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Bevezető gondolatok
Rendkívül rövid idő alatt kellett átállnunk egy teljesen más működési formára a járványügyi
helyzet miatt, de az eddig általatok megosztott tapasztalatok azt mutatják, mi is azok közé az
intézmények közé sorolhatjuk magunkat, akik sikerrel vették az akadályt. A pedagógusok,
diákok és szülők együttes munkájára volt szükség ahhoz, hogy a rendszer megfelelően
működjön. A digitális oktatásra két nap alatt történő átállás, az új feltételrendszer kialakítása és
a mindennapi élet lehetőségeinek beszűkülése sok családnak óriási megpróbáltatást jelentett. A
legfontosabb, amit ki kellett alakítanunk a gyerekek, szülők és pedagógusok kölcsönös
partnerségen alapuló együttműködése. A kapcsolattartásra a számos eszköz közül mi a
Facebook csoport, messenger csoport, egyéni messenger fiók egyvelegét kezdtük el használni,
de egyéni utak, telefon, e-mail váltások is használatosak voltak. Szorgalommal és lelkesedéssel
vágtunk bele az új képességek, eszközök és megoldások megismerésébe, és mindezt a szülőkkel
és diákokkal közösen tettük.
Az új tanórai keretek rengeteg lehetőséget rejtettek: vizualizációt, szemléltetést segítő
animációk, kisfilmek, játékos oktatást támogató applikációk, értékelést, motiválást
megkönnyítő közös felületek segítették a munkánkat.
Természetesen komoly kihívást jelent ezeket megismerni, tartalmat gyártani hozzájuk, valamint
kiválasztani, mi illik leginkább az adott gyerekhez, célhoz, feladathoz, tudásszinthez és persze
technikai környezethez.
Fontos volt, hogy folyamatosan visszajelzéseket kérjünk és adjunk, együttműködjünk,
megismerjük az igényeket és a terhelhetőséget, kerüljük a túlzásokat, hogy megtartsuk az
egészséges egyensúlyt.
A tanulóink, a szülők nehezen álltak át a digitális tanrendre, sokan gondolták úgy, hogy
elkezdődött a szünet, sajnos sokak számára az eszközök minősége is hatalmas kihívást jelentett.
A túlterhelést, a sok képernyő előtti kötelező feladatot, számonkérést, az eltérő platformokat, a
feszültséget, a bezártságot és a sok változást is sokan nehezen tűrték.
A legtöbb problémát az otthoni együttműködés kialakítása okozta, hiszen a többgyermekes
családokban általában nem állt rendelkezésre a megfelelő számú, minőségű digitális eszköz.
Ezen kívül az otthon dolgozó szülőknek is nehézkes a munkának, a háztartásnak, a több
gyerekkel való törődésnek és az iskolai feladatok egy időben történő ellátásának
összehangolása. Jelentős kihívást jelent a digitális eszközökkel nem rendelkező, illetve az
azokhoz egyáltalán nem értő gyerekek elérése. A hátrányos helyzetű családok esetében a
postázás, fénymásolás megoldás lehetőségével éltünk, de ezek nem igazán voltak használhatók
olyan hatékonysággal, mint a különböző digitális platformok. Ezért volt jó lehetőség a tanév
végén az a két hét, amikor már látogathatták az intézményt a lemaradó tanulóink.
Az adatvédelmet és a személyiségi jogokat tiszteletben tartó, kreatív megoldások alkalmazására
volt szükségünk a digitális oktatás során és a feladatot az elvárt jó színvonalon valósítottuk
meg. A következő tanév elején fogjuk tudni igazán megítélni, hogy érzeteink jók voltak-e.

ID. SZABÓ ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032224
CERED

4

1. A nevelő-oktató munka elemzése, értékelése
1.1. A humán erőforrás jellemzői
Létszám:
Pedagógus

15,5 fő

Alkalmazotti

19,5 fő

Nevelőtestület:
Tanár
Tanító
Óraadó

6,5 fő
9 fő
3 fő

Cene Bálintné: tanulószoba, kiscsoportos fejlesztés
Purgerné Tajti Zsuzsanna: roma/cigány kisebbségi népismeret, napközi
Klecsány Anikó: gyógypedagógus
Csák András: hit-és erkölcstan
Bíróné Katona Tünde: hit-és erkölcstan
Fekete Enikő: btmn-es gyerekek ellátása, habilitáció
A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársunk az iskolatitkár.
Iskolánkban a szakos ellátottság a kémia és a fizika tantárgy 7. 8. osztályos ellátását kivéve
teljes. Sajnos ebben a tanévben sem oldódott meg a természettudományos tantárgyak szakos
ellátottsága. SNI és BTMN-nel küzdő tanulóink ellátása is nehézségeket okoz, bár hatalmas
segítség az utazó gyógypedagógus jelenléte az intézményben. Kiírásra került a betöltetlen
álláshelyre a pályázat. Bízunk benne, hogy tantestületünk bővülni fog a következő tanévtől.
Nagy szükségünk lenne tanítóra és természettudományos tárgyakat tanító munkatársra.
Jelentős változások lesznek a következő tanévtől a tantestületben. Dániel Győzőné kolléganőnk
nyugdíjba vonul, Klárik Edina gyermeket vár, és a tanév közben is várható egy kolléganő és
egy kolléga nyugdíjba vonulása. A tanév végeztével további egy kollégánk fogja megkezdeni
a jól megérdemelt nyugdíjas éveit.
A tisztségek közül megüresedik a diákönkormányzat vezetője, majd a belső értékelés vezetője,
és az alsós munkaközösség vezetői pozíció.
Remélhetőleg az óraadók számában nem lesz változás.
Technikai alkalmazottak:
Karbantartó
Takarítónő

1 fő
2 fő

Egyéb munkatársak a Munkaügyi Központ pályázatán való részvétel eredményeként:
Portás
Takarítónő

1 fő
3 fő
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Ebben a tanévben a beiskolázási tervnek megfelelően tanulmányokat folytattak a következő
kollégák:
Gál Angelika befejezte doktori tanulmányait.
Az iskolai bántalmazás megelőzése és kezelése serdülőknél – ENABLE 30 órás
pedagógusképzésen vett részt és szerzett tanúsítványt Simonné Lőcsei Mónika kolléganőnk.
Lázár Ervin Program- színháziskola 2020 30 órás továbbképzést teljesített Horváthné Világosi
Boglárka tanítónő.
Konfliktuskezelés 16 órás tréningen vett részt az EFOP 3.1.7-16 Esélyteremtés a
köznevelésben.című projektben való részvétel keretében a teljes tantestület.
Az ELTE BDPK Kémiai Tanszék Ökológiai lábnyomunk – oktatási segédanyag
pedagógusoknak, online és offline tanítási környezetben 5 órás e-learning tréningjén az
Ökoiskolai munkaközösség két tagja Horváthné Világosi Boglárka és Kiss Józsefné.
Ebben a tanévben tanfelügyeletben nem voltunk érintettek. A 2020.évi országos pedagógiaiszakmai ellenőrzésben ugyan az érintett pedagógusok száma is ismert volt intézményünkben.
Öt kollégánk volt érintett iskolánkban, az ellenőrzések pontos időpontjáról, az ellenőrzésre
kijelölt szakértőkről az Oktatási Hivatal megküldte az értestést, és arról is, hogy a járványügyi
helyzet miatt a helyszíni látogatás mindannyiuk esetében elmarad.
Kovácsová Veronika kolléganő sikeresen feltöltötte a portfólióját, minősítő vizsgájára is sor
került, sikeresen teljesített és ez év januárjában Ped. I. fokozatba került. Ped.II. fokozat
elérésére adta be a jelentkezését Foglár Gabriel kollégánk. A portfólióját a következő tanév
novemberében kell feltöltenie a felületre.
A tárgyi feltételrendszerünk változásai:
Tárgyi feltételrendszerünkben az elmúlt tanévben jelentős változás nem történt, kaptunk még
egy interaktív panelt, és egy elektromos zongorát. A karbantartás szükségleteként egy darab
sövényvágó beszerzése történt meg. Az épületünk megóvásához kértünk segítséget a nyári
időszakra. Remélhetőleg a tornatermi bejárat lépcsője javításra kerül. A csatornák tisztítsa
illetve az ebédlő folyosójának burkolása megtörtént, amit szeretnénk tovább folytatni. A
sportpálya kerítésének javítását is tervbe vettük. Kis értékű eszközök beszerzését is reméljük
az Erzsébet táborok szervezése kapcsán. Továbbra is keressük a lehetőséget a tornapálya
felújítására és a délutáni szabadidő eltöltésének javítására szolgáló „játszó-udvar” kialakítására.
Az Id. Szabó István Általános Iskola tanulói létszáma 2020. június 15-én
Osztály
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Összesen

Cered

Tótújfalu

Zabar

Szilaspogony

Egyéb

2
7
4
4
6
7
3
4
37

0
0
1
0
1
2
1
0
5

7
1
4
4
6
5
3
7
37

6
5
3
7
2
2
3
4
32

0
0
2
1
1
1
0
1
6

Összesen /ebből
lány
15/4
13/8
14/3
16/10
16/4
17/8
10/6
16/11
117/54

Az előző tanév hasonló időszakában tanulói létszámunk 125 fő volt. Bejáró tanulóink száma 80
fő. Az előző tanév hasonló időszakában 77 fő volt.
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Az első és második osztály ebben az évben is egész napos formában működött. Az egész napos
nevelés megvalósítása érdekében a 3- 4. osztály tanulóiból napközis csoportot szerveztünk. Az
5- 8. osztály tanulószobai foglalkozáson vehetett részt. Ebben az évben nem jelentett gondot a
csoportlétszám, nem volt jellemző a felmentés kérése év közben, köszönet az ott dolgozó
nevelőknek, remélem a következő tanévben is lesz lehetőségünk a délutáni tanulás
megsegítésére alsós és felsős csoportokban egyaránt.

1.2. A nevelő-oktató munka eredményei a tantárgyi átlagok tükrében,
statisztikai adatok a dicséretek és elmarasztalások és a hiányzások
tekintetében

Magatartás

Szorgalom

Magyar nyelv

Irodalom

Angol nyelv

Környezetismeret

Természetismeret

Biológia

2015/2016. év vége
2016/2017. év vége
2017/2018. év vége
2018/2019. év vége
2019/2020. év vége
2015/2016. év vége
2016/2017. év vége
2017/2018. év vége
2018/2019. év vége
2019/2020. év vége
2015/2016. év vége
2016/2017. év vége
2017/2018. év vége
2018/2019. év vége
2019/2020. év vége
2015/2016. év vége
2016/2017. év vége
2017/2018. év vége
2018/2019. év vége
2019/2020. év vége
2015/2016. év vége
2016/2017. év vége
2017/2018. év vége
2018/2019. év vége
2019/2020. év vége
2015/2016. év vége
2016/2017. év vége
2017/2018. év vége
2018/2019. év vége
2019/2020. év vége
2015/2016. év vége
2016/2017. év vége
2017/2018. év vége
2018/2019. év vége
2019/2020. év vége
2015/2016. év vége
2016/2017. év vége

Tantárgyi átlagok
2.
3.
4.
4,23
3,9
3,47
3,31 3,93 3,92
3,81 3,07 4,00
3
3,75 3,41
4,38 3,29 3,80
4,38
4,1
3,73
3,68 4,12 3,76
4,13 3,60 4,06
3,21 3,80 3,71
4,46 3,43 3,67
3,76
3,5
3,8
3,46
3,5
3,69
3,94 3,00 3,81
3,14 3,35 3,35
4,31 3,14 3,69
4,23
3,9
4,13
3,66 3,87 3,38
3,94 3,33 4,00
3,43 3,45 3,47
4,62 3,07 3,63
3
2,84
4,13
2,76
3,63
4,3
3,75
4
4,53 3,37
4
3,50 3,47 4,13
3,21 3,50 3,47
4,85 2,79 3,69
-

5.
4,05
4
3,55
4,13
3,44
3,88
3,58
3,55
3,81
3,31
3,05
2,92
3,17
4,06
2,94
3
3
3,00
3,50
3,13
2,7
2,75
2,50
3,06
2,94
3,15
3,62
3,58
4,13
3,19
-

6.
3,06
3,76
4,18
3,45
4,06
3,31
3,14
3,82
3,45
3,94
2,56
2,81
3,25
3,27
3,82
3,06
2,95
3,00
2,91
3,47
2,81
3,00
2,78
3,59
2,75
3,38
4,00
3,45
3,71
-

7.
4,05
3,57
3,68
4,19
3,80
3,57
3,57
3,21
3,69
3,30
3,3
2,73
2,68
2,92
3
3,35
3
2,84
3,06
2,50
2,71
2,92
3
3,4
3,07

8.
4
4
3,5
3,69
4,36
3,57
3,8
3,80
3,38
4
3,75
3,64
3,08
2,81
3,47
3,73
3,47
3,25
3,44
3,47
2,85
3,36
2,86
3,47

Átlag
3,82
3,78
3,68
3,66
3,87
3,79
3,66
3,74
3,58
3,73
3,39
3,25
3,28
3,27
3,48
3,63
3,33
3,34
3,32
3,41
2,85
2,8
3,09
2,87
3,31
4,02
3,96
3,70
3,39
3,78
2,95
3,5
3,79
3,79
3,45
3,13
3,27
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2017/2018. év vége
2018/2019. év vége
2019/2020. év vége
2015/2016. év vége
Történelem,
2016/2017. év vége
társadalmi és
2017/2018. év vége
állampolgári
2018/2019. év vége
ismeretek
2019/2020. év vége
2015/2016. év vége
2016/2017. év vége
2017/2018. év vége
Földrajz
2018/2019. év vége
2019/2020. év vége
2015/2016. év vége
2016/2017. év vége
2017/2018. év vége
Matematika
2018/2019. év vége
2019/2020. év vége
2015/2016. év vége
2016/2017. év vége
2017/2018. év vége
Fizika
2018/2019. év vége
2019/2020. év vége
2015/2016. év vége
2016/2017. év vége
2017/2018. év vége
Kémia
2018/2019. év vége
2019/2020. év vége
2015/2016. év vége
Életvitel és
2016/2017. év vége
gyakorlat/
2017/2018. év vége
Technika, életvitel
2018/2019. év vége
és gyakorlat
2019/2020. év vége
2015/2016. év vége
2016/2017. év vége
2017/2018. év vége
Vizuális kultúra
2018/2019. év vége
2019/2020. év vége
2014/2015. év vége
2015/2016. év vége
2016/2017. év vége
Ének-zene
2017/2018. év vége
2018/2019. év vége
2019/2020. év vége
2015/2016. év vége
2016/2017. év vége
Testnevelés és
2017/2018. év vége
sport
2018/2019. év vége
2019/2020. év vége
2015/2016. év vége
2016/2017. év vége
Informatika
2017/2018. év vége
2018/2019. év vége

3,84
3,26
3,88
3,64
4,46
4,76
4,4
4,38
4,43
5
4,69
4,33
4,88
4,36
5
4,5
4,76
4,33
4,88
4,36
4,92
4,76
4,06
4,06
4,79
5
-

3,3
3,62
2,87
3,30
2,93
4,6
4,5
4,2
4,30
4,29
4,7
4,5
4,13
4,30
4,29
4,4
4,2
4,37
4,07
4,60
4
4,8
4,68
3,87
4,40
4,21
-

3,47
3,3
3,69
3,19
3,31
4,73
4,76
4,63
4,94
4,56
4,67
4,76
4,44
4,82
4,44
4,5
4,2
4,54
4,50
4,00
4,25
4,6
4,61
4,56
4,47
4,38
4,33
-

3
2,85
3,08
3,44
3
3,25
3,46
2,92
3,19
2,63
4
4,38
4,67
3,31
2,88
4,35
4,23
4,42
4,69
3,88
3,44
3,85
4,08
4,00
4,50
3,94
3,95
4
4,33
4,69
3,27
-

2,69
2,57
3,00
3,00
3,12
2,69
2,9
3,00
2,82
3,18
3,38
4,29
4,58
3,09
3,24
4,38
3,9
4,25
4,18
4,12
3,57
3,44
2,9
4,00
3,64
4,12
3,56
3,67
3,92
4,73
4,24
4,06
3,24
4,00
2,64

7
3,16
3,75
3
2,9
2,8
2,58
3,13
2,70
3,35
2,73
2,89
2,69
2,60
3
2,85
2,63
2,69
2,60
3,2
2,67
2,79
2,81
2,50
2,75
2,73
2,95
3,50
2,80
4,2
4,33
4,84
3,31
2,40
4,35
4,53
4,00
4,56
4,10
3,11
3,55
3,33
2,95
3,75
3,30
3,95
3,67
3,89
4,50
3,70
4,2
3,6
3,95
3,81

3,33
3,31
3,73
3,13
3,35
2,75
2,94
3,07
3,06
3,58
2,92
2,44
3,47
3
3,35
2,75
3,06
3,27
3,06
3,64
2,92
2,85
3,33
2,26
3,52
2,67
3,50
3,87
4,26
4
4,35
4,50
4,47
4,67
4
3,6
4,29
4,25
4,13
4,40
4,06
4,23
4,00
4,19
4,33
3,93
4,58
4,25
4,56

3,25
3,53
3,37
2,93
2,89
2,85
3,13
2,97
3,20
3,16
2,91
2,57
3,04
3,22
3,25
3,11
3,13
3,20
3,13
3,16
2,86
2,83
2,92
2,50
3,13
2,81
3,50
3,11
4,27
4,44
4,55
3,89
3,73
4,45
4,37
4,37
4,48
4,36
3,93
3,94
3,98
4,09
4,14
4,13
4,24
4,13
4,09
4,54
4,16
4,13
3,81
4,07
3,67

ID. SZABÓ ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032224
CERED

Hon- és
Népismeret

Roma/Cigány
nemzetiségi
népismeret

Etika/Hit- és
erkölcstan

Osztályátlag

Kitűnő

Bukott
Lemorzsolódásra
veszélyeztetett

8

2019/2020. év vége
2015/2016. év vége
2016/2017. év vége
2017/2018. év vége
2018/2019. év vége
2019/2020. év vége
2015/2016. év vége
2016/2017. év vége
2017/2018. év vége
2018/2019. év vége
2019/2020. év vége
2015/2016. év vége

4,84
4,6
4,63
3,93
5
4,92

4,5
4,43
4,33
4,20
4
4,3

4,92
4,81
4,18
3,81
-

4,35
3,69
3,75
4,69
3,56
4,4
4
3,92
4,69
3,81
3,9

4,59
3,88
3,62
4,42
4,64
3,94
3,13

3,20
4,7
4,27
4,05
4,63
3,90
3,2

4,33
4,64
3,92
4,24
4,27
-

4,04
4,35
3,69
3,75
4,69
3,56
4,46
4,35
4,30
4,36
4,10
3,89

2016/2017. év vége

4,53

4,5

4,3

4,15

3,52

3,4

4,05

4,06

2017/2018. év vége

2019/2020. év vége
2015/2016. év vége
2016/2017. év vége
2017/2018. év vége
2018/2019. év vége
2019/2020. év vége
2016/2017. év vége
2017/2018. év vége
2018/2019. év vége
2019/2020. év vége
2016/2017. év vége
2017/2018. év vége
2018/2019. év vége
2019/2020. év vége

