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1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 

 

   Iskolánk tárgyi feltételei az elmúlt két évtizedben folyamatosan javultak az épületegyüttes 

és a felszereltség tekintetében egyaránt. 

Természetesen egy ekkora épületegyüttes folyamatos karbantartást, felújítást igényel. 

A beszámolási időszakban az alábbi feladatokat sikerült megvalósítanunk: 

 

- tisztasági meszelés – festés a szükséges mértékben; 

- a földszinti főfolyosó elektromos hálózatának cseréje, a tantermi beállások kialakítása; 

- a 2. emeleti folyosó burkolatának cseréje; 

- a tanári szoba felújítása: dohányzó helyiség megszüntetése, burkolatcsere, újabb 

beépített szekrények és konyhafal kialakítása; 

- 5 tanterem meleg burkolatának cseréje 

 

A beszámolási időszakban tárgyi feltételeink is tovább gyarapodtak: 

 

- az éves informatikai normatíva összegéből 3 db interaktív táblát vásároltunk; 

- saját erőből: a tantárgyakhoz szemléltető eszközöket, interaktív tananyagokat 

vásároltunk. 

 

 

1.1 Költségvetési – pénzügyi helyzet értékelése 

 

Gazdálkodásunkban igyekeztünk a jó gazda gondosságával eljárni. 

 

A 2010/11.  évi tanévben ( eFt-ban ) 

 

Személyi juttatások                             286 932 

Személyi juttatások vonzatai                69 328 

Dologi kiadások                                  107 991 

Ellátottak támogatása                              2 841 

Működési kiadások összesen              467 092 

Felhalmozások                                        1 897 

Összes kiadás                                     468 989 

 

Saját bevétel                                          26 808 

Alapítványi ,egyéb támogatás                 2 141               

Finanszírozás                                       434 393 

Pénzmaradvány                                      31 920 

 

Összes bevétel                                     495 262 

 

A 2010/11. tanévben az összes kiadásunk  468 989 eFt volt. 

Ebből : 

- 61,18.% bérjellegű, 

- 14,78 % ennek vonzatai (bérjárulékok) 

-   0,61% ellátottak támogatása 

- 23,03 % dologi kiadás 

-   0,40 %  felhalmozási kiadás volt. 
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Bevételünk                                       495 262 eFt volt. 

Ebből: 

- saját bevétel                               5,41 % 

- kapott alapítványi támogatás     0,43 % 

- Önkormányzati finanszírozás  87,71 %  

- Előző évi pénzmaradvány         6,45 % volt. 

 

Az Önkormányzat a nyári felújítási karbantartási munkák fedezetére 2011. évi 

költségvetésében nem biztosított pótlólagos forrásokat.  Előző évi pénzmaradványunkat 

visszakaptuk úgy, hogy annak döntő részét, közel 18 millió Ft-ot a nyári karbantartási, iskola-

felújítási munkálatokra hagyták jóvá.  

 

Iskolánk Alapítványának gazdálkodása 

 

Az alapítvány gazdálkodásnak alapja: 

- Magánemberek, vállalkozások befizetései, 

- önkormányzati támogatás, 

- szja 1%-os felajánlása. 

 

Alapítványunk a 2010. évben  1 831 Ft-ot az Szja 1%-os felajánlásból, 740 e.Ft-ot 

önkormányzati támogatásból, 371 eFt-ot magánemberektől kapott. 

 

Az áthúzódó pénzeszközökkel együtt keletkezett rendelkezésre álló összegből a Kuratórium 

döntése alapján az alábbi célokat támogatta az Alapítvány az elmúlt tanévben: 

- osztálykirándulások, erdei iskolák támogatása; 

- nyári táborozás támogatása; 

- Zimándy-napra ill. Zimándy-díjakra;   

- az erdélyi testvériskolai látogatással kapcsolatos programokra; 

- a süsseni testvériskola látogatásával kapcsolatos utazási kiadásokra; 

- iskolai tánccsoport támogatására. 

 

2010. évben 1.732 eFt, 2011 év első félévében 1.776 eFt támogatást adott iskolánk 

programjaira az alapítvány. 

 

 

1.2 Eszköz- és könyvtárfejlesztés 

 

    Iskolánk a Kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben leírtakkal rendelkezik. 

Az elmúlt években igyekeztünk azokat az eszközöket beszerezni, amelyek pedagógusaink 

munkáját, illetve tanulóink ismereteinek bővítését segítik. 

