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A 2021-22. tanév – az intézmény összegzett adatai 

 

A 2021-22. tanév - intézmény összegzett adatai 

Személyi feltételek Beiskolázás 

Engedélyezett pedagógus álláshelyek 

száma 87 1. évfolyamra beiratkozottak száma 99 

ebből könyvtáros 1     

Engedélyezett NOKS száma 8 Egyéb tanügyi adatok 

Foglalkoztatott NOKS száma 12 8. évfolyamos tanulók száma 90 

Engedélyezett technikai álláshelyek 

száma 15 Továbbtanulás gimnáziumban 16 

Pedagógus álláshelyen 

foglalkoztatottak száma 66 Szakközépiskolában 46 

Óraadók száma 5 Szakiskolában 28 

Új kollégák közül pályakezdő 2 SNI és BTMN ellátás 

Tanulmányi eredmények: SNI tanulók száma 149 

Tanulmányi átlageredmény 

2021/2022-es tanévben:  

4 

BTMN tanulók száma 125 

Kitűnők száma 96 Gyermekvédelmi munka 

Bukások száma 18 Veszélyeztetett tanulók száma 47 

Évismétlők száma 1 

Halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók száma 9 

Egyéni munkarend szerint tanulók 

száma 5 Hátrányos helyzetű tanulók száma 133 

Mulasztások Gyermekjóléti szolgálat 

megkeresése  esetszám 48 

Egy főre jutó mulasztott órák száma 

összesen  135     

Egy főre jutó mulasztott órák 

számából igazolatlan órák száma  7     

10 igazolatlan órát meghaladó tanulók 

száma  30     
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1. Pedagógiai munka feltételei 

 

1.1. Tárgyi feltételek 

1.1.1. Az épület állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága 

Az épület állagát folyamatos karbantartással megőriztük. A megjelenő hibákat 

próbáljuk azonnal javítani vagy javíttatni. Nagy segítség ebben, hogy saját 

karbantartókkal rendelkezünk, akik a munkák nagyrészét meg tudják csinálni. A 

fűtésrendszer szakaszolása, légtelenítési szelepei, hőfokszabályzója a megépítés óta 

nem voltak cserélve, többsége nem működik. Tartós eső esetén az épület lapos teteje 

több helyen beázik. Az iskolai udvar játszótéri játékait rendben tartjuk, a felülvizsgálatot 

követően a hibáit javítjuk. 

 

1.1.2. A tanévben megvalósított beruházások 

Ebben a tanévben a 4.1.2. pályázatnak köszönhetően új épületszárnnyal bővült iskolánk, 

mely két telephelyünket kiváltotta. A diákok modern körülmények között tanulhatnak. 

A pályázat része volt egy gumiborítással ellátott udvar is, ami megvalósult. A pályázat 

keretében a régi épületrészben 6 tanterem megújult. Ezen felül lámpacseréket tudtunk 

megvalósítani több tanteremben és folyosó szakaszon. 

 

1.1.3. Tárgyi felszereltség, eszközellátottság 

Az IKT eszközállományunk sokat javult, a pályázat keretében 14 interaktív panelt, több 

interaktív táblát, számítógépeket sikerült beszereznünk. Tankerületi beszerzéssel 

projektorokat és laptopokat kaptunk. A használat miatt elkopott eszközöket 

(billentyűzet, egér) igyekszünk folyamatosan pótolni. Alapítványi és tankerületi 

pályázatból Lego robotokat és a robotika oktatáshoz szükséges egyéb robotokat, 

kiegészítőket szereztünk be. 

Tanulást segítő eszközök rendelkezésünkre állnak. A kollégák differenciáláshoz, 

oktatáshoz sokféle segítő eszközt készítenek önerőből. 

 

1.1.4. Fenntartható fejlődés, takarékos gazdálkodás érdekében tett intézkedések 

Papírgyűjtést tartunk évente 2 alkalommal. Műanyag kupakgyűjtőt helyeztünk ki, a 

papírgyűjtés ideje alatt a palack és a kupak is leadható. Iskolakertet működtetünk, 
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melyben tanulóink is aktívan dolgoznak, szelektív hulladékgyűjtést tartunk az 

intézmény több pontján. 

 

1.2. Személyi feltételek  

Pedagógus álláshelyek: 

A 2021/2022-es tanévben közalkalmazotti jogviszonnyal, megbízásos jogviszonnyal 

foglalkoztatottak státuszszáma 87 fő. 

Ebből közalkalmazotti jogviszonnyal teljes munkaidőben foglalkoztatott pedagógusok 

száma 66 fő. 