4,13
4,33/
3,75
4,92
4,48
4,12
4,22
3,93
4,81
1
2
6
-

3,87
3,86/
4,38
4
4,15
4,13
3,71
3,96
3,67
2
1
1
1
1
-

4,19
4,27/
3,33
3,94
4,01
4,1
4,26
3,87
3,94
2
4
1
1
1
3
-

3,92
4,25/
4,17
3,5
3,61
3,63
3,64
4,01
3,28
2
2
1
2

4,08
3,40/
4,83
4,18
3,26
3,27
3,73
3,49
3,8
1
1
2
3
1
2

3,89
4,46/
4,75
3,60
3,55
3,29
3,30
3,56
3,06
1
4
3
1

3,92
3,56/
4,75
4,40
3,53
3,83
3,42
3,51
3,83
3
1
2
1

4,00
4,02/
4,28
4,08
3,80
3,76
3,75
3,76
3,77
10
7
5
8
11
7
6
6

2019/2020. év vége

-

-

-

5

2

3

3

13

2018/2019. év vége

Az átlagok tükrében a nevelési feladatokra helyezett kiemelt hangsúly kezdi meghozni az
eredményét, mert bár tanulói összetételünk változása nem jó irányú – egyre több nevelés
deficittel érkező tanulónk van –, a magatartás jegy iskolai átlaga 3,66-ról 3,87-ra nőtt, ami
megfelel az elvárásainknak, bár az átlag növekedése minimális. A legjobb osztályunk 4,38-as
átlaggal a második osztály lett, a 3. osztályban pedig még akadnak teendők a magatartás javítása
terén, hiszen ők csak 3,29-es átlagot mutatnak. Rontott a hatodik osztály az előző évhez képest.
Megállapítható, hogy az osztályfőnökök értékelése nem mindig reális, nem minden esetben
tükrözi az egyes osztályok viselkedését, magatartását az osztályátlag.
Szorgalom tekintetében az 1. osztály és a 2. osztály mutatta a legjobb teljesítményt, míg a 5.
osztály szorgalmával, mint sereghajtókkal nem lehetünk elégedettek.
A tantárgyi átlagok jól tükrözik a motiváltság, a szorgalom fontosságát. A legjobb tanulmányi
átlagot is a 2. osztály mondhatja magáénak. 4.81 a tanulmányi átlaguk 1,75-tel haladja meg a
leggyengébb átlagot felmutató 7. osztály eredményét.
A legtöbb javítóvizsgára kötelezett, ill. osztályismétlő tanuló a 6. osztályban volt, de az 5. és a
7.osztályban is fognak javítóvizsgát tenni. A jövő tanévben kiemelt figyelmet kell fordítanunk
ezekre az osztályokra. Szaktanárok, osztályfőnök iskolavezetés, fejlesztőpedagógus
összehangolt munkájára lesz szükség, hogy előre tudjunk lépni. Az elmúlt évhez képest javult
az iskolai teljesítményünk magyar nyelvből, irodalomból, angol nyelvből, környezetismeretből,
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földrajzból, matematikából, fizikából, és informatikából. Romlott a teljesítmény
természetismeretből, biológiából, történelemből, kémiából, technikából, rajzból, ének-zenéből,
testnevelésből, hon-és népismeretből, roma/cigány nemzetiségi népismeretből, etika/hit és
erkölcstanból. Az iskolai tanulmányi átlag 0,01 századdal lett magasabb az előző évinél.
Különösen elgondolkodtató, hogy történelemből, fizikából az átlag három egész alatt maradt.
A legjobb iskolai mutatókkal a rajz 4,36, a testnevelés 4,16, az ének-zene 4,13, és a roma/cigány
népismeret 4,10 rendelkezik.
Kiugróan erős visszaesés volt tapasztalható az elmúlt tanév végéhez képest hon-és
népismeretből. Lemorzsolódásra veszélyeztetett tanulóink száma emelkedett, és arányuk is
magasabb lett az előző év hasonló időszakához képest. Félévhez képest is kismértékű negatív
elmozdulást tapasztalhatunk.
A javítóvizsga eredménye: A 2020. augusztus 25-én lezárult javítóvizsgán 3 tanuló sikeres
vizsgát tett. Tanulmányaikat a következő évfolyamon folytathatják. Két tanuló nem jelent meg
a vizsgán, ők az évfolyamot ismételni kötelesek.

Első évfolyam év végi eredményei:

Kiválóan teljesített

Első osztály (15 fő)
0
Megfelelően teljesített

Jól teljesített
Tanévi munkája
előkészítő jellegű

5

9

Felzárkóztatásra
szorul

1

1

Szülő kérésére osztályt
ismétel

0

Magatartás

4,20

Dicséret

141

Szorgalom

4,57

Elmarasztalás

25

A dicséretek és elmarasztalások számának kimutatása évfolyamonként:
Elmarasztalások
Dicséretek
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Össz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Össz.
Szaktanári
Osztályfőnöki
Igazgatói
Nevelőtestületi
Összesen

23
9
0
0
32

22
4
0
0
26

1 8 6 2
8 13 7 15
0 0 0 0
0 0 0 0
9 21 13 17

8 2
0 14
0 0
0 0
8 16

72
70
0
0
142

15
10
0
0
25

5
4
0
0
9

19
11
0
0
30

21
8
0
0
29

65
19
2
0
86

24
4
0
0
28

41
6
0
0
47

4
0
0
0
4

194
62
2
0
258
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Hiányzások kimutatása évfolyamonként:
Osztály
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Összesen

Igazolt
hiányzás
(óra)
1001
1162
895
575
1017
1258
741
1346
7995

Nap/fő
12,83
17,19
12,29
6,42
11,35
13,21
11,95
13,57
12,06

Igazolatlan
hiányzás
(óra)
27
27
32
0
42
68
16
767
979

Nap/fő

Összesen
(óra)

0,35
0,39
0,44
0
0,47
0,71
0,26
7,73
1,48

197,69
228,65
178,27
575
1059
1326
757
2113
8974

Össz.
Nap/fő
13,18
17,59
12,73
6,42
11,82
13,93
12,21
21,30
13,54

Igazolatlan mulasztással rendelkezők száma:
1 óra
2-9 óra
10-29 óra
30-50 óra
50 órát
meghaladó
hiányzás

Összesen
Igazolt
mulasztással
rendelkezők
száma
250
mulasztott
óra, v. annál
több mul.

Össz.
9
12
5
-

1
3
1
1
-

2
1
1
-

3
3
1
-

4
-

5
1
2
1
-

6
2
2
-

7
1
4
-

8
1
1
-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

5

2

4

0

4

4

5

2

26

15

13

14

15

16

17

10

16

116

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1.3. Munkatervi feladatok
Minden évfolyamon a kerettantervi rendeletnek megfelelően, a helyi tanterv szerint folyt az
oktatás.
A Komplex Alapprogram bevezetése alsó tagozatban. Tanmenetek átdolgozása. A komplex,
dfht, dfht-kip tanórák jó színvonalú megvalósítása. Az alprogrami foglalkozások szervezése,
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megvalósítása. A szakmai támogatás igénybevétele, abban való közreműködés. A Kapocs
iskolahálózathoz való kapcsolódás.
Padtárskutatásban való aktív részvétel.
Kiemelt feladat volt az alapismeretek megtanulása, tehetséggondozás, felzárkóztatás
megvalósítása, nevelési munkánk hatékonyságának fokozása.
Támogatott intézményként részt veszünk az EFOP 3.1.7-16 Esélyteremtés a köznevelésben
című kiemelt projektben, melynek célja a befogadó nevelés támogatása, a végzettség nélküli
iskolaelhagyás és lemorzsolódás csökkentése, a hátrányos helyzetű tanulók oktatási és
munkaerő-piaci esélyeinek növelése, társadalmi beilleszkedésének segítése és ezáltal a
köznevelési rendszer méltányosságának növelése.
Megvalósítottuk a TÁMOP 3.1.4. és Norvég finanszírozású pályázat azon elemeit, amelyeket
megőrzendőnek ítéltünk, ezeket a programokat saját képünkre formálva évről-évre tervezzük
beépíteni a munkatervünkbe, függetlenül attól, hogy fennáll-e még fenntartási
kötelezettségünk.
Napközis tábor részesei lehetnek tanulóink június negyedik hetében a Napközi Erzsébet-tábor
Klebelsberg Központ Tankerületi Központok intézményei részére pályázat jóvoltából. A kiírás
célja a minőségi, élmény alapú, gyermekcsoportok számára elérhető táborokban való részvételi
lehetőség nyújtása, hogy az Alapítvány szakmai koordinálásával megvalósuló, helyi napközitáborokban részt vevő gyermekek közös élményekkel és örök emlékekkel gazdagodjanak.
Kiemelt cél, amely megvalósítása érdekében pedagógusaink vállalták a többletmunkát, hogy
minden magyar gyermek – aki szeretne táborozni, és a szülők elengedik – eljuthasson a
lakóhelyen vagy annak közelében megvalósuló Napközi Erzsébet-táborba az intézmények, a
szülők és az Alapítvány együttműködésének köszönhetően. A tábor szervezésével és
megvalósításával kapcsolatos információkat a tanévnyitó értekezleten fogjuk megosztani a
tantestülettel.
Határtalanul programban fognak részt venni hetedik osztályos tanulóink, amennyiben
lehetőségünk lesz rá, valószínűleg felejthetetlen élményben lesz részük az Erdélyi kirándulás
során.
A
GYE-18-ALT-TAN-1-0099
Lehetőséget
mindenkinek!-III.
Tanoda
pályázat
megvalósításában vállaltuk a partnerséget a pályázó szervezettel, és ezáltal éltünk a
lehetőséggel a lemorzsolódás csökkentését megcélzó programok bővítése terén.
Útravaló pályázati programban vettek részt tanulóink az elmúlt évben több kollégánk
közreműködésével. Nyolc tanuló mentorálását végezte négy pedagógus ebben a tanévben.
Molnár Ágnes Borbála, Széky Miklós László 1-1, Varga Lászlóné 2, Misztarka Istvánné 4
tanuló megsegítését, támogatását végezte ebben a tanévben.
Az eredményes Ökoiskola pályázat és a Boldogságóra program pályázat megvalósítása a tanév
során eredményesen megvalósult.
A tanulást kiegészítő foglalkozások már második évben folytatódtak iskolánkban és a Pegazus
Élményközpontban a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület pályázata
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jóvoltából, melynek célja, hogy a gyermekek játékos formában, nem a klasszikus tanórai
keretek között tegyenek szert hasznos ismeretekre a természettudományok területén.
Vöröskeresztes bázisiskola révén ebben az évben is programokat valósítottunk meg a
megfelelés érdekében.
SNI tanulóink integrált nevelésben részesültek, habilitációs, rehabilitációs óráikat utazó
gyógypedagógus és óraadó fejlesztő pedagógus végezte. A logopédiai ellátás gyakorlatilag nem
valósult meg, hiszen a szükségletek feltárása után a szülőknek felajánlott lehetőséggel,
miszerint a terápiára a gyermeket Salgótarjánba kellene beutaztatni, nem volt fogadás, a szülők
a lehetőséggel nem éltek.
Szakköri foglalkozásunk az előző évekhez képest szinten maradt. Tehetségfejlesztő szaktárgyi
foglalkozásokat tartott Dániel Lászlóné, Dániel Győzőné, Farkas Lajos és Fónad Éva. Az eddigi
lehetőségek megmaradtak a Cogito Alapfokú Művészeti Magániskola által finanszírozott
művészeti szakkörökkel: Misztarka Istvánné kézműves és Horváthné Világosi Boglárka
színjátszás foglalkozásokat tartott.
Délutáni sávban roma/cigány foglalkozásokat tartott a roma/cigány népismeret oktatása
megvalósítása teljesítése érdekében Fónad Éva. A foglalkozások színjátszás jellegűek voltak.
Főtárgyakból egyéni fejlesztéseket, korrepetálásokat végeztek a szaktanárok és a tanítók.
Kiscsoportos fejlesztő foglalkozások voltak több
részképességeiben gyenge gyermekek megsegítésére.

csoportban

BTMN-es

és

más

Integrációs nevelést alkalmaztunk a nevelési programban meghatározottak alapján az iskola
munkatervében megjelenített éves munkatervnek megfelelően.
A hitoktatás a megszokott rendben folyt, ebben a tanévben a helyi plébános is tartott
hittanórákat a tanulóinknak a hitoktató mellett.
Munkatervi feladatainkról, programjainkról röviden:










Alakuló értekezletünk, tanévnyitó értekezletünk a munkatervnek megfelelően lezajlott,
az órarendek időben elkészültek, a tantermek előkészítése a tanulók fogadására
megtörtént.
A javítóvizsgák rendben lezajlottak.
Tanévnyitó ünnepély és első osztályosok köszöntése hagyományosan zajlott az
iskolában.
Az Egészséghét program keretén belül az iskola és környékének rendbetételével,
szépítésével foglalkoztunk.
Csatlakoztunk A világ legnagyobb tanórája programhoz.
Év eleji szülői értekezletünk rendben zajlott. Látogatottsága az előző éviekhez
hasonlóan alakult.
A tanulók baleset-és tűzvédelmi oktatása megtörtént. Tűz-és munkavédelmi szemle,
oktatás, tűzriadó megtörtént.
A diákönkormányzat közreműködésével jól sikerült a hagyományos év eleji
akadályverseny, Bűn és Balesetmegelőzési Nap.
Diákközgyűlést tartotunk Klárik Edina segítő közreműködésével.
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Az Európai diáksport napjához kapcsolódtunk.
A tanulók fizikai állapotmérésére sor került, az eredményeket megjelentettük az
informatikai felületen.
Statisztika elkészült határidőre, tanórán kívüli tevékenységek felmérése megtörtént.
Fónad Éva és a 6. osztály közreműködésével emlékünnepet tartottunk az Id. Szabó
István Nap keretében. Megkoszorúztuk az emlékfalat.
A Difer mérést előkészítettük.
Tanórai foglalkozások keretében emlékeztünk meg az aradi vértanúkról.
Zenei Világnap alkalmából iskolarádión hallgattunk ünnepi műsort.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére Foglár Gabriel
vezetésével adták a műsort a hetedik osztályos tanulóink. A műsor előadásra került a
községi ünnepségen is.
A tanulmányi versenyekre a nevezések rendben elmentek.
Pályaválasztási programokon vettek részt hetedik, nyolcadik osztályos tanulóink.
A nyílt napok az alsó tagozaton népszerűek voltak, a felsőben is akadtak szülők – az
érdektelenség a tanulók életkorának emelkedésével nő.
A magyar nyelv napjára méltó módon emlékeztünk a sulirádió igénybevételével.
Egészséghét Norvég pályázati program megvalósítása lezajlott.
Véradók napja iskolarádiós program keretében került megünneplésre.
Az adventi készülődés időben elindult.
A Difer mérés nem fejeződött be határidőre, de az elemzés elkészült, a fejlesztések erre
épülve folytak az első osztályosok tekintetében. A tantestület tájékoztatása megtörtént
az eredményekről. A mérés során szerzett adatok további felhasználása elindult.
A Karácsony három hetet meghaladó projekt megvalósult. Részletes beszámoló az első
félévi beszámolóban található.
A Mikulás ünnepségek az osztályok közös programjai voltak. A gyermekszervezet
segítséget nyújtott a mikulások, krampuszok biztosításával, mikuláscsomagok
készítésével.
A karácsonyi ünnepi műsor nagyon jól sikerült. Iskolánk tanárai és diákjai kellemes
hangulatot teremtettek mindannyiunk számára. Az adventi készülődés minden tanuló és
felnőtt számára megteremtette az ünnepre hangolódás terét. A már hagyományosnak
számító gyertyagyújtások közösségünk építésének fontos érzelmi terét biztosítják.
Ebben a tanévben a községi karácsonyi ünnepségen is részt vettünk ünnepi
előadásunkkal.
A félévi osztályozó értekezleten, funkcióján túlmenően problémás esetek megbeszélése
is zajlott.
A félévi bizonyítványok időben megírásra kerültek; a második félév tantárgy felosztása,
órarendje időben elkészült.
Félévi szülői értekezletünk látogatottsága megfelelő volt. A fogadóórák népszerűsítése
fontos feladatunk lesz a következő évben.
Pályaválasztási szülői értekezlet január utolsó hetén folyamatosan zajlott. Valamennyi
érintett szülő megjelent az egyeztetésen.
Félévi értekezletünkről félévi beszámoló készült.
Tankönyvrendelés előkészítése rendben folyt.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából mesemondó versenyt rendeztünk. Ez a rendezvény
az óvodákkal való kapcsolattartás egyik színtere.
Farsangi bálunk jól sikerült. Ötletes műsorok, jelmezek tették változatossá, teljessé.
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emlékünnepét megszerveztük.
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Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete témahéthez kapcsolódott iskolánk.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának megünneplésére Dániel
Győzőné és a 4. osztály műsorával készültünk. A hagyományos ünnepség elmaradt, az
iskolában két részletben került előadásra az ünnepi műsor tanulóink számára.
Megszerveztük a digitális oktatásra való átállást és azt minden esetben a tanulók igényei
szerint végeztük a tanév végéig.
Víz világnapja, Föld világnapja, Összetartozás napja, Vöröskeresztes világnap a
digitális oktatás megvalósítása idején is megünneplésre került.
Osztályozó értekezleten értékeltük az éves tanulmányi munkát.
Tanévzáró ünnepségünk és a ballagás elmaradt. Szép kisfilmmel búcsúztunk végzős
diákjainktól.
A bizonyítvány osztás osztályközösségenként egyéni szervezésben valósult meg.
Napközis tábor szervezésében és megvalósításában közreműködtünk pályázat
keretében. A napközis táborban 40 tanuló és 4 pedagógus vett részt.
A TÁMOP pályázat fenntartása megvalósult. Továbbra is kompetencia-alapú oktatást
folytattak a pályázatba bevont kollégák a tanév során. A három hetet meghaladó projekt
megvalósításra került, a Roma témahét a digitális tanrend miatt elmaradt.
Munkaértekezleteink a munkatervben rögzítettek alapján havi rendszerességgel
rendben lezajlottak, a digitális tanrend bevezetése után heti rendszerességgel,
keddenként 10 órától tantestületi megbeszéléseket tartottunk, ahol megosztottuk
tapasztalatainkat, jó gyakorlatokat osztottunk meg, egyeztettük tanulóink
előrehaladását, feloldást kerestünk az elakadásokra.
Tanévzáró értekezletünkön az éves munkatervben kitűzött célok megvalósulásának
értékelése megtörtént.

A munkatervi feladatok, programok részletes ismertetése, kiegészítése a részbeszámolókban
található.