Ebben a tanévben az eszközök bővítése, beszerzése tekintetében az alábbi területek élveztek 

prioritást: 

- digitális, interaktív szemléltető eszközök vétele (a számítástechnikai pályázat terhére 3 

db interaktív tábla beszerzése) 

- könyvtárfejlesztésre 1.216 eFt-ot fordítottunk. 

 

1.3 Mutatók 

 

Néhány érdekes mutató, mely jellemzi iskolánkat a 2010-11. tanévben: 
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 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11      

egy tanulóra jutó működési költség 825 eFt 814 eFt 830 eFt 786 eFt 

egy pedagógus álláshelyre jutó tanulók 

száma 

9,06 fő 9 fő 8,68 fő 8,48 fő 

egy tanítói/tanári álláshelyre jutó 

tanulók száma 

 11,54 fő 11,25 fő 11 fő 

alsó tagozat/felső tagozat aránya %-ban 56,86/43,14 57,35/42,6

5 

54,27/45,73 54/46 

átlagos osztálylétszám a fejlesztő 

osztályok és a gyógypedagógiai 

csoportok nélkül 

 22,32 23,25 22,52 

átlagos osztálylétszám a 

gyógypedagógiai tagozatra járó tanulók 

nélkül 

21,5 20,62 20,55 20,89 

átlagos osztálylétszám a 

gyógypedagógiai tagozatot is beleértve 

19,93 19,74 19,61 19,8 

egy napközis nevelőre jutó tanulók 

száma 

 25,87 23,5 28,66 

egy számítógépes munkaállomásra jutó 

tanulók száma (összes gép) 

12,7 5,27 4,9 4,95 

egy számítógépes munkaállomásra jutó 

tanulók száma (tanulók által 

hozzáférhető gépek tekintetében) 

18,7 7,65 7,65 6,67 

 

 

 

2. Személyi feltételek 

 

 2010. szeptember  2011. szeptember 

Álláshelyek száma               91 fő               91 fő 

- ebből pedagógus, 

ill. pedagógiai 

munkát segítő 

              70 fő               70 fő 

   - technikai dolgozó               21 fő               21 fő 

GYED, GYES                 7 fő                 7 fő 

 

A beszámolási időszakban az alábbi kollégák kezdték meg  

1) pedagógiai tevékenységüket iskolánkban:  

- Serdült Zita tanító természetismeret műveltség területtel, napköziotthonos nevelőként, 

- Kszel Adrienn tanító informatika műveltség területtel, angol szakos tanár; 

2) technikai tevékenységüket iskolánkban: 

- Galgand András, karbantartó, 

- Horváth Rozália, technikai dolgozó, 

- Medgyesi Istvánné, technikai dolgozó, 

- Sebők Karolina, portás. 

 

GYED-en, GYES-en voltak alábbi kollégáink: 
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Faragóné Makai Gabriella, Hadháziné Ceglédi Erzsébet, Halászné Czeisz Zsuzsanna, Kuizsné 

Virág Edina, Pilinyi Katalin, Szabóné Czupi Zsuzsanna, Szőkéné Ispány Erika. 

 

A beszámolási időszak alatt az alábbi kollégáinktól váltunk meg nyugdíjazás miatt: 

- Bálint Ágnes, portás; 

- Jámbor Jánosné, technikai dolgozó; 

- Pető Jánosné, technikai dolgozó; 

- Szőke Magdolna, technikai dolgozó. 

 

Határozott ill. határozatlan idejű szerződését az alábbi kollégáknak szüntettük meg: 

- Dezső Anita angol nyelv szakos tanár kollégának, 

- Izsák Bálint német nyelv szakos kollégának, 

- Farkasné Jenser Beáta angol nyelvet tanító kollégának, 

- Nagy Judit tanítónak, 

- Pócsik Gusztáv napközis nevelőnek. 

 

Tanáraink közül: 

- egyetemi diplomával rendelkezik :  12 fő 

- ebből logopédus                         :     1 fő 

- főiskolai diplomával rendelkezik :   58 fő 

- ebből gyógypedagógus              :     8 fő 

- logopédus                                   :     3 fő 

- gyógytestnevelő                         :     1 fő 

- könyvtáros                                 :      1 fő 

     -      szociálpedagógus                         :     3 fő 

      -     szakvizsgázott pedagógus            :   12 fő 

      -     több diplomával rendelkezik        :   20 fő 

 

Technikai dolgozóink közül: 

- egy fő gazdasági vezető, 

- egy fő iskolatitkár, 

- egy fő könyvelő, 

- egy fő pénztáros, 

- három fő konyhai dolgozó, 

- két fő portás, 

- egy fő gondnok, 

- három fő karbantartó, 

- hét fő takarító. 

