Ilona matematikaverseny 

- Kalmár László matematikaverseny 

- Környei kistérségi verseny 

- Bolyai csapatverseny – magyar, matematika témakörben 

- városi angol és német versenyek 

- városi zenetörténeti verseny 

- városi számítástechnikai verseny, Lábas Antal Emlékverseny 

- vers- és mesemondó versenyek 

- A versenyek közül szeretném kiemelni a K&H Vigyázz, kész, pénz! versenyét, 

melyen nagyon szép eredményt értek el a 2. b osztályosok és a 3. a osztályo-

sok. 

- Szintén kiemelném a Tesco által szervezett versenyt, melynek keretében 

egészséges büfét rendeztek nagy sikerrel a 3. a és 4. b osztály tanulói, szülei, 

pedagógusai. 

- A Kinder+Sport vetélkedőn iskolánk csapata eljutott egészen az országos dön-

tőig. Nagy sikere volt a diákok – szülők körében szervezett versenynek – ve-

télkedőnek. 

Köszönjük a szervező pedagógusoknak ezeket a szép pillanatokat! 

- Sport versenyek: foci, úszás, tánc, kézilabda. 

A versenyeken való sikeres szereplés nem valósulhatott volna meg a felkészítő pe-

dagógusok munkája nélkül.  

Köszönet érte minden Kollégának!  
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Felzárkóztatás, korrepetálás, egyéni fejlesztés: eddigi hagyományaikhoz híven  

�tanórai fejlesztések, korrepetálások, - tanító nénik, szaktanárok 

�a fejlesztő pedagógusok bevonásával egyéni fejlesztések,  

����Mérések 

A méréseket  hagyományainknak megfelelően folytattuk: 

– bemeneti mérések a tanév elején minden osztályban,  

- elsősöknél bemeneti DIFER mérés október – november – december hóna-

pokban, folyamatosan, ebben az évben először történt meg minden elsős mé-

rése. Nagy segítség volt tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulók kiszű-

résében. 

- Félévi mérések, és  

- kimeneti, év végi mérések,  

- tanév közben pedig folyamatosan a tantárgyi mérések.  

A mérésekhez a mérőanyag minden tantárgyból a kollégák rendelkezésére állt. 

Országos kompetenciamérés  6., 8., évfolyamokon május 29. 

 A mérés lebonyolításában idén változtatásokra került sor. A 4. évfolyamon 

nem volt mérés. A felsőbb évfolyamokon a mérés rendben lezajlott, várjuk az ér-

ékeléseket, elemzéseket. 

 A szegedi Egyetem két mérés elvégzésével kereste meg iskolánkat. Az egyik 

6. évfolyamon, természetismeretből történt, eredményei már megérkeztek. 

A másik a tanulási szokásokra vonatkozott, ill. az angol nyelv tanulásával kapcso-

latos, a tanév végén zárult le, a kiértékelést még várjuk.  
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Éves programjaink, melyeket a TÁMOP 3.1.4 programjá nak keretében is folyta-

tunk: 

����vitamindélután: Vetélkedőt szerveztünk, előadásokat hallgattunk meg – az 

egészséges életmódra nevelés érdekében, a környezet tudatos védelmének, 

ápolásának szellemében, a vitamindélután keretei között gyümölcstálakat készí-

tettünk, felhívtuk tanulóink figyelmét a vitaminok, az egészséges ételek fogyasz-

tására. 

����Takarítási világnap: a környezetünk tudatos védelmére, tisztaságra, környe-

zetvédelemre nevelés szellemében szűkebb környezetünk, tantermünk, iskolánk, 

lakóhelyünk tisztaságára nevelés. 

���� Az Állatok világnapja: A Tappancs állatmenhely befogadott kis lakóinak ré-

szére gyűjtést szerveztünk élelem, takaró, játékok beszerzésére. Célunk annak 

tudatosítása volt, hogy egy állat befogadása megváltoztatja életünket: felelős-

séggel tartozunk érte és utódaiért is! 

���� A környezetvédelem jegyében hulladékgyűjtést szerveztünk. 

���� Gyűjtöttük a műanyag kupakokat, az elemeket, a tejes dobozokat. Gyűjtöttünk 

a Szegénység Elleni Világnap alkalmából, karácsonyra a Gyermekek a gyerme-

kekért! akció keretében is. 

���� a Madarak és fák napja, a Víz világnapja , a Föld napja alkalmából szerve-

zett programok is a természet, a környezet védelmére nevelés fontos eszköze 

volt. 

���� Nagyon jó tapasztalataink vannak, a Te szedd! akcióban való részvételről. 

Természetesen iskolánk is részt vett benne, mert a környezet, a természet vé-

delmének fontos eszköze, lehetősége! Iskolánk környékét, területét ősszel és ta-

vasszal is igyekeztünk megtisztítani, megszépíteni. 

���� 3 hetes projekt programunk  továbbra is a decemberi ünnepkörhöz kapcso-

lódtak: 

o Mikulás várás, keresés  

o Luca-napi vetélkedők: elsősök – másodikosok, harmadik – negyedike-

sek között, felsősöknek 

o Karácsonyi daltanulás 
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o Karácsonyi szöszmötölő 

o Karácsonyi gála 

o Fenyőünnep 

���� Óvoda – iskola átmenet megkönnyebbítését segít ő projekt programjai: 

 � Óvó nénik látogatása az első osztályosoknál 

� Költészet napja alkalmából versmondó- és rajzverseny óvodásoknak 

� Nyílt nap leendő iskolásoknak 

� Nyílt nap leendő elsősök szüleinek 

� Matek – olimpia 

A tanév során részt vettünk tantestületi értekezleteken, egyéni, akkreditált tovább-

képzéseken. 

Az iskolához érkező értesítéseket, felhívásokat e-mailben kapta meg minden érintett 

pedagógus. 

A 20102/2013. tanév munkatervének utolsó mondatai: 

 „Ha a határidőnapló a kezünkben van, és úgy tekintünk végig az előttünk álló 

tanév programjaira, akkor láthatjuk: nem fogunk unatkozni!” � Hát nem unatkoztunk! 

Köszönöm minden Kollégának a lelkes, megfeszített munkáját, segítségét az éves 

programok teljesítésében! 

Úgy érzem, soha ennyire nem érdemeltük meg a pihenést! 

Nagyon jó nyaralást, kikapcsolódást kívánok Mindenkinek! 

Tatabánya, 2013. június 24. 

Hetényiné Gál Matild Márta 

  munkaközösség-vezető  
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A Kertvárosi Általános Iskola Bolyai János Általános Iskolája  

OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓJA  

a 2012-2013. tanévben végzett munkáról  

 

Osztályfőnöki munkaközösségünk létszáma: 16 fő 

A tanórára való felkészülést alsó tagozatban 6 napközis csoport segíti, felső tagozat-

ban 4 tanulószoba működik és korrepetások segítik a lemaradó tanulókat.  

Szeptember hónapban megtörtént az osztályfőnökök közreműködésével a hátrányos 

helyzetű és veszélyeztetett tanulók felmérése. Ezt írásban jeleztük az ifjúságvédelmi 

felelősnek.  

Augusztus végén alakuló megbeszélést tartottunk, melynek témái az alábbiak voltak: 

- Nevelői ügyelet megbeszélése és beosztása. 

- Diákügyelet beosztása és sorrendje a folyosókon. Az első félévben a 8. 

osztályos tanulók ügyelnek, a második félévben a 7. osztályos diákok. 

- A portai ügyelet beosztása, melynek sorrendje 7.a 7.b 6.a 6.b 5.a 5.b 8.a 

és 8b. 

- Az emeleti aulában  a faliújság dekorációját havonkénti váltásban az osztá-

lyok készítik el, az adott hónap aktualitását figyelembe véve. 

- Havonta egy közös osztályprogramon vesznek részt az osztályok az osz-

tályfőnök szervezésével. 

- Minden osztályfőnök havonta egy óralátogatást tesz az osztályában a tan-

órán.   

- Az éves program megbeszélése és a felelősök megválasztása. 

- Felmértük az igényeket meghívott előadók előadására. 
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Programjaink az els ő félévben havi bontásban: 

Szeptember 

- Ötödik osztályos tanulók szüleinek a számára összevont szülői értekezletet 

tartottunk. 

- Minden osztály a saját osztályában szülői értekezletet tartott. Az alábbi táb-

lázat mutatja a szülői értekezlet látogatottságát az alsó és felső tagozat-

ban.  

Alsó tagozatban a szülők részvételi aránya 85%-os volt. 

OSZTÁLY 1.a  1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 

Osztá ly  

Létszám 

24 24 21 20 22 19 27 27 

Megjelent  

szülők 

22 24 21 14 20 15 23 22 

 

Felső tagozatban a szülők részvételi aránya 80 %-os volt. 

 

OSZTÁLY 5.a  5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 

Osztály  

Létszám 

19 26 28 16 25 23 23 19 

Megjelent  

szülők 

10 24 25 11 22 16 16 12 

 

A szeptemberi szülői értekezleten a szülők 82 %- a vett részt. 
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- Hulladékgyűjtés volt, a kollégák felügyelete mellett a nyolcadikos tanulók 

segítettek a konténerekbe pakolni a papírt.  

- Őszi túrán vettünk részt, a tatai Öreg-tónál voltunk, a nyolcadikos tanulók 

találták ki a játékos feladatokat és ők voltak az akadályverseny állomásain 

a nevelőkkel együtt. 

- Világtisztasági Nap- ról megemlékezés iskolarádión keresztül. 

Október 

- Október 6.-án iskolarádión keresztül megemlékeztünk az Aradi Vértanuk-

ról. 

- Október 23. A Köztársaság ünnepére emlékeztünk műsorral. 

- Kőzet-és ásványkiállítás az iskolában. 

- Az osztályfőnökök ellenőrizték az ellenőrzőben a beírt jegyeket, a hiányzó 

jegyeket pedig pótolták. 

November 

„Tanulj a természettudományokért” c. pályázat győztesei egynapos kiránduláson ve-

hettek részt Bp.-en, ellátogattak a Természettudományi Múzeumba is. Iskolánkból 18 

felsős tanuló részesült a jutalomban. 

- Iskolai rádiós műsor a Magyar nyelv napja alkalmából. 

- „Nyitott kapuk” keretében a szülők órákat látogathattak  délelőtt folyamán. 

- Szülők számára fogadóórát tartottunk, érdeklődhettek e szülők a szakta-

nároknál a gyermekük tanulmányi munkája iránt. 

- Vitamindélutánt tartottunk a tanulóknak, játékos vetélkedőn vehettek részt 

és salátát készíthettek a tankonyhán. 

-  Pályaválasztási Szülői értekezletet tartottunk a 7. és 8. osztályos tanulók 

szüleinek a továbbtanulással kapcsolatos tudnivalókról, felvételi eljárásról 

és határidőkről. 

- A lehullott lombot takarítottuk össze az iskolaudvaron , minden osztály a 

saját területének tisztaságáért felelt. Kicsi és nagy egyaránt dolgozott a 

tiszta és szép udvarért. 
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- A hetedikes és nyolcadikos tanulók Pályaválasztási Kiállításon vettek részt, 

ezzel is segítve a továbbtanulásukat. 

- Az ANTSZ munkatársa Barnáné Susa Éva előadást tartott osztályfőnöki 

órákon az Egészséges táplálkozás, a dohányzás-és az alkohol káros hatá-

sairól. 

- Osztályok tanulói a Bányász Művelődési Házban a Klímakör előadásán 

vehettek részt. 

December 

- Az osztályok osztálykeretek között Karácsonyi szöszmötölőt tartottak és 

ünnepi díszbe öltöztettük iskolánkat. 

- A gyerekek számára „ Mikulás discó” –t tartottunk. 

- Alsósok és felsősök Luca-napi sorversenyen vettek részt. 