1.4. Az első osztályos tanulók év végi értékelése
Az első osztályban a 2019/2020-as tanévet 13 gyermek kezdte meg. Az iskola történetében ez
az első olyan év, amikor szeptember 1-én nem volt ceredi diákunk. Az év során három tanulóval
bővült az osztálylétszám, egy kislány érkezett a zabari átmeneti otthonból, két kisfiú pedig
Ceredről. Az első félév után a zabari átmeneti otthonból érkezett tanuló családjával
Salgótarjánba költözött, így jelenleg 15 fő az osztálylétszám.
Ceredi: 2 tanuló, zabari: 7 tanuló, szilaspogonyi: 6 tanuló, a nemek aránya 11 fiú és 4 lány.
Folyamatosan fejlesztettük a tanuláshoz szükséges pszichikus funkciókat, alapvető
képességeket: a figyelem tartóssága, tudatossága, a feladattudat, a kivárás képessége,
differenciált látási és hallási megfigyelések, mozgáskoordináció, finommozgások, beszéd- és
beszédértés, a tanulás iránti érdeklődés, a motiváltság erősítése és továbbfejlesztése. Nagy
segítség volt számunkra Fekete Enikő fejlesztőpedagógus, aki az első félévben négy tanulóval
foglalkozott heti két órában. A második félévben több tanuló esetében megtörtént a komplex
vizsgálat a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál, így öt tanuló fejlesztését Molnár
Ágnes Borbála tanító vette át.
A digitális munkarend bevezetése miatt négy tanuló vizsgálata június hónapra tevődött át,
sajnos közülük ketten nem jelentek meg a szakszolgálatnál. A szülőkkel egyeztetve
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folyamatban van az újabb időpont kérése. A két lefolytatott vizsgálat szakvéleménye még nem
érkezett meg intézményünkhöz.
Az első osztályos gyerekek magatartására jellemző, hogy felnőttekkel és társaikkal
együttműködők, segítőkészek. Legtöbbjük illem- és tisztelettudó. Tanórán kívül nagyon
szerettek játszani. Ilyenkor főleg építettek, kirakóztak és szerepjátékokat játszottak – játékaikba
beépítették az iskolai tapasztalatokat. Emellett sokat színeztek és rajzoltak. Tanórákon
mindenki igyekezett képességeinek megfelelően a legjobban teljesíteni. Többnyire
fegyelmezetten dolgoztak, aktívak, igyekvők, együttműködők. A tanórákat általában végig
tudtuk dolgozni.
Újdonságként jelent meg az órákon a csoportmunka, a Differenciált Fejlesztés Heterogén
Tanulócsoportokban (DFHT), illetve a Differenciált Fejlesztés Heterogén Tanulócsoportokban
– Komplex Instrukciós Program (DFHT-KIP) órák keretében. Meglepő módon szerettek
csoportban dolgozni és bár többnyire még felemásak voltak a csoportmegoldások, de a közös
munka már eredménnyel zárult és véleményem szerint ez nagy siker ilyen korú gyerekeknél.
A hétfő reggel a Komplex Alapprogramnak köszönhetően ráhangolódással indult, amely
különösen fontos számunkra, hiszen ezen az órán készültünk fel közösen a hétre. Relaxáltunk,
beszélgettünk, énekeltünk, rajzoltunk. A tanórán kívüli alprogrami foglalkozások is rendkívül
népszerűvé váltak az elsősök körében. Jó példa erre, hogy sok esetben a szerepjátékaik is az
alprogrami foglalkozásokról szóltak.
Szintén az idei tanév újdonsága volt a Boldog iskola program keretében a Boldogórák
megtartása. Külön segítséget jelentett ebben a Boldogságóra munkafüzet, amelyet tizenhárom
tanuló részére tudtunk megvásárolni. Nagyon szerettek a munkafüzetben dolgozni, valamint a
havonta esedékes témákról beszélgetni, rajzolni. Bízunk benne, hogy a Boldog Iskola
programban 2020/2021-es tanévre benyújtott pályázatunkat sikeresen bírálják el és
folytathatjuk tevékenységünket.
A félév folyamán népdaléneklési versenyen vettünk részt. Helyezést ért el Radics Emília – 3.
helyezett.
A Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület rajzpályázatára küldtük be
munkáinkat – Az én karácsonyom rajzversenyen jutalmazták Horváth Brendon József és Susán
Patrik munkáját.
Radics Emília tanulónk fellépett a Zabari Hidegfesztiválon is.
A Meseország-Tündérország Mesefesztiválunkon három tanuló képviselte az osztályt: Oláh
Alina Stella, Susán Patrik és Tóth Ádám László. A diákok közül Oláh Alina Stella nyerte el a
Medvesaljai Mesemondó-címet.
Az év folyamán nyolc tanulónk vehetett részt Salgótarjánban a Zenthe Ferenc Színház
előadásain. Nagy élmény volt a gyerekeknek és örömmel meséltek róla osztálytársaiknak.
Sajnos el kell mondani, hogy jelentős problémát okoztak a hiányzások, több tanuló hiányzott
igazolatlanul és van olyan diákunk, aki több mint 100 órát hiányzott igazoltan az iskolából.
Igazolt hiányzás 1001 óra (hozott igazolt hiányzás 108 óra), igazolatlan hiányzás 27 óra (öt
tanuló).
A szülőkkel folyamatos a kapcsolattartás – jól működött a zárt Facebook csoport, ahol minden
információról azonnal értesültek a tagok, valamint többnyire figyelemmel kísérték gyermekük
magatartását és szorgalmát az üzenőfüzetek segítségével.
Különösen fontossá vált ez a kapcsolattartás a koronavírus járvány miatt 2020. március 16-án
bevezetett digitális munkarend során. Több platformon is értekeztünk a szülőkkel: továbbra is
működött a Facebook csoport, emellett kialakítottunk egy közös Messenger csoportot és a Kréta
üzenetküldő, valamint házi feladat feltöltő funkcióját is igénybe vettük. Tapasztalatunk alapján
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elmondható, hogy első osztályban azoknál a családoknál működött sikeresen vagy többkevésbé zökkenőmentesen a digitális oktatás, ahol a szülők mindvégig partnerek voltak és időt,
valamint energiát nem sajnálva segítették gyermeküket. Többen elmondták, hogy ez a
kötelességük és szívesen vállalták ezeket a feladatokat. Úgy vélem ezekkel a családokkal a
digitális térben szorosabb lett a kapcsolat, amit bízunk benne, továbbra is sikerül fenntartani.
Osztályunkban három tanulót nem sikerült elérnünk digitálisan, ők papír alapon kapták hetente
a feladatokat, hogy velünk egy ütemben tudjanak haladni. Az ő esetükben igénybe vettük
Tóthné Gál Éva, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat helyi munkatársának segítségét, aki
több esetben személyesen is felkereste a családokat, diákokat és sikeresen vette rá őket az
együttműködésre.
A gyerekek nagyon örültek a különböző online jutalommatricáknak, GIF-eknek, online
okleveleknek, illetve a postai úton kézbesített leveleknek, amelyekben mindig kaptak
színezőket, matricákat és leírtam mennyire büszke vagyok rájuk! Természetesen okleveles
elismerésben a szülők is részesültek.
Kitűnő tanulónk sajnos nincs, négy tanulónk szerzett a tantárgyak jelentős többségéből kiválóan
megfelelt értékelést: Balogh József Kevin, Horváth Brendon József, Horváth Kamilla és Susán
Patrik. Ők példamutató magatartásuk és szorgalmuk elismeréséért a koronavírus járvány miatt
a 2020/2021-es tanév megnyitóján vehetik át majd könyvjutalmukat és oklevelüket Kiss
Józsefné, intézményvezetőtől. Egy tanulónk – Bari Amadeusz Otelló – nem tudta teljesíteni
három tantárgyból az első osztályos követelményeket, ez az év számára előkészítő évfolyamnak
minősül és tanulmányait az első évfolyamon folytatja.
Úgy gondolom sikerült bensőséges, jó kapcsolatot kialakítani a gyerekekkel, hiszen
mindannyian szeretettel fordultak felénk, és elmondásaik alapján nagyon szerettek iskolába
járni.
Horváthné Világosi Boglárka
osztályfőnök
Ez a tanév volt számomra az első itt a ceredi Id. Szabó István Általános Iskolában.
Az első osztályban tanítottam a matematikát és a testnevelést, a felső tagozaton az 5., a 6., és a
7. osztályban a testnevelést.
Az első osztályban sikerült tanév végére eljutnunk a tananyag végére, befejeztük a tankönyv és
a munkafüzet feladatait is. Március 16- ától digitálisan folytattunk a munkát a gyerekekkel és
persze a szülőkkel. Ez a munkaforma egészen más és nagyon új volt számomra is. Ezalatt az
idő alatt rengeteget tanultam, sokat fejlődtem a digitális világban.
A tanulók többségével sikerült tartanom a kapcsolatot és naprakészen küldték vissza a
megoldott feladatokat. Ezeket minden nap frissen kijavítottam és küldtem az értékelést a
tanulónak. Összességében ezt az időszakot pozitívan értékelem.
Az első osztályosok nagy része tanév végére biztonsággal tájékozódott a húszas számkörben.
Vannak, akik eszköz segítségével és vannak, akik már fejben is ügyesen számolnak.
A testnevelés órákon eleinte nehézséget okozott a gyerekek fegyelmezetlensége, de a tanév
során egyre fegyelmezettebbek és egyre ügyesebbek lettek tanulóink. Nagyon szerették a labdás
feladatokat és szabadidőben szívesen rollereztek az udvaron.
Molnár Ágnes Borbála
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1.5. Nyolcadik osztályosok továbbtanulása
Név

Átlag

Továbbtanulás-felvételt nyert

Bada Artúr

3,47

HHH

Bari Krisztina
Evelin
Berki Viktor
Zoltán

2,6

Bogdán Katrin

3,6

Liptay Mezőgazdasági Iskola
Szécsény /kollégium –gazda - szakképző
Borbély Lajos Szakiskola – divatszabó - szakképző
(Arany János Kollégiumi Szakképző Program)
Stromfeld Aurél Gépipari Építőipari és
Informatikai Szakközépiskola – informatikai
rendszerüzemeltető - technikum
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakiskola
Salgótarján – szakács - szakképző
(Arany János Kollégiumi Szakképző Program)
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakiskola
Salgótarján – cukrász - technikum
Borbély Lajos Szakközépiskola – divatszabó szakképző
Borbély Lajos Szakközépiskola – divatszabó szakképző
Borbély Lajos Szakközépiskola -fodrász
(Arany János Kollégiumi Programelőkészítő+technikum)
Eventus Művészeti Szakgimnázium – grafikus technikum

---

4,2

Bogdán
Zsuzsanna

4,47

Danyi Rozália

2,8

Harkály
Vanessza
Horváth
Boglárka

2,67

Nagy Bence

Radics Vanda

3,93

4,0

4,8

Sulcz Viktória

4,87

Szabó Bernadett

4,2

Tajti Maján

4,4

Csonka Zsófia

3,8

Hizoh Ádám
Márk
Nádasdi
Bertalan
Benjámin

3,67
n.é

Balassi Bálint Gimnázium
(Arany János Tehetséggondozó Program)
Madách Imre Gimnázium Salgótarján
- emelt angol
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakiskola
Salgótarján – cukrász - technikum
Táncsics Mihály Szakgimnázium Salgótarján
ügyvitel – technikum
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakiskola
Salgótarján – eladó - technikum
BGSZC Budai Középiskola
igazolatlan hiányzás miatt nem értékelhető,
évfolyamot ismételni köteles.

HH

---

HHH

HH

HH

HH
---

HHH
-------

-------
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1.6. Beszámoló a napközis és tanulószobás csoportok munkájáról
Napköziotthon munkájának értékelése (3-4.osztály)
A csoport létszáma tanév elején 27 fő volt. Időközben két fő morzsolódott le.
Nehéz volt az indulás. A nagy létszám és több gyermek magatartása nehezítette az egymáshoz
való alkalmazkodást, a kedvező délutáni együttlétet. A délutáni programokhoz /ebéd,
levegőzés-játék, tanulás, uzsonna, szabadidős foglalkozások/ kissé nehézkesen alkalmazkodtak
a tanulók. Karácsony környékére tehető a kis csoport összecsiszolódása. Ebben nagy szerepe
van annak, hogy a két osztályfőnökkel, Dániel Lászlónéval és Dániel Győzőnével napi szinten
kapcsolatot tartottunk, beszéltünk a gyermekekről, a felmerült problémákról, eseményekről.
Délutáni magatartásuk értékelésére és a faliújságon lévő táblázatba kerülésére érdemjeggyel
naponta az uzsonnát követően került sor.
Mindkét osztály számára külön füzetbe kerültek azon tanulók nevei illetve kirívó tettei, akik
magatartásukkal súlyosan sértették az iskola házirendjét. Az osztályfőnökök ezeket
rendszeresen figyelemmel kísérték, megbeszélték a gyermekekkel és beszámították
osztályukon belül a havi magatartási értékelésükbe.
A félévtől eltelt időszakban nyugalmasabbak, tartalmasabbak voltak a délutánok.
Figyelmesebbek, türelmesebbek lettek egymással a tanulók. Jobban kihasználták a tanulási időt.
Egyre több szorgalmi feladatot is megoldottak, kutattak a neten egy-egy leckéhez, feladathoz.
Általánossá váltak a csendes, elmélyült beszélgetések, játékok a gyermekek között. Szerettek
az udvaron játszani, szívesen mentek könyvtárba vagy kézműveskedtek, sportoltak,
fejlesztették informatikai ismereteiket.
A tanulási időt a többségük iparkodott kihasználni, önállóan elkészíteni és megtanulni a leckét.
A segítségre szorulók úgy gondolom megkapták a megfelelő segítséget. Előfordult
csoportmunka illetve párokban is tanultak időnként. Többségük ügyelt a rendre, a tisztaságra,
az illemszabályok betartására, sőt erre egymást is figyelmeztették már.
Azonban még mindig előfordultak kifogásolható magatartási esetek.
Sajnos a koronavírus miatt kialakult helyzet nem tette lehetővé a szokásos tanév végéig való
működését a napközinek, de az együtt eltöltött időszak azt hiszem mindenképpen javára
szolgált a tanulóknak, nevelőknek egyaránt.

Purgerné Tajti Zsuzsanna
napközis nevelő
A tanulószoba munkájának értékelése (5-8. osztály)
A 2. félév munkájának értékelése
Ebben a tanévben a 2. félév közösen eltelt időszaka nagyon rövidre sikeredett. Az utolsó
iskolában eltöltött napunk március 13-án volt, ezen a napon ünnepeltük az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc évfordulóját.
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Ebben a szűk másfél hónapban a tanulószoba létszámában nem történt változás. A tanulási kedv
tekintetében kis javulást tapasztaltam. A legtöbb gyerek arra törekedett, hogy javítson a félévi
jegyein. A szabadidőben nagyon szívesen használták az interaktív tábla adta lehetőségeket,
továbbra is kedveltek voltak a kézműves jellegű tevékenységek.
Március 16-án új, eddig ismeretlen világ köszöntött be. A gyerekek online kapták a feladatokat,
interneten keresztül tartottuk a kapcsolatot velük. Igyekeztünk minden segítséget megadni
nekik, hogy sikeresen teljesíthessék a 2. félév követelményeit. Főleg kreativitást igénylő,
problémamegoldó jellegű feladatokat kaptak. Ők természetesen a játékos feladatokat kedvelték
a legjobban. A félév utolsó 2 hetében konzultációkra került sor, ahol felzárkóztatás és további
segítségadás történt a rászoruló gyerekek részére .
Örömmel dolgoztam ezzel a csoporttal . Köszönöm kollégáim minden segítségét.
Cene Bálintné
tanulószobai csoport vezető

1.7. Sport- és testnevelés, mozgáskultúra az iskolában
A felső tagozatos testnevelés óráim többsége jó hangulatban telt. A gyerekek megszokták, mit
kérek, hogyan épül fel az általam tartott testnevelés óra és az együttműködésnek köszönhetően
sokszor volt játék is az órákon.
Sajnos a kialakult helyzet miatt ebben a tanévben nem tudtuk mérni a tanulók fizikai állapotát
a NETFIT mérésekkel, mert ennek az ideje pont az április, május hónapok lettek volna.
A tanév során lehetőségünk volt sportversenyek rendezésére. Tanév elején szeptemberben
futóversennyel kedveskedtünk tanulóinknak a Diáksport napja alkalmából, majd kapcsolódtunk
a Világ Gyalogló Naphoz is.
Decemberben megrendezésre került a Mikulás- kupa a felső tagozatos tanulók számára. Ez a
foci- kupa itt már hagyománynak számít, a gyerekek nagyon várják, szeretik.
Tanulóink részt vettek a téli túrán is, amikor a felső tagozatosok Bakóháza felé mentek, az
alsósok pedig a határhoz kirándultak.
Az egészséghét keretén belül az alsó tagozatosoknak rendeztünk sorversenyeket a kollégákkal.
A digitális tanrendben minden nap igyekeztem változatos és a tantárgyi követelményeknek
megfelelő feladatokat továbbítani a tanulóknak. Szerencsére a többség tudott csatlakozni a
munkához és sikeresen küldték vissza a sportágakkal kapcsolatos kvízjátékok és sport totók
megoldásait.
Molnár Ágnes Borbála
szaktanár
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2. Beszámolók a munkaközösségek munkájáról
Alsós munkaközösség beszámolója
Az alsós munkaközösség tagjai:

Munkaközösség vezető:

Kiss Józsefné – igazgató
Dániel Győzőné- 4. o. osztályfőnök
Bálintné Kőhalmi Csilla -2. o. tanítónő
Varga Lászlóné – 2. o. osztályfőnök
Horváthné Világosi Boglárka – 1 .o. osztályfőnök
Molnár Ágnes Borbála tanítónő
Dániel Lászlóné - 3.o. osztályfőnök