 

 

2.1 Pedagógusaink továbbképzésének helyzete 

    

  A beszámolási időszakban diplomáért ill. újabb diplomáért és szakvizsgáért az alábbi 

kollégáink tanultak: 

 

- Bálint Emese – Apor Vilmos Kat. Főiskola, Népi gyermekjátékok szakirányú tképzés, 

- Balogh Zsuzsa - közoktatási vezető szakvizsga (BME),diploma várható ideje: 2013, 

- Bartos Zoltánné - közoktatási vezető szakvizsga (BME),diploma várható ideje: 2013, 

- Gallina Miklósné – pénzügyi főiskola, diplomáját megszerezte, 

- Izsák Bálint – ELTE német kiegészítő (középiskolai tanár) szak, diploma várható ideje:   
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  2011 

- Lengyelné Tóth Ágnes – közoktatási vezető szakvizsga (BME), szakvizsgáját letette, 

- Pilinyi Katalin – anglisztika alapszak (Kodolányi János Főiskola), BA diplomáját    

  megszerezte. 

-Tóth Zsolt – rekreáció szak (Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Kar),    

  diploma várható ideje: 2012 

 

Egyéb képzéseken vettek részt: 

 

- Ujszászi Gabriella – Ady Endre ÁMK, nemezkészítő, a képesítést megszerezte 

- Szkiba Ivánné – tehetséggondozás a matematikában 

- Kárpátiné Hesz Teréz – Panoráma pedagógus továbbképzés 

- Nagy Adél – Olvasástanítás a diszlexia prevenciós módszerrel 

- Décsi Csaba - Olvasástanítás a diszlexia prevenciós módszerrel 

- Terenyiné Horváth Dulcinea - Olvasástanítás a diszlexia prevenciós módszerrel 

- Lévai Zsófia - Olvasástanítás a diszlexia prevenciós módszerrel 

- Dominek Jánosné - Olvasástanítás a diszlexia prevenciós módszerrel 

   

   A tanév kezdetén aktualizáltuk az 5 éves ciklusra szóló továbbképzési tervet, melyet a 

nevelőtestület 2008-ban elfogadott. Az aktuális éves beiskolázási tervet elkészítettük. 

 

Belső továbbképzést két alkalommal tartottunk: 

- 2010. november 16-án Dr. Kolozsváry Judit ELTE docens asszony tartott előadást 

      A pedagógus személyisége, képességei címmel, 

- 2011. március 3-án Megyeri László mentőtiszt tartott előadást Iskolai balesetek és az 

ezzel kapcsolatos teendők témakörében. 

 

 

3. Az iskola tartalmi munkájáról 

 

 

3.1 Tantervi rendszerünk 

 

   Az új NAT tanterveit 2004. 09. 01-jével vezettük be az 1. osztályokban felmenő 

rendszerben.  

A tanévben az alábbi tantervekkel dolgozott az iskola: 

 

Évfolyam/tanterv Módosított 

kerettanterv 

Új NAT 

Első évfolyam               * 

Második évfolyam                          * 

Harmadik évfolyam               * 

Negyedik évfolyam                          * 

Ötödik évfolyam                          * 

Hatodik évfolyam                          * 

Hetedik évfolyam                          * 

Nyolcadik évfolyam            *  

 

Módosított kerettanterv bevezetve: 2003. 09. 01-jével felmenő rendszerben az 1. és az 5. 

osztályban 
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3.2 Pályázataink a 2010-11-es tanévben 

 

 
a pályázat kiírója téma megpályázott 

összeg / önrész 

elbírálás elnyert támogatás 

Tempus 

Közalapítvány 

Projekt előkészítő 

látogatás 

  980  euro 

Tempus 

Közalapítvány 

„A táncoló és éneklő 

fakanál” – három 

nyelvű naptár 

készítése két éves 

projekt keretében 

20 000 € Forráshiány 

miatt 

elutasítva. 

 

Törökbálint 

Város 

Önkormányzata 

Zimándy Ignác 

„Iskolánkért” 

Művelődési 

Alapítvány 

tevékenységének 

támogatása 

740 000 Ft  740 000 Ft 

 ÖKO-iskolai cím   Az ÖKO-iskola 

cím viselésének 

jogát 2014-ig 

elnyertük. 

TÁMOP- 3.1.7-

11 

A referencia-

intézmények országos 

hálózatának 

kialakítása és 

felkészítése  

6 000 000 Ft A 

pályázatot 

befogadták, 

szakmai 

értékelése 

folyamatban 

van. 