Ebből részmunkaidős pedagógusok száma 4 fő. 5 fő új pedagógus kolléga került a 

nevelőtestületbe. Közülük pályakezdő 2 fő. 

A tantestület kor szerinti összetétele: döntő többségében tapasztalt, évtizedek óta pályán 

lévő pedagógusokból áll. Ebben a tanévben  egy kolléganő nyugdíjazására került sor.  

Nevelő-oktató munkát segítők: álláshelyeinek száma 8 fő, azonban 12 főt foglalkoztatunk 

a feladatellátás miatt. Ebből 9 fő pedagógiai asszisztens, 2 iskolatitkár, 1 rendszergazda. 

Technikai dolgozók száma 15 fő. 

 

1.2.1. A szakos ellátottság érdekében tett intézkedések 

A folyamatos álláshirdetésen túl, személyes kapcsolatokon keresztül is igyekeztünk az üres 

álláshelyeink betöltését elérni, kevés sikerrel. A tanítói hiány egy részét a nálunk 

gyakorlatot teljesítő végzős főiskolai hallgatóval illetve pedagógiai asszisztensekkel 

pótoltuk. Az óraadó pedagógusok száma 5 fő. 

 

1.3. Szervezeti feltételek 

1.3.1. Pedagógus továbbképzések 

Az éves beiskolázási tervben szereplő továbbképzések 100 %-a realizálódott. A 

pedagógusok közül 34 fő vett részt akkreditált továbbképzéseken. 1 fő pedagógusunk 

szakvizsgázott, 1 fő pedagógus szakvizsgát szerző képzésen vesz részt, 1 fő államilag 

finanszírozott képzésre jár (gyógypedagógia), 1 fő kémia szakot végez önerőből. Az 

ingyenes képzéseken a kollégák minden évben részt vesznek, azonban az újabb diploma 

vagy szakvizsga megszerzése jelentős önerőt igényel, amit a jelenlegi bérek mellett 

kevesen tudnak kifizetni. 
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1.3.2. Az alkalmazott szervezetfejlesztési eljárások, módszerek 

A tanév során a már bevált szervezeti struktúrával és módszerekkel dolgoztunk. Ebben 

az évben 6 fő minősítésére került sor. Az önértékelés ebben a tanévben elmaradt. A 

korábbi években minden pedagógusra sorkerült, a pályakezdők és az új dolgozók a 

következő tanévben vesznek benne részt. 

 

1.3.3. Hagyományápoló, hagyományteremtő tevékenység 

A tanév során a lehetőségeket döntően a járványhelyzet határozta meg. Próbáltuk 

maximálisan kihasználni az adott időszakra vonatkozó korlátozások mellett a 

megengedett kereteket, azokhoz alkalmazkodva lebonyolítani, megújítani 

hagyományainkat.  

 

1.3.4. Innovációk az intézményben 

- tanév végi napközis táborok, 

- egyedi szemléltetőeszközök készítése, 

- iskolai programok innovatív módon történő megrendezése (megemlékezés nemzeti 

ünnepeinkre) 

 

2. Pedagógiai folyamatok 

 

2.1. Beszámoló az éves munkaterv, intézkedési terv megvalósulásáról 

A 2021/22. tanévre megterveztük az előttünk álló feladatokat bízva abban, hogy normál 

oktatással tudjuk diákjainkat nevelni, a tananyagot elsajátíttatni és a közösségnevelésre 

figyelni. Pedagógus hiánnyal tudtuk elindítani a tanévet, óraadókkal, pedagógiai 

asszisztensekkel. Sajnos az év közben érkező különböző szabályváltozások (oltott, oltatlan, 

ki meddig dolgozhat) nagymértékben hozzájárultak a humán erőforrás hiányához, amit 

tovább növelt a nyugdíjba vonuló vagy egyéb ok miatt távozó dolgozó. Így a rendszeresen 

tartósan távollévők és a betegségek miatti hiányzások időnként megoldatlan feladat elé 

állította nemcsak az iskolavezetést, hanem a kollégákat is. Nagyon sok túlórát és 

helyettesítést végeztünk a tanévben. A második félévre kialakult súlyos tanárhiányból 

fakadó leterheltség mind hozzájárultak a tanév nehézségeihez.  
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Sajnos a Covid járvány ismét a munkaterv megváltoztatására, átütemezésre kényszerítette 

az iskolai munkát. A lehetőségeket így is maximálisan próbáltuk kihasználni. Ennek 

ellenére elmaradt az iskolai farsang, a karácsony ünneplése. Az iskolai és az 

osztályközösségek építésére a tavaszi hónapoktól kezdve nyílt lehetőség. Nagy figyelmet 

fordítottunk arra, hogy a nevelés-oktatás színtere ne csak az iskola legyen, hanem szűkebb 