- Sor került a második jegy ellenőrzésre az osztályfőnökök által. 

- Az utolsó tanítási napon minden osztály kis műsorral készült, így köszön-

töttük a karácsonyt.  

Január 

- Iskolarádión keresztül megemlékeztünk a Magyar Kultúra Napjáról. 

- Megtartottuk a „Bolyai Matematika Verseny „  városi döntőjét, a nyolcadi-

kos diákok fogadták a versenyzőket és a tanterembe kisérték. 

- Minden osztályfőnök megtartotta a félévi szülői értekezletet, melyen érté-

kelte az első félév tanulmányi munkáját és tájékoztatta a szülőket a máso-

dik félév eseményeiről és tennivalóiról. 

Február  

- A hónap elején került sor a  „Bolyai Matematika Verseny” díjkiosztó ünnep-

ségre a Bányász Művelődési Házban.  

- Iskolánk immár tizenegyedik alkalommal helyt adott a „Városi Egészség-

megőrző Verseny” döntőjének, a három írásbeli fordulóban legtöbb pontot 

szerzett tíz csapat mérhette össze tudását. A versenyt Grundfos támogat-

ta. 
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- Hagyományainkhoz híven megtartottuk az alsós-és felsős diákok számára 

a farsangi bált, sok ötletes jelmezt láthattunk és jól szórakoztak diákjaink. 

- Ebben a tanévben a  „Szülők Nevelők Bál”-ja  elmaradt, mert az előzetes 

felmérés alapján  a szülők a tanév végén Kerti Partira voksoltak a 45 éves 

jubileumi műsorral együtt  

- Megtörtént a nyolcadikos tanulók jelentkezési lapjainak elküldése a közép-

fokú intézményekbe. 

Március 

- A síelést kedvelő diákok egy hetes sí táborban vehettek Ausztriában. 

- Ünnepélyes keretek között emlékeztünk meg március 15.-ről. 

- Osztályfőnöki órák keretében Biacsi Sándor iskolarendőr több órás elő-

adást és felvilágosítást tartott a káros szenvedélyekről, különös tekintettel 

a kábítószerekről. 

- Az ovisok látogatása az első osztályokban. 

- Az osztályfőnökök ellenőrizték az ellenőrzőbe beírt jegyeket és pótolták a  

hiányzókat. 

- Fogadó órát tartottunk, alacsony volt az érdeklődő szülők száma. 

Április 

- A tavaszi hulladékgyűjtésen ismét szépen gyűjtöttek a gyerekek papírt. A 

konténerbe rakodást a nyolcadikos tanulók segítették.  

- Ásvány-és kőzetkiállítás, vásár az aulában. 

- Nagy érdeklődés volt a „Matek Olimpián”, melyet a leendő első osztályosok 

és szülei részére szerveztünk. 

- „Költészet Napja” alkalmával versmondó versenyt hirdettünk diákjainknak   

és az ovisok számára.  

-  „A nyolcadikos tanulók megkapták a középfokú intézményekből a felvétel-

ről szóló határozatot.  

- A tanévben negyedik alkalommal sor került a jegyellenőrzésre, az osztály-

főnökök felhívták az érintett tanulók szüleinek a figyelmét, hogy gyermekük 

melyik tantárgyból áll bukásra, de évvégéig van lehetőségük a javításra. 

- Iskolarádión keresztül megemlékezés a Holokauszt áldozatairól. 
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- Udvartakarítás, az iskolánk minden tanulója részt vett az iskola udvar és 

környékének rendbetételében.  

Május 

- Az alsós-és felsős osztályok kis műsorral és virággal köszöntötték Anyák 

napja alkalmából az édesanyákat. 

- „Andrea-kupa” döntőn játszhattak a győztes csapatok és sor került a tanár-

diák mérkőzésre. 

-  „Madarak és fák Napja” jeles napról rádiós műsorral emlékeztünk. 

- Ebben a hónapban minden osztályfőnök megtartotta az év utolsó szülői ér-

tekezletét, melyen beszámolt az eltelt időszak eseményeiről, eredményei-

ről, és a további feladatokról szólt. 

- A hónap közepén és végén az alsó tagozatos osztályok erdei iskolában  

vettek részt. 

- A hatodik, nyolcadik osztályok Országos Kompetenciamérést írtak. 

Június 

- Kedvezőtlen időjárás miatt a Gála műsor és a gyereknap elmaradt. Isko-

lánk 45 éves ünnepi műsorát szeptemberben szeretnénk megtartani. 

- A Bányász Művelődési Házban megtartottuk az elsősök avatását, így isko-

lánk polgárai lettek. 

- Rádiós műsorban megemlékeztünk a Nemzeti Összetartozás napjáról. 

- Az iskolánk pedagógusaitól a nyolcadikosok kis műsorral köszöntek el, 

megköszönve a nyolc éves munkánkat. 

- A tanév utolsó napján került sor a nyolcadikosok „Bolond ballagására” és 

ünnepélyes keretek között megtartottuk a ballagást. 

A tanév során az osztályfőnökök három alkalommal tartottak szülői értekezletet, két-

szer jöhettek a szülők fogadó órára és négy alkalommal ellenőrizték az ellenőrzőbe 

beírt jegyeket.  
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Az alábbi táblázat százalékban mutatja a szülők szülői értekezleten való részvételét. 

 

 Szeptember Február Május Összesen 

Alsó tagozat 85% 78% 86 % 83 % 

Felső tagozat  80% 65% 68 % 71 % 

Iskolai összes  82% 71% 77 % 77 % 

 

Diákjaink minden szerdán a „Hírek, információban” tudhatták meg az aktuális ese-

ményeket, itt vehették át a dicséreteiket, jutalmaikat a verseny eredményeikért.  

Ebben a tanévben sem szűkölködtünk programokban, minden kollégának köszönöm 

a tanév során a programok szervezését és lebonyolítását, jó pihenést kívánok a nyári 

szünetben. 

 

Tatabánya, 2013. június 19. 

 

Tóthné Guba Zsuzsanna  

munkaközösség vezető  
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A Kertvárosi Általános Iskola Kölcsey Ferenc Általános Iskolája  

MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓJA  

a 2012-2013. tanévben végzett munkáról  

 

Augusztus-szeptember 

A tanév eleji szervezési feladatok, munkatervek egyeztetése, elkészítése után a 

pótvizsgákat augusztus 28-29-én tartottuk. 

A tankönyvek árusítása aug. 29-én 7-14 óráig és aug. 30-án 10-17 óráig zajlott. 

A tanévnyitó értekezletre 30-án, az ünnepélyes tanévnyitóra 31-én került sor. 

Szeptember elején megterveztük a 2012/2013. tanévet. A javaslatokat, ötleteket – 

a tanév feladatainak megvalósítására – egyeztettük a diákönkormányzattal, a ta-

nítókkal, tanárokkal és a napközis nevelőkkel.  

Az osztályfőnökök a szülői értekezleteket szeptember 1. és 2. hetében tartották. 

Szeptember 15-én iskolánkat Bartáné Kurucz Katalin vezetésével a 2.c osztály 

képviselte a Kertvárosi napok rendezvényein..  

A DÖK szervezésében a hulladékgyűjtés szeptember 17-18-án volt.   

A Kölcsey feladatmegoldó I. fordulóját szeptember 19-én kiküldtük. 

20-án mesemondó délután volt az alsóban. A rendezvény kezdeményezője Ma-

gyarné Kocsis Andrea képviselő asszony volt. 

21-én a 4. ás a 6. osztály részt vett az autómentes nap rendezvényein. Ugyane-

zen a napon a 4. osztályosok a József Attila Megyei Könyvtárban könyvtári foglal-

kozáson voltak. 

A tanmenetek leadásának határideje szeptember 21-e volt. 



 80

Meghirdették a szaktanárok több tantárgyból az országos levelezős versenyeket 

(MOZAIK). 

Október 

Az egészségnevelési hét rendezvényei október 8-12-ig zajlottak. Az utolsó napon 

az óvodások is bekapcsolódtak a programba. 

17-én a 3. és 4. osztályosok Budapestre látogatottak a Planetáriumba. 

Ezen a napon a zenei világnap alkalmából a Dallam Alapfokú Művészetoktatási 

Intézménybe járó diákjaink adtak koncertet az aulában.  

5-én iskolarádiós műsorral emlékeztünk meg az aradi vértanúkról. A műsort a 8. 

osztályosok adták.  

Október 6-án 75 tanulónk megnézte a Mary Poppins című színházi produkciót a 

Madách Színházban.  

Megkezdődtek a Jászai Szanházban a bérletes előadások (4 alkalom – 35 fő). 

10-én beérkeztek a Kölcsey feladatmegoldó I. fordulójának a feladatlapjai. 

Az október 23-a alkalmából tartott iskolai megemlékezés 19-én volt. 

Október 24-én megbeszélést tartottunk. Témáink voltak: az aktuális tanulmányi és 

magatartási helyzet, a felsős napközis és tanulószobás csoportokkal kapcsolatos 

feladatok, problémák megbeszélése). A megbeszélést fogadóóra követte.    

Október 26-án nyílt a Galériában Tóth András (karikatúra) kiállítása. Ugyanezen a 

napon kiküldtük a Kölcsey anyanyelvi verseny II. fordulójának feladatlapjait. 

27-én áthelyezett munkanap miatt tanítási nap volt. 

November 

A hónap során (elsősorban az őszi szünetben) zajlott az átadás-átvétel miatt a lel-

tározás. 
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November 8-án színházbérleti előadás volt „Bumba” címmel. 

9-én a képviselő asszony által meghirdetett tanulmányi versenyben eredményes 

tanulóink (12 fő) ellátogattak Budapestre a Természettudományi Múzeumba és 

Esztergomba a Suzuki gyárba. 

November 10-én áthelyezett munkanap miatt tanítási nap volt. Ugyanezen a na-

pon érkeztek be a Kölcsey anyanyelvi verseny II. fordulójának feladatlapjai is.  

12-től 16-ig zajlott az E-HÓD helyi informatikaverseny a 6-7-8. osztályosoknak  

13-án az iskolarádióban megemlékeztünk a magyar nyelv napjáról. A műsorban 

minden osztályból két fő vett részt. 

16-án a Tök-buli előtt megbeszélést tartottunk. 

19-én volt a Bányász Művelődési Házban a pályaválasztási szülői értekezlet. 

Kezdetét vette a Kodály Zoltán születésének évfordulója alkalmából szervezett 3 

hetet meghaladó projekt (TÁMOP). A projektben iskolánk minden tanulója részt 

vett.  

26-án kiküldtük a Kölcsey anyanyelvi verseny III. fordulójának feladatlapjait. 

27-én tanítás nélküli munkanap, szakmai nap volt a Kőrösiben. 

Megkezdődnek az Operettszínházban a bérletes előadások  

Adventi kézműves foglalkozás keretében ismerkedtek a leendő elsős tanítónők az 

óvodásokkal (Ádám M., Fábián A.).  

December 

4-én ellátogattak tanulóink a budapesti adventi vásárra. 

A bejárati aulában egy hétig tartott az adventi vásár.  

5-én megnyílt a Galériában Ujváry Szilvia kiállítása, majd az értekezlet után foga-

dóórát tartottunk.  
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6-án a 2. osztály meglátogatta Dunaalmáson a Mikulást. 

7-én 40 tanulónk láthatta egy pályázat segítségével a Diótörő című balettet a ba-

lettintézet növendékeinek előadásában. 

8-án 20 fő elutazott a bécsi adventi vásárra. 

December 12-én az alsósok részt vettek a Zsebsün együttes előadásán a Bá-

nyász Művelődési Házban.  

13-án a 3. osztályosok ellátogattak a Nyugdíjas Pedagógus Klubba, ahol kará-

csonyi műsorral kedveskedtek meg az időseknek. 