A 2019/20-as tanévet 4 alsó tagozatos osztállyal és egy összevont/3-4.o./ napközis csoporttal
kezdtük.
Bevezetésre került a Komplex Alapprogram.
Kiemelt feladataink a tanévben:
Az alapkészségek kialakítása, fejlesztése, megszilárdítása, a logikus gondolkodás, az értő
olvasás, az íráskép fejlesztése.
A lemorzsolódás csökkentése, méltányosság biztosítása.
A tanórai és a tanórán kívüli fegyelem megkövetelése, egymás tisztelete, segítése.
Az e-napló naprakész, pontos vezetése.
Az 1. osztályos tanulók beilleszkedésének segítése.
Nyugodt,
kiegyensúlyozott, következetes, gyermekközpontú
légkörben történő
személyiségfejlesztés.
A tanulói teljesítmények folyamatos mérése, értékelése, pozitív példák kiemelése. Az első
osztályosok részképességeinek mérése. /DIFER/
Szöveges értékelés elkészítése az adott évfolyamokon /1.o. és 2.o. félév/.
Iskolai dokumentumok pontos, naprakész vezetése./e-naplók, tanulók értékelése a házirendben
meghatározottak szerint /szabályoznunk kell/, tanmenetek, anyakönyv, fejlesztési tervek/
A lemaradó tanulók segítése, felzárkóztatása, differenciálása, személyre szabott egyéni
foglalkoztatás, bánásmód tanórákon és azon kívül.
Intézményünkben működik az /ILMT /Iskolai Lemorzsolódás Megelőzését Támogató
Pedagógiai Rendszer/ Integrációs Felkészítésért Felelős munkaközösség.
Fontos feladatunk a tehetséggondozás, képességfejlesztés /szakkörök, tanulmányi- és sport
versenyeken való részvétel, házi népdaléneklési verseny, házi mesemondó és versmondó
verseny, házi levelezős versenyek szervezése magyar nyelv és matematika tantárgyakból
/3 forduló + döntő/.
Szakmai, módszertani segítségnyújtás.
„Jó gyakorlat átadása” címmel bemutató óra, vagy órarészlet felvételét, majd ennek
megbeszélését tervezzük. Fókuszálunk a hátránykompenzációra, a differenciálás
megvalósítására.
Felsős kollégáinkkal egységes nevelési-oktatási elveket követve folyamatos kapcsolattartásra
törekszünk.
Nagy figyelmet fordítunk a magatartás formálására, a viselkedéskultúra, beszédkultúra, a
személyes higiénia /helyes étkezési szokások, tisztálkodási szabályok és szokások/
fejlesztésére. Következetesen alkalmazzuk, betartatjuk a „Házirend” előírásait.
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Tanulóinkkal részt veszünk iskolai és iskolán kívüli ünnepélyeken, rendezvényeken,
színházlátogatáson.
Aktívan tevékenykedünk diákönkormányzatunk munkájában.
Együttműködés a napközis nevelőkkel, könyvtárossal /rendszeres könyvtárlátogatás/,
plébánossal, hitoktatóval, gyermekvédelmi felelőssel, az iskolában működő művészeti
iskolával.
Jó kapcsolat fenntartása a helyi gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal, védőnővel,
polgárőrséggel, önkormányzatokkal, „Négy Tó Panzió”-val, Tarnamenti Hagyományőrző és
Kulturális Egyesülettel.
Kapcsolattartás a szlovákiai magyar iskolákkal. /Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából egy
közös éneklést tervezünk./
Alsós munkaközösségünk megfontolja, hogy a mesemondó fesztiválunk belső verseny legyene. Ezt az októberi foglalkozásunk alkalmával fogjuk eldönteni.
A szülőkkel való kapcsolattartást továbbra is kiemelten kezeljük.
Eredményesebb munkavégzésünk érdekében igyekszünk megnyerni a szülőket. Rendszeresen
tájékoztatjuk őket fogadóórákon, szülői értekezleteken, e-napló bejegyzésein keresztül, üzenő
füzetek útján gyermekük munkavégzéséről, tanulmányi munkájáról, magaviseletéről.
Szeretettel hívjuk, várjuk a szülőket rendezvényeinkre, ünnepélyeinkre.
/esetmegbeszélések- kihelyezett , szülői értekezletek, fogadóóra, Szülői klub, IFM Szülői
Fórum, nyílt tanítási napok, farsangi karnevál, iskolai vers- és mesemondó versenyek,
ünnepélyek/
Az óvoda – iskola kapcsolatának erősítése érdekében nagy hangsúlyt fektetünk az
együttműködésre. Az eddig kialakult jó kapcsolatot továbbra is fenn tartjuk.
/közös ünnepek / figyeljünk arra, hogy kerüljenek meghívásra az óvodások okt. 23., és márc.
15-ei ünnepségeinkre/ programok szervezése, óvónők, óvodások látogatása az iskolában;
tanítók látogatása az óvodákban, munkamegbeszélések/.
Fontos feladatunk az alsó tagozatból a felső tagozatba kerülés segítése is.
Nagy figyelmet fordítunk a digitális térrel összefüggő, tanulókat érintő helyzetek, sérelmek
kezelésére. Resztoratív sérelemkezelés előtérbe helyezése.
Tanulóinknak a tanév során több alkalommal is színes program szervezése:
/ kirándulások, Mikulás délután, farsangi karnevál, gyermeknap, helyismereti nap, sportnap/
Mivel az előző években elkezdett pályázatok /Norvég: Egészséghét; TÁMOP: 3 hetet
meghaladó karácsonyi projekt, roma témahét/ eredményesek és hasznosak voltak, ezért további
megvalósításukat munkatervi feladatként végezzük.
Folytatódó pályázataink:
3.1.7-16 „Esélyteremtés a köznevelésben”
Támogató szakértők: Varga Lászlóné, Simonné Lőcsei Mónika
A központilag támogatott témahetek megvalósítását tervezzük.
Induló pályázatunk:
Boldog iskola
Várhatóan induló pályázatunk:
ÖKO Iskola – elindítjuk benne a munkát
Munkaközösségünk továbbra is figyelemmel kíséri a törvényi változásokból adódó egyéb
feladatokat.
E célok és feladatok jegyében állítottuk össze éves munkánkat, foglalkozásainkat:
1. foglalkozás: /augusztus 26./ Éves munkatervünket állítottuk össze.
2. foglalkozás: /szeptember 5./ A Komplex Alapprogram beépítése tanmeneteinkbe.
3. foglalkozás: /október 15./ Versenykiírás elkészítése házi levelezős versenyeinkhez,
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valamint megbeszéltük házi ének, mesemondó és versmondó
versenyeink szervezési, lebonyolítási feladatait.
4. foglalkozás: /január 16./ Konzultáció az óvodapedagógusokkal
Az első osztályos gyermekek beilleszkedése az iskolai életbe
Az első osztályosok DIFER mérésének eredménye
Ezt követően az óvodapedagógusok tájékoztattak bennünket a 2020/21-es
tanévben várható első osztályosokról és DIFER méréseik eredményeiről.
Kötetlen beszélgetésünk során hangsúlyoztuk a további jó szakmai kapcsolatot
és egymás munkájának segítését.
A második félévben terveink között szerepelt, de a rendkívüli helyzet miatt elmaradt /a
következő tanév feladata lesz/:
5. foglalkozás: „Jó gyakorlat átadása” – intézményen belüli hospitálás
Óra vagy órarészlet videofelvétele, megbeszélése.
Határidő: február
Felelős: Varga Lászlóné
Dániel Lászlóné
6.- 7. foglalkozást együtt tartottuk (június 24.):
2020-as NAT-ra épülő kerettantervek
Helyi Tantervek kidolgozása
Felelős: Kiss Józsefné igazgatónő
Dániel Lászlóné
minden tag
Éves munkánk értékelése a tanév végi felmérések eredményeinek tükrében
/magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyak tekintetében./
Határidő: június 24.
Felelős: Dániel Lászlóné
minden tag
Év végi felméréseink eredményei:
Osztályok
Tantárgyak
Szövegértés
Hangos olvasás

Írás- helyesírás

Nyelvtan
Matematika

1.

2.

kiváló: 5; jó: 4; 71,7%
megfelelő: 1
10 tanuló
kiváló: 5; jó: 5;
90%
megfelelő: 4;
10 tanuló
felzárkózt.: 1kiváló: 6; jó: 6;
_
megfelelő: 2;
felzárkózt.: 1
80,93%
13 tanuló
nem írtak
89%
13 tanuló

3.

4.

70%
/12 tanuló/
66%
/10 tanuló/

63%
/14 tanuló/
74%
/14 tanuló/

85%
/11 tanuló/

_

75%
/11 tanuló/
61%

65%
/14 tanuló/
68%
/12 tanuló/
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A tanév végi mérések a digitális tanrendben házi dolgozatként készültek, nem relevánsak, de
fontosnak tartottuk mégis megírásukat egyrészt, mert tanmeneteinkben tervezve voltak,
másrészt a tanulók szempontjából, hogy érezzék, lezárult egy folyamat.
Fontosabb tevékenységeink voltak a tanév folyamán:
Szeptember: Igényesen dekorált tantermekben kezdtük a tanévet.
Átdolgoztuk, kiegészítettük tanmeneteinket a Komplex Alapprogramnak
megfelelően. Tanmeneteinket elektronikus formában is elkészítettük.
„ Bűn- és balesetmegelőzés” címmel akadályversenyen vettünk részt.
Tanév indító szülői értekezletet tartottunk, ahol a részvétel megfelelő volt.
Szeptember 30. – október 4-ig „A világ legnagyobb tanórája” című projektben
az alsó tagozatos tanulók immár 5. alkalommal vettek részt. Fő témája: A
biodiverzitás, a biológiai sokféleség megőrzése volt.
Megvalósító: Bálintné Kőhalmi Csilla tanítónő
A Magyar Diáksport Napja – 2019 m-es futás volt.
Első osztályban bevezettük a „Boldogságóra” programot.
Megnyertük az ÖKO-Iskola pályázatot és elindítottuk a munkát.
Október:

Az aradi vértanúkra emlékeztünk osztálykeretben.
Elkezdődött a bérletes színházlátogatás, melynek keretén belül 14 gyermek jár
az előadásokra. Ebben a tanévben is az iskola vásárolta a bérleteket, és
jutalomból azok a tanulók vehetnek részt az előadásokon /1.-4. osztályból
elosztva/, akik jó tanulmányi eredménnyel és magaviselettel rendelkeznek. Az
utaztatást térítésmentesen az önkormányzati kisbuszokkal tudjuk megoldani.
Az Id. Szabó István Nap alkalmából megemlékező műsort nézhettünk meg az
iskolában a 6. osztályosok előadásában.
Október 23. alkalmából színvonalas iskolai szintű ünnepségen vettünk részt a
Faluházban. A műsort a községi ünnepségen is előadták a 7. osztályos tanulók.
Világgyalogló Nap – /alsós tanulóink felgyalogoltak a határig/
Beneveztünk házi levelezős versenyeinkre.

November:

A nyílt tanítási napokon kevés szülő jött el az alsós tanórákra.
Az óvodapedagógusok meglátogatták az első osztályosokat.
Az egészséghét programjai /norvég pályázat/színesek voltak, jól sikerültek. /
sorverseny; ANTSZ előadás a higiénéről, az egészséges életmódról, Rendőrségi
előadás: Bűnmegelőzésről, gyümölcssaláta készítés/.
Elindítottuk házi levelezős versenyeinket „Arany toll” nyelvtan, helyesírásból,
valamint matematika tantárgyból „Törd a fejed!” címmel /1.-4. osztályokban.
Fogadóórát tartottunk, ahol a látogatottság nagyon alacsony volt.
Tanulóink jól szerepeltek a házi énekversenyen. Köszönet Varga Lászlóné
kolléganőnknek, aki színvonalasan megszervezte ezt a rendezvényt.
Varga Lászlóné kolléganőnk belső értékelése a 8 kompetenciaterület mentén.

December:

A Komplex Alapprogram bevezetése kapcsán óralátogatás volt a 2. osztályban
/magyar nyelv/, 3. osztályban /matematika és magyar nyelv/., és a 4. osztályban
/magyar irodalom, vizuális kultúra/. A konzultáción szakmai támogatónk
nagyon elégedetten nyilatkozott minden megtekintett óráról.
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Megtörténtek a DIFER mérések az első osztályban.
Osztályainkba vártuk ünnepi műsorral a Mikulást, bensőséges keretek között.
Mikulás túrán vettünk részt.
Az ünnepekhez kapcsolódóan színházi előadás volt a Faluházban
kisdiákjainknak – „Csillagot láttunk” címmel, mely a Balassi Bálint Megyei
Könyvtár programja volt.
IFM Szülői Klubot szerveztünk Zabaron az EFOP 3.1.7-16 „Esélyteremtés a
köznevelésben” projekt kapcsán. Hasznos volt, mert a meghívott szülők
többsége eljött a beszélgetésre. /10 meghívott szülőből 8 vett részt/
A három hetet meghaladó projekt keretén belül került sor „Karácsonyi témahét”
megvalósítására /TÁMOP/ pályázaton belül: alsós kisdiákjaink osztályaink és
iskolánk dekorálásában, karácsonyi rajzversenyen, az adventi gyertyagyújtás
műsoraiban vettek részt.
Utolsó mozzanatként iskolánk és falunk közösségének előadott igényes, szép
karácsonyi ajándékműsor adta meg a hangulatot a legszebb családi ünnepre.
Január:

Január 8-án elkezdődött a Lázár Ervin Program, melynek keretén belül elsőként
a 3. osztály egy színházi előadáson vett részt Salgótarjánban a Zenthe Ferenc
Színházban.
Elkészítettük félévi felméréseinket és értékeléseinket.
Megtartottuk házi mesemondó versenyünket az iskolában, Horváthné Világosi
Boglárka szervezésében. 9 óvodás, 18 alsó tagozatos és 4 felső tagozatos tanuló
részvételével. Jó szervezés, tartalmas, szép délelőtt volt.

Február:

Megtartottuk félévi szülői értekezletünket, ahol értékeltük az addig elvégzett
munkát.
Iskolánk farsangi báljára színvonalas műsorral készítettük tanulóinkat.
Ebben a hónapban folytatódtak házi levelezős versenyeink /”Arany toll” , „Törd
a fejed!” 2. forduló/

Március:

A március 15-re rendezett ünnepi műsort a 4. osztály adta elő Dániel Győzőné
felkészítésével az iskolában. A vírushelyzetre való tekintettel, külön az alsó majd
a felső tagozatnak. Látványos, igényes, szép műsor volt.

A 2020. március 14-én megjelent kormányhatározat szerint 2020. március 16-ával tantermen
kívüli, digitális munkarend került bevezetésre a COVID-19 járványveszély miatt. A bejelentést
követően értekezlet keretében jelöltük ki az előttünk álló feladatokat. Elsődleges célunk az
online tanítás feltételeinek megteremtése, az oktatás zavartalan folytatása volt. Azonnal
kiválasztottuk azokat a felületeket, (Facebook csoportok, Messenger) amelyen keresztül az
online kommunikáció megvalósulhatott. Összegyűjtöttük a tanulók elérhetőségeit, felvettük a
kapcsolatot a szülőkkel. Felmértük, a tanulók otthoni lehetőségeit, milyen eszközökkel
rendelkeznek (számítógép, laptop, táblagép, telefon).
A tanrend alapja továbbra is az iskolánkban elfogadott tantárgyfelosztás, figyelembe véve az
érvényes órarendet, tanmeneteket - ezek alapján ütemezve a feladatokat, folytattuk a
tanulócsoportok fejlesztését. Kiemelt figyelmet fordítottunk a hátrányos helyzetű, illetve a
lemaradó tanulók felzárkóztatására, tanulásuk differenciált támogatására is.
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Mindannyian segítettük a tanulókat megbirkózni a kialakult helyzettel, útmutatást adtunk a
helyes napirend kialakításához, feladatmegoldásban, tanulásmódszertani segítséget
nyújtottunk.
Iskolánk pedagógusai „Messenger csoportban” segítették egymás munkáját.
A dokumentáció a KRÉTA (Regisztrációs és tanulmányi) alaprendszeren keresztül történt.
Ezt a helyzetet a tanulók nagyon változóan élték meg. Voltak, akik a járványhelyzetet előre
hozott nyári szünetnek gondolták, de voltak olyan visszajelzések is, hogy a gyerekeknek
hiányzik az iskola, a megszokott közösség, rendszer. Azok, akik szeretnek tanulni, sokkal
jobban viselték a digitális környezetben történő oktatást, mint azok, akik nem.
Kicsit féltünk, hogy a folyamatos személyes jelenlét hiányában hogyan fog működni a
motiváció, de azt vettük észre, hogy a tanulókat hatékonyan ösztönzi a dicséret, a személyre
szabott üzenet, a folyamatos értékelés, az elvégzett feladatok pozitív véleményezése.
Komoly figyelmet kellett fordítanunk a lemaradó, nehéz helyzetben lévő diákokra. Nem
minden tanuló tudott határidőre elkészülni a kiadott feladatokkal. Előfordult, hogy egy
családban osztozni kellett az eszközön, mivel több gyerek is volt, illetve a szülő nem tudott
segíteni. Ebben a munkában komoly erőfeszítéseket tettünk, minden eszközt és fórumot
használva igyekeztünk kapcsolatot tartani a tanulókkal, segíteni csatlakozásukat a digitális
oktatáshoz. Az eszközzel, illetve nem megfelelő eszközzel vagy digitális tudással nem
rendelkező otthonokba papír alapon juttattuk el a tananyagot.
A megoldásokat személyre szólóan ellenőriztük, a hibákat javítva jeleztünk vissza a tanulóknak
és javíttattuk azokat. Az órák és a kiadott házi feladatok rögzítésre kerültek a Kréta rendszerben.
A tanulók az elvárt létszámban folyamatosan részt vettek az oktatásban. Ahol e téren
hiányosság volt tapasztalható, ott az osztályfőnök állandóan dolgozott a megoldáson.
Úgy gondoljuk, hogy vannak a digitális alapú oktatásnak olyan elemei, amelyeket a
későbbiekben is fel tudunk használni. Jelenleg egy újfajta tudás jött létre, amelynek meglesz a
haszna, és a tapasztalatokat, a módszereket beépíthetjük a jövő oktatásába. Mindannyian
jártasságot szereztünk az online tanításban, tanulásban, így könnyebben fogjuk elérni a
tanulókat, mint korábban, és a hiányzó diákok is egyszerűbben tudják majd pótolni
lemaradásukat.
Digitálisan tartottuk azokat az emléknapokat, melyek munkatervünkben szerepeltek. (Föld
Napja, Víz Világnapja, Nemzeti Összetartozás Napja)
Június 2-11-ig felzárkóztató foglalkozásokat tartottunk azoknak a tanulóknak, akik valamilyen
okból nem tudtak bekapcsolódni a digitális oktatásba, illetve rendszertelenül dolgoztak ebben
az időszakban. 1-4. osztályban 14 tanuló vett részt a foglalkozásokon. Hasznos volt, így ezekkel
a tanulókkal is meg tudtuk íratni a tanév végi felméréseket.
Június 15-16-án továbbképzésen vettünk részt a 3.1.7-16 „Esélyteremtés a köznevelésben”
című projekt kapcsán.
Dániel Lászlóné
munkaközösség-vezető
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Felsős munkaközösség beszámolója
Az idei tanévben a felsős munkaközösség tagjai:
Farkas Lajos – tanár (Matematika, Informatika)
Fónad Éva – tanár (Történelem, Magyar nyelv és irodalom, Roma/cigány nemzetiségi
népismeret, Hon- és népismeret)
Misztarka Istvánné – tanító (Vizuális kultúra, Erkölcstan)
Kovácsová Veronika – tanár (Biológia, Angol nyelv)
Klárik Edina – tanár (Biológia, Természetismeret, Magyar nyelv és irodalom)
Simonné Lőcsei Mónika – intézménvezető helyettes
Molnár Ágnes Borbála – tanító (Testnevelés és sport)
Széky Miklós László – tanár (Földrajz, Technika, életvitel és gyakorlat)
Munkaközösség vezető: Foglár Gabriel – tanár (Történelem, Magyar nyelv és irodalom)
A felsős munkaközösség megbeszélést tartott az éves munkaterv elkészítésekor:
a tanév feladatainak meghatározásáról, a határidők beosztásáról, az óralátogatások időpontjáról.
Az évre hat ülést és egy óralátogatást terveztünk.
Szeptember 16-ig elkészültek a tanmenetek, a szükséges módosítások: az új óraszámok,
tankönyvek, egyéb változások szintén bekerültek a tanmenetekbe. A tanmenetek elektronikus
formában is archiválásra kerültek. (Tudomásom szerint van még 1 olyan kolléga aki nem
teljesítette ezt a kötelezettségét).
Szeptember második felében sor került a tanmenetek ellenőrzésére is.
Beindítottuk a roma nemzetiségi színjátszó szakkört, délutáni szabadidős foglalkozásokat,
korrepetálásokat, tehetséggondozást, tanulószobát.
Tovább folytatjuk az EFOP 3.1.7 pályázat előkészítését, lebonyolítását és az ehhez kapcsolódó
egyéb teendők leghatékonyabb elvégzését a pályaorientáció és az intézményi kommunikáció
fejlesztése területén.
Az első munkaközösségi foglalkozáson megbeszéltük az eddigi tapasztalatokat: a tanulók
magatartási problémáival és a tanév új kihívásaival kapcsolatosan. A tanévben tervezett
értekezleteket megtartottuk.
Az év közben tervezett óralátogatásunk a digitális oktatás miatt elmaradt, ezt az következő
tanévre tervezzük majd be és a hozzá kapcsolódó munkaközösségi értekezletet is.
Az utolsó ülésünket június 23.-án tartottuk meg ebben az évben.
I.