és tágabb környezetünk. Ekkor tartottuk meg átütemezett programjainkat. Nagy sikere volt 

a Gálának, a helytörténeti vetélkedőnek, DÖK napnak, Határtalanul kirándulásoknak, 

osztálykirándulásoknak. Mindent összevetve, nehéz, zaklatott évet zártunk, mely során 

erőn felül oldottuk meg nehézségeinket. Összefogott az iskola minden dolgozója, tette a 

dolgát, egymást segítve, rugalmasan, alkalmazkodva a körülményekhez, keresve a 

megoldásokat. Ebben borzasztóan elfáradtunk,  

elfásultunk, a tanév végére pattanásig feszültek idegeink. A számszerű mutatóink nem 

romlottak ennek ellenére ( tanulmányi átlag, magatartás, szorgalmi átlag, dicséretek 

száma).  A kérdés, hogy meddig lehet ezt elvárni, hogy ilyen szintű minőségi munkát 

tudjunk végezni?! 

 

2.2. Beszámoló az országos kompetencia és nyelvi mérésre történő készülésről 

A Köznevelésről szóló törvény 80.§ (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) 

EMMI rendelet 79.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint a 2020/201. tanévben országos 

mérés, értékelés keretében meg kellett vizsgálni az olvasási-szövegértési és a matematikai 

eszköztudás fejlődését a 6. és a 8. évfolyam valamennyi tanulójára kiterjedően. A 

felmérésre 2021. május 26-án került sor, melynek eredményét az Oktatási Hivatal 2022. 

május végén közzétette. Ennek elemzése még folyik, de már látszik, hogy van eltérés az 

online időszak és a jelenléti oktatás eredményei között. Ebben az évben is több szempont 

szerint igyekeztünk felkészíteni tanulóinkat a kompetenciamérésre. Külön előkészítő 

foglalkozásokat tartunk a 6. és a 8. évfolyam részére matematikából és szövegértésből. 

Természettudományi mérésre nem készítettünk tanulókat, a gyakorló feladatsorokat 

felhasználták a kollégák a szakórák anyagába illesztve. A nyelvi mérésekre a nyelvi órák 

keretében készültek a tanulók. Az idei mérésben fontos szerepe volt az informatika 

tantárgynak is, ahol a szaktanár a digitális mérés előkészítését segítette elő a tananyagba 

beépített témakörök tanításával. A próbamérések során nem működött a rendszer, de 

élesben már csak néhány probléma adódott, ami többé-kevésbé orvosolható volt. A 
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digitális eszközök beszerzése(fejhallgatók), nagyban segítette a tanulók és a pedagógusok 

munkáját és a mérés előkészítését.  

 

3. Személyiség és közösségfejlesztés 

 

3.1. Gyermekvédelmi munka 

3.1.1. A gyermekek és szülők gazdasági társadalmi jellemzői 

A tanulók szociális helyzetét, a problémák időbeni feltárását, a segítségnyújtást az 

osztályfőnökök végezték (személyes beszélgetéssel a fogadó órákon, szülői 

értekezleteken). A problémás gyermekek szüleivel szorosabb kapcsolat kialakítására 

törekedtünk. A tanév során rendkívüli szülői értekezletet is tartottunk, ahol a szülők előtt 

is feltártuk a problémát és kerestük a közös megoldást. Az osztályfőnökök a tanulók 

érdekében munkájukat összehangoltan látják el a szülőkel, a kollégákkal és a 

gyermekvédelmi feladatokat ellátó felelőssel. Az iskolapszichológus a tanév során segítette 

a munkájukat. Több osztályban  

csoportos és osztályszintű foglalkozásokat tartott.  

Az iskolai könyvtárat a könyvtári órák keretében rendszeresen látogatják a tanulók. A 

városi könyvtár és művelődési ház rendezvényeit beépítjük a munkatervünkbe, így 

látogatják diákjaink. 

 

3.1.2. Kedvezményes, ingyenes szolgáltatások 

A 2021/2022-es tanévben iskolánk valamennyi tanulója ingyenesen kapta a tankönyvet. A 

tanév elején az RSZTOP-2.1.1-16-2017 pályázat keretében a hátrányos helyzetű tanulók 

ingyenes tanszercsomagot vehettek át.  