14-én fogászati ellenőrzés volt. Ezen a napon az elsősök ellátogattak Nagykará-

csonyba. 

15-én a 2. osztályosok műsort adtak a Kertvárosi karácsony című program kere-

tében a művelődési házban és a Kertvárosi Nyugdíjas Klubban. 

15-én beérkeztek a Kölcsey-verseny utolsó fordulójának feladatlapjai, előkészítet-

tük a döntőt.  

19-én tartottuk a TÁMOP három hetet meghaladó projektjének (Kodály-projekt) 

záróünnepségét az iskola aulájában, amelyen az 1. osztályos tanulók és zeneis-

kolás növendékeink adtak rövid koncertet. 

20-án délelőtt a 6. osztályosok pásztoroztak az alsó tagozatosoknak. Délután 

avattuk az elsősöket a karácsonyi műsor után. A műsort hagyományainknak meg-

felelően a másodikosok adták. Nyugdíjas kollégáinkat a műsor után vendégül lát-

tuk. Ekkor köszöntünk el a nyugdíjba vonuló kollégánktól és volt munkatársaink-

tól. 

21-én délelőtt volt a karácsonyi szöszmötölő. 

22-én 8 tanulónk részt vehetett a parlamenti karácsonyi ünnepségen a Képviselő 

Asszony támogatásával. 
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Három hátrányos helyzetű tanulónk részt vett a Vöröskereszt városi rendezvé-

nyén. 

Január  

Januárban ismét meghirdettük a megyei német nyelvű mesemondó versenyt. 

9-én volt az osztályozó értekezlet. 

12-én operettszínházi előadás volt. 

15-én kiosztottuk a félévi értesítőket.  

A Kölcsey anyanyelvi verseny döntőjét 16-án bonyolítottuk. 

18-19-én megírták tanulóink a központi felvételit (4., 6., 8.). 

23-án ünnepélyes műsor keretében megemlékeztünk a magyar kultúra napjáról, 

majd a Kölcsey-verseny díjazottjai átvehették a jutalomkönyveket. A műsorban 4. 

és 8. osztályos tanulók mellett harmadikos fiúk is részt vettek. 

24-én értekezlettel zártuk a félévet. 

A Bolyai matematikaverseny döntőjében 3 fő vett részt. 

Február 

4-én gyermekszínházi előadáson vettek részt tanulóink, ugyanezen a napon tar-

tottuk a Szülői Munkaközösség értekezletét. 

8-án a felnőtteknek is volt színházi előadás a Jászai Mari Színházban. 

9-én a Vöröskereszt rászoruló diákjaink családjainak, összesen 65 főnek, elvihető 

ebédet biztosított a Vadgesztenye étteremben. 

13-tól Vincent Horváth István kiállításában gyönyörködhettünk az Iskola Galériá-

ban. 
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Ezen a napon volt az iskolai farsang, valamint a Zrínyi matematikaverseny me-

gyei fordulója, melyen 13 fő vett részt iskolánkból. 

Nagy érdeklődést mutattak tanulóink és a szüleik a 20-i Marica grófnő című elő-

adás iránt, amely az Operettszínházban volt. 

21-én néhány kollégánk részt vett a Nemzeti Tankönyvkiadó továbbképzésén. 

A munkaközösségi megbeszélésen a félévi tanulmányi munkát értékeltük. 

A továbbtanulással kapcsolatos feladatokat ebben az évben Cséby Józsefné, a 8. 

osztály osztályfőnöke végezte. 

Március 

A márciusi munkaközösségi megbeszélésen egyeztettük a 2. félév aktuális fela-

datait. 

Az iskolanyitogató programsorozat négy foglalkozását a leendő elsős tanítónők 

ebben a hónapban 6-án, 13-án, 20-án és 27-én tartották. 

10-én fogadtuk a kertvárosi óvodásokat. 

12-én a 6. osztály bemutatta az alsó tagozatban és a kertvárosi óvodákban a 

Gergely-járás múzeumpedagógiai programot (TÁMOP). 

A március 15-i ünnepséget 14-én tartottuk. 

19-én a 4. osztályból négy tanuló részt vett a városi kerékpáros versenyen a Jubi-

leum parkban. 

20-án országos német tanulmányi versenyen egy tanuló képviselte iskolánkat a 

Kodályban. 

21-én két 4. osztályos közlekedési versenyen volt, és ugyanezen a napon a 3. és 

6. évfolyamos tanulók képviselték iskolánkat az Óvárosi Általános Iskolában a 

környezetvédelmi verseny döntőjében.  
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22-én volt a megyei német nyelvi mesemondó verseny iskolánkban. 

25-én két tanulónk (3. és 4. oszt.) részt vett a Kazinczy-versenyen a Kőrösiben, 

ugyanezen a napon látogattak el iskolánkba a Lila Óvoda és az alapítványi óvoda 

leendő elsősei.  

27-én a 2. osztályosaink az Idősek Otthonában locsolóversekkel köszöntötték a 

nyugdíjasokat. 

Április 

4-én fogadtuk a Bakony úti óvoda leendő első osztályosait, majd a munkaközös-

ségi értekezlet után fogadóórát tartottunk. A gyengén teljesítő tanulók szüleit 

írásban is értesítettük. 

5-én a leendő alsós tanítónők bemutatóórát tartottak az érdeklődő szülőknek. 

6-án a tantestület tagjai együtt szórakoztak a szülőkkel a bálon. 

8-9-én zajlott az elsősök beíratása. 

8-án fogadóórát tartottunk az értekezlet után. 

9-én az 5-8. osztályból néhány tanulónk képviselte iskolánkat a kerékpáros 

ügyességi versenyen. 

10-én tűzriadó volt iskolánkban. 

11-én iskolánkban zajlott a megyei rajz- és műalkotás elemző verseny döntője.  

A Lábas Antal informatikaversenyen a Sárberki Iskolában 4 fő vett részt. 

11-én és18-án a Nevelési Tanácsadó munkatársainak előadását hallgathatták 

meg az érdeklődők az óvoda-iskola átmenet, valamint az alsós és felsős gyere-

keket érintő problémákról. 

12-én az iskolarendőr szervezésében a 7.c és a 7.d tanulói ellátogattak a Hajlék-

talan Szállóra. 
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16-án továbbképzés volt az alsós tanítóknak a Kodályban. (Ádám Mónika, 

Dalmadiné B. Ildikó) 

20-án 20 tanulónk pedagógusok kíséretében részt vett a Gerecse 20-on.  

23-án felvilágosító óra volt a 7-8. osztályosainknak  

26-án a Föld napja alkalmából 35 tanulónk Pusztavámra látogatott, ugyanezen a 

napon volt a Nemzedékek biztonsága című programsorozat, melyen a 8. osztály 

vett részt közlekedésbiztonsági vetélkedőn a Földi Imre Sportcsarnokban. E na-

pon volt a Váciban a helyesíró verseny, amelyen a 3-4. osztály képviselte isko-

lánkat. 

29-én a Szülői Munkaközösség tartott megbeszélést. 

Két továbbképzés zajlott áprilisban. A 60 órás, hat alkalomból álló, ének-zenei te-

hetséggondozással kapcsolatos továbbképzésen Ádám Mónika vett részt. A szin-

tén 60 órás erkölcstan továbbképzésen Urbancsókné Takács Ildikó és Ádám Mó-

nika sajátította el az etikaoktatás alapjait. 

Május 

Ebben a hónapban zajlottak osztálykeretben az anyák napi ünnepségek. 

2-án operett színházi előadás volt (Musicalmesék). 

6-7-én a 6. és a 7.c osztály Vértesbogláron járt erdei iskolában. 

10-én volt a tantestületi kirándulás, melynek úti célja Budapest és Etyek volt.  

13-án a 3. osztály anyák napi műsort adott a Nyugdíjas Klubban a Kertvárosi Bá-

nyász Művelődési Házban. 

15-én a beíratott elsősök szüleinek tartottunk értekezletet. Ezen a napon volt a 

„Jó szerencsét!” verseny döntője, amelyen a 3-4. osztály képviselte iskolánkat. 

16-án iskolánkat két tanuló képviselte a Kőrösiben a népdaléneklési versenyen. 
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17-én az 1. o. anyák napi műsort adott a nyugdíjas vöröskereszteseknek. 

21-én nyílt órát tartottunk az 1. osztályban az óvónőknek és a szülőknek, délután 

pedig tábori megbeszélést a résztvevők szüleinek. 

22-én volt a rajz- és műalkotás-elemző verseny díjkiosztó ünnepsége, amelyen az 

1. osztályosok adtak műsort, majd megnyílt az Ifjú Tehetségek kiállítása a Galéri-

ában.. 

23-án 16 órától tartottuk az OKM mérésvezetőivel és a telephelyi koordinátorral a 

megbeszélést. 

A 27-i IPR kirándulás úti célja a balatonfűzfői kalandpark volt. 

29-én zajlott a 6. és a 8. osztály mérése. Ugyanezen a napon volt a Lila Óvoda 

gálaműsora. 

30-án a Kertvárosi Általános Iskola három tagintézménye közösen ünnepelte a 

pedagógus napot. 

Május végén egyéni beosztás szerint zajlottak az osztályozóvizsgák a magánta-

nulók számára. 

Június 

3-án a könyvtári olvasóverseny eredményhirdetésén vett részt négy másodikos 

és egy negyedikes tanulónk. 

4-én megemlékeztünk a nemzeti összetartozás napjáról. 

A nyári Erzsébet-tábor szervezése még az utolsó napokban is zajlott. 

A gyereknapra 6-án került sor.   

Az osztálykirándulásokra 7-én került sor. 

10-én és 12-én volt a Bakony úti Óvoda gálaműsora. 
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11-én a másodikosok együtt játszottak a nyugdíjasokkal a gyermeknap alkalmá-

ból az Idősek Otthona lakóival. 

12-én a nyolcadikosok szerenádot adtak volt tanítóiknak és tanáraiknak.  

13-án tartottuk az osztályozóértekezletet. 

14-én elballagtak nyolcadikosaink. 

A tanévzáró ünnepségre és a bizonyítványok kiosztására 19-én került sor. 

22-én operett színházi előadás volt (Ghost). 

Június második felében megtettük az előkészületeket a következő tanévre (selej-

tezés, leltározás, szekrények, fiókok rendbe tétele). 

A tanévzáró értekezlet 25-én volt. 

 

Tatabánya, 2013. június 25. 

Greilinger Judit    

   munkaközösség-vezető  
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A Kertvárosi Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolája  

MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓJA  

a 2012-2013. tanévben végzett munkáról  

 

A programok a munkaterv szerint rendben megvalósultak. Program nem maradt el, 

lehet, hogy a hangsúly változott. Volt, mi jobban reflektorfénybe került, volt, ami ke-

vésbé. Ez így van rendben. 

Azonban két dologgal mindenképp elégedetlen vagyok: A felsőben házi tanulmányi 

versenyek kihalóban vannak. Pedig jó lenne felpörgetni. Még akár rajzból, techniká-

ból is. Mozgassuk a gyerekeket, foglalkozzanak minél többet a tananyaggal! 

A másik a „Nyitott kapuk”-on való részvétel. Eléggé idő és pénzigényes kimozdulni 

kertvárosból. Jó lenne megkeresni a lehetőséget rá. 

Körbekérdeztem felsős kollégáimat, van-e olyan ötletük, javaslatuk, bírálatuk, amit a 

saját beszámolójukban nem akarnak megjeleníteni, de egy ilyen közösben jó lenne, 

ha megjelenne. 

Egyetlen mondat ismétlődött: Legyünk újra külön iskola. De részletekre nem került 

sor. Úgy érzem, sok problémánk okát látja a közösség az összevonásban. 