 

  

3.2.1 Referencia intézményi cím 

 

    Iskolánk pályázott az előminősített referencia intézmény címre. Ennek feltétele volt, hogy 

iskolai „jó gyakorlatainkat” a kosar.educatio felületére fel kellett töltenünk, melyet ezután 

értékeltek, minősítettek. Két területen pályáztunk a referencia intézmény címre: 

-  ÖKO-iskola környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény; 

-  az infokommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű intézmény. 

A minősítési folyamat részeként iskolánkat két tanügyigazgatási szakértő a helyszínen 

ellenőrizte, dokumentumainkat átvizsgálták. Magas pontszámmal kaptuk meg az előminősített 

referencia intézmény címet mindkét megpályázott területen: 
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Az előminősítéssel jogot szereztünk a TÁMOP-3.1.7-11 - es pályázaton való elindulásra. 

Ezen a pályázaton max. 6 mFt támogatás nyerhető el a referencia intézményi feladatok – 

intézményközi,  horizontális tanulás lehetőségei, módszerei - képzések általi elsajátítására, 

valamint eszközfejlesztésre. 

 

Előminősített referencia intézményként Vészi Magdolna térségi koordinátor felkérésére 

2011.02.22-én Szkiba Ivánné matematika bemutató órát tartott a 7.c osztályban. 

 

3.3 Minőségbiztosítás 

 

3.3.1 Minőségbiztosítási munkacsoport beszámolója 

 

   A 2010-2011-es tanévben újra elvégeztük a partnerlistánk frissítését. Az idei a nyolcadik az 

intézményben. A frissítés lebonyolítását a minőségbiztosítási munkacsoport végezte. 

A frissítés folyamatában valamennyi dolgozó részt vett. 

A frissítés érvényes: a 96 fős alkalmazotti közösségbőll 7 fő GYED-en  van, 2 óvodában 

dolgozó logopédus nem volt jelen az intézményben. 10 kolléga nem vett részt a frissítésben. 

96 főből tehát 76 fő vett részt a munkában: 85% 

   Ebben a tanévben – az elmúlt évhez hasonlóan elvégeztük a súlyozást is a jelöléssel együtt. 

Ezután került sor a partnerlista átalakítására, az új sorszámozásra, a frissített adatok 

rögzítésére. 

A javított és priorizált listákat az alkalmazotti kör újra megtekinthette 2010. 10. 05-15-ig 96 

főből 72 fő megnézte és jóváhagyta.  

Így érvényes és elfogadott a 2010-2011-es évre vonatkozó partnerlista. 

 

1. Közvetlen partnereink: 
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A közvetlen partnereink listáján lényeges változás nem történt. 

Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a legközelebbi partnereink a pedagógusok, őket követeik a 

szülők, és csak a harmadik helyen találhatók a tanulók. Továbbra sem sikerült a Bálint Márton 

Általános-és Középiskolával szorosabbra fűzni kapcsolatunkat. 

 

2. Közvetett partnerek: 

 

Nevelést segítők: 

 

 A frissített listában az első helyre került Nevelési Tanácsadó, mivel sok tanulónk küzd 

magatartási problémákkal illetve tanulási nehézségekkel. A második a gyermekvédelmi 

felelős lett, és úgy érezzük, hogy erősödött a kapcsolatunk a római katolikus egyházzal(a 

harmadik helyre került). Az iskola művelődés szervezője a 4.helyen áll . Napi kapcsolatban 

vagyunk a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálattal, ennek ellenére a nevelőtestület a 

hetedik helyre sorolta őket. 

 

Oktatást segítők: 

 

Ebben a csoportban a logopédusok és a gyógytornász  versengenek a dobogó legfelső fokáért. 

Az első helyen áll a gyógytornász, a másodikon a logopédusok.   A 3. helyre került az iskola 

továbbtanulási felelőse. .A szomszéd települések iskolái az előző évhez képest 5. hellyel 

visszacsúsztak. 

 

Szabályozók: 

 

Ebben a kategóriában  változás történt: a legfőbb szabályozóknak az iskola igazgató 

helyetteseit tartjuk, a 2. helyre került a gazdasági vezető, harmadik helyre került  az 

intézmény igazgatója. 

 Igazgató helyettesek (44) 

 Gazdasági vezető(34) 

 Igazgató (33) 

 

Mint szabályozó előbbre került az Iskolaszék, az ötödik helyen a Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium áll, és csak a 6. helyet tudhatja magáénak Városi Önkormányzat Oktatási 

Bizottsága. 