 

3.1.3. Családok, tanulók problémái, deviancia  a közösségben 

A társadalmi problémák a tanulók életkori sajátosságaiból fakadóan ebben a tanévben a 6.-

7. évfolyamnál jelentkeztek. Több tanuló esetében tettünk jelzést a Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat felé igazolatlan hiányzás, magas hiányzási óraszám, 

elhanyagoltság miatt. A legjellemzőbb magatartási problémák a felső tagozaton 

jelentkeztek. Jellemző a motiválatlanság, hanyag viselkedés, tiszteletlenség. Vannak 

csoportok, akik rendszeresen zavarják a tanórákat, szünetekben nem a házi rendben 
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foglaltak szerint viselkednek. Ezekben az ügyekben többször volt elbeszélgetés a 

diákokkal. 

 

3.1.4. Az intézmény prevenciós munkája 

− Rendszeres kapcsolat a Család-és Gyermekjóléti Szolgálattal, a jelzőrendszer tagjaival, 

a helyi Rendőrőrssel. 

− Egészségnevelés – prevenciós program: Egészséghét- amikor az iskolai védőnő, 

szakember tartott előadást a helyes fogápolásról, az egészséges táplálkozásról, 

felvilágosító előadások a nemi éréssel kapcsolatban, drogprevenciós előadások, egyéb 

aktuális témák.  

 

3.1.5. Szegregáció kialakulásának elkerülése érdekében tett intézkedések 

 Iskolánkban integráltan oktatjuk az SNI, BTMN gyerekeket. Két osztály eltérő tanterv 

szerint tanul. Elhelyezésük az intézményen belül történt a többi tanulóval együtt. Az 

osztályok kialakításánál törekszünk, hogy minden osztályban azonos mértékben kerüljön 

integráltan tanuló diák, más nemzetiségű tanuló.  

 

3.2. Az SNI ellátás a tanévben 

Intézményünkbe járó SNI tanulók létszáma 149 fő. Van köztük autista, hallássérült, 

látássérült, mozgásában korlátozott. Jelenleg nincs ellátatlan tanulónk, 1 fő 

gyógypedagógusunk, 1 fő utazó gyógypedagógusunk, 3 fő fejlesztő pedagógusunk által 

mindenki részesül ellátásban. A hallássérült tanulónk teljes ellátása nem biztosított 

szakember hiánya miatt, logopédiai megsegítést sem tudunk biztosítani tanulóink számára.  

 

3.3. Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei 

Nemzeti ünnepek (október 23., március 15.), valamint az iskola hagyományai érdekében 

meghonosított egyéb megemlékezések ( Fekete István projekthét, Helytörténeti projekthét) 

és az iskola életéhez kapcsolódó programok (tehetségnap, gála, versenyek), ünnepségek 

(tanévnyitó, ballagás, tanévzáró). A farsang csak osztálykeretben valósult meg.  

 

3.4. Az intézmény tanórán kívüli tevékenysége 

A járványügyi helyzetre tekintettel osztály, csoportkeretben valósítottuk meg a 

szakköröket. Az osztályprogramokat igyekeztünk érdekessé, élményszerűvé tenni. Iskolai 

szinten a sportköri foglalkozások (kézilabda, tömegsport, kosárpalánta) és a különböző 
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szakkörök mellett a LEP színházi előadásai is színesítették tanulóink szabadidős 

elfoglaltságát. A tanév végére a tervezett osztálykirándulások, Erzsébet tábor, Határtalanul 

pályázat is sikeresen megvalósultak. 

 

3.5. A nevelőtestület szakmai és közösségi rendezvényei 

A különböző (alakuló-,tanévnyitó-, osztályozó-, tanévzáró-, munkaközösségi-,) 

értekezletek mellett közös karácsonyi, év végi „batyus party” segítette a közösségépítést. 

A tanév során szaktanácsadó tartott szakmai napot a Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 

nevelésének, oktatásának segítése címmel, mely segítette a szakmai munkát. Szakmai 

együttműködés: Ebben az évben a szakmai együttműködés keretén belül az OTP Fáy 

András Alapítvánnyal, a United Way Magyarország Alapítvánnyal és a Kecskeméti 

Digitális Tudásközponttal szerveztünk közös programokat. 

 

4. Eredmények 

4.1.Tanulmányi eredmények 

Tanév végi tanulólétszám 742 fő. 

Tanulmányi átlageredmény 2021/2022-es tanévben: 4 

Kitűnők – bukások: Szöveges értékelés (1-3. évf.) alapján kiválóan megfelelt és kitűnő 

(minden tantárgyból jeles érdemjegyet szerzett) tanulók száma 53 fő. 