Lehet, hogy kevés volt az idő a beszámolók elkészítésére, főleg a közös vélemények 

megfogalmazására. Az utolsó hét mindig zsúfolt, és persze előre nem állunk neki, 

mindig reménykedünk, hogy nem kell írni. 

Szeretném megerősíteni: úgy érzem, nem találom a helyem, nem találom a felada-

tom. Nem találom örömöm a munkaközösség-vezetésben. Kérem, Bízzatok meg 

mást a munkával. 

Már, ha van értelme. Nagyon hiányzik a szakmai munkaközösség. Nem ilyen mond-

vacsinált „felsős”. De nem hiszek egy telephelyek közötti szakmai munkaközösség-

ben sem. Hátha egy új ember, friss erő új gondolatokat tud vinni bele.  
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Az említett programok felsorolásszer űen:  

Hóemberkészítés és szépségverseny 

Magyar Kultúra Napja 

Magyar Népművészet hete 

Házi tanulmányi versenyek 

Megyei felsős Kazinczy-verseny 

Diákközgyűlés 

Mackó kiállítás, Mackó-totó (Nem terveztük, de volt.) 

Farsang 

Lila ovi farsangja 

Nőnap 

Ünnepélyes iskolagyűlés - megemlékezés nemzeti ünnepünkről 

Fogadóóra 

Víz világnapja 

Házi Kazinczy-verseny alsósoknak 

Házi sportbajnokságok 

Megyei alsós Kazinczy-verseny 

Költészet napja - megemlékezés 

Tavaszi papírgyűjtés 

"Nyitott kapuk" programok 

Húsvéti szöszmötölő (Elmaradt) 

Kőrösi-hét 

Leendő 1. osztályosok beíratása 

Szt. György napi lovagi torna 

Aszfaltrajzverseny (Nem terveztük, de volt.) 
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Fogadóóra - felső tagozat 

Anyák napja - alsó tagozat 

Országos kompetencia-mérés 

Jövő évi napközis, tanulószobás igények felmérése 

Városi népdaléneklési verseny 

"Európa Uniós" megyei verseny döntője 

Kőrösi-kupa 

Kihívás napja 

Tanév végi felmérések  

Szülői értekezletek a leendő 1. osztályosok szüleinek 

Jutalomkirándulás legjobb diákjainknak  

Pedagógusnap 

Nemzeti összetartozás napja- iskola megemlékezés 

Osztálykirándulások 

Iskolai DÖK gyereknap, tanítás nélküli munkanap, benne „Mozdulj!”- program 

A tanév utolsó napja 

Bankett a 8. osztályosoknak 

4. osztályosok játékos búcsúztatója (Elmaradt) 

Osztályozó értekezletek 

Ballagás 

Tanévzáró ünnepély, bizonyítványok kiosztása 
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DIÁKÖNKORMÁNYZATOK BESZÁMOLÓI  
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A Kertvárosi Általános Iskola Bolyai János Általános Iskolája  

DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA  

a 2012-2013. tanévben végzett munkáról  

 

Ebben a tanévben is szeptember első hetében minden osztály megválasztotta képvi-

selőit a Diáktanácsba. 

A Városi Diáktanácsba  2 nyolcadikos tanulónkat – Vaczula Anikót és Szuromi Adri-

ennt delegáltuk. Ők részt vettek a Városi Közgyűlésen is. A Városi Diáktanács még 

nem hívott minket, hogy erősítsük programjaikat. 

Az osztályok képviselőinek személyében változások nem nagyon voltak, az osztályok 

többsége továbbra is bizalmat szavazott a tavalyi képviselőknek. 

Az éves munka megtervezésében mindenki aktívan részt vállalt ötleteivel, javaslatai-

val, de igyekeztünk megőrizni hagyományainkat.  

Faliújságunk  díszítésében is elfogadták az osztályok képviselői a beosztást. 

Szeptemberben  hagyományainknak megfelelően a nyolcadik osztályosok jutottak fő 

szerephez. Ők választhatták ki az őszi  túra  helyszínét, és állíthatták össze az aka-

dályverseny feladatsorait. Helyszínnek a Tatai tó körüli túraútvonalra esett a válasz-

tás. Az alsósok ismét velünk tartottak. Igaz, ők más útvonalon, életkoruknak megfele-

lő feladatokat hajtottak végre nagyon ügyesen. Ez a nap kellemes időben, jó hangu-

latban telt el.  

Szeptemberben hagyomány iskolánkban a hulladékgy űjtés . Ez idén sem volt más-

képp. Idén az időjárás is kegyeibe fogadott minket, így az osztályok nagyon sokat 

gyűjtöttek. Kasszánk szépen gyarapodott. Dicséretet érdemelnek a nyolcadik osztá-

lyosok, mert nagyon szorgalmasan végezték segítő munkájukat.  

Köszönetet mondunk Kollégáimnak is, akik szabadidejüket feláldozva délutánonként 

segítettek a mérésben. 
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Takarítási Világnapon  minden osztály a saját tantermét takarította ki a takarító né-

nik helyett. Minden közösségnek jót tett a közösen végzett munka. A takarító néniket 

és a gondnok bácsit kis műsorral köszöntöttük.  

Az ősz a falevelek hullásával is jár. Iskolánk udvarát sok szép fa díszíti, de ilyenkor 

nem szép látvány a sok lehullott falevél. Minden osztály a saját védnökségi területét 

takarította  az otthonról hozott eszközökkel. 

Jó volt látni, hogy az osztályok milyen szépen együtt tudtak dolgozni, sokat segítettek 

egymásnak. 

Ebben a tanévben is megrendezésre került novemberben az egészségvédelmi  ve-

télked ő. Minden osztályból 6 tanuló vett rajta részt.  

December  sok programot hozott. A télapó délután,  melyet az osztályok saját körben 

szoktak megrendezni, most is más befejezést kapott. Télapó diszkón  vehettek részt 

a felsősök. Akik télapó sapkában érkeztek, nem fizetettek belépőt. 

Decemberben hagyomány a Luca-napi sportvetélked ő. Minden osztály 10 fős csa-

pattal nevezhetett a tréfás vetélkedőre. 

Osztályonként készítettünk karácsonyi meglepetéseket, díszeket. Az alapanyagok 

megvásárlásához a DÖK anyagilag járult hozzá.  

A karácsonyvárásra  az utolsó héten került sor. A hét minden napján tanítás előtt 

énekeltünk karácsonyi dalokat. 

Az ünnepi m űsorral  idén is minden osztály készült. Nagyon színvonalas előadásban 

volt részünk, mindenki jól érezhette magát a tornateremben. 

Utána kis ajándékkal kedveskedtünk tanulóinknak, kollegáinknak. 

Januárban  mindenki a matematika verseny döntőjére készült. A nyolcadikosok – 

szokásainknak megfelelően – fogadták a versenyzőket és a vendégeket. 
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Február a téltemetés időszaka, így mi is farsangoztunk. Ötletes jelmezekkel, látvá-

nyos táncokkal készültek tanulóink. A szülők támogatásának köszönhetően diákön-

kormányzatunk kasszája is gyarapodott. A rendezvényt volt tanítványaink is meglá-

togatták. 

Márciusban nemzeti ünnepünkre készültünk. Színvonalas műsorral emlékeztünk a 

hősökre a tornateremben. 

A tavaszi nagytakarításra  a hideg idők elmúltával került sor. Minden osztály a véd-

nöksége alá tartozó területet tette rendbe. Összeszedtük a faleveleket, letört ágakat, 

szemetet. Nem csupán a természet, de iskolánk környezete is megújult. 

Minden osztály elkezdte készülődését a Gálára . Iskolánk 45 éves lett. Ezt egy gála-

műsorral, közös főzéssel a szülőkkel, és egy retro diszkóval kívántuk megünnepelni. 

A gyerekeknek külön programokat biztosítottunk az iskolaudvaron. A szervezés na-

gyon sok munkával járt.  

Sajnos ezt a nagyszabású rendezvényt el kellett halasztanunk szeptemberre, mert az 

időjárás nem tette lehetővé megrendezését. 

A tavaszi hulladékgy űjtés  sem maradt el. A sok munkának köszönhetően szépen 

gyarapodott kasszánk. A gyerekek kinti padokat szeretnének a megszerzett pénzből 

venni.  

Ebben az évben először a nyolcadikosok nem csupán a bankettet kapták ajándékba 

a diákönkormányzattól, hanem a tablójukat is bekereteztettük. Ezzel köszöntük meg 

több éves munkájukat. Természetesen a bolondballagások a cukorcumik kiosztása 

sem maradt el. 

A ballagáson külön megköszöntük Szuromi Adrienn és Straubinger Darien többéves 

munkáját a Diáktanácsban. 

Júniusban  a Diáktanács értékelte munkáját.  

Ebben a tanében is szerdánként kerül sor a hirdetésekre , értékelésekre . Itt azok, 

akik valamilyen munkával kitűntek, jutalmat kapnak. 
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Kiadásaink voltak : 

• Értékelések 

• Jutalmazások 

• Szereplők 

• Szöszmötölő 

• Karácsony 

• Luca napi vetélkedő 

• egészségvédelmi vetélkedő 

• rádiós műsorok jutalmazása 

• táborozási hozzájárulások 

• osztálykirándulások, erdei iskolák támogatása 

• bankett, tablókereteztetés 

• bolondballagás  

Köszönöm kollégáim áldozatkész munkáját. A nyárra mindenkinek jó pihenést, kel-

lemes feltöltődést kívánok! 

 

Tatabánya, 2013. június 20. 

 

Oroszné Baksai Annamária  

 DÖK segítő pedagógus  
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A Kertvárosi Általános Iskola Kölcsey Ferenc Általános Iskolája  

DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA  

a 2012-2013. tanévben végzett munkáról  

 

Szeptember: 

Az osztályok megválasztották az új diákönkormányzati képviselőket. A Diáktanácson 

a képviselők közül megválasztották a diákönkormányzat vezetőjét és helyettesét. 

Vezetőnek Vági Barbarát (8. osztály) választotta a DÖK. A Városi Diákönkormány-

zatban Vági Barbara képviseli iskolánkat.  

Szeptemberben zajlott a hulladékgyűjtés. A hulladékért kapott összeg felét az osztá-

lyok kapták meg. 

Október: 

Tökbuli. Népszerű program. Újdonság volt, hogy a büfé „üzemeltetését” elvállalták a 

szülők.  Az egészségnevelési héten a diákönkormányzat szervezte meg a fodrász és 

kozmetikai versenyt. 

November:  

Az ősz végén a Diákönkormányzat szervezésében elvégeztük az udvar és az iskola 

környékén a szemétszedést és a lehullott levelek összegyűjtését. 

December:  

Nagyon jól sikerült a karácsonyi játszóház. A gyerekek nagy lelkesedéssel készítet-

ték ajándékaikat, karácsonyi díszeiket, amelyek kreatívak, ötletesek voltak. Az ösz-

szes játszóházi lehetőség népszerű volt. Reméljük a következő tanévben is alkalom 

nyílik a játszóház megtartására. 

Január:  

Ez a hónap a farsangi bálra való készülődéssel telt el. Plakátot készítettünk, tombola-

tárgyakat gyűjtöttünk, vásároltunk. 

Február:  

Ebben a hónapban tartottuk hagyományos farsangi bálunkat. Nagyon sokan eljöttek 
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és beöltöztek. Az idén sok szülő sőt pedagógus is jelmezt öltött. Az egész rendez-

vény jól sikerült. A büfé, melyet a szülők vezettek, remek volt, népszerű volt a goffri. 

Sok szülő és tanár együtt táncolt a diákokkal.  

Ismét népszerű volt a Teaház, mely a nyugalom szigetének számított és sok diák, 

szülő valamint pedagógus is ellátogatott ide egy csésze finom teára. 