 

Szolgáltatók: 

 

Itt továbbra is a titkárság illetve a technikai dolgozók vannak az első illetve a második helyen. 

Őket ítéljük a legfontosabb szolgáltató partnereinknek. A harmadik illetve a negyedik helyen 

sem történt változás, továbbra is Szuna Attila rendszergazda, illetve az iskolai védőnő 

található ezeken a helyeken. A szolgáltató partnereink közül fontosnak tartjuk az 

egészségügyben dolgozókat. Bővült a szolgáltatók köre a tankönyvkiadókkal. 

 

Egyéb: 

 

Ebben a kategóriában helyet cserélt egymással iskolánk alapítványa és a GYED-en lévő 

kollégák. Az első helyen áll az alapítvány és a másodikon a GYED-en lévő kollégák. A 

Falugazda csoport továbbra is a 3. helyen található. 
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Új partnerek: 

 

Ebben az évben a kollégák sok új partnert megjelöltek. Az új partnereket besoroltuk a 

nevelést segítők és a szolgáltatók kategóriájába. 

 

A partnerlista következő frissítésére 2011. szeptemberében kerül majd sor. Az idei 

dokumentáció dossziéban lefűzve irattárba kerül. Ebben az évben a 2 évnél régebbi 

dokumentációkat selejtezzük. 

A partneri kommunikációs tábla egész évben megtekinthető a tanáriban lévő 

minőségbiztosítási hírmondón. 

 

Törökbálint, 2011. június 17. 

 

      Minőségbiztosítási munkacsoport 

 

 

3.3.2 Pedagógus  értékelési rendszer működtetése 

 
    2007. márciusában kidolgozásra került a pedagógusok és vezetői feladatot ellátók 

teljesítmény értékelési rendszere. A 2007-2008-as tanévben alkalmaztuk először ezt az új 

értékelési rendszert. Kollégáink átfogó értékelésére három évente kerül sor. 

A beszámolási időszakban név szerint az alábbi kollégákat értékeltük: 

Andrékó Tünde, Baki Orsolya, Balázsné Godavszky Erzsébet, Bálint Emese, Bálint Enikő, 

Balogh Zsuzsa, Bartos Kinga, Bartos Zoltánné, Brindza Erika, Décsi Csaba, Dominek 

Jánosné, Farkas Bernadett, Farkasné Jenser Beáta, Fehérvári Sándorné, Feketéné Rendes 

Mária, Ginál Beáta, Gyuricza Anita, Hegedüsné Garda Éva. 

 

3.4 Minőségfejlesztési intézkedési terv 

 

A Zimándy Ignác Általános Iskola értékelése az IMIP végrehajtásáról 

2010-11. tanév 

 

 1.  A minőségirányítási programban meghatározott általános és konkrét feladatok közül 

az alábbiakat valósítottuk meg: 

1.1 Tervszerűen értékeltük a partneri elvárásokat, mértük az intézménnyel kapcsolatos 

elégedettséget. 

1.2 A helyi társadalmat rendszeresen tájékoztattuk az iskola honlapja, évkönyve, a szülők 

részére összeállított tájékoztató kiadványok és a helyi sajtó útján. 

1.3 Az  SNI-s ill. hátrányos helyzetű tanulók esetében a szükséges fejlesztő és felzárkóztató 

foglalkozásokat a szakirányú intézmények javaslata alapján tervszerűen végeztük. (A 

Nevelési Tanácsadó munkánkat ebben a tanévben három alkalommal ellenőrizte és pozitívan 

értékelte.) 

1.4 A működési feltételeink javítása és tevékenységünk fejlesztése érdekében hatékony 

pályázatfigyelő rendszert alakítottunk ki és működtetünk. (Az iskola pályázati 

tevékenységéről jelen beszámoló 3.2 pontja alatt olvashat. 

1.5 A 2008-12 közötti időszakra szóló pedagógus továbbképzési terv , ill. a 2010-11. tanévre 

szóló beiskolázási terv alapján pedagógusaink továbbképzését támogatta az intézmény. (Erről 

részletes adatok az iskola beszámolójában olvashatnak.) 

1.6 Két területen előminősített referencia-intézmény lett iskolánk:  

- az infokommunikációs technológia alkalmazásában példaértékű,  
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-  ökoiskolai terv/program alapján dolgozó iskola. 

1.7 Az infrastruktúra fejlesztése. 

1.8 Az iskolai jövőkép és minőségpolitikai célunk megvalósítása érdekében ebben a tanévben 

is folytattuk a kompetencia-alapú oktatást. 