A kitűnő tanulók száma 96 fő. 

Elégtelen osztályzatot kapott tanulók száma 18 fő. 

Évismétlések száma 1 fő. 

 

4.2. Kompetenciamérések eredményei, feladatok pontos meghatározása a következő 

tanévre 
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Az intézményi eredmény alacsonyabb az országos, a közepes városok általános iskolai 

adataihoz képest. Az intézkedési terv legfontosabb szempontja a tanulói teljesítmény  

javítását szolgáló lépések: 

− fejlesztő órák szélesebb körű elterjesztése, 

− kompetencia alapú oktatás, 

− egyéni fejlesztések, 

− differenciálás nagyobb mértékű kihasználása a szakórákon, 

− motiválás hatékonyságának növelése a kompetenciamérés megírásakor 

− kompetenciamérés feladattípusainak megjelenítése az órai munkában, 

dolgozatokban, belső mérések, elemzések, kooperatív oktatási módszer alkalmazása. 

 

4.3. Az országos kompetenciamérésen kívül végzett egyéb mérések 

- Központi mérések matematika és magyar tantárgyakból 1-4. évfolyamokon: 

- Magyar nyelv és irodalom: szövegértés, 3 perces másolás, tollbamondás, 

- Matematika: számolási rutin, 

- DIFER 1.osztály, 

- Szövegértés minden tantárgyból - 5-8. évfolyam, 

- MATALENT 4. – matematikai tehetségazonosító online mérés 4. évfolyam, 

- 5. és 7. évfolyam év vége - egységes felmérés kompetenciafejlesztő feladatsorok alapján 

   összeállított dolgozattal. 

- országos pályaorientációs vizsgálat (mérés) 

 

Eredményeik a munkaközösségek beszámolóiban. 
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4.4. Versenyeredmények 

4.4.1. Országos tanulmányi versenyen elért eredmények (1-3. helyezett) 

− Regenbogen Online Tesztverseny 3. helyezés 

− Titok német verseny országos 2. helyezés 

− On-lion országos angol nyelvi verseny 2. hely 

− Janikovszky határtalanul különdíj és 2.helyezés 

− Országos Prózaíró verseny 1.helyezés 

− Kele napja – országos verseny versíró verseny 2. helyezés 

− Kele-nap olvasás, szövegértés verseny 1. helyezés 

− Berkesdi KELE-NAPI verseny fotópályázat 1. helyezés 

− Berkesdi KELE-NAPI verseny versmondó verseny 1. és 2. helyezés 

− Országos Honsimereti Vetélkedő 1. helyezés 

− Giro d' Italia Nagy Rajt országos rajzverseny fődíj 

− Hal mint étel- országos verseny 3. helyezés 

− Royal Platinum Jubilee Centerpiece Challenge országos angol nyelvi verseny 1.-2. 

helyezés 

4.4.2. Megyei/regionális versenyen elért tanulmányi versenyek eredményei  (1-3. helyezett) 

− Bolyai matematikai csapatverseny 1. helyezés (megyei forduló) 

− Bolyai Természettudományi. Csapatverseny (körzeti) megyei 1. helyezés 

− Zrínyi Matematika Verseny megyei forduló 1. hely 

− Lotz János szövegértési és helyesírási verseny megyei 3. hely 

4.4.3. Sportversenyek, Diákolimpia (1-3. helyezett) 

− Diákolimpiai eredményeink 

- IV. korcsoportos fiú kézilabda körzeti II. helyezés 

- III. korcsoportos fiú kézilabda körzeti III. helyezés 

- IV. korcsoportos lány kézilabda körzeti II. helyezés 

- III. korcsoportos lány kézilabda körzeti III. helyezés 

− Atlétika - Megyei 

- III. korcs. fiú kislabda hajítás I. helyezés 

- III. korcs. lány kislabda hajítás I. helyezés 

- IV. korcs. fiú kislabda hajítás II. helyezés 

- IV. korcs. fiú súlylökés III. helyezés 

- VI. korcsoportos: 100 m síkfutásban III., magasugrásban II. helyezés 
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- IV. korcs. fiú csapat I. helyezés 