Jó volt a hangulat, köszönjük mindenki segítségét. 

Március:  

Itt az iskolánkban udvartakarítást szerveztünk volna, ha a hó nem hullott volna. 

Április:  

A Föld napja alkalmából szemetet szedtünk az udvaron. A tavaszi hulladékgyűjtést 

áprilisban szerveztük meg.  

Május:  

Iskolánk diákönkormányzata minden évben egy tanítás nélküli munkanapot –

Gyereknapot- szervez. Erre a napra már májusban megkezdődik a készülődés.  

Ebben a tanévben ez a program az IPR keretein belüli szabadidős programként sze-

repelt. 

Felvettük a kapcsolatot a program támogatóival, megbeszéltük velük a részleteket, a 

pontos időpontot. Iskolánkban kihirdettük a programokat, megszerveztük az előké-

születeket. 

Június  

A Gyermeknapra június 6-án került sor. 

A programban résztvevő tanárok véleménye szerint a gyerekek nagyon gazdag és 

tartalmas időtöltésben vehettek rész. A feladatokkal, játékokkal örömhöz, kikapcsoló-

dáshoz és sikerélményekhez jutattuk Őket. Felszabadultan, tét nélkül mutathatta 

meg mindenki rejtett képességeit is. Egy-egy feladathoz, játékhoz többször is vissza-

tértek. A tanulók mindegyike úgy nyilatkozott a beszélgetések során, hogy nagyon jól 

érezte magát ezen a napon.  
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Az alsó tagozatosokat különösen lekötötték az Egy perc és nyersz játék feladatai. 

Rengeteg gyermeknek jelentet örömöt a lufi hajtogató bohóc. Az ugráló vár és a 

kareoki szintén nagy sláger volt. A focimeccsek is folyamatosan zajlottak a fiúk nagy 

örömére. A program során pozitív élményekkel gazdagodtak a gyerekek. 

Programjaink lebonyolításában a tantestület tagjai mindig sokat segítenek. Szeret-

nénk megköszönni munkájukat. 

A Diákönkormányzat tagjainak munkájára a következő tanévben is számítunk. 

 

 

 

Tatabánya, 2013. június 25.  

 

 

 

 

 

Sándorné Hites Krisztina     Dávidné Juhász Katalin  

  DÖK segítő pedagógus      DÖK segítő pedagógus 
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A Kertvárosi Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolája  

DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA  

a 2012-2013. tanévben végzett munkáról  

 

Az idei évben is megválasztották az osztályok az iskolai DÖK képviselőket. Az osztá-

lyok képviselői közül delegáltuk a Városi Diákönkormányzat tagjai közé: Baranyai 

Laurát 7.e és Váradi Norbert 6.d osztályos tanulóinkat. Természetesen rendszeresen 

segítjük majd a VDÖK munkájában való tevékenységüket, ha lesz rá igény. Nem volt. 

Rendszeresen tájékoztattuk tanulóinkat a tanulmányi versenyek felhívásairól. Támo-

gatási lehetőséget is biztosítottunk a fizetős versenyekhez, igény szerint. 

Átbeszéltük, hogy a Házirend mely pontjai váltak fontossá, amelyek megtartása egy-

re inkább elkerülte a tanulók figyelmét és ismételten kell beszélni azokról az osztály-

főnöki órákon. 

Beszéltünk a Pontozó füzet változásáról, hogy mire és miért tettünk módosító javas-

latokat a Szülői Munkaközösség és az iskolai Diákönkormányzat képviselőivel közö-

sen. Reméljük, hogy az év során alaposan átnézték az osztályok és átbeszélték az 

osztályfőnöki órákon, hogy esetleg még milyen változtatásra lenne igény vagy ponto-

sításra. Ezekről a véleményekről vártuk a tájékoztatást a következő tanévet indító 

DÖK megbeszélésre. 

A tanév rendjének ismertetésekor felosztottuk az osztályokra váró éves feladatokat. 

Az idei tanévben is bíztunk abban, hogy aktívan működnek közre a diáktársak részé-

re szervezett programok megvalósításában az osztályok DÖK képviselői. 

Alakuló megbeszélésünkön, az éves programterv összeállításánál nagy segítséget 

jelentett, hogy az osztályok képviselői már sok ötletet hoztak, hogy milyen elfoglalt-

ságokkal színesítsük az éves munkatervünket. Sajnos több feladat is kikerült a DÖK 

feladatai közül, bár a háttértámogatást a DÖK-től várják a kollégák.  

A hagyományos rendezvényeink mellett új, szabadidős elfoglaltságoknak is biztosí-

tunk helyet a délutáni elfoglaltságok között. 
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A rendőrséggel együttműködve szerettük volna működtetni a Bűnmegelőzési klubot. 

Ehhez segítséget az iskolánkat támogató rendőrtől kaptunk, de elfoglaltsága miatt a 

foglalkozások egy idő után elmaradtak. 

Az idei tanévben sem színesedett a szakköri kínálat a felsős tanulók részére. A meg-

lévők pedig nagyon szűk körre korlátozódtak.  

Az idei tanévben is elindítottuk a hasznos gyűjtőmunkákat, így az osztályok össze-

mérhették szorgosságukat és rendszeretetüket a környezetükben. Két alkalommal 

gyűjtöttünk papírt. Az őszi papírgyűjtés nagyon jól sikerült, de a tavaszin nevetsége-

sen keveset gyűjtöttek a diákok, voltak osztályok, ahol még a fejenkénti öt kiló sem 

gyűlt össze. 

Bejártuk a tantermeket a DÖK képviselőivel, értékeltük az évszaknak megfelelő de-

korációkat, a tantermek napközbeni tisztaságát. Sajnos elkeserítő látvány fogadott 

minket. 

Nemzeti ünnepeink méltó megünneplése továbbra is az előzetes megállapodásink 

szerint zajlottak, az évfolyamok tudják, hogy mely ünnepekért kik a felelősek. 

A tanítás nélküli munkanapokkal jól gazdálkodtunk. A gyerekek nagyon élvezték az 

őszi kirándulást a János forrás felé. A tanulmányi kirándulásoknak szintén nagy sike-

re volt. A Gyermeknapot párkereső játékkal tettük színesebbé. A Kihívás Napján 

szintén sokat mozogtak a gyerekek. 

A karácsonyi előkészületeknél sokan jöttek az ajándékkészítő délutánra. 

A szülői munkaközösség részéről egyre kevesebb támogatást kapunk. Ez a farsangi 

bálon jelentkezett a legerősebben. Reméljük jövőre változik majd a szülők hozzáállá-

sa.  

A tanulók folyamatosan érdeklődtek az iskolai kirándulások iránt, de a rengeteg ke-

resztbe szervezés miatt elmaradtak a hagyományos kirándulásaink. A Velembe 

szervezett iskolai kirándulás viszont jól sikerült, és várják a tanulók a jövő évi kirán-

dulást. 
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Nem volt szerencsés a tanulmányi kirándulás és a gyermeknap egymás utáni lebo-

nyolítása. Túl sűrű volt a program. Jó lenne visszatérni a régi kialakult rendhez, hogy 

melyik osztály mikor megy kirándulni a saját tervei szerint. Reméljük, hogy az évek-

kel ezelőtti kirándulási tervezetünk a nyolc évfolyamra megvalósulhat majd. 

Rengeteg és nagyon szép eredményeket hoztak diákjaink az idei tanévben is. Az 

iskolai faliújságon követheti mindenki az események sorát.  

 

 

 

Tatabánya, 2013. június 20.  

 

 

 

 

 

Kalmár Mária sk.  

DÖK segítő pedagógus 
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ISKOLAVÉDŐNŐI BESZÁMOLÓ  
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A Kertvárosi Általános Iskola Bolyai János Általános Iskolájának  

ISKOLAVÉDŐNŐI BESZÁMOLÓJA  

2012-2013. tanévben végzett munkáról  

 

A 2012/2013. évi munkámat a szeptemberben egyeztetett és elfogadott munkater-

vem alapján végeztem. Röviden szeretnélek tájékoztatni Benneteket a tanulók egés-

zségi állapotáról a 2012/2013.évi iskolaegészségügyi jelentésem adatai alapján, va-

lamint az elvégzett munkámról. 

Ebben a tanévben is hétfőn és kedden tartózkodtam az iskolában. A szűrővizsgálat-

ok és oltások során Dr. Fehér Béla iskolaorvossal együttműködve dolgoztam. 

� A tanév elején az első osztályos tanulók szülei tájékoztatást kaptak az 

iskolaegészségügyi ellátás rendjéről, illetve a szülők tájékoztató nyomtatványokat 

kaptak az elmondottakról, valamint a fejtetvesség kialakulásáról, megelőzéséről, 

illetve kezeléséről. 

� Tisztasági sz űrővizsgálatokat szeptember, január és május hónapok-

ban végeztem, valamennyi gyermek átvizsgálásával. Természetesen a tanév fo-

lyamán több alkalommal is előfordult soron kívüli vizsgálat a pedagógusok vagy 

szülők kérésére, probléma esetén. A szűrővizsgálatok során 13 tanulónál észlel-

tem problémát-egyszeri, ill. ismételt alkalommal.1-2 krónikus eset sajnos már 

évek óta előfordul.  

� A védőoltások szervezése, lebonyolítása, adminisztrációja az őszi hó-

napok nagy részét kitöltötte. Az idei tanévben 229 tanulót oltottunk kötelező kam-

pányoltással. Oltáselmaradás a tanév folyamán nem volt. Tavasszal az önkor-

mányzat ismételten ingyen biztosította a 13 éves lányok számára a méhnyakrák 

megelőzését szolgáló HPV védőoltást. Az iskolából 17 tanuló volt érintett. A szü-

lők és a tanulók tájékoztatása a védőoltás fontosságáról megtörtént és bízom 

benne, hogy nagy számban fognak élni ezzel a lehetőséggel.   

� A szűrővizsgálatok az 1., 2.,4.,6.,8. osztályba járó gyerekeknél az idei 

tanévben is megtörténtek. Az osztályvizsgálatok során 130 gyermeket küldtünk 

további szakvizsgálatra a szűréskor észlelt elváltozások miatt. A vizsgálat rész-
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ben a védőnői szűrővizsgálatból (látás, hallás, színlátás, vérnyomásmérés, súly-, 

magasságmérés, mellkörfogat mérésből), másrészt az orvosi szűrővizsgálatból 

(elsősorban gerinc- lábak vizsgálatából) áll. Sajnos úgy tapasztalom, hogy a szü-

lők egy része nem veszi komolyan a kiszűrt problémákat, gyermeküket nem viszik 

el a javasolt szakvizsgálatokra, illetve az esedékes konrtollvizsgálatokra. Május 

hónapban 80 tanulótól próbáltunk közös erővel ortopédiai eredményeket beszed-

ni, de sajnos mindössze 22 esetben történt visszajelzés, illetve eredményküldés. 

A vizsgálati eredmények összegyűjtésében továbbra is szeretném kérni az osz-

tályfőnökök, testnevelők segítségét, mivel sajnos sok esetben a meglévő ered-

mények sem jutnak vissza hozzám! Az eddig nyújtott segítségeteket nagyon kö-

szönöm. 

Egészségnevelés i tevékenységemről röviden: a felvilágosító órák megtörténtek a 

felső tagozatos osztályokban. A 8. osztályosok részt vettek a Szülészeti és Nő-

gyógyászati Prevenciós Társaság A-HA  programjában. Az 5. osztályokban a 

serdülőkori változásokról, férfi-női nemi szervek anatómiájáról, higiéniáról, egés-

zséges táplálkozásról, testmozgás fontosságáról, barátság-szerelem témakörök-

ben hallhattak előadást a gyerekek. Az egészségnevelési napjaitokon igyekszem 

hatékonyan részt venni és segítségetekre lenni, amiben kértétek.  