Kapcsolattartás a szülőkkel:
Szeptemberben megtartottuk a tanév első szülői értekezletét. Tájékoztattuk a szülőket a
tanév aktuális rendjéről, feladatairól.
A szülők a félév során a megjelölt időpontokban fogadóórára jöhettek a kollégákhoz,
azonban folyamatos probléma, hogy alig pár szülő használja ki az alkalmat ekkor találkozni
a tanárokkal.
A hetedik és nyolcadik osztályos tanulók szülei pályaválasztási tanácsadáson vehetnek részt
Misztarka Istvánné és Foglár Gabriel kollégáinknál november 26-án.
A félév során folyamatosan kaptak értesítést, jelzőlapot a szülők és az illetékes intézmények
a felmerülő problémákról, de az osztályfőnökök is megkapták az értesítéseket.
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A március 16-tól tartó digitális oktatás időszakában folyamatos kapcsolatban voltunk a
szülőkkel, üzenetekkel, telefonhívásokkal tudtuk tartani a kapcsolatot.
Rendezvények, versenyek, ünnepek, szabadidő:
Szeptemberben került sor a hagyományos bűn- és baleset megelőzési őszi
akadályversenyünkre.
Ebben a hónapban az Európai Diáksport napján a 2019 méteres futást megszerveztük
diákjaink számára.
Szeptember 24.-én a Diákönkormányzat tagjai megtartották a Diákközgyűlést.
Október 1.-én zenei világnapot ünnepelhettünk rádiós műsorral.
Október 6-án az osztályok megemlékeztek az aradi vértanúkról a történelem tanárok
segítségével.
Október 15-én a 6. osztály műsorát tekinthettük meg iskolánk névadójának tiszteletére.
Október 18-án Pályaorientációs napon vehettek rész iskolánk tanulói, ahol iskolánk külső
segítséget is kapott a Pegazus Élményközponttól.
Október 22-én került sor a 7. osztályosok szereplésével a hagyományos október 23. ünnepi
megemlékezésre a Faluházban.
7-8-adik osztályos tanulóink szeptember 15.-én pályaválasztási kiállításra látogattak
Salgótarjánba.
A nyílt tanítási napokon, november 12-13-án a tanulók szülei vettek részt.
November 18-22. között egészséghetet szerveztünk, ami nagy sikert aratott tanulóink
körében.
A Véradók napján november 27.-én rádiós műsort hallgathattunk meg.
A diákok Mikuláskupán mérhették össze ügyességüket december 18.-án.
A Mikulás látogatása a diákoknál december első hetében valósult meg.
November 29 – december 20. között a három hetet meghaladó projekt keretein belül vártuk
a Karácsonyt, s diákjaink a megvalósult programokkal kerülhettek egyre közelebb a
karácsonyhoz.
December 10-én megtartottuk első szülői klubunkat Zabaron.
November 27-én Népdaléneklési versenyen mérhették össze diákjaink énektudásukat,
néhány felső tagozatos diák részvételével.
A félév lezárása után az osztályfőnökök a bizonyítványokat sikeresen kiosztották a diákok
számára.
Az év során a diákok színházlátogatásokon vehettek részt, és a továbbiakban is lehetőségük
lesz erre a Lázár Ervin Program és a saját bérletek felhasználásával.
Fontos számunkra a pályaorientáció, ezért a 7-8 osztály tanulói megkezdték az ismerkedést
a helyben található szakmákkal. A nyolcadik osztály tanulóinak mindegyike felvételt nyert
az általa kiválasztott középiskolába, így tanulmányaikat a következő évben már ott
folytathatják.
8 tanuló az Útravaló ösztöndíj programban 4 pedagógus mentorálásával vesz részt ebben az
évben.
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Iskolánk sikeresen pályázott a Határtalanul c. programba, amelyben a 7. osztályos diákjaink
Erdélybe látogattak volna, azonban ez a program idén nem valósulhatott meg. Az idei évben
is pályázott iskolánk a programba.
Február 14-én iskolánk tanulói a Farsangi Bálon mutatták meg produkcióikat a nézők
legnagyobb örömére.
Megemlékeztünk a kommunista diktatúrák áldozataira osztálykereteken belül a történlem
órákon.
Március 2-6. között Pénzügyi tudatosság témahetet tartottunk.
Március 13.-án a felsőtagozat külön tekinthette meg a 4. osztály a forradalom és
szabadságharc emlékére készült műsorát.
Az összes tervezett, közösségi összejövetellel járó rendezvényük az év további részében
azonban elmaradt a járványügyi helyzet miatt.
A digitális térben megemlékeztünk vagy felhívtuk a gyerekek figyelmét a fontosabb
emléknapokra, világnapokra, mint pl.: A Föld Napja, a Víz Világnap, Nemzetközi
Vöröskereszt Nap, az Összetartozás Napja.
A tanév utolsó napjaiban egy a 3.1.7. Esélyteremtés a köznevelésben című kiemelt európai
uniós projekt keretein belül a tantestület részt vett PhD. Sipeki Irén főiskolai docens Asszertivitás tréning és Arizona módszer előadásán.

A felsős munkaközösség első féléves terveit, amelyeket kitűzött, teljesítette. A második félév
azonban nem úgy alakult, ahogyan azt elvártuk. Márciustól a járványügyi helyzet miatt az
iskolai oktatás helyett digitális távoktatás lépett életbe. Tanárainknak, diákjainknak és a diákok
szülőinek is kihívást jelentett ez az új oktatási forma. Megpróbáltuk ezt a bizonytalan helyzetet
a lehető legjobb módon kezelni. Szerencsére a korábbi továbbképzések és a tapasztalat
segítségével gyorsan tovább lendültünk az akadályokon. Ehhez adódott hozzá a tantestület
összetartása és az egymásnak nyújtott segítség is. A gyerekek közül voltak olyanok, akik
nagyon nehezen tudtak csak felzárkózni ehhez az új helyzethez, de elmondhatjuk, hogy a
gyerekek (szülői segítséggel az alsóbb tagozatok vonatkozásában) szorgalmasan küldték a kért
feladatok megoldásait. Az is elmondható, hogy voltak olyan gyerekek, akik nagyobb cselekvési
kedvet mutattak ebben az időszakban, így elgondolkodhatunk akár abban is, hogy ezeket az új
módszereket a későbbi osztálytermi munkában is használjuk. A tantestület tagjai, az
osztályfőnökök folyamatosan próbálták erősíteni a gyerekekben a velük való törődés érzését:
fotómontázst készítettünk, okleveleket kaptak a gyerekek és szülők is, minden osztályt külön,
az ő részükre létrehozott kommunikációs csoportban kaptak helyet. A tervezett osztályozó
vizsgákat online, skype beszélgetés formájában valósítottuk meg. Az utolsó két hétben a diákok
felzárkóztatáson vehettek részt. A 8. osztályban ballagás helyett rendkívüli osztályfőnöki órát
tartottunk, és egy ballagási búcsúvideó készült számukra.
Az erre az évre tervezett óralátogatást és szakmai beszélgetést a következő év első felére
tervezzük be.
A munkaközösség tagjainak köszönöm a folyamatos, kitartó munkát, támogatásukra
továbbra is számítok.
Foglár Gabriel
felsős mk. vezető
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Integrációs nevelés megvalósításáért felelős munkaközösség beszámolója
Iskolánkban 17 éve működik a halmozottan hátrányos helyzetű, a roma származású és
integrációs nehézségekkel küzdő, valamint az SNI-s tanulókat segítő program. Az Integrációs
stratégiát az IPR munkaközösség dolgozta ki az intézményi dokumentumokkal összhangban.
Célja továbbra is:
-Az elmúlt időszakban kialakított befogadó iskolarendszer és pedagógiai környezet fenntartása,
ahol az iskola és a pedagógus alkalmazkodik a gyermekek eltérő kulturális, képességbeli,
szociális, mentális és tanulási szükségleteihez.
-A halmozottan hátrányos helyzetű, és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai kudarcának és
lemorzsolódásának megelőzése, iskolai sikerességének elősegítése, ezáltal javítva esélyeiket a
munkaerő-piacon való érvényesülésre és a társadalmi beilleszkedésre.
-Az integrációs oktatási gyakorlat fenntartása.
Az IFM munkaközösség tagjai: Simonné Lőcsei Mónika
munkaközösség-vezető
Klárik Edina
továbbtanulás, pályaorientáció támogatása
Dániel Győzőné
óvoda-iskola átmenet támogatása
Foglár Gábor
módszertani adaptáció
Kovács Veronika
együttműködő partnerek bevonása
Varga Lászlóné
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, külső
kommunikáció
Az IFM csoport fő feladata az IPR alapú fejlesztési stratégia megvalósulásának menedzselése,
valamint az esélyegyenlőség és hátránykompenzáció megvalósulásának elősegítése. Ennek
részeként közösségépítő és személyiségfejlesztő programok és tevékenységek szervezése.
A tanév során végrehajtottuk a munkatervünkben rögzített feladatokat:
 Kollégáimmal a személyre szabott fejlesztés sokféle tanuló-megismerési eljárást
alkalmaztunk. A spontán vagy tervezett megfigyelés, dokumentumelemzés, szülői,
gyermekvédelmi, iskolaorvosi, védőnői (patronáló környezet) konzultációk,
esetmegbeszélések mellett figyelemmel kísérjük tanulóink fizikai állapotát, motivációit,
attitűdjét, kognitív stílusát, alkalmazott tanulási stratégiáit különböző mérőeszközök
(attitűd-skálák, kérdőívek) segítségével. Szükség szerint a Szakértői Bizottság, illetve a
Nevelési Tanácsadó, valamint az intézmény fejlesztőpedagógusa, az intézményt támogató
gyógypedagógusok segítségét is kérjük a tanulók képességeinek feltérképezése, az
optimális fejlesztési módszerek megválasztása, fejlesztési tervek kidolgozása érdekében.
SNI tanulóink ellátásában ebben a tanévben előrelépés, hogy utazó gyógypedagógus
kapcsolódott be a ellátásba heti 6 órában. Havi rendszerességgel foglalkozott zabari
tanulókkal a Jelenlétház projekt pszichológusa.
 Az év folyamán folyamatosan zajlott a különböző tanulást segítő tanulásszervezési
eljárások alkalmazása tanórai keretek között, mint a differenciálás, páros és
csoportmunkák, sor került kooperatív technikák alkalmazására, témahetek, projektek
megvalósítására, kéttanáros óramodell, az adaptív oktatás és az ETIPE módszertana
alkalmazására. Az intézmény alsó tagozatán szeptembertől bevezetésre került a Komplex
Alapprogram, melynek legfőbb célkitűzése a végzettség nélküli iskolaelhagyás
mérsékléséhez kapcsolódó intézkedések iskolai szintű támogatása. Ennek keretében
tanóráinkon alkalmazzuk a differenciált fejlesztés módszertanát heterogén
tanulócsoportban, valamint a komplex instrukciós programot. A programot komplexszé
tevő alprogramok iskolai gyakorlatba történő beemelésével komplex tanítási órákon és
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délutáni alprogrami foglalkozásokon igyekszünk javítani a tanulási eredményeket. Az első
félév folyamán módunkban állt élni a JTR nyújtotta lehetőségekkel is. Intézményünkben az
IKT eszközök napi alkalmazása teszi változatossá és hatékonnyá a tanórákat. Az integrációs
programban résztvevő tanulók számára a felzárkózás elősegítésére 15 csoportban, első
sorban a fő tárgyakból korrepetálásokat, 6 csoportban egyéni vagy kiscsoportos fejlesztő
foglalkozásokat, a tehetséggondozás előmozdítása érdekében házi, levelezős és
intézményen kívül szervezett tanulmányi, sport és művészeti versenyekre tanórán kívüli,
tehetséggondozó foglalkozásokon 10 csoportban felkészítéseket tartottak kollégáink. A
fejlesztést megalapozó tervek és a tanulók egyéni fejlesztésének értékelése, valamint az
önértékelés negyedéves rendszerességgel elkészültek. Törekedtünk az integrációs
felzárkóztatás dokumentációjának pontos vezetésére (feljegyzések, jelenléti ívek,
emlékeztetők, esetmegbeszélések).
A felső tagozatosok továbbtanulásának, pályaválasztásának elősegítése érdekében
tanulóink rendkívüli osztályfőnöki órák pályaorientációs tanácsadásán vehettek részt.
Rendszeresen, tervszerűen zajlanak a felső tagozaton olyan tanórák, melyek pályaismereti,
önismereti témákat dolgoznak fel. Figyelemmel kísértük volt tanulóink tanulmányi
eredményének alakulását a középiskolába lépést követően, ennek tapasztalatait a
későbbiekre vonatkozóan igyekszünk hasznosítani. Pályaorientációs tevékenységünk sikere
is, hogy végzőseink döntő többsége felvételt nyert a jelentkezéskor első helyen megjelölt
intézménybe.
Intézményünkben ebben az időszakban ismét nőtt a lemorzsolódásra veszélyeztetett
tanulók aránya. A beavatkozások ellenére ebben a félévben a lemorzsolódók aránya 23,6
%. Míg 2018-ban 56 tanulóból 16, 2019-ben 57-ből 12, idén 55 tanulóból 13 került a
veszélyeztetett kategóriába. Az augusztus 25-i javító vizsga idén öt lemorzsolódásra is
veszélyeztetett tanulót érintett, közülük hárman sikeresen magasabb évfolyamba léphettek,
két tanuló nem jelent meg a vizsgán, ők osztályt ismételni kötelesek.
Az intézményben folyó fejlesztés eredményét, valamint az iskolával kapcsolatos
aktualitásokat a szülői értekezleteken, személyes találkozások alkalmával tudtuk
megbeszélni a szülőkkel. Nyílt napunkon és a Szülői Fórumon az idén a várakozásnak
megfelelő létszámban jelentek meg a meghívott szülők, de e programok látogatottságának
növelése továbbra is kiemelt feladatnak tekinthető. Az új típusú fogadó órák látogatottsága
a tapasztalatok szerint szintén nem éri el az általunk elvárt mértéket. Sok szülő
kapcsolattartása az iskolával nehézkes, esetenként néhányukat csak a családvédők
segítségével tudjuk elérni. Az aktivizálható szülőkkel, a Szülői Közösséggel való
együttműködésben több lehetőséget is lát még a tantestület. A digitális oktatás ideje alatt
sok szülővel sikerült a korábbinál szorosabbra fűzni a kapcsolatot, igyekeztünk minél
nagyobb segítséget nyújtani számukra a szülők digitális kompetenciájának fejlődése
érdekében is. El kell azonban mondani, hogy akadtak olyan családok, akik számára túl nagy
kihívásnak bizonyult a digitális tanrend megvalósításának támogatása.
Iskolánk számára továbbra is fontos az együttműködések, partnerségi, kiemelten a helyi
társadalom képviselőivel való kapcsolatok kiépítése. Együttműködünk a szülői házzal
(szülői értekezletek, fogadó óra, nyílt nap, esetmegbeszélések, Szülői Fórum), a
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal (jelzőlapok, problémamegoldó fórumok,
esetmegbeszélések, telefonos
egyeztetések),
szakmai és szakszolgálatokkal
(vizsgálatkérések, konzultációk). Kapcsolatot tartunk a középfokú oktatási intézményekkel
(felvételi tájékoztatás, iskola bemutatkozás, tanulói nyomonkövetés, nyílt napok), az
iskolaorvossal, védőnővel (szűrések, közegészségügyi vizsgálatok), a kisebbségi
önkormányzatokkal (pályázatok, nemzetiségi oktatás) és civil szervezetekkel. Rendszeres a
kapcsolat az Oktatási Hivatal EFOP 3.1.7 Esélyteremtés a köznevelésben pályázati projekt
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munkatársaival (mentor, pszichológus, gyógypedagógus, társadalmi kapcsolati tanácsadó),
valamint kulturális intézményekkel (BBMK, JAMK). A tanév során néhány alkalommal
sor került több résztvevős (az esettől függően osztályfőnök, iskolavezetés, gyermekvédő és
családsegítő szolgálat, gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, szülő, gyermek részvételével)
értékelő esetmegbeszélésre, problémamegoldó fórumra, ahol a legsúlyosabb tanulási és
magatartási zavarokra kerestük közösen a megoldást. Az ezekről szóló feljegyzéseket a
gyermekvédelmi felelős őrzi.
Néhány osztályban szerveztek kollégáink beilleszkedést segítő, közösségépítő,
szokásalakító szándékkal osztálydélutánokat, mozilátogatást, kis kirándulásokat. Ezek a
tevékenységek nagy jelentőséggel bírnak tanulóink szociális készségeinek, kulturális
identitásának fejlesztése tekintetében. Sikeresen beindult intézményünkben is a Lázár Ervin
program megvalósítása. A járványveszélyt megelőzően az 1., 3., 4., 5. és 7. osztály is
színvonalas előadás részese lehetett. Alsós tanulóink Vidor bérlettel a tanév folyamán 4
alkalommal látogatták a József Attila Művelődési Központ gyermekelőadásait az IFM által
vásárolt bérletek segítségével. Ebben a tanévben a felső tagozat számára is biztosítottunk
Molnár Ferenc bérleteket, ők 2 előadáson vehettek részt az elmúlt időszakban.
Hagyományaink szerint a pandémiás időszakot megelőzően valamennyi ünnepségünk,
köztük a legnagyobb létszámú Farsangi projektünk is megvalósul. Ezek a kulturális és
közösségi programok is támogatták azt a tervet, hogy tanulóink nagyobb önismerettel
rendelkezve tűzzenek célokat maguk elé, és magabiztosabban haladjanak annak elérése
felé.
Intézményünk ebben a tanévben 8 tanuló bevonásával az Útravaló Ösztöndíjprogramban
vesz részt. Ebben a tanévben zárul az EFOP-3.1.7 „Esélyteremtés a köznevelésben” kiemelt
EU projekt, melynek célja az esélyteremtő módszertant alkalmazó intézmények támogatása.
Cselekvési terve a pályaorientációs munka támogatására, az intézmény külső
kommunikációjának fejlesztésére irányult. Az Eszterházy Károly Egyetemmel
együttműködve implementáltuk pedagógiai programunkba a Komplex Alapprogram
módszertanát, csatlakoztunk a Kapocs iskolahálózathoz és elnyertük az Élménysuli címet,
valamint a tanévben Ökoiskolai program és Boldog Iskola program is bevezetésre került. A
Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium Öveges programjához csatlakozva tanulóink
laborórákon vehettek részt. Közreműködtünk a Nógrád Megyei Tudományos
Ismeretterjesztő Egyesület, Pegazus élményközpont EFOP-3.3.6-17-2017-00026 pályázat
megvalósításában. Fenntartási időszaka van a TÁMOP–6.1.2 számú „Teljes körű iskolai
egészségfejlesztés” pályázatnak. Az IFF munkaközösség munkaterve kiegészül az EFOP
3.1.7-16 „Esélyteremtés a köznevelésben” kiemelt projektben meghatározott feladatokkal.
A pályázatok intézményi megvalósítását az intézmény vezetője koordinálja.