− Fiú csapat 

- IV. kcs. Távolugrás 1. hely 

- Magasugrás 2. hely 

- Kislabdahajítás 2. hely 

- III. kcs. Távolugrás 2. hely 

− Kislabdahajítás 2. hely 

− Fiú egyéni 

- IV. kcs. Magasugrás Czirják Kamilló 2. hely 

- III. Kcs Távolugrás Balogh Balázs 2. hely 

− Lány csapat 

- IV. kcs. Magasugrás 1. hely 

- Távolugrás 2. hely 

- III. kcs. Kislabdahajítás 2. hely 

- III. Kcs Kislabdahajítás 1. hely 

- Diákolimpia Országos Döntő Magasugrás 13. helyezés 

 

4.5. Továbbtanulási mutatók 

 

 

 

18%

51%

31%

8. évfolyam továbbtanulás

Gimnázium

Szakközépiskola

Szakiskola
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A középiskolai felvételi eredmények javítása: A központi felvételire való felkészítés 

tanórákon és felvételi előkészítőkön is zajlott. A 8. évfolyamon egységes tanmenetet 

alkalmaztunk magyar nyelv tantárgyból, melynek során a tananyag átcsoportosításával az 

eddigieknél is nagyobb hangsúlyt fektettünk a felvételi típusfeladatok gyakorlására, az értő 

olvasás fejlesztésére. A 8. osztályos tanulók központi írásbeli felvételi dolgozatának pont 

átlageredménye: magyarból 24, matematikából 14 pont. 

 

4.6. Elismerések 

Nevelőtestületi dicséretet kapott 46 tanuló. 

Kitűnő tanulók száma: 96 fő 

Az iskola plakettjét kapta 9 tanuló, akik kiemelkedő tehetségek voltak tanulmányi, 

közösségi munkában, sportban. 

Talent díjat kapott 1 tanuló, aki 8 éven át kitűnő tanuló volt. 

 

4.7. Lemorzsolódási mutató 

 

A 2021/2022. tanév II. félévi lemorzsolódással veszélyeztetett tanulói aránya intézményi 

szinten: 363 főből 24 fő (6,6 %) 

- A lemorzsolódás csökkentése érdekében törekedtünk a tanulói motiváció 

erősítésére. Óráinkon igyekeztünk érdekes, a gyerekek sikerélményét növelő 

módszereket alkalmazni. Ezek közül a DFHT-KIP órák, a drámapedagógiai 

módszerekre épülő órák és a Lego eszközöket alkalmazó tanórák tűnnek a leginkább 

motiváló hatásúaknak. A tanórákon a különböző témahetekhez is alkalmazkodtunk: 

Digitális Témahét, Fenntarthatósági Témahét, Pénz7. 

- A bukások számának csökkentése: Az online oktatás során többen lemaradtak, ezért 

felzárkóztató foglalkozásokra volt szükség, hogy a lemaradásuk ne fokozódjon. 

 

4.8. Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés 

 

A felzárkóztatás terén törekedtünk arra, hogy mindegyik különleges bánásmódú 

tanítványunk megkapja a szakértői véleményben megjelölt óraszámú fejlesztést. 1 fő 

gyógypedagógus, 1 fő utazó gyógypedagógus, 4 fő fejlesztő pedagógus látja el a BTMN-

es és SNI-s gyermekeket. Szakmai kompetenciáik szerteágazóak, rendszeres, 

lelkiismeretes munkával segítették a tanulóinkat az év folyamán. Az ellátottság 
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iskolánkban 100%-os, de nagymértékben segítené a munkánkat logopédus, 

szurdopedagógus. 

Intézményünk Sakkpalota referencia iskola, akkreditált kiváló tehetségpont. Ennek 

megfelelően tehetségműhelyek működnek, melynek anyagi forrását pályázatokkal 

biztosítjuk. Referencia iskolaként minden évben megrendezzük a sakkversenyt, részt 

veszünk online világsakkversenyen. 

Egyéni bánásmód, tehetségek felismerése, támogatása, felzárkóztatás megvalósítása 

tanórai, online differenciálással, tanulói motivációval, szakkörök, szabadidős programok 

szervezésével,  sávos oktatással. KAP beépítése a tanórákba. 

A tehetséges gyerekek képességeinek hatékonyabb kibontakozása: versenyt szerveztünk 

tanulóinknak. 

 

4.9. A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, következtetések, feladatok 

meghatározása a 2022/2023-as tanévre 

 

Az iskola tanulmányi átlaga ebben a tanévben nem romlott. A kitűnő tanulók száma 96, 

ami a 746 értékelt tanulónak a 13%-a. Kimagasló az alsó tagozat, ahol a magatartás és 

szorgalmi jegy is reális. Elégtelen osztályzattal 18 fő zárta a tanévet. A lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók aránya 6,6 %. A 8. évfolyam továbbtanulási eredményei 

alátámasztják, hogy az iskolában folyó pedagógiai tevékenységünk és értékelő munkánk 

reális. Kiemelem, hogy tanulóink 97%-át az első helyen megjelölt középiskolába vették 

fel. Legfontosabb feladatunk a 2022/23. tanévben megtartani nevelő-oktató munkánk 

színvonalát, ami a tovább csökkenő pedagógus létszámmal szinte lehetetlen feladat lesz.  