�  Egyéni tanácsadás ra az iskolai napjaimon 276 tanuló esetében került 

sor. A gyerekek illetve szüleik, az orvosi szobában ennyiszer kerestek fel problé-

máikkal, baleseteikkel, leleteikkel. Az idei tanévben sajnos több esetben kellett 

mentőt hívni fejsérüléseknél, de elsősorban kéz-és lábsérülések, égések, esé-

sekből származó horzsolt sebek fordultak elő nagyobb számban.  

� A tanév folyamán igyekeztem nagyobb figyelmet fordítani az illemhely-

ségek, tantermek tisztaságának ellenőrzésére. A tapasztalt hiányosságokat rész-

ben úgy érzem sikerült megoldódni, de a következő tanévben is fokozott figye-

lemmel fogom kísérni a takarítószemélyzet munkáját, mivel nagyon fontosnak tar-

tom, hogy a diákoknak megfelelő, egészséges környezetben tanulhassanak. 

� Karitatív tevékenységet több alkalommal végeztem, amikor úgy érez-

tem, hogy szükség van a segítségemre. 

� A 2012/2013.tanévben elkezdett iskolaegészségügyi program Sanus 3 

rendszerének használatát az idei tanévben is folytattam a városban egyedüliként. 
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Így a program már az intézménybe járó valamennyi gyermek adatait, védőoltásait, 

szűrővizsgálati, gondozási eredményeit, gyógytestnevelési adatait, szociális, 

mentális veszélyeztetettségét tartalmazza. Az adatok egész évben naprakészek. 

Sajnos ez elég sok időt elvesz a munkaidőmből, mivel a papíron történő admi-

nisztrációt is vezetem. 

� Rendszeres kapcsolatot  tartok a területi védőnőkkel, a házi gyermek-

orvosokkal, a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv munkatársaival, a Gyer-

mekjóléti Szolgálat havonkénti esetmegbeszélésein is rendszeresen részt veszek 

és konzultálunk a problémás gyerekekről. Igyekeztem minden egyéb iskolai prog-

ramotokon részt venni, amire meghívtatok. 

Néhány konkrét adat a gyerekek egészségi állapotáról, amit részben a szűrővizsgá-

latok során került felismerésre. Az iskola 370 tanulója közül: 

- Az év végi adatok alapján 126 tanulónak van szüksége gyógytestnevelésre 

vagy gyógytornára,  

- 28 tanulónak könnyített testnevelésen javasolt, illetve 1 tanuló teljes felmen-

tett. Gyógytestnevelés legfőbb okai között gerincferdülés, tartási rendellenes-

ség, mellkas deformitás vagy lúdtalp szerepel. Sajnos a beérkező ortopédiai 

eredmények alapján azt mondhatom, hogy egyre súlyosabb problémákkal ér-

keznek vissza a gyerekek, sok hevederes, fűzős gyermekünk van. 4 tanuló ke-

rült kiszűrésre ebben a tanévben Scheuermann-kórral.1 esetben került felfe-

dezésre egy súlyos fokú tyúkmell. Korrekciós műtétét a nyári szünetben Bu-

dapesten fogják végezni.  

Az ortopédiai betegségek megelőzésében és kezelésében is igen nagy jelentősége 

van az úszásnak, gyógyúszásnak. Ennek ellenére a 126 tanulóból mindössze 9 

gyermeket hordanak a szülei külön úszásra. A mozgásszervi elváltozások magas 

aránya miatt a következő tanévben is kiemelkedő feladat kell, hogy legyen a megelő-

zés, illetve a már kialakult deformitások kezelése. Fel kell hívni a szülők és a gyere-

kek figyelmét is, a mindennapi aktív testmozgás, úszás fontosságára!  

- 22 fő asthma miatt és 38 allergia miatt gondozott gyermekről van tudomásunk. 

- Kardiológiai gondozott 16 tanuló (fejlődési rendellenesség, ártalmatlan szívzö-

rej miatt). 
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- Vesegondozásra jár: vesemedence gyulladás, fejlődési rendellenesség miatt 3 

fő. 

- 4 fő esetében tudunk tejcukorérzékenységról, lisztérzékeny 3 tanuló. 

Diabéteses gyermek nem jár az intézménybe. 

- Pajzsmirigy működési zavar miatt 4 gyermek jár rendszeres gondozásra és 

szorul gyógyszeres kezelésre. 

- Fiatalkori izületi gyulladásos betegség miatt 1 kislány részesül reumatológiai 

gondozásban.  

- Érzékszervi elváltozások közül 77 gyermek szemészeti gondozott, és 5 szín-

tévesztő. Hallásprobléma miatt 3 tanuló jár rendszeres szakvizsgálatokra. 

- 1 tanuló szorul gondozásra juvenilis hypertónia miatt és 1 lány esetében tu-

dunk immunhiányos állapotról. 

- 1 kislány epilepsziája az idei tanévben került kiszűrésre, az ő gyógyszeres ke-

zelése, gondozása azóta folyamatos. 

- A gyerekek testi fejlettségéről néhány adat: Obesnek (elhízottnak), valamint 

túlsúlyosnak tekintendő 84 tanuló. Alultápláltságról, illetve soványságról 27 fő 

esetében beszélhetük. Még mindig a súlyfelesleg okozza a legnagyobb prob-

lémát a testi fejlődésben. Itt szeretném hangsúlyozni elsősorban a szülők fele-

lősségét, de kiemelném a korszerű iskolabüfék jelentőségét is, természetesen 

nem hárítva a felelősséget az egészségnevelő munka fontosságáról sem! 

Szeretnélek megkérni titeket, hogy a szeptemberi ültetésnél a szemüveges, il-

letve a szemüvegüket nem viselő gyerekek kerüljenek előre, valamint –főleg 

az alsó tagozatos tanulóknál- figyeljetek rá, hogy a hajuk az iskolában mindig 

legyen összekötve. 

Ennyit röviden a heti 2x 8 órában elvégzett tanévi munkámról. 

Köszönöm az egész tanév során, a munkámhoz nyújtott  segítségét, türelmét 

mindenkinek! 

Tatabánya, 2013.06.10. 

Szabóné Iványi Bernadett  

iskolavéd őnő  
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A Kertvárosi Általános Iskola Kölcsey Ferenc Általános Iskolájának  

ISKOLAVÉDŐNŐI BESZÁMOLÓJA  

2012-2013. tanévben végzett munkáról  

 

A 2012/2013. évi munkámat a szeptemberben egyeztetett és elfogadott munkater-

vem alapján végeztem. Röviden szeretnélek tájékoztatni Benneteket a tanulók egés-

zségi állapotáról a 2012/2013.évi iskolaegészségügyi jelentésem adatai alapján, va-

lamint az elvégzett munkámról. 

Ebben a tanévben is szerdai napokon tartózkodtam az iskolában. A szűrővizsgálatok 

és oltások során Dr. Tóth Mária iskolaorvossal együttműködve dolgoztam. 

� A tanév elején az első osztályos tanulók szülei tájékoztatást kaptak az 

iskolaegészségügyi ellátás rendjéről, illetve a szülők tájékoztató nyomtatványokat 

kaptak az elmondottakról, valamint a fejtetvesség kialakulásáról, megelőzéséről il-

letve kezeléséről. 

� Tisztasági sz űrővizsgálatokat szeptember, január és május hónapok-

ban végeztem, valamennyi gyermek átvizsgálásával. Természetesen a tanév fo-

lyamán több alkalommal is előfordult soron kívüli vizsgálat a pedagógusok vagy 

szülők kérésére, probléma esetén. A szűrővizsgálatok során 7 tanulónál észlel-

tem problémát-egyszeri, ill. ismételt alkalommal, az elmúlt tanévben ez az adat 

több, mint a duplája volt.1-2 krónikus eset már évek óta előfordul.1 kislány fejtet-

vességének megoldása sajnos az egész tanévet igénybe vette, mire sikerült 

eredményt elérnünk.  

� A védőoltások szervezése, lebonyolítása, adminisztrációja az őszi hó-

napok nagy részét kitöltötte. Az idei tanévben 136 tanulót oltottunk kötelező kam-

pányoltással. Oltáselmaradás a tanév folyamán nem volt. Tavasszal az önkor-

mányzat ismételten ingyen biztosította a 13 éves lányok számára a méhnyakrák 

megelőzését szolgáló HPV védőoltást. Az iskolából 10 tanuló volt érintett. A szü-

lők és a tanulók tájékoztatása a védőoltás fontosságáról megtörtént és bízom 

benne, hogy nagy számban fognak élni ezzel a lehetőséggel.   

� A szűrővizsgálatok az 1., 2.,4.,6.,8. osztályba járó gyerekeknél az idei 

tanévben is megtörténtek. Az osztály vizsgálatok során 50 gyermeket küldtünk to-
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vábbi szakvizsgálatra a szűréskor észlelt elváltozások miatt. A vizsgálat részben 

a védőnői szűrővizsgálatból (látás, hallás, színlátás, vérnyomásmérés, súly-, ma-

gasságmérés, mellkörfogat mérésből) áll, másrészt az orvosi szűrővizsgálatból 

(elsősorban gerinc- lábak vizsgálatából) áll. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján 

azt mondhatom, hogy elsősorban a felső tagozatos tanulók magatartása okozza a 

legnagyobb problémát a szűrővizsgálatok lebonyolításában. Ők szemérmessé-

gükre hivatkozva sokszor nehezen vizsgálhatóak. Sajnos úgy veszem észre, 

hogy a szülők egy része nem veszi komolyan a kiszűrt problémákat, gyermeküket 

nem viszik el a javasolt szakvizsgálatokra, illetve az esedékes kontroll vizsgála-

tokra. A vizsgálati eredmények összegyűjtésében továbbra is szeretném kérni az 

osztályfőnökök, testnevelők segítségét, mivel sajnos sok esetben a meglévő 

eredmények sem jutnak vissza hozzám! Az eddig nyújtott segítségeteket nagyon 

köszönöm. 

Az Egészségnevelés i tevékenységemről röviden: a felvilágosító órák megtörtén-

tek a felső tagozatos osztályokban. A 8. osztályosok részt vettek a Szülészeti és 

Nőgyógyászati Prevenciós Társaság A-HA programjában. Az 5. osztályokban a 

serdülőkori változásokról, férfi-női nemi szervek anatómiájáról, higiéniáról, egés-

zséges táplálkozásról, testmozgás fontosságáról, barátság-szerelem témakörök-

ben hallhattak előadást a gyerekek. Az egészségnevelési napjaitokon igyekszem 

hatékonyan részt venni és segítségetekre lenni, amiben kértétek.  

� Egyéni tanácsadás ra az iskolai napjaimon 150 tanuló esetében került 

sor. A gyerekek illetve szüleik, az orvosi szobában ennyiszer kerestek fel problé-

máikkal, baleseteikkel, leleteikkel. Szerencsére komolyabb, említésre méltó bale-

set itt tartózkodásom ideje alatt nem történt, elsősorban kéz-és lábsérülések, 

esésekből származó horzsolt sebek fordultak elő.1esetben kellett mentőt hívnom 

a tanév folyamán agyrázkódás gyanúja miatt, az utolsó előtti héten. 

� A 2012/2013.tanévben elkezdett iskolaegészségügyi program Sanus 3 

rendszerének használatát az idei tanévben is folytattam a városban egyedüliként. 

Így a program már az intézménybe járó valamennyi gyermek adatait, védőoltásait, 

szűrővizsgálati, gondozási eredményeit, gyógytestnevelési adatait, szociális, 

mentális veszélyeztetettségét tartalmazza. Az adatok egész évben naprakészek. 



 110

Sajnos ez elég sok időt elvesz a munkaidőmből, mivel a papíron történő admi-

nisztrációt is vezetem. 