1.9 A leendő 1. évfolyamos tanulók beiskolázása  az IMIP-ben leírtak szerint történt. 

1.10 Nyolcadik évfolyamos tanulóink középiskolai beiskolázása az IMIP-ben leírtak szerint 

történt. 

 

2. A 2010. évi országos mérés, értékelés eredményeinek elemzése 

 

2.1 Szövegértés, szövegalkotás 

 

2010 májusában iskolánk 4., 6. és 8. évfolyamos tanulói országos kompetenciamérést 

írtak szövegértésből és matematikából. Ebben az évben a 6. és 8. osztályos dolgozatokat 

központilag javították és értékelték. A 4. évfolyam az osztálytanítókra hárult ez a feladat. 

Ennek a mérésnek az eredményeit 2011 márciusában ismertük meg. Az adatok alapján a 6. és 

8. évfolyamok szövegértés eredményeit elemeztük, értékeltük.  

A 6. évfolyamon tanulóink átlageredménye 1541, ezzel az országos átlagnál (1483) és 

a városi általános iskoláknál (1467) is sokkal jobban teljesítettünk.  Országos 

összehasonlításban a szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő 

intézmények száma: 261 intézmény jobban teljesített, 726 hasonlóan, 1161 gyengébben. 

Tehát megállapítható, hogy az intézmények felső harmadába kerültünk ezzel az eredménnyel. 

A városi általános iskolák tekintetében a mezőny legelején vagyunk: 40 jobban, 208 

hasonlóan és 359 gyengébben teljesítő intézmény van. 

A 6. osztályos tanulóink képességszintek szerinti százalékos eredménye az országos 

és a városi általános iskolák átlaga fölött helyezkedik el. (1. táblázat) Ebben az évben az 

előzőektől eltérően 7+1 (szint alatti) képességszintet alakítottak ki. Szint alatti teljesítmény 

iskolánkban nem volt, az 1-3. szinten teljesített a tanulóink 37,7 %-a, a 4-6. szinten 62,3%-a, 

a 7. (a legerősebb) szintre sem került tanulónk. A 4-5-6. szinten mindenhol az országos átlag 

fölött teljesítettünk, a 3. szinten közelítünk leginkább az országos átlaghoz, a leggyengébb 

szintekre (1-2.) arányaiban kevesebb tanulónk került, mint az országos, illetve a városi 

általános iskolákban.  

 1. Táblázat Tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 

 
Szint 

alatt 
1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint 

Iskolánkban 0% 4,9% 9,8% 23% 31,1% 23% 8,2% 0% 
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Országosan 2,3% 7,7% 15,7% 24,1% 25,6% 17,8% 6% 0,8% 

Városi 

általános 

iskolákban 

2,4% 8,1% 16,9% 25,5% 26,2% 16% 4,5% 0,5% 

 

Iskolánk 8. osztályos tanulóinak átlageredménye szövegértésből 1603 pont. Ez 

valamennyivel az országos átlag fölött (1583) van, a városi általános iskoláknál azonban 

lényegesen jobban teljesítettünk (1564).  

 Országos összehasonlításban a szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben 

teljesítő intézmények száma: 412 jobban, 954 hasonlóan és 881 gyengébben teljesített. A 

városi általános iskolákat tekintve csupán 61 intézmény teljesített jobban, 269 hasonlóan és 

269 pedig gyengébben.  

A 8. osztályos tanulóink képességszintek szerinti százalékos eredménye az országos 

és a városi általános iskolák közelében helyezkedik el. Nagyobb eltérést mutat, hogy nálunk 

nincs szint alatt, illetve az 1. szinten teljesítő tanuló, de a 7. (legerősebb) kategóriát is csak 

egy diákunk érte el.   

Arányait tekintve nálunk magasabb az 5. és 6. szinten teljesítő tanulók száma (44,2%), 

mint az országos illetve a városi általános iskolákban. 2-3. szinten teljesített tanulóink 27%-a, 

a 4-5-6. szinten pedig 73%-a. (2. táblázat) 

 

2. Táblázat Tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 

 
Szint 

alatt 
1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint 

Iskolánkban 0% 0% 5,8% 21,2% 28,8% 25% 19,2% 0% 

Országosan 0,7% 2,9% 8,7% 18,4% 26,3% 25,8% 14,3% 2,9% 

Városi 

általános 

iskolákban 

0,7% 3% 9,6% 20,4% 28,1% 24,6% 11,6% 2% 

 

Intézményünk átlageredménye - mint már említettük - 1603 pont volt, ezzel az 

eredménnyel elégedettek vagyunk.  Az előző évek méréseivel összehasonlítva ez javuló 

tendenciát mutat, hiszen 2008-ban az intézmény átlageredménye 1502 pont volt.  
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Összefoglalva: eredményeink alapján a 6. osztályos tanulóink az országos átlag felett, 

8. osztályosaink ennek közelében helyezkednek el. A 8. évfolyam teljesítményében 

megmutatkozik a hatosztályos gimnáziumok elszívó hatása.  