A tanév során öt alkalommal tartottunk munkaközösségi megbeszélést:
Augusztusi alakuló ülésünkön összeállítottuk éves munkatervünket, áttekintettük a
tevékenységünk jogszabályi hátterét. Rögzítettük a munkaterv megvalósításához szükséges
személyi és tárgyi feltételeket. Októberben került sor a résztvevő tanulók névsorának
véglegesítésére, az első negyedéves dokumentáció előkészítésére, az ellenőrzési rend
kialakítására. A tanév folyamán 54 hátrányos helyzetű tanuló vesz részt integrációs
programunkban. Megtörtént a PO és intézményi külső kommunikációs feladatok áttekintése,
óravázlat minta kialakítása, megosztása, valamint az ellenőrzési terv elfogadása. Decemberben
lezártuk az első negyedév munkáját, megtörtént a tanulói önértékelés és annak dokumentálása.
Az osztályfőnökök a fejlesztőpedagógus segítségével elkészítették a második negyedév
fejlesztési terveit. Március 12-én a 2. negyedéves dokumentáció ellenőrzéséről számoltunk be,
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áttekintettük az utolsó negyedév feladatait, a szülőkkel való kapcsolatfelvétel lehetőségeit,
felhívtuk a figyelmet a járványveszély miatt bevezetendő intézményi feladatokra. Utolsó
ülésünkre június 23-án került sor, melyen az idei év dokumentációjának ellenőrzéséről,
valamint a következő tanévi tevékenységek fejlesztésének lehetőségeiről esett szó.
Megköszönöm minden kolléga, főként az osztályfőnökök segítségét az idei feladatok
megvalósításában, valamint a munkaközösség valamennyi tagjának egész éves kitartó
munkáját.
Simonné Lőcsei Mónika
az integrációs felkészítésért felelős
munkaközösség vezetője

Beszámoló a 2019/2020-as tanév Belső értékelési munkaközösség által végzett
munkájáról
A munkaközösség vezetője: Farkas Lajos
A munkaközösség tagjai:
Dániel Lászlóné
Kiss Józsefné
Simonné Lőcsei Mónika
Munkaközösségünk ebben a tanévben is tovább folytatta munkáját. Belső ellenőrzési
csoportunk önértékeléshez kapcsolódó munkáját az ötéves tervnek megfelelően végzi.
Munkaközösségünk az éves munkatervben foglalt céljai között szerepel többek között a
vezetőre, a pedagógusokra és az intézményre vonatkozó minőségi munka elősegítése,
támogatása, amely az Önértékelési Kézikönyv legújabb, negyedik kiadásában foglaltaknak
megfelelően valósul meg.
A tanév elején elkészítettem a 2019/2020-as tanév éves munkatervének tervezetét.
Meghatároztuk az idei évben elvégzendő feladatokat: kijelöltük az belső értékelésben résztvevő
pedagógus személyét, valamint az intézményünkben másodszor esedékes vezetői önértékelést.
A végleges munkatervet ismertettem a tantestület tagjaival, a benne foglaltakat a kollégák
egyhangúlag elfogadták.
A megvalósítás fázisa októberben kezdődött. A munkatervben foglaltak alapján az idei
tanévben Varga Lászlóné kolléganő önértékelésére került sor a 8 kompetenciaterület alapján.
A dokumentumelemzés, az óramegfigyelés, az interjúk, valamint a kérdőíves felmérések
jegyzőkönyvei elkészültek, ezeket a pedagógus önértékelési dossziéjában papíralapon
archiváltuk, valamint az elektronikus felületre feltöltöttük. Elkészült a pedagógus önfejlesztési
terve, ahol az értékelt meghatározta a rövid- és hosszútávú céljait, valamint kijelölte a
fejleszthető területeket. Az elkészült anyagokat az informatikai felületre maradéktalanul
feltöltöttem.
A második félévben az előzetesen kialakított rendszer szerint sor kerül a vezetői önértékelésére.
Június közepére maradéktalanul elkészült a dokumentumelemzés, és az interjúk. A kérdőíveket
a kialakult helyzetre való tekintettel, csak elektronikusan töltettük ki. Az önfejlesztési terv is
felkerült időben, így le tudtuk zárni az önértékelést.
Az önértékelés folyamata intézményünkben jól követhető, a jogszabályi előírásoknak
mindenben megfelelő. Kollégáinkat igyekszünk minden területen segíteni, hogy az önértékelés
sikeres legyen.

ID. SZABÓ ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032224
CERED

33

Az intézményi önértékelés a jogszabályban előírtak alapján öt éven belül megvalósult, ennek
megismétlésére a következő öt éves ciklus végén kerül majd sor. Az elkészült anyagok jól
illeszkednek a tanfelügyelet minősítésrendszeréhez és bizonyítottan nagy segítséget jelentettek
a megvalósult tanfelügyeleti eljárások során is.
Munkaközösségünk minden tagja intenzív és alapos munkájának köszönhetően az idei tanévre
vonatkozó munkaterve maradéktalanul megvalósult. Az elkészült anyagok a belső értékelési
munkaközösség dokumentációjának részét képezik. Hálásan köszönöm mindenki eddigi
munkáját, valamint a támogatást és segítséget, amelynek köszönhetően hatékony és
eredményes munkát végezhettünk. A következő tanévre további sikeres munkát kívánok a
munkaközösség tagjainak és a kollégáknak egyaránt, bármilyen segítségért bizalommal
fordulhattok hozzám.

Farkas Lajos
munkaközösség-vezető

Ökoiskolai munkaközösség év végi beszámoló
Szeptemberben megalakult az ökoiskolai munkaközösség, amelynek tagjai:
Kiss Józsefné, intézményvezető,
Bálintné Kőhalmi Csilla,
Dániel Győzőné,
Klárik Edina pedagógusok,
Horváthné Világosi Boglárka munkaközösségvezető,
Simonné Simon Andrea iskolatitkár,
Radics Vanda, tanuló. a Diákönkormányzat részéről.
Az első munkaközösségi foglalkozáson átbeszéltük az éves programot, amelyet egyeztettünk a
diákönkormányzattal és a szülői közösség képviselőjével is.
Elindult a tisztasági verseny. A Diákönkormányzat tagjai minden hónap utolsó hetén
ellenőrizték a tantermeket. A legtisztább osztály a koronavírus járvány miatt előzetes
terveinkkel szemben a 2020/2021-es tanévnyitó keretében jutalmat kap. Idén az elismerést alsó
tagozaton a harmadik, míg felső tagozaton az ötödik osztály nyerte el. Gratulálunk nekik!
Megkaptuk a salgótarjáni VGÜ Kft.-től a szelektív hulladékgyűjtőket, amelyeket az iskola felső
aulájában helyeztünk ki – műanyag- és papírhulladékokat gyűjtünk itt szelektíven. Részt
vettünk A világ legnagyobb tanóráján immár ötödik alkalommal, szeptember 30.-október 4.
között közel ötven fő részvételével. Az idei évben a Biodiverzitás volt a téma – amelynek
felelőse ebben az évben is Bálintné Kőhalmi Csilla volt.
Októberben megszerveztük a Világgyalogló Napot, amelyen minden osztály megtette a maga
által kiszabott kilométereket.
Novemberben Herman László karbantartó segítségével kihelyeztük a madáretetőket és –
odúkat. Nagy örömünkre a madarak szinte azonnal felfedezték az etetőket, amelyek folyamatos
feltöltéséről jómagam és Dániel Győzőné gondoskodtunk. Ugyancsak novemberben rendkívül
jól sikerült az egészséghét.
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Decemberben téli túrával zártuk az évet, az alsó tagozat elsétált a magyar-szlovák határig, míg
a felső tagozat Bakóháza felé vette az irányt.
Folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, ezek közül az Ébredj csoport által
meghirdetett madáretetési pályázaton sikeresek voltunk – nyereményünk egy madarakról szóló
könyv, egy kitűző és vászonszatyor volt. Csatlakoztunk a PontVelem Programhoz.
Sajnos a koronavírus járvány miatt több második félévre tervezett programunk sem valósult
meg – elmaradt többek között a húsvéti készülődés, a belső udvar rendezése, a Fenntarthatósági
Témahét, a tervezett kerékpáros túra és a szemétgyűjtési akció. De bízunk benne, hogy a jövő
tanévben minden elmaradt programunkat be tudjuk pótolni.
A digitális munkarend ideje alatt a munkaközösség két tagja, Kiss Józsefné és Horváthné
Világosi Boglárka sikeresen részt vett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális
Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szakmai Szolgáltató Intézményegysége által
szervezett az ELTE BDPK Kémia Tanszék Ökológiai lábnyomunk – Ö-KO-LÁB: oktatási
segédanyag pedagógusoknak, online és offline tanítási környezetben öt órás e-learning
tréningjét. A továbbképzés alapján a jövő tanévben szeretnénk egy ökológiai témahetet
megvalósítani.
Lehetőséget kaptunk Erzsébet-táborok szervezésére, június 29-július 3. között két csoport – egy
alsó és egy felső tagozatos – napközis táboroztatását szerveztük meg. A táborban részt vevő
pedagógusok Horváthné Világosi Boglárka és Kiss Józsefné, valamint Misztarka Istvánné és
Foglár Gábor. Bízunk benne, hogy a tartalmas programoknak köszönhetően élményekkel telve
zárjuk a következő hetet és vonulunk el a nyári szünetre.
Szeretném megköszönni Dániel Győzőné, Éva néni munkáját, aki a Fenntarthatósági Témahét
felelőseként, elhivatott pedagógusként segítette az Ökoiskolai munkaközösség munkáját.
Kívánunk neki boldog nyugdíjas éveket!
„A jó tanító olyan, mint a jó fecske. Tudásának fészkét állandóan építi, gonddal rakja,
gyarapítja.”
A jövő évben a munkaközösség tagjai között üdvözöljük Kovácsová Veronikát. Köszöntjük őt
és munkájához sok sikert kívánunk!

Horváthné Világosi Boglárka
munkaközösség vezető

Boldog Iskola program - beszámoló
Az idei tanévben sikeresen csatlakoztunk a Prof. Dr. Bagdy Emőke nevével fémjelzett
Boldogságóra Programhoz és elnyertük a Boldog Iskola címet. A programban az általam
vezetett első osztály tanulói vettek részt, de természetesen további osztályok is lehetőséget
kapnak a csatlakozáshoz. A Boldogságórák megvalósításában nagy segítséget jelentettek a
Salgótarjáni Tankerületi Központ engedélyével megvásárolt Boldogságóra munkafüzetek.
Utóbbiakban nagyon szerettek dolgozni a gyerekek. Várhatóan egészen negyedik osztályig
elkísérnek bennünket a kiadványok.
Minden hónapban különböző témákat dolgoztunk fel közösen. Beszélgettünk, Bagdi Bellának
köszönhetően meghallgattuk az adott hónap dalát, ami minden esetben rendkívül tetszett a
tanulóknak, majd rajzokat, illusztrációkat készítettünk és az elkészült műveket fel is töltöttük a
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http://boldogsagora.hu/ felületre. A program minden témához háromféle feladattípust (rajz,
illusztráció; novella- vagy versírás; illetve videókészítés) jelöl meg, így minden korosztály
megtalálhatja a hozzá leginkább illőt.
A Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságóra programja a pozitív pszichológia kutatási
eredményeire épített élménypedagógiai módszertan, amelynek hatékonyságát az ELTE PPK
empirikus kutatásokkal igazolta. A program mind a tanárok, mind a gyermekek lelki jóllétével
foglalkozik, sőt a szülők bevonására is lehetőséget nyújt! Jó kiegészítője az óvodai vagy iskolai
munkának, hiszen segítségével lehetőség nyílik arra, hogy a hagyományos tudásmegosztást és
az életben szükséges személyes és szociális kompetenciák fejlesztését összhangba hozzuk.
A program a tanév minden hónapjában olyan témát járt körül, amely segíti és támogatja a
gyerekeket a hétköznapi problémákkal való megküzdésben, és a folyamatos önismereti
fejlesztéssel és boldogságérzetet fokozó technikák bemutatásával személyes, lelki egészségüket
is tápláló kompetenciáikat fejleszti.
Mint azt fentebb említettem a Boldogságóra során megvalósított feladatokról, gyakorlatokról
minden hónapban képes beszámolót töltöttünk fel a program internetes felületére. Ezzel is
igazoltuk, hogy mint Boldog Iskola foglalkozunk a havi témával.
A digitális munkarend során sajnos nem minden tanuló csatlakozott a Boldogságórákhoz, de a
gyerekek többségével – a szülők segítségének köszönhetően – sokat tudtunk beszélgetni az
adott témáról és elkészültek a szebbnél szebb rajzok is. Bízunk benne, hogy a Boldog Iskola
programban benyújtott pályázatunk sikeres lesz és a következő tanévben is folytathatjuk a
Boldogságórák megtartását, valamint remélem több osztály is csatlakozik majd a programhoz.
Horváthné Világosi Boglárka
a program megvalósításáért felelős pedagógus
3.1.7. pályázat beszámolója
Éves intézményi beszámoló az EFOP 3.1.7 „Esélyteremtés a köznevelésben” c. kiemelt
projekt 2019/2020-as tanévben végzett munkájáról
A projekt deklarált célja az esélyteremtő módszertant alkalmazó intézmények támogatása.
Cselekvési terve a pályaorientációs munka támogatására, az intézmény külső
kommunikációjának fejlesztésére irányult.
A pályaorientáció, tanulási motiváció fejlesztése érdekében alapvető cél az önismerettel, a
pályaismerettel és az iskolarendszerrel kapcsolatos tudás fejlesztése a felső tagozatos tanulók
körében.
Ennek keretében szeptemberben a pályaorientációs munkacsoport megkezdte az októberi
pályaorientációs nap programjának összeállítását, a pedagógusok felvették a kapcsolatot az
EKE, az Ipar Kamara, a Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Magyar Honvédség
munkatársaival. Szülői értekezlet keretén belül tájékoztatták az osztályfőnökök a szülőket a
pályaorientációs nap céljairól és várható eseményeiről. A pályaorientációs tanórák tanmenetei
elkészültek egész tanévre vonatkozóan. 2019. szeptemberében, az óravázlatokhoz egységes
sablon került bevezetésre. Az első pályaorientációs tanórák megvalósulásával egy időben a
pályaorientációs munkacsoport tagjai közül néhányan az intézményvezető asszonnyal együtt
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regisztrálták a Nógrád Megyei Kormányhivatal „Pályaválasztási Kiállítás 2019”
programsorozatának októberi pedagógus fórumára. 2019. október 15-én az iskola 7. és 8.
osztályos tanulói a pedagógusok kíséretében részt vettek a salgótarjáni Szakmára fel! c.
pályaválasztási kiállításon, melynek tapasztalatait osztályfőnöki órákon közösen dolgozták fel.
A tanév elején, október 18-án a pályaorientációs munkacsoport sikeresen megvalósította a
tanítás nélküli Pályaorientációs nap programját az EKE, az Ipar Kamara, a Pedagógiai
Szakszolgálat, a Zabaron is működő Jelenlétház valamint a Magyar Honvédség munkatársaival
közösen. A pályaorientációs napon összesen 14 meghívott vendég vett részt, akik szakmai
segítséget nyújtottak a pályaorientáció témájában az iskola dolgozóinak. A gazdag, színes
programkínálatból (PO társasjáték, önismereti tesztek, képességmérő tesztek kitöltése,
értékelése, pályaismereti tájékoztatók, VR szemüveges bemutatók) valamennyi osztály
számára az igényeknek és a korcsoport jellemzőinek megfelelően válogattak a pedagógusok.
Az iskola továbbra is kapcsolatban maradt a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási
Főosztály Munkaerőpiaci és Alapkezelési Osztályának szakügyintézőjével. A Nógrád Megyei
Szakszolgálat pályaválasztási tanácsadói eljuttatták az intézménybe a 2020/2021-es Nógrád
megyei pályaválasztási tájékoztató kiadványt, melyet a végzős tanulók osztályfőnökük
segítségével tanulmányoztak át. A Szakszolgálat pályaorientációs tanácsadói ellátogattak az
intézménybe, ahol tájékoztatták a tanulókat és szüleiket az előző alkalommal felvett
pályaorientációs tesztek eredményeiről. Az iskola Pályaválasztási szülői értekezletet szervezett,
melyre előadóként meghívták az Arany János programok megyei szakértőjét, valamint a
Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársát, akik a megjelent szülők kérdéseire
aktuális, hiteles válaszokat adtak. A 8. osztályból több tanuló élt iskolalátogatás lehetőségével
a középiskolai jelentkezést megelőzően, melyet az iskola szervezett meg számukra. Az
intézmény „Gyere hozzánk!” címmel iskolabemutató délutánt tartott a tanév közepén a 7-8.
osztályos diákoknak, melyre volt tanítványaikat hívták meg, akik beszámoltak a középiskolás
élményeikről, tapasztalataikról. Beszéltek tanulási motivációjukról, válaszoltak a végzős
diákok kérdéseire. A beszélgetést az iskola egyik pedagógusa moderálta, de szerkesztett anyag
bemutatására is lehetőséget biztosítottak az intézmény pedagógusai. Az iskola Pályaorientációs
tevékenységének keretén sor került a nyolcadik osztályosok középiskolai felvételi lapjainak
kitöltésére, a szülők és tanulók hatékony informálására és támogatására. Az intézményben
dolgozó pedagógusok közösen megállapodtak abban, hogy célul tűzik ki, hogy az
osztályfőnökök ne töltsék ki a szülők és tanulók helyett a nyomtatványokat, inkább a
nyomtatványok, tájékoztató anyagok és elektronikus felületek használatában nyújtsanak
segítséget. Sikeresnek mondható a kezdeményezés, mert a résztvevők között hatékony
tudásmegosztási folyamat alakult ki, melynek tapasztalatait reményeink szerint más területen
is kamatoztatni tudják a jövőben. Az iskola külön figyelmet fordított arra, hogy az Arany János
programok felvételi eljárásaiban zökkenőmentesen részt tudjanak venni tanulóik. A
Pályaorientációs tanórák témái között szerepeltek az önismeret, a sport, a szabadidő, hobbi
szerepe életünkben, továbbá a belső szükségletből végzett munka, mint örömforrás,
együttműködés közösségben, munkahelyen, a munkaerőpiac működése, kereseti lehetőségek,
mobilitás. A pályaorientációs munkacsoport tagjai megosztották egymás közt, és
megismerkedtek az EFOP 2.2.2 A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani
fejlesztése c. projekt gondozásában megjelent az Életpálya-tanácsadás című kiadvánnyal.
Emellett megismertették tanulóikat a Nemzeti Pályaorientációs Portállal. A Pályaorientációs
tanórák valamennyi osztályban megvalósultak 2020. március 16. után is, a digitális oktatásra
történt átállást követően már on-line formában. Ennek az időszaknak a legfőbb témái a tanulás
szerepe a pályaépítésben ,„Hogy döntsek?” – kedvelt és keresett szakmák, Munkalehetőségek,
munkanélküliség – az egészségügyi krízis és hatásai voltak. A pedagógusok megismertették
tanulóikat a Nemzeti Pályaorientációs Portál mellett többek között a Tempus Közalapítvány, a
Pályaválasztási tanácsadó weboldalának, valamint a fájlmegosztók (Youtube) által nyújtott
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lehetőségek használatával. Az iskola Pályaorientációs tevékenységei tovább folytatódtak április
és május hónapokban is on-line formában. Az így feldolgozott témakörök: a Szakmák régen és
ma; Ismerkedés a szakképzésben elérhető népszerű szakmákkal; A munka világamunkalehetőségek itthon és külföldön; A COVID járvány idején kiemelkedően nagy helytállást
igénylő szakmák; Mi leszek, ha nagy leszek? – felvételi eredmények voltak. Az intézmény
Pályaorientációs munkájának eredményességét tükrözi, hogy egy tanuló kivételével minden
végzős felvételt nyert a felvételi rangsora első helyen megjelölt intézménybe. A
pályaorientációs tanórákhoz tartozó óravázlatokat az intézmény elektronikus formában
archiválta. Ezek a dokumentumok nyújtottak segítséget az éves munka értékelésénél, valamint
a következő tanév tervezési folyamatának megvalósításában. Valamennyi tevékenység
megvalósítása során az esélyteremtés szempontjai voltak az irányadóak. Továbbá az ETIPE
képzésen elsajátított módszerek figyelembe vétele mellett a feladatok megvalósítása különböző
szinteken (intézményi, osztálytermi és tanulói) jelent meg.
A második fejlesztési terület az intézmény külső külső partnereivel és a szülőkkel való
kommunikációja hatékonyabbá tétele kommunikációs terv megvalósításával.
Ennek keretében 2018. május 30. elkészült a helyzetelemzés, mely az iskola aktuális
kommunikációs helyzetét mutatja be. A tanulmány megtalálható az intézményi
dokumentációban és elektronikus formában a mentor rendelkezésére áll. 2018. szeptember 24től rendszeres facebook bejegyzések vannak az iskola közösségi oldalán. 2018 októberétől
pedig elindult az intézmény honlapja, melyen a havi tartalmak mellett fel vannak töltve az
iskola életének fontos lépései, az azokhoz tartozó feladatok, felelősök és határidők is. Ez
elérhető a következő linken: http://cerediskola.hu/
A beszámolási időszak tekintetében elmondható, hogy 2019. szeptember 24-én szülői
értekezletet tartott az intézmény, ahol tájékoztatták a megjelent szülőket arról, hogy a tanév
során a beiskolázási körzet valamennyi településén szülői klubok megvalósítását tervezik
három alkalommal. A tanév elején elkészült az éves kommunikációs terv, melynek
eredményeként az iskola feltöltötte a honlapra a kiegészített pedagógiai programot, a havi
részletes feladatterveket, a megvalósult programokról (vakáció, tanévnyitó, Boldog iskola, bűnés baleset megelőzési nap, Világ legnagyobb tanórája program) készült fotókat, a szülőknek és
a látogatónak szóló tájékoztató anyagokat. Igény szerint a pedagógusok megszervezték és
megvalósították az egyéni segítségnyújtást a szülőknek a Kréta, az intézményi honlap, valamint
a Facebook csoport használatában. 2019. októberében is feltöltötték a honlapunkra illetve a
közösségi médiába a havi részletes feladattervet, a megvalósult programokról készült fotókat
(Id. Szabó István nap, Pályaorientációs nap, Világ gyalogló nap, Ökoiskolai program). 2019.
október 15-én Id. Szabó István emléknapot tartott az intézmény, melynek keretében
megkoszorúzták a névadó emlékművét és a 6. évfolyamos tanulók látogatást tettek a
szobrászművész emlékkiállításán. A Vöröskereszt munkatársaival az intézmény véradást
szervezett, a Rendőrség és az ANTSZ munkatársai pedig az iskola Egészség heti programjába
kapcsolódtak be. Sikerült az iskolának szorosabbra fűzni kapcsolatát a régi és új települési
önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, köztük a Tarnamenti Hagyományőrző Egyesülettel
is. A hagyományos szülői fogadóórák tapasztalatai azt mutatják, hogy a szülők kevésbé tudnak
a formális idő- és szervezeti keretek között elmenni az intézménybe, ezért találta ki az
intézmény a fentebb már említett Szülői Fórumot, melynek rugalmas keretei és programja
előrelépést jelentett a nehezen elérhető szülőkkel való kapcsolatépítésben. A sülő Fórumok
helyszínei Zabar és Szilaspagony voltak. A Fórum megszervezésében és lebonyolításában
Zabar község képviselőtestületének egyik tagja, valamint a szociális munkás, és családvédelmi
szakember is részt vett. 2019 decemberében a megyei könyvtár támogatásával megvalósult a
Paramisi Társulat színházi előadása, melyre a beiskolázási körzet három óvodájának
nagycsoportos gyermekeit is meghívta az iskola, építve ezzel is az élő külső kapcsolatokat.
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Újdonságot jelentett az iskola életében, hogy a beiskolázási körzetükhöz tartozó Zabar
községben megvalósult Hidegfesztiválon részt vett. Ez is a sikeres külső kommunikáció
fejlődését mutatja, hiszen új és működő partneri kapcsolatokat sikerült kialakítani. Az
eseményről a közmédiában rövid tudósítás volt látható. Újdonságot jelent, hogy az iskolai
videók honlapra történő feltöltésének tárhelyhiányból adódó problémáját sikerült megoldania
az intézménynek úgy, hogy saját YouTube csatornát hozott létre, melyre a weboldalról
közvetlenül is eljutnak az iskolai honlap látogatói. A tantermen kívüli digitális oktatás
megkezdésével új platformra helyezte az intézmény a külső kommunikáció fejlesztését. A
pedagógusok többsége felkészült az IKT technológiák alkalmazása terén, az alkalmazott
módszereket a fogadó fél (szülők és gyerekek) eszközellátottságához és infokommunikációs
ismereteihez kell igazítaniuk. PC, laptop vagy táblagép az iskola tanulóinak mindössze 10%ának áll rendelkezésére, a többiekkel mobiltelefonok segítségével tudtak kapcsolatot
fenntartani. A kommunikáció túlnyomó része Facebook csoportokban zajlott, a tananyagot - a
Kréta rendszer mellett - ott, valamint néhány digitális platform (Redmenta, LearningApps,
Okosdoboz, NKP portál, Wordwall) alkalmazásával juttattatták el a pedagógusok a diákjaikhoz.
Voltak olyan szülők, akik jelezték az iskolavezetés felé, hogy nincs internetelérésük. Számukra
papír alapon juttatta el az iskola a tananyagot, melynek visszajuttatásában a családsegítő
munkatársai is segítették őket. Mindezeket figyelembe véve elmondható, hogy a külső
kapcsolatok fejlődése a veszélyhelyzet során is kimagaslónak mondható az intézmény
tekintetében.
Valamennyi tevékenység megvalósítása során az esélyteremtés szempontjai voltak az
irányadóak, továbbá az ETIPE képzésen elsajátított módszerek figyelembevétele mellett a
feladatok megvalósítása különböző szinteken (intézményi, osztálytermi és tanulói) jelentek
meg.
Valamennyi program és foglalkozás megvalósulásáért megköszönöm a résztvevő kollégáim
kitartó együttműködését.
Simonné Lőcsei Mónika,
Varga Lászlóné
támogató szakértő