� Rendszeres kapcsolatot  tartok a területi védőnőkkel, a házi gyermek-

orvosokkal, a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv munkatársaival, a Gyer-

mekjóléti Szolgálat havonkénti esetmegbeszélésein is rendszeresen részt veszek 

és konzultálunk a problémás gyerekekről. Igyekeztem minden egyéb iskolai prog-

ramotokon részt venni, amire meghívtatok. 

Néhány konkrét adat a gyerekek egészségi állapotáról, amit részben a szűrővizsgá-

latok során került felismerésre. Az iskola 196 tanulója közül: 

- Az év végi adatok alapján 43 tanulónak van szüksége gyógytestnevelésre 

vagy gyógytornára,  

- 17 tanulónak könnyített testnevelés javasolt, illetve 1 tanuló teljes felmentett. 

Gyógytestnevelés legfőbb okai között gerincferdülés, tartási rendellenesség, 

mellkas deformitás vagy lúdtalp szerepel. 

Az ortopédiai betegségek megelőzésében és kezelésében is igen nagy jelentősége 

van az úszásnak, gyógyúszásnak. Ennek ellenére az iskolából mindössze 10 tanuló 

jár úszásra. A mozgásszervi elváltozások magas aránya miatt a következő tanévben 

is kiemelkedő feladat kell, hogy legyen a megelőzés, illetve a már kialakult deformitá-

sok kezelése. Fel kell hívni a szülők és a gyerekek figyelmét is a mindennapi aktív 

testmozgás fontosságára!  

- 18 fő asthma miatt és 22 allergia miatt gondozott gyermekről van tudomásunk. 

- Kardiológiai gondozott 6 tanuló (fejlődési rendellenesség, ártalmatlan szívzörej 

miatt). 

- Vesegondozásra jár: vesemedence gyulladás, fejlődési rendellenesség, éj-

szakai ágybavizelés miatt 6 fő. 

- 1 fő esetében tudunk tejcukorérzékenységról, lisztérzékeny, diabeteses tanuló 

nem jár az intézménybe. 

- Pajzsmirigyműködési zavar miatt 4 gyermek jár rendszeres gondozásra és 

szorul gyógyszeres kezelésre. 

-  Epilepszia miatt 2 gyermek részesül gondozásban.  
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- 1 tanuló esetében áll fenn porencephalias cysta, ami újszülöttkori oxigénhiá-

nyos állapot következtében kialakult ki, az agy fehérállományának károsodá-

sa. 

- Fiatalkori hypertónia miatt 1 hatodik osztályos tanuló áll gondozás alatt. 

- Érzékszervi elváltozások közül 35 gyermek szemészeti gondozott, és 3 szín-

tévesztő. - A gyerekek testi fejlettségéről néhány adat: Obesnek (elhízottnak), 

valamint túlsúlyosnak tekintendő 41 tanuló. Alultápláltságról, illetve sovány-

ságról 22 fő esetében beszélhetünk. Még mindig a súlyfelesleg okozza a leg-

nagyobb problémát a testi fejlődésben. Itt szeretném hangsúlyozni elsősorban 

a szülők felelősségét, de kiemelném a korszerű iskolabüfék jelentőségét is, 

természetesen nem hárítva a felelősséget az egészségnevelő munka fontos-

ságáról sem!  

Szeretnélek megkérni titeket, hogy a szeptemberi ültetésnél a szemüveges, illetve a 

szemüvegüket nem viselő gyerekek kerüljenek előre, valamint –főleg az alsó tagoza-

tos tanulóknál- figyeljetek rá, hogy a hajuk az iskolában mindig legyen összekötve. 

Ennyit röviden a heti 1x 8 órában elvégzett munkámról, a tanév folyamán 34 napot 

töltöttem az iskolátokban.  

Köszönöm az egész tanév során, a munkámhoz nyújtott  segítségét, türelmét 

mindenkinek! 

 

 

 

Tatabánya, 2013.06.12.  

 

Szabóné Iványi Bernadett  

iskolavéd őnő 
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A Kertvárosi Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolájának  

ISKOLAVÉDŐNŐI BESZÁMOLÓJA  

2012-2013. tanévben végzett munkáról  

 

A 2012/2013. évi munkámat a szeptemberben egyeztetett és elfogadott munkater-

vem alapján végeztem. Röviden szeretnélek tájékoztatni Benneteket a tanulók egés-

zségi állapotáról a 2012/2013.évi iskolaegészségügyi jelentésem adatai alapján, va-

lamint az elvégzett munkámról. 

Ebben a tanévben is csütörtökön és pénteken tartózkodtam az iskolában. A szűrő-

vizsgálatok és oltások során Dr. Tóth Mária iskolaorvossal együttműködve dolgoz-

tam.  

� A tanév elején az első osztályos tanulók szülei tájékoztatást kaptak az 

iskolaegészségügyi ellátás rendjéről, illetve a szülők tájékoztató nyomtatványokat 

kaptak az elmondottakról, valamint a fejtetvesség kialakulásáról, megelőzéséről illet-

ve kezeléséről. 

� Tisztasági sz űrővizsgálatokat szeptember, január és május hónapokban 

végeztem, valamennyi gyermek átvizsgálásával. Természetesen a tanév folyamán 

több alkalommal is előfordult soron kívüli vizsgálat a pedagógusok vagy szülők kéré-

sére, probléma esetén. A szűrővizsgálatok során 11 tanulónál észleltem problémát 

egyszeri, ill. ismételt alkalommal. Az elmúlt tanévben ez az adat a duplája volt.1-2 

krónikus eset sajnos már évek óta előfordul. Nagyobb problémát jelentett a tanév 

folyamán pár első osztályos tanuló édesanyjának állandó, indokolatlan feszültségkel-

tése a közösségben. 

� A védőoltások szervezése, lebonyolítása, adminisztrációja az őszi hónapok 

nagy részét kitöltötte. Az idei tanévben 108 tanulót oltottunk kötelező kampányoltás-

sal. Oltáselmaradás a tanév folyamán nem volt. Tavasszal az önkormányzat ismétel-

ten ingyen biztosította a 13 éves lányok számára a méhnyakrák megelőzését szolgá-

ló HPV védőoltást. Az iskolából 20 tanuló volt érintett. A szülők és a tanulók tájékoz-

tatása a védőoltás fontosságáról megtörtént és bízom benne, hogy nagy számban 

fognak élni ezzel a lehetőséggel.   
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� A szűrővizsgálatok az 1., 2.,4.,6.,8. osztályba járó gyerekeknél az idei tan-

évben is megtörténtek. Az osztály vizsgálatok során 87 gyermeket küldtünk további 

szakvizsgálatra a szűréskor észlelt elváltozások miatt. A vizsgálat részben a védőnői 

szűrővizsgálatból (látás, hallás, színlátás, vérnyomásmérés, súly-, magasságmérés, 

mellkörfogat mérésből), másrészt az orvosi szűrővizsgálatból (elsősorban gerinc, 

lábak vizsgálatából) áll. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt mondhatom, hogy 

elsősorban a felső tagozatos tanulók magatartása okozza a legnagyobb problémát a 

szűrővizsgálatok lebonyolításában. Ők szemérmességükre hivatkozva sokszor nehe-

zen vizsgálhatóak. Sajnos úgy veszem észre, hogy a szülők egy része nem veszi 

komolyan a kiszűrt problémákat, gyermeküket nem viszik el a javasolt szakvizsgála-

tokra, illetve az esedékes kontrollvizsgálatokra. A vizsgálati eredmények összegyűj-

tésében továbbra is szeretném kérni az osztályfőnökök, testnevelők segítségét, mivel 

sajnos sok esetben a meglévő eredmények sem jutnak vissza hozzám! Az eddig 

nyújtott segítségeteket nagyon köszönöm. 

� Egyéni tanácsadás ra az iskolai napjaimon 172 tanuló esetében került sor. A 

gyerekek illetve szüleik, az orvosi szobában ennyiszer kerestek fel problémáikkal, 

baleseteikkel, leleteikkel. Szerencsére komolyabb, említésre méltó baleset itt tartóz-

kodásom ideje alatt nem történt, elsősorban kéz-és lábsérülések, esésekből szárma-

zó horzsolt sebek fordultak elő nagyobb számban. 

� A 2012/2013.tanévben elkezdett iskola-egészségügyi program Sanus 3 rend-

szerének használatát az idei tanévben is folytattam a városban egyedüliként. Így a 

program már az intézménybe járó valamennyi gyermek adatait, védőoltásait, szűrő-

vizsgálati, gondozási eredményeit, gyógytestnevelési adatait, szociális, mentális ve-

szélyeztetettségét tartalmazza. Az adatok egész évben naprakészek. Sajnos ez elég 

sok időt elvesz a munkaidőmből, mivel a papíron történő adminisztrációt is vezetem. 

� Rendszeres kapcsolatot  tartok a területi védőnőkkel, a házi gyermekorvos-

okkal, a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv munkatársaival, a Gyermekjóléti 

Szolgálat havonkénti esetmegbeszélésein is rendszeresen részt veszek és konzultá-

lunk a problémás gyerekekről. Igyekeztem minden egyéb iskolai programon részt 

venni, amire meghívtatok. 

� A 8. osztályosok  A-HA  programja az idei tanévben sajnos a sűrű év végi 

programok miatt elmaradt. Az 5. osztályokban a serdülőkori változásokról, férfi-női 

nemi szervek anatómiájáról, higiéniáról, egészséges táplálkozásról, testmozgás fon-
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tosságáról, barátság-szerelem témakörökben hallhattak előadást a gyerekek. Az 

egészségnevelési napjaitokon igyekszem hatékonyan részt venni és segítségetekre 

lenni, amiben kértétek.  

Néhány konkrét adat a gyerekek egészségi állapotáról,amit részben a szűrővizsgá-

latok során került felismerésre. Az iskola 228 tanulója közül: 

- Az év végi adatok alapján 41 tanulónak van szüksége gyógytestnevelésre 

vagy gyógytornára.  

- 18 tanulónak könnyített testnevelés javasolt.  

- 2 tanuló teljes felmentett.  

Gyógytestnevelés legfőbb okai között gerincferdülés, tartási rendellenesség, mellkas 

deformitás vagy lúdtalp szerepel. 

Az ortopédiai betegségek megelőzésében és kezelésében is igen nagy jelentősége 

van az úszásnak, gyógyúszásnak. Az iskolában működő uszoda lehetőséget biztosít 

arra, hogy a gyógytestnevelés mellett valamennyi gyermek úszhasson is. A mozgás-

szervi elváltozások magas aránya miatt a következő tanévben is kiemelkedő feladat 

kell, hogy legyen a megelőzés, illetve a már kialakult deformitasok kezelése. Fel kell 

hívni a szülők és a gyerekek figyelmét is, a mindennapi aktív testmozgás fontosságá-

ra!  

- 18 fő asthma miatt és 15 allergia miatt gondozott gyermekről van tudomásunk. 

- Kardiológiai gondozott 4 tanuló (fejlődési rendellenesség, ártalmatlan szívzörej 

miatt). 

- Vesegondozásra jár: vesemedence gyulladás, fejlődési rendellenesség, éj-

szakai ágybavizelés miatt 9 fő. 

- 2 fő esetében tudunk tejcukor érzékenységről, lisztérzékeny három tanuló. Két 

tanuló az iskolai étkezést veszi igénybe, egy gyermek pedig otthonról hozza 

az ételt. Nagyon jó lehetőségnek tartom, hogy a közétkeztetésben lehetőség 

nyílik ezeknek a gyerekeknek is, a számukra megfelelő étkezésre, mivel ott-

hon a szülők sajnos sok esetben nem tartják be a diétás előírásokat. 

Diabéteses gyermek nem jár az intézménybe. 
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- Pajzsmirigy túlműködés miatt 1 gyermek jár rendszeres gondozásra és szorul 

gyógyszeres kezelésre. 