 

4.10. Ellenőrzések a 2021/202-es tanévben (szakhatósági, fenntartói, Oktatási Hivatal,  

        munkaközösségi, iskolavezetői) 

- Oktatási Hivatal által folytatott ellenőrzések a 2021/2022-es tanévben - 3 minősítés 

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal: hatósági ellenőrzés: tanulmányok alatti vizsgák 

megszervezése, tanügyi nyilvántartások vezetése 

- Tankerületi belső ellenőrzés: 

o A közalkalmazottak munkaköri leírásának vizsgálata 

o A köznevelési intézmények könyvtárainak a működése 

o Adatszolgáltatás az iskola és a Tankerületi Központ között 

o A webes felületek kezelésének vizsgálata 
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o A Tankerületi Központ intézményi helyzetértékelése  

- Intézményvezetés ellenőrzései: 

o tanórák látogatása gyakornokoknál, intézmény új dolgozóinál, 

o életpálya modell kapcsán minősítésre került kollégák ellenőrzése 

o munkafegyelem, ügyelet, az elektronikus napló vezetése, egyéb pedagógiai 

adminisztráció megléte, a tanórák pontos kezdése, munkaközösségi 

foglalkozások, egyéb rendezvények szakmai színvonalának ellenőrzése. 

- Munkaközösség-vezetők ellenőrzései:  

o Szakmai munka a munkaközösségben, felmérések összeállításának 

szakmaisága,  

o óralátogatások szükség szerint,  

o vállalt rendezvények szervezésének, lebonyolításának ellenőrzése 

 

4.11. A tanév intézményi jógyakorlatai 

Hagyományok: 

- Gólyatábor leendő elsősöknek, 

- Iskolába hívogató óvodások részére, 

- Iskolakóstolgató 4. évfolyamosok részére 

- Tanévnyitó, 

- Tanévzáró ünnepély, 

- Ballagás, 

- Projekt hét az évszakokhoz kapcsolódóan alsó tagozaton, 

- Öveges nap, 

- Részvétel a Fekete István Általános Iskolák országos találkozóján (Kele nap) 

- Futófesztivál 

- Európai Diáksport Nap 

- Oviolimpia megrendezése 

- Kihívás napja 

- Jótékonysági gála, 

- Papírgyűjtés 

- Helytörténeti projekt hét 

- Helytörténeti verseny 

- fáklyás felvonulás október végén 

- közös iskolai karácsony, 
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- iskolai farsang- osztályszintű 

- osztályok karácsonyfája kiállítás a városban, 

- Pénz7 – tematikus hét 

- United Way – Life Changer pénzügyi OKOSHOP Program 6. évfolyam 

- Fenntarthatósági héthez kapcsolódóan: fa és egyéb növények ültetése. 

- Környezetvédelem napja: újrahasznosítás. 

 

Újonnan bevezetésre kerülő iskolai programok  

− Világsakk Fesztivál - nemzetközi online sakkversenyen való részvétel 

− Velünk kerek a világ - suli kézilabda fesztivál 

− Kicsi Tehetségek Napja 

− Exatlon alsó tagozatosoknak 

− Halloween Baking Challenge Royal Platinum 

− CHRISTMAS IN EUROPE projekt - eTwinning, ezzel eTwinning partnerintézmény 

vagyunk. 

− Iskolánk az eTwinning – európai iskolák közössége elnevezésű Erasmus+ program 

keretében végrehajtott projektje elnyerte a Nemzeti Minősített e-Twinning projekt 

címet. 