 

Célkitűzéseink, konkrét javaslataink a szövegértés hatékonyságának javítására: 

 Nemcsak a kompetenciamérésben érintett évfolyamokon, hanem az 5. és 7. 

évfolyamokon is aktívan gyakoroljuk a szövegértési feladatok megoldását. 

 A szövegértés más tantárgy tanítási óráin is (történelem, természetismeret, 

földrajz, ének) hangsúlyos feladat legyen.  

 Aktív szókincsbővítés szómagyarázatokkal, szinonimagyűjtésekkel. 

 A 6. és 8. évfolyamos tanulóink rutinszerzés céljából rendszeresen oldjanak 

meg az előző évi kompetenciamérésekben használt szövegértési feladatokat. 

 Minden évfolyamon a házi feladatok mellé heti egy alkalommal kapjanak a 

tanulók otthoni megoldásra szövegértési feladatokat.  

 A tanulószobai foglalkozásokon továbbra is heti rendszerességgel oldjanak 

meg szövegértési, szókincsfejlesztő feladatokat a tanulók. 

 

 

Törökbálint, 2011-05-03.     Magyar munkaközösség  

    

2.2 Matematika 

 

    Tanulóink 2010-ben írt kompetencia mérésének eredményeit 2011 márciusában kaptuk 

meg. Az adatok alapján a 6. és 8. évfolyamok matematika eredményeit elemeztük. 

Iskolánk 6. osztályos tanulóinak átlageredménye matematika tantárgyból 1673 pont. Ezzel 

szemben az országos átlag 1498 pont, a városi általános iskolák átlaga 1484 pont. Tanulóink 

az országos átlag fölött teljesítettek 12%-kal. Intézményünknél országosan az iskolák 2%-a 

teljesített szignifikánsan jobban, 9%-a hasonlóan és 89%-a lényegesen gyengébben. 

A 6. osztályos tanulóink képességszintje az eredmények alapján az országos és a városi 

iskolák átlaga fölött helyezkedik el (1. táblázat). A tanulókat képességszintjeik szerint 7 + 1 

csoportba sorolták be. A gyengébb szinteken (1. 2. 3.) tanulóink 28%-a a felső négy szinten 

72%-a helyezkedik el. Iskolánkban nagyon gyenge és kiemelkedő eredmény nem született ezen 

az évfolyamon.  
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1. táblázat Tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 

Szintek 
Szint 

alatt 
1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint 

Iskolánkban 0,0% 1,6% 6,6% 19,7% 37,7% 14,8% 19,7% 0,0% 

Országosan 4,8% 12,3% 21,8% 25,9% 20,7% 10,6% 3,3% 0,5% 

Városi 

általános 

iskolákban 

5,1% 13,3% 23,2% 25,9% 20,1% 9,5% 2,6% 0,3% 

 

 

Iskolánk 8. osztályos tanulóinak átlageredménye matematika tantárgyból 1630 pont. Az 

országos átlag 1622, míg a városi általános iskolák átlaga 1601 pont volt. Országosan 

megvizsgálva az eredményeket nálunk szignifikánsan jobban teljesített az iskolák 26%-a, 

hasonlóan 36%-a és gyengébben 38%-a. Az adatok alapján megállapítható, hogy iskolánknál 

lényegesen jobban a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok teljesítettek. 

8. osztályos tanulóink képességszintjét vizsgálva láthatjuk, hogy az alsó négy szinten 

tanulóink 37%-a, a felső négy szinten 63%-a helyezkedik el. (2. táblázat) 

2. táblázat Tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 

Szintek 
Szint 

alatt 
1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint 

Iskolánkban 0,0% 3,8% 9,6% 23,1% 28,8% 26,9% 5,8% 1,9% 

Országosan 1,0% 5,1% 12,9% 21,5% 26,1% 20,0% 9,7% 3,6% 

Városi 

általános 

iskolákban 

1,0% 5,5% 14,6% 23,3% 26,9% 18,7% 7,7% 2,3% 

 