- Epilepszia miatt 2 gyermek részesül gondozásban.  

- 1 fiú gyermek utógondozása folyik leukémia miatt. 

- 1 tanuló esetében áll fenn multiplex fejlődési rendellenesség, és 1 második 

osztályos kislány esetében tudunk hangszálproblémáról. 

- Érzékszervi elváltozások közül 48 gyermek szemészeti gondozott, és 6 szín-

tévesztő. Hallásprobléma miatt 1 tanuló került kiszűrésre, őt továbbítottuk to-

vábbi szakvizsgálatokra. 

- A gyerekek testi fejlettségéről néhány adat: Obesnek (elhízottnak) valamint 

túlsúlyosnak tekintendő 42 tanuló. Alultápláltságról, illetve soványságról 23 fő 

esetében beszélhetünk. Még mindig a súlyfelesleg okozza a legnagyobb prob-

lémát a testi fejlődésben. Itt szeretném hangsúlyozni elsősorban a szülők fele-

lősségét, de kiemelném a korszerű iskolabüfék jelentőségét is, természetesen 

nem hárítva a felelősséget az egészségnevelő munka fontosságáról sem!  

Szeretnélek megkérni titeket, hogy a szeptemberi ültetésnél a szemüveges, illetve a 

szemüvegüket nem viselő gyerekek kerüljenek előre, valamint –főleg az alsó tagoza-

tos tanulóknál- figyeljetek rá, hogy a hajuk az iskolában mindig legyen összekötve. 

Ennyit röviden a heti 2x 8 órában elvégzett tanévi munkámról. 

Köszönöm az egész tanév során, a munkámhoz nyújtott  segítségét, türelmét 

mindenkinek! 

 

 

 

Tatabánya, 2013.06.07.  

Szabóné Iványi Bernadett  

iskolavédőnő  
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INTÉZKEDÉSI TERV  

 



A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA  
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR  

ÁLTALÁNOS ISKOLAI TELEPHELY 
 

INTÉZKEDÉSI TERVE  
A 2012. ÉVI KOMPETENCIAMÉRÉSEK  

EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSÉRE,  
TOVÁBBI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁRA  

 



 118

Az intézkedési terv tartalma:  

1.) Helyzetelemzés, szociokulturális háttér bemutatása, okok feltárása 

2.) Eredmények elemzése 

3.) Feladatok, teendők az eredmények javítása érdekében  

4.) A feladatok végrehajtása  

 

1.) Helyzetelemzés, szociokulturális háttér és tanu lók  
képességszintjének bemutatása,  

az okok feltárása  
 

Tanulóifjúságunk 52 %-a hh, a mért évfolyamon ez az arány 59, 3%. 40 tanulónk 

hhh-s, (15, 6%). A mért évfolyamon 7 fő (22%). A gyermeklétszám adatai a (2011-

2012. tanév végi adatok). A veszélyeztetettségi okok között az első helyeken vannak 

az anyagi okok, a családi környezet, amit ma már nem a „csonka család” fogalma 

jellemez, hanem inkább a laza, gyakran változó családi kötelékek.  

A szétesett családokra bizonytalan lét, a gyerekekkel való törődés teljes hiánya a 

jellemző, az ingerszegény környezet, ahol az iskolával való kapcsolattartás csupán a 

segélypapírok aláírására korlátozódik. Ahol az iskolával szembeni elvárás csupán 

annyi, hogy gyermekük minél többet legyen az iskolában, s biztosítsák részükre az 

étkezést is. Ezekben a családokban nincs értéke a tudásnak, a tanulásnak de a 

munkának sem. Nem alakultak ki az alapvető szokásrendszerek, magatartási nor-

mák, követelmények. Gyakran ellenségesen viselkednek az iskolával szemben, mert 

az követel. E szülőkkel való kapcsolattartásban a pedagógus gyakran kerül megalá-

zó helyzetbe. Nem kevés azon tanulók száma, akiknek nincs megfelelő felszerelése, 

éhesek, kialvatlanok, roppant fáradékonyak, figyelmük szétszórt, gyakran durvák, 

agresszívek.  

A BTM-es, tanulók száma nyolcadik évfolyamon: 17 fő (53%-a a jelentésben részt-

vevő tanulóknak). A magas arány miatt tanórákon a minimum követelményszint elsa-

játíttatása a legfőbb feladat. 
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Melyek is azok a nehézségek, amelyekkel szembe kell néznünk a rendelkezésünkre 

álló háttér-információk alapján, amelyek alátámasztják, hogy néhány területen ered-

ményeink nem érik el a kívánt szintet:  

� a kommunikációs, nyelvi és gondolkodási képességek alacsony 

szintje, 

� alacsony magatartáskultúra, sivár érzelmi élet, 

� BTM-es tanulók magas száma. 

� a szociokultúrális különbözőségek, 

� a szülői elvárások hiánya, 

� helytelen tanulási szokások, 

� a tanulói agresszivitás, 

� a mulasztások magas száma,  

� az otthoni és az iskolai értékrend nagyarányú különbözősége 

� magas tanulói és tanári fluktuáció 

� frontális munka túlsúlya 

� belső motiváció hiánya 

� gyenge feladattartás 

 

2.) Eredmények elemzése 

8. ÉVFOLYAM, MATEMATIKA 
 

Átlageredmények és konfidencia-intervallumok 
 

Csoport Átlag Konfidencia-intervallum 

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola  1356 1313;1402 

Országos 1612 1611;1613 
 

� Tanulóink visszariadnak a feladatok mennyiségétől.  

� Előtérbe helyezik a feleletválasztós feladatokat.  

� A hosszú szöveget tartalmazó feladatokat és a kidolgozandó fela-

datokat nem oldják meg.  

� Vannak tanulók, akik rosszul gazdálkodnak az idővel.  
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� Szövegértési problémák akadályozzák a feladat matematikai fel-

dolgozását.  

� A feladatsor megoldásán látszik, hogy tanulóink hamar elfárad-

nak.  

 

3.) Feladatok, teend ők az eredmények javítása érdekében 

Az országos mérések eredményeinek figyelembe vételével a további fejlesztési 

teendők meghatározása az adott fejlesztési időszakra: 

Intézményvezetés részér ől: 

� Gyakori tanárváltás lehetőség szerinti kerülése 

� Az IKT eszközök biztosítása  a kompetenciafejlesztésben – a 

mérés típusfeladatainak begyakoroltatása.  

� Részvétel módszertani jelleg ű továbbképzéseken  (kompeten-

cia alapú oktatás) 

� Délutáni külön korrepetálási lehetőség biztosítása a kompeten-

ciamérésben előforduló feladatok megoldásának gyakorlására  

Szaktanár (matematika, magyar) részér ől: 

� A FIT szoftver segítségével feltárt sikertelen feladatok kigyűjtése, 

gyakoroltatása. 

� Gyakorlati és alkalmazásközpontú feladatok gyakoroltatása  

csoportmunkában és önállóan – tananyagtartalom súlypontozása 

a „sulykolás” javára.  

� Speciális mérési szituáció  (hasonló körülmények, feltételek) 

megteremtése  – „helyzetbehozás”  

� Időbeosztás gyakoroltatása, alkalmazható praktikák tudatosítása.  

� A kompetenciamérés típusfeladatainak elemzése 

� Kompetencia alapú programcsomagok kínálta programcsomagok, 

módszertani segédletek kiválasztása , beszerzése, használata.  
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Minden pedagógus részéről: 

� A tanulási nehézséggel küzdő tanulók fokozottabb megsegítése 

fejlesztőórákon. 

� Tanulók érdekeltté tétele a kompetenciamérés feladatainak gya-

korlásában 

� A mérésben előforduló, más tantárgyhoz köthető feladatok kigyűj-

tése, (feladatbankok megalkotása, frissítése) 

� Feladatok elemzése, gyakoroltatása minden tantárgy keretében. 

� A gyerekek motivációjának  erősítése     

� Önálló feladatmegoldások arányának növelése , késztetés 

önálló feladatvégzésre.  

� A tankönyvek, munkatankönyvek, feladatlapok kiválaszt ásá-

nak felülvizsgálata – elsődleges szempont az alapkészségek fej-

lesztése legyen.  

� Annak kidolgozása, hogy az egyes tantárgyak tantárgyi sajá-

tosságait figyelembe véve amilyen módon fejleszthet ő az ol-

vasás – szövegértés , ami befolyással van a matematikai fela-

datmegoldásra is. 

� A szülők bevonása, értsék, mi a kompetenciamérés célja, felada-

ta, kövessék figyelemmel gyermekük korábbi eredményeit, kísér-

jék figyelemmel felkészülésüket. 

� Szókincsfejlesztés  – 5000-es alapszókincskészlet megismerése, 

fejlesztése 

� A TAMOP 3.1.4.  project fenntartásával a kompetenciaalapú mód-

szerek, csomagok, programok és az átvett jógyakorlatok alkalma-

zása. 

� Felső tagozaton az alsó tagozatos elkezdett munka jó átmenettel  

történő folytatása A kulcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési fe-

ladatok beépítése a pedagógia programba  

� Tanmenetek kiegészítése: készségfejlesztő módszerek beledol-

gozása 

� Szövegértést segítő típusfeladatok összegyűjtése.  
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4.) A feladatok végrehajtása 

Intézményvezet ő feladata: 

� IKT eszközök bővítése 

� Megfelelő taneszközök kiválasztásának szakmai ellenőrzése 

� Továbbképzési terv felülvizsgálata 

� Megfelelő továbbképzéseken való részvétel biztosítása 

� Az órarend felülvizsgálata olyan tekintetben, hogy az érintett évfo-

lyamok fokozottan használhassák az IKT eszközöket 

� Célirányos korrepetálási lehetőség megteremtése 

� Tantárgyfelosztás felülvizsgálata  

� Humánpolitikai intézkedés meghozatala, hosszú távon, a feladatra 

alaposan felkészült pedagógus biztosítása 

� Óralátogatás: megfelelő pedagógiai módszerek alkalmazásának 

ellenőrzése 

Mérési biztos feladata: 

� A mérési biztos eljuttatja az iskola vezetőségéhez és a munkakö-

zösség-vezetőkhöz, kollégákhoz a mérési eredményeket röviddel 

a megjelenés után 

� A FIT szoftver használatának megismertetése az érintettekkel 

Mérésbe érintett kollégák feladata: 

� Az érintett kollégák kiértékelik a mérést 

� Megállapítják a pozitív és negatív eredményeket 

� Tanmenet kibővítése tartalmi és módszertani eszközök célirányos 

megjelenítésével. 

� Önálló és csoportmunkára óravázlatok, bemutatóórák szervezése, 

tartása 

� Háziverseny szervezése annak biztosítására, hogy a gyerekek a 

méréshez hasonló helyzetbe kerüljenek. 

� Megjelenő kompetencia alapú kiadványok figyelemmel kísérése  
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Iskolakönyvtáros: 

 

Szükséges szoftverek, kiadványok beszerzése a kollégák javaslata alapján.  

 

Fejleszt őpedagógus: 

 

Az érintett évfolyam BTM-es tanulói beilleszkedési tervének elkészítésében je-

lenjen meg a mérésre való felkészítés feladata is. 

 

Osztályf őnök feladata: 

 

Szülői értekezleten a mérési eredmények ismertetése 

 

Minden pedagógus feladata: 

� Megjelenő kompetencia alapú kiadványok figyelemmel kísérése 

� Szókincstár készítése 

� Szóbeli számonkérés arányának növelése 

� Tanmenetek kiegészítése: készségfejlesztő módszerek beledol-

gozása 

 

 

 

Tatabánya, 2013. június 25.  

 

 

 

 

 

Szakácsné Szabó Andrea  
igazgatóhelyettes  