 

Saját szervezésű versenyeink  

− Iskolai évfolyam helyesírási verseny 

− Könyvtári mesemondó verseny 

− Gyereknapi Exatlon 

− Képeslapkészítő verseny 

− Huszárvágta-sportvetélkedő  

− "Aranyágon ül a sármány" szavalóverseny (tavaszi projekt) 

− Könyvtári levelező verseny 

− Matematika háziverseny 

− Magasugró házibajnokság 

− Pál utcai fiúk házi verseny 

− Természettudományi házi verseny 

− Helytörténeti vetélkedő 

− Halloween süti készítő verseny 
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− Petőfi Sándor: János vitéz – iskolai verseny 

− Arany János: Toldi– iskolai verseny 

− Pénz7 témahéten a Pénzverseny 

− Logi-matek verseny 

− Digitális kultúra háziverseny 6. évfolyam 

− Német nyelvi kommunikációs verseny 

− Angol nyelvi kommunikációs verseny 

− Kislabdahajító verseny 

− Terem atlétikai verseny alsó és felső tagozatban 

− Magasugró házibajnokság 

− 3. évfolyam labdarúgó házi bajnokság 

 

4.12. Pályázatok 

A beadott pályázatok száma 12. Eredményes pályázatok száma 12. 

Eredményes pályázatok elnyert összegei összesen 25.085.095 Ft 

Eredményes pályázatok adatai: 

Sportiskolák Országos Szövetségének pályázatai: 

SIOSZ 2021/2022-es tanév I. (őszi) félévi - 959.528 Ft 

SIOSZ 2021/2022-es tanév II. (tavaszi) félévi - 799.136 Ft 

Határtalanul pályázatok által utazás Szlovákiába: 

HAT-KP-1-2021/1-000554 - 4 557 915 Ft 

HAT-KP-1-2021/1-000552 - 4 557 915 Ft 

Nemzeti Tehetség Pályázatok, eszközbeszerzés, tehetséggondozás: 

NTP-TFJ-21 - 3 400 000 Ft 

NTP-SPEC-21 - 3 116 000 Ft 

Erzsébet táborok 300 tanuló részvételével: 

2022-NAP-01-04484 - 1 319 200 Ft 

2022-NAP-01-04471 - 1 270 000 Ft 

2022-NAP-01-04489 - 1 270 000 Ft 

2022-NAP-01-04685 - 1 346 200 Ft 

2022-NAP-01-04684 - 1 168 401 Ft 

2022-NAP-01-04909 - 1 320 800 Ft 
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5. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 

5.1.  A szakmai közösségek tevékenysége 

Iskolánkban 10 munkaközösség működik. Tanév elején osztják el a tervezett feladatokat, 

melyet a munkatervben rögzítenek. 

 

5.2.  A belső tudásmegosztás formái 

Hospitálások, rendszeres és igénytől függően időszakos szakmai-módszertani kiscsoportos 

megbeszélések, egyeztetések. 

 

6. Az intézmény külső kapcsolatai 

Kapcsolatunk a tankerülettel jó, építő jellegű, mely a kölcsönös bizalmon és segítségadáson 

nyugszik. A tankerületből nemcsak feladatokat, hanem sok segítséget kapunk munkánk 

elvégzéséhez. A tankerület intézményei közül leginkább a továbbtanulás miatt, a 

középiskolákkal szorosabb a kapcsolatunk. Több olyan tanulmányi vetélkedő van az 

iskolák között, melyen kölcsönösen részt vettünk. Mindezek mellett intézményvezetőként 

személy szerint is számíthattam a többi iskola vezetőjének segítségére.  

Munkánkban egyre nagyobb szükség van a külső szervezetekkel való együttműködésre, 

ezért az alábbi szervezetekkel szoros a kapcsolatunk: 

- Pedagógiai Szakszolgálat 

- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

- Rendőrség, iskolarendőr 

      Városi partnereink: 

- Az óvodákkal való együttműködés mindannyiunk fontos érdeke. A gyermekeknek 

óvodából iskolába való átmenetének megkönnyítése érdekében foglalkozásokat 

szervezünk a beiratkozás előtti időszakban 10 alkalommal. 

- A kulturális intézmények (Könyvtár, Művelődési Ház, Tanyamúzeum,) gazdag 

programot biztosítanak a gyerekeknek. A lehetőségekkel a legtöbb alkalommal 

élünk. Részt vettünk városi ünnepségeken, a könyvtár rendszeres látogatói a diákok.  

- Sportegyesületek biztosítják gyermekeink felkészítését bizonyos szakágakban. 
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Mellékletek: munkaközösségi beszámolók 

- Alsós munkaközösség 

- Osztályfőnöki munkaközösség 

- Magyar-ének munkaközösség 

- Történelem-természettudományi-rajz-technika munkaközösség 

- Matematika munkaközösség 

- Idegennyelvi munkaközösség 

- Testnevelés munkaközösség 

- Alsó-felső tagozat közötti átmenetet segítő munkaközösség 

- Diákönkormányzat  

- Könyvtár beszámolója 
































































































































































































































































































































































