3. Gyermekvédelmi felelős beszámolója
Intézményünkben 3 gyvk-s, 35 HH-s, és 35 HHH-s diák van tanulóink között. A
veszélyeztetettek száma 17 fő, (9 család ) védelembe vett 5 fő (3 család).Lakóhelyük szerint
közülük 13 tanuló zabari (5 család) , 4 tanuló szilaspogonyi (4család) lakos.
A 2019/2020. tanévben 17 gyermek esetében kereste meg az iskola a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat családsegítőjét, ez 14 családot érintett. Összesen 30 jelzőlapot küldtünk el, a legtöbb
jelzés egy gyermek esetében 5 alkalommal, egy gyermek esetében 4 alkalommal, két gyermek
esetében
3-3 alkalommal történt. A megkeresések igazolatlan hiányzások, késések,
magatartási problémák, konfliktusok rendezése, betegség kezelése, a gyermek eljuttatása
orvoshoz, illetve a Szakértői Bizottsághoz kapott időpontra, felnőttekkel,
pedagógusokkal, diáktársakkal szemben tanúsított tiszteletlen, agresszív viselkedés, miatt
történtek. Az online oktatás időszakában 3 jelzőlap küldésére volt szükség, a digitális
oktatáshoz való kapcsolódás nehézségei miatt.
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A jelzőlapokon kívül az osztályfőnökök, az iskolavezetés és a gyermekvédelem részéről
többször történt telefonos, személyes, online megkeresés, megbeszélés. (Kapcsolatfelvétel a
családdal, szakértői vizsgálat iránti kérelem megbeszélése, figyelemfelhívás az érintett gyermek
észlelt problémájára, helyzetének megbeszélésére a szülőkkel, a továbbtanuláshoz szükséges
dokumentumok kitöltése, aláírása. Késések, hiányzások, igazolások. Az online oktatáson való
aktív részvétel hiánya.) A családsegítő minden jelzésre a lehetőségeihez mérten intézkedett és
válaszolt. A digitális oktatás idején is nagy segítségére volt az osztályfőnököknek, többször
segítettem én is személyesen a családokkal való kapcsolatfelvételt, elérhetőséget, s a diákok
ösztönzését a leckék megoldására és visszaküldésére.
A sikeres kapcsolatfelvételben segítségünkre volt még Kaposvári Angelika a zabari
önkormányzat részéről. Segítséget ajánlottak a gyermekek szülővel való eljuttatásához a
vizsgálati időpontokra, amennyiben a szülőkkel sikerül egyeztetni. Kalas Pamela, a
„Jelenlétház” vezetője csatlakozott, s mindketten segítették a családokkal való kapcsolattartást
az eredményes tanulás érdekében.
A vírus megjelenéséig szülői értekezletet, fogadó órát tartottunk. Szülői klubot szerveztünk a
lakóhelyére elsősorban azoknak a szülőknek, akikkel a legproblémásabb a kapcsolatfelvétel.
Két szülő kivételével valamennyi szülővel sikerült találkozni. A három falu önkormányzata
továbbra is támogatja diákjainkat abban, hogy a bérletes színházi előadásokra bejuthassanak.
A tanév folyamán 10 esetmegbeszélés történt: magatartási problémák, diáktársak közötti
konfliktus, bolti lopás, szülői panasz miatt.
A 3.1.7-es pályázat támogató szakértője, Csongrádiné Démusz Amanda gyógypedagógus
bemutató tanítással, óralátogatással, egyéni esetek megbeszélésével, tanácsadással, szakmai
segédanyaggal segítette munkánkat a digitális oktatás idején is. Az EFOP 3.1.7 es pályázat
keretében PhD. Sipeki Irén főiskolaidocens - asszertivitás tréning és Arizona módszer előadást
tartott tantestületünknek. Seres Éva továbbra is támogatta a problémákkal küzdő tanulóinkat. A
zabari diákjaink a Zabaron pályázat által működő” Jelenlétház” pszichológusától is kaptak
támogató segítséget. Sajnos ezt a ceredi és a szilaspogonyi tanulók nélkülözik, pedig nagy
szükségük lenne az ilyen szakértői segítségre is.
Varga Lászlóné
gyermekvédelmi felelős

4. Beszámoló a Diákönkormányzat 2019/2020-as tanév II. féléves
munkájáról
A 2019/2020-as tanév folyamán a Diákönkormányzat az alábbi, munkatervében vállalt
feladatait teljesítette:
Szeptember első heteiben a negyedik osztályos, valamint a felső tagozatos osztályfőnökök
segítségével megtörtént az új DÖK tagok kiválasztása, amely az első hónapok során
osztályfőnöki és diákönkormányzati kérésre módosult. A tisztségviselők megválasztását
követően elkészítettük és egyhangúlag elfogadtuk idei munkatervünket, megbeszéltük és
kiválasztottuk a DÖK üléseinek rendszeres időpontját. A DÖK munkatervébe foglalta az iskola
aulájának egész éves, aktuális díszítését, amelyet igyekszünk teljesíteni. Újdonságként vezettük
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be az osztálytisztasági versenyt, ahol egy szempontrendszer alapján minden hónap utolsó hetén
értékelik a DÖK-tagok a tantermek tisztaságát. A tanév végén a legtöbb pontot gyűjtő
osztályokat megjutalmazzuk. A hónap második felében segítettük a bűn- és balesetmegelőzési
nap lebonyolítását, ahol változatos ügyességi játékokkal játszva tanulhattak a gyerekek többek
között az elsősegélynyújtásról és a veszélyhelyzetek kezeléséről. Szeptember 24-én
megtartottuk a tanévkezdő diákközgyűlésünket, ahol az akadályverseny eredményhirdetése
mellett tájékoztattuk a diákokat a tanév programjairól, lehetőségeiről, jogaikról,
kötelezettségeikről.
Október közepén az Id. Szabó István-napi megemlékezést követően megkoszorúztuk az
emlékkapunkat. Még ugyanezen a héten egy rövid műsorral kedveskedtünk az idősek napja
alkalmából az helyi idősek otthonában. Ugyancsak október közepén került sor a
pályaorientációs napra, ahol a Honvédség, az Iparkamara, az Eszterházy Károly Egyetem és a
Nógrád Megyei Szakszolgálat munkatársai színes programokkal készültek diákjaink számára.
A soron következő ülésen kiértékeltük többek között a magyar diáksport napi történéseket is.
Novemberben a DÖK elnökével és alelnökével ellátogattuk a Nógrád Megyei
Diákparlamentre, ahol megválasztottuk a résztvevő delegáltat és a póttagot az Országos
Diákparlamentre és az Országos Diák Tanácsra egyaránt. Megszerveztük a nyílt napi
diákügyeletet. A hónap végi ülésünkön beszámoltunk a tagoknak a Diákparlamenten
történtekről és többek között nekikezdtünk a télapó ünnepségek megrendezésének.
December első hetén került sor a Mikulásünnepségekre, ahol minden osztályba ellátogatott a
Télapó, aki sok dicsérettel, ösztönző szavakkal és csomagokkal ajándékozta meg a tanulókat.
A gyerekek csomagjainak támogatása mellett a DÖK-tagok Télapóként és krampuszokként
örvendeztették és csaltak mosolyt a gyerekek arcára. A hét utolsó délelőttjén a tanulókkal egy
Mikulástúrán vettünk részt a környező térségben.
Januárban értékeltük az első félév munkáját, támogattuk a mesemondó verseny
megszervezését, majd hozzákezdtünk a második félév feladatainak, köztük elsősorban a farsang
előkészítéséhez.
Februárban lebonyolítottuk az egyik legnagyobb rendezvényünket, a Farsangi bált. Az előző
évekhez hasonlóan idén is színes és színvonalas műsorszámokkal készültek az osztályok,
amelyekért a legnagyobb köszönet elsősorban az osztályfőnököket illeti. A legsikeresebb
műsorszámnak ezúttal is a nyolcadikosok keringője bizonyult, amelyet egy feketeerdő tortával
díjaztunk. A sok-sok tombola- és a zsákbamacska-ajándék elnyerte a kicsik és nagyok tetszését
is. A faluház díszítésében iskolánk pedagógusai és a diákönkormányzat tagjai aktívan vettek
részt. Köszönöm minden kolléga segítségét, hogy a SWOT-elemzés kitöltésével segíti
munkánkat abban, hogy a következő tanévben a most felmerülő problémákat próbáljuk
hatékonyabban megoldani, valamint a javaslatokat figyelembe venni.
Még ebben a hónapban elkezdtük szervezni és lefoglalni a kirándulást a diákönkormányzat
tagjai részére, ám a kialakult járványhelyzet miatt csak a következő tanévben látogathatjuk meg
és tölthetünk egy felejthetetlen napot az Oxygen Adrenalin Parkban.
A további tervezett feladataink sajnos a rendkívüli helyzet miatt nem kerülhettek
megrendezésre.
A tanév végén kiértékelésre került az osztály tisztasági verseny szeptembertől februárig terjedő
időszaka, melyet az alsó tagozatosak közül a 3. osztály, a felső tagozatosak közül pedig
holtversenyben az 5. és a 8. osztály nyert meg. Reméljük, a későbbiekben ehhez hasonló
versenyekkel tudjuk a gyerekeket ösztönözni arra, hogy környezetüket tisztán, rendezetten
tartsák.
Úgy gondolom, kölcsönösségen alapuló kapcsolat áll fenn az intézmény diákönkormányzata, a
nevelőtestület és az iskolavezetés között az iskolai életet érintő döntések tekintetében.
Köszönjük a tantestület támogatását az eddigi munkánk során. Reméljük, hogy a jövőben is
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számíthatunk mindenki segítségére, és bízunk abban, hogy sikeresen működhet megújulásra
kész Diákönkormányzatunk.

Klárik Edina
a DÖK munkáját segítő pedagógus

5. Vöröskeresztes tanárelnöki beszámoló
Beszámoló a 2019 /20-as tanév második félévről

A 2019 /20-es tanév második felének első eseményére áprilisba került volna sor, amikor a
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete véradást szervezett volna bázisiskolánkban.
A koronavírus járvány okozta rendkívüli helyzet miatt március 16-tól új oktatási munkarend
lépett életbe, az iskolák bezártak, ezért a véradást nem tudtuk megszervezni. Így ebben a
tanévben, csak a tanév első felében, november 5-én került sor véradásra az iskolánkban, viszont
augusztus végén szeretnénk ezt pótolni.
Május 8-án ünnepeltük a Nemzetközi Vöröskereszt Napját. Ezt a napot annak emlékére tartjuk,
hogy 1828. május 8-án született Henri Dunant, a Nemzetközi Vöröskereszt megalapítója. Május
8-a, a világnap alkalmat ad arra, hogy köszönetet mondjunk azoknak, akik e nagy múltú, fontos
és tiszteletre méltó szervezetek tagjai, önkéntesei.
Ezúttal nem rádiós műsor keretein belül ünnepeltünk. A facebook csoportban a tanulókkal
megosztottam egy rövid videót, amiben a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok
Nemzetközi Szövetsége köszönet mondott a mozgalom azon tagjainak, akik a világjárvány
ellen küzdöttek. Valamint figyelmükbe ajánlottam a Vöröskereszt honlapján található
olvasmányt a világnapról.
A 2019-es naptári évet 11 ifjúsági és 14 felnőtt tagdíj befizetésével zártuk, így 19.500 forint
került a megyei szervezethez.
Kovácsová Veronika
Vöröskeresztes tanárelnök
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Pénz7 témahét beszámolója
Idén immár 6. alkalommal került sor iskolánkban a Pénzügyi témahét megrendezésére. A
témahét a PÉNZ7 program 2020. március 2-6. között zajlott. Ebben az évben válogathattunk az
eddigi 5 témahét anyagaiból. Az 5. és 6. évfolyamon a Bankoljunk okosan! Fizetési módok
tananyagot használtam fel. A tanulóknak tettszett a témahét játékossága, lazább szerkezete.
A 7. és 8. évfolyamon a Megtakarítás és Pénzügyi tervezés témakörét dolgoztuk fel, emlékezve
az elmúlt évekre, ahol kiderült, hogy ez a téma nem igazán kedvelt tanulónk és persze szüleik
köreiben. Most sem volt olyan könnyű a téma feldolgozása, de elképzelhető, hogy lesz egy kis
eredménye is.
Az 5-6-7-8. évfolyamon a matematika munkafüzet utolsó fejezete a Mindennapi pénzügyek
témájában kínál az adott évfolyam matematika kerettantervi követelményeinek alkalmazására,
gyakorlására szolgáló praktikus, a családi gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat. Ezek közül
a feladatok közül is beválogattam néhányat, a PÉNZ7 feladatai közé.
5. osztály: négy alapművelet, kerekítés, törtek és tizedestörtek, tájékozódás a számegyenesen,
a derékszögű koordináta-rendszer, pontok ábrázolása, táblázatok és grafikonok, statisztikai
adatgyűjtés, átlag, szöveges feladatok megoldása
6. osztály: négy alapművelet, törtek, tizedestörtek és százalékszámítás, szöveges feladatok
megoldása egyenlettel, téglalap területe, arányosság
7. osztály: négy alapművelet, normálalak, egyszerű és összetett feladatok százalékszámítással,
grafikon készítése és leolvasás grafikonról, szöveges feladatok megoldása
8. osztály: négy alapművelet, többtagú kifejezések szorzása, egyszerű és összetett feladatok
százalékszámítással, grafikon készítése és leolvasás grafikonról, szöveges feladatok megoldása,
komplex játék és projektfeladat
Farkas Lajos

6. Beszámoló a 2019-2020-as tanév könyvtári munkáról
Könyvtárszakmai beszámoló
A könyvtár a tanév folyamán a munkatervben meghatározott feltételek szerint az érvényes jogi
szabályozók és az intézményi alapdokumentumok szerint, az intézmény munkarendjéhez
igazodva működött 2020. március 13-ig. Ellátta alapfeladatait, mint a gyűjtemény folyamatos
gyarapítása, feltárása, őrzése, gondozása, rendelkezésre bocsájtása, tájékoztatás nyújtása a
dokumentumokról, egyéni és csoportos helyben használat biztosítása, tanórai foglalkozások
tartása, dokumentumkölcsönzés, beleértve a tartós tankönyvek kölcsönzését is. Ezt követően
Kormány rendkívüli határozatainak, valamint az Önkormányzat rendkívüli döntése értelmében
a könyvtár június 19-ig az olvasók számára zárva tartott, állománygondozási feladatok
ellátására volt lehetőség. Kiegészítő feladatként valósult meg más könyvtárak által nyújtott
szolgáltatások elérésének biztosítása, az Országos Dokumentumellátó Rendszer használatán
keresztül.
2019. augusztus 21-én, a tankönyvszállítmány érkezését követően megtörtént 86 tanári példány,
a tavalyinál kicsit kevesebb,703 db tartós tankönyv leltárba vétele 790 ezer Ft értékben, majd a
tanulói csomagok összeállítása. Az alap- és pótrendelés során beszerzett 1200 munkafüzet és
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munkatankönyv összértéke erre a tanévre 1.100 ezer forint volt. A 65 db nemzetiségi tankönyv
és munkafüzet összértéke ebben az évben mintegy 709 ezer Ft. Így a tankönyvrendelés
összköltsége ebben a tanévben nem érte el a kétmillió forintot.
Augusztusban elkészült a könyvtár éves munkaterve. Ebben a tanévben az iskolai könyvtár
nyitvatartási ideje heti 6 órára szűkült, melyet 2 pedagógus lát el. A könyvtár látogatottsága az
elmúlt időszakban ennek megfelelően alakult. Szeptember 5-ig a tankönyvtárból kiosztásra
kerültek iskolánk valamennyi tanulója számára az ingyenes tankönyvcsomagok. A pótrendelés
leadása szeptember 15-ig rendben, tervszerűen zajlott. Október 15-ig szabály szerint elkészült
a KIR könyvtári statisztikája. Januárban a 2019. évi közkönyvtári statisztika elkészítésére került
sor a kettős funkcióból adódóan. Ebben a hónapban érkezett 105 cserekötet a könyvtárba.
Március 16-át követően a könyvtár zárva tartott, de állománygondozási munkák zajlottak, az
ODR működött a járványos időszakban is: elektronikus és eredeti dokumentumok egyaránt
érkeztek a szolgáltatás keretén belül. Beindult továbbá a „Könyvet házhoz” szolgáltatás az
érdeklődő olvasók számára. A könyvtár közösségi oldalán híreket, információkat,
olvasásnépszerűsítő bejegyzéseket jelentettünk megebben az időszakban is.
Könyvtárunkban a tanév során 85 új dokumentum leltárba vételére került sor mintegy 240 ezer
forint értékben, melyek túlnyomó részben Önkormányzati finanszírozásból kerültek a könyvtár
állományába. A beszerzett dokumentumok gyermekirodalmi és szakirodalmi jellegűek, kisebb
hányada felnőtt szépirodalom. A könyvtár több, mint 300 kötet könyvet kapott ajándékba a
tanév során, melynek nagy részét egy szülő adományozta. Az állomány folyamatos fejlesztésére
vonatkozó alapfeladat ellátása keretében az elmúlt tanévben a Tankerület által finanszírozott
beszerzés összértéke 20 ezer Ft. A beszerzett dokumentumok az ajánlott irodalmat bővítik,
mivel a hiányzó vagy elhasználódott kötelező olvasmányok beszerzését tartós letéti
állományként egyeztetéseket követően a BBMK valósította meg sikeresen.
Az ajándék kötetek gyűjtőkörhöz igazított, valamint a vásárolt dokumentumok állományba
vétele a következő időszak feladata. Jelenleg a könyvtárba 10 szakmai és ifjúsági folyóirat jár,
amiből hetet a BBMK fizet elő.
Az elmúlt tanév folyamán 26újonnan beiratkozott könyvtárhasználó kölcsönzött a könyvtárbólköztük az első osztályosok. A tanév folyamán a kölcsönzött kötetek száma csökkent, 1103kötet.
A könyvtárból kölcsönzött tartós tankönyvek száma735.
Könyvtárpedagógiai beszámoló
A tanév elején a kollégákkal összeállítottuk a könyvtári órák előzetes tervét, melyeket a magyar
nyelv és irodalom, valamint az informatika tantárgyak anyagába illesztettünk be. Ennek alapján
a tanév folyamán 14 könyvtári óra valósult meg. A tanórák tematikáját tekintve integráltan
zajlanak, szervesen összekapcsolva a könyvtárhasználati ismereteket a tananyagtartalmakkal.
A könyvtárhasználati tananyagegységek közül az általános könyvtárhasználati ismeretek
mellett dokumentumismereti témák feldolgozására került sor. A tanmenet könyvtárpedagógiai
témáit mindig illesztettük az adott osztály aktuális tananyagához. Vannak olyan osztályok, akik
tanórán kívüli tevékenységként előre egyeztetett időpontban látogatnak el a könyvtárba, de a
napközis és tanulószobás tanulók csoportosan és egyénileg is igénybe veszik a könyvtár
nyújtotta lehetőségeket a szabadidő hasznos, tartalmas eltöltéséhez. A digitális oktatás idején
bizonyos könyvtárismereti, dokumentum- és könyvtárhasználati tartalmak átadására nem
kerülhetett sor. Ezeket a tartalmakat a következő tanévre csoportosítjuk át (lexikon és
szótárhasználat, gyermekújságok és jellemzőik, problémamegoldás a könyvtárban, bibliográfia
készítése, megyei könyvtár látogatása). Más témák (adatbázisok használata, jegyzetkészítés,
on-line katalógushasználat) azonban könnyen adaptálhatónak bizonyultak a digitális oktatás
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platformjaira is. Ebben az időszakban sikeres együttműködés zajlott a salgótarjáni Dornyai Béla
Múzeum múzeumpedagógiai munkacsoportjával is, akik saját gyűjteményük felhasználásával
kérésünkre helyismereti kvízt állítottak össze tanulóink számára.
Iskolánk könyvtára a Balassi Bálint Megyei Könyvtár KSZR szolgáltatásai jóvoltából ebben a
tanévben októberben ötödször kapcsolódott az Országos Könyvtári Napok
rendezvénysorozatához. A Mosolyra hangolók együttes Hogy születnek a versek c. interaktív
zenésirodalmi műsorán iskolánk tanulói és pedagógusai közül 58-an vettek részt. Decemberben
a Paramisi Társulat Csillagot láttunk című előadását 106 ovis és iskolás nézhette meg. Március
2-án a BBMK szakmai továbbképzési programja keretében „Olvasó gyerekből felnőtt olvasó”
címmel megvalósult programján előadások hangzottak el a meseolvasás és a papírszínház, mint
az olvasásra nevelés eszközemódszertanáról, valamint a Heves megyei Mustármag mese- és
biblioterápiás műhely élményalapú olvasásnépszerűsítő programjával ismerkedhettünk meg.
Április hónapban megrendeltük a 2020-as évi előadásokat is, melyek reményeink szerint az
őszi időszakban meg is valósulnak.
Valamennyi program és foglalkozás megvalósulásáért megköszönöm a résztvevő kollégáim
kitartó együttműködését.
Simonné Lőcsei Mónika
könyvtáros tanító
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Mellékletek:
1. számú melléklet

Tanulmányi és sportversenyek

Kiss Józsefné
Résztvevők
Berki Hanna Viktória
Csóka Natália Szimonetta
Horvát Lívia
„Arany toll” házi nyelvtan, helyesíró verseny
Kahán Mirjam
Rácz Zsolt Dániel
Surányi Milán Krisztián
Berki Hanna Viktória
Horváth Krisztofer
Házi mesemondó verseny
Kahán Mirjam
Rácz Zsolt Dániel
Surányi Milán Krisztián
Rácz Zsolt Dániel
Móra Ferenc magyar irodalom
Radics Fruzsina Dalma
Rácz Zsolt Dániel
Móra Ferenc magyar nyelvtan
Radics Fruzsina Dalma
Versenyek

Dániel Győzőné
Versenyek
Házi matematika verseny „Törd a fejed!”

Házi népdaléneklési verseny

Résztvevők
Berki Hanna Viktória
Csóka Natália Szimonetta
Kovács Barbara
Ondok Balázs
Rácz Zsolt Dániel
Radics Fruzsina Dalma
Csóka Natália Szimonetta II.h.
Kahán Mirjam
Horváth Krisztofer
Berki Hanna Viktória

Dániel Lászlóné
Résztvevők
Berceli Vivien
Eke-Szaladó Gergő Tibor I. h.
Surányi Lorenzó III. h.
„Arany toll” - házi nyelvtan, helyesíró verseny Berceli Vivien
Bogdán Krisztián
Versenyek
Házi népdaléneklési verseny
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Házi mesemondó verseny

Horváthné Világosi Boglárka
Versenyek
Házi népdaléneklési verseny

„Arany toll” – házi nyelvtan, helyesíró
verseny

Házi mesemondó verseny

Misztarka Istvánné
Versenyek
„Egri csillagok” országos rajzverseny
Karácsonyi témahét -házi rajzverseny
„Az én karácsonyom” rajzverseny - TIT
Salgótarján
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Csóka Pál Krisztofer
Eke-Szaladó Gergő Tibor
Forgács Bence
Horvát László Szebasztián
Harkály Brenden
Horváth Anasztázia Virág
Bada Balázs
Tajti Jázmin Anna
Surányi Lorenzó
Balogh László István
Berceli Vivien
Forgács Bence -Aranyszóló Pintyőke díj
Horvát László Szebasztián
Surányi Lorenzó – Róka Rudi díj
Tajti Jázmin Anna – Ceredi Mesetündér
díj

Résztvevők
Susán Patrik
Radics Emília
Horváth Kamilla
Horváth Liliána
Oláh Alina Stella
Harkály Emánuel
Horváth Brendon József
Horváth Kamilla
Oláh Alina Stella
Radics Emília
Susán Patrik
Oláh Alina Stella
Susán Patrik
Tóth Ádám László

Résztvevők
Nagy Bence
felső tagozat
alsó tagozat
/30 tanuló/
felső tagozat – osztályonként 3-4 tanuló
munkája
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Molnár Ágnes Borbála
Versenyek
„Törd a fejed!” házi matematika verseny

Magyar Diáksport Napja - 2019 m-es futás
Sorversenyek - Egészséghét
Mikulás kupa – helyi szervezésű

Kovácsová Veronika
Versenyek
Bendegúz tudásbajnokság- angol

Résztvevők
Radics Emília
Horváth Brendon József
Susán Patrik
Horváth Kamilla
Tóth Ádám László
Horváth Arnold
Harkály Emánuel
Oláh Alina Stella
1.-8. osztály
1.-4. osztály
5.-8. osztály

Résztvevők
Oláh János 5. osztály
Horváth Dávid 6. osztály

Varga Lászlóné
Versenyek
„Arany toll”- házi nyelvtan, helyesíró
verseny

Házi népdaléneklési verseny

„Az én karácsonyom” -rajzverseny
Házi szervezésű rajzversenyek /Egészséghét,
Házi mesemondó verseny

Résztvevők
Banga Mercédesz
Berki Emília Veronika
Berki Jázmin
Horváth István
Horváth Márton
Radics Amina Lili
Rockárová Noémi
Tari Petra
Bangó Krisztina
Horváth Szebasztián
Csikós Virág
Berki Emília Veronika
Radics Amina Lili
Rockárová Noémi
Tari Petra
Putnoki Rikardó
Berki Jázmin
Horváth István
Tari Petra
Horváth István
Tari Petra
Berki Emília Veronika
Berki Jázmin
Radics Amina Lili
Rockarová Noémi
Tari Petra
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Simonné Lőcsei Mónika
Versenyek

„Törd a fejed!” házi matematika verseny

Résztvevők
Surányi Lorenzó
Berceli Vivien
Forgács Bence
Balogh László
Eke-Szaladó Gergely Tibor
Tajti Jázmin
Horvát László Szebasztián
Csóka Pál Krisztofer

Klárik Edina
Versenyek
„Bendegúz Tudásbajnokság” –
(természetismeret, biológia)
Házi mesemondó verseny

TITOK Herman Ottó Verseny
Magyar nyelv háziverseny
Iskolai tisztasági verseny
Bálintné Kőhalmi Csilla
Versenyek
„A Világ legnagyobb tanórája”

„Törd a fejed” – házi matematika verseny

Résztvevők
Dancsok Edina 6. osztály
Cene Bence 6. osztály
Elek Enikő Julianna 7. osztály
Bencze Adrián 5. oosztály
Bogdán Bence 5. osztály
Molnár Ádám Márton 5. osztály
Surányi Csaba Martin 5. osztály
Bogdán Bence 5. osztály
Molnár Ádám Márton 5. osztály
Cene Bence 6. osztály
Nemes Zsolt 6. osztály
Tajti Regina 6. osztály
5. osztály
1.-8. osztály

Résztvevők
alsó tagozat –(kb. 50 tanuló)
Banga Mercédesz
Berki Jázmin
Berki Emília Veronika
Bangó Krisztina
Csikós Virág
Horváth Szebasztián
Rockárová Noémi
Radics Amina Lili
Tari Petra
Horváth István
Horváth Márton
Putnoki Rikárdó
Dániel Lászlóné
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2. számú melléklet

Kompetenciamérés eredményei

A 2017. évi mérés eredménye

A jelentésben szereplő
tanulók száma

A jelentésben szereplő
tanulók száma

12,5

6. osztály

szövegértés

8

1259

NA 62,5 37,5 12

1294

NA 77,8 22,2 16

1430 M

43,8

0

8. osztály

matematika

12

1385

NK 83,4 66,7 12

1460

NA 88,8 66,7 14

1595 M

50

21,4

8. osztály

szövegértés

12

1454

NK 58,3 25,0 12

1531

NA 33,3 11,1 14

1576 NK

42,9

14,3

CSH index szerint
várhatóhoz képest*

56,3

Átlageredmény

1439 M

Minimum szint alatt
teljesítők aránya (%)

NA 66,6 44,4 16

Alapszint alatt
teljesítők aránya (%)

1362

CSH index szerint
várhatóhoz képest*

NA 75,0 25,0 12

Átlageredmény

1383

Minimum szint alatt
teljesítők aránya (%)

8

Alapszint alatt
teljesítők aránya (%)

matematika

Mérési
terület

CSH index szerint
várhatóhoz képest*

6. osztály

Évfolyam

Átlageredmény

Minimum szint alatt
teljesítők aránya (%)

A 2018. évi mérés eredménye

Alapszint alatt
teljesítők aránya (%)

A 2019. évi mérés eredménye

A jelentésben szereplő
tanulók száma

Kompetenciamérés eredményeinek változásai

* Az országos regresszió alapján az alábbi betűjelek közül válassza ki és írja be a megfelelőt:
Gy = gyengébb
M = magasabb
NK = nem különbözik
NA = nincs adat

3. számú melléklet

Tanulóbalesetek a 2019/2020-as tanévben
Iktatószám
9167/2019
11474/2019
12303/2019

Baleset ideje
2019.09.30.
2019.11.15.
2019.12.07.

2046/2020

2020.02.20.

Sérülés természete
ujj törés
lábszár horzsolás
homlok
bőre
felrepedt
homlok zúzódás

Sérült neme
fiú
fiú
fiú

Sérülés helye
tornaterem
lépcső
folyosó

fiú

folyosó
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4. számú melléklet
Jegyzőkönyv

Készült 2020. június 26-án az Id. Szabó István Általános Iskolában megtartott tanévzáró
értekezleten.
Jelen vannak: Kiss Józsefné intézményvezető, Simonné Lőcsei Mónika igazgató helyettes,
Dániel Győzőné, Dániel Lászlóné, Farkas Lajos, Foglár Gabriel, Fónad Éva, Klárik Edina,
Molnár Ágnes Borbála, Kovácsová Veronika, Misztarka Istvánné, Varga Lászlóné, Horváthné
Világosi Boglárka, Széky Miklós László
Kiss Józsefné intézményvezető köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés
határozatképes, egy pedagógus van igazoltan távol. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvvezető
Simonné Simon Andrea, a hitelesítők pedig Horváthné Világosi Boglárka és Foglár Gabriel
legyenek. A javaslatokat a tantestület egyenként, egyhangúlag elfogadta.
Javaslatot tett az alábbi napirendi pontokra, melyet a tantestület egyhangúlag elfogadott.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a 2019/2020-as tanév munkájáról
Előterjesztő: Kiss Józsefné intézményvezető
2. Egyebek

Napirend tárgyalása
ad.1. Beszámoló a 2019/2020-as tanév munkájáról
Előterjesztő: Kiss Józsefné intézményvezető
Kiss Józsefné igazgató ismertette a 2019/2020-as tanévben készült beszámolót. Külön
figyelmet fordított a KAP bevezetésével kapcsolatos tapasztalatok megbeszélésére. A
beszámoló kitért a digitális tanrend bevezetése utáni időszak értékelésére is.
Ezután az alábbi részbeszámolók hangzottak el:
- 1. osztályosok beilleszkedése
- 8. osztályosok továbbtanulása
- Napközi és tanulószoba beszámolója
- Alsós munkaközösség beszámolója
- Felsős munkaközösség beszámolója
- Belső értékelésről szóló beszámoló
- Integrációs felkészítés beszámolója
- Gyermekvédelmi felelős beszámolója
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Diákönkormányzat beszámolója
SNI habilitáció, rehabilitáció, kiscsoportos fejlesztés beszámolója
Könyvtár működéséről beszámoló
Vöröskereszt munkáról beszámoló

Kérdések:
H o z z á s z ó l á s o k:
Miután kérdés, hozzászólás nem volt, a tantestület az elhangzott beszámolót elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
1/2020. (VI6.26.) számú határozat
Az Id. Szabó István Általános Iskola tantestülete a 2019/2020-as tanév munkájáról
készült beszámolót elfogadta.
Felkérte az intézményvezetőt, hogy a beszámolót a fenntartó kérésének megfelelően
továbbítsa részére.
Határidő: 2020. augusztus 29.
Felelős: Kiss Józsefné intézményvezető

ID. SZABÓ ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032224
CERED

52

ID. SZABÓ ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032224
CERED

53