A két évfolyamot összehasonlítva az előző évekhez hasonlóan szembetűnőek a 

különbségek. Eredményük és képességük alapján a 6. osztályos tanulóink az országos átlag 

felett helyezkednek el, ezzel szemben 8. osztályosaink az országos átlagot nyújtották.  Mindez 

legnagyobbrészt a hatosztályos gimnáziumok elszívó hatásának köszönhető.  
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Célunk, hogy eredményeink javuljanak, így a folyamatos fejlesztés a következő tanévben is 

kiemelt feladatunk lesz. A matematika tantárgy eredményességének és hatékonyságának 

növelésére érdekében: 

 

 6. és 8. osztályban rendszeresen oldunk meg tanulóinkkal előző kompetencia 

mérésekben használt feladatlapokat 

 minden évfolyamon végzünk tanulóinkkal gondolkodási, vizuális képességet 

fejlesztő feladatokat  

 differenciáltan foglalkozunk a tanórákon a tanulás iránt érdektelen, a lemaradó, 

az alulmotivált tanulókkal  

 tehetséggondozás keretében készítjük fel tanulóinkat egyénileg vagy 

csoportosan tanulmányi versenyekre 

 kollégáink számára olyan szakirodalom és továbbképzési lehetőségeket 

keresünk, melyek által felkészültebbek és naprakészebbek lehetnek a 

kompetencia mérés területén.  

 

Törökbálint, 2011. április 10.     Matematika munkaközösség 

 

 

 

3. A minőségirányítási programban meghatározottak szerint folyamatosan törekszünk 

az alábbiakra: 

3.1 Törvényszerű, jogszerű működés. 

3.2 Gazdálkodási szempontból hatékony működés. 

3.3 Szolgáltatások permanens javítása, bővítése. 

 

4. Fejlesztési javaslataink, melyek iskolánk szakmai célkitűzéseit közelítik a 

működéshez:  

4.1 A hatékonyabb tehetséggondozás érdekében az alábbiakat tervezzük: 

- egyénre szabott, differenciált óravezetés rendszeres alkalmazása, 

- a tanulmányi versenyekre való tudatosabb, tervszerű felkészítés, 

- tehetséggondozó szakkörök szélesebb kínálatának létrehozása. 

4.2 Az idegen nyelvi kommunikáció terén a 6-8. évfolyamos tanulók további ösztönzése, 

segítése az alapfokú nyelvvizsga megszerzéséhez. 

4.3 A mérések szakszerű értékelése érdekében további pedagógusok beiskolázása a mérés –  

értékelési képzésre. 

 

Kérjük a javasolt intézkedésekhez a fenntartó jóváhagyását! 

 

Törökbálint, 2011. aug. 30.                   Palkóné Szabó Gabriella, igazgató 
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Melléklet: 

 

Az Iskolaszék szülői oldalának véleménye a Zimándy Ignác Általános Iskola 

(2045 Törökbálint, Dózsa György u. 15.) 

Intézményi Minőségirányítási Programja végrehajtásáról és  

a 2010-2011-es tanévről készített beszámolóiról 

 

Az elmúlt tanévhez hasonlóan véleményünket az iskolai dokumentumok tanulmányozása, a 

tanév végi beszámolók megismerése, valamint személyes tapasztalataink alapján alakítottuk 

ki, melyet az alábbiakban foglalunk össze: 

 

1. Az iskolai pedagógiai tevékenysége a 2010-2011. tanév munkatervében 

megfogalmazott célok és feladatok tekintetében került megszervezésre. A 

Minőségirányítási Program időarányos részét a meghatározott ütemterv szerint 

teljesítették. 

 

2. A szülők legnagyobb megelégedésére az iskola nevelőtestülete nagy hangsúlyt helyez 

a tanulók mindenkori érdekeinek figyelembe vételére, a tanulók szociális és érzelmi 

intelligenciájának a fejlesztésére és a felmerülő személyre szabott igények, 

szükségletek kielégítésére.  

 

3. Figyelemre méltó és magas fokú elhivatottságot mutat, hogy a különböző feladatot 

ellátó munkaközösségek egymással szorosan együttműködnek, a szakmai 

megbeszélések és tapasztalatcserék mindennaposak, és, hogy az egymás közötti 

kommunikáció az iskola pedagógiai programjának természetes részét képezi. 

 

4. Követendők és példaértékűek az olyan új kezdeményezések, mint pl. az Ovisuli, 

Meserét, Játékos természet, március 15-i projektnap, Egészségnap stb. melyek részben 

az iskola pedagógusai számára jelentenek újabb szakmai feladatokat és kihívásokat, 

másrészt a tanulók számára nyújtanak a hagyományostól eltérő, izgalmasabb, 

érdekesebb és interaktív tanulási és ismeretszerzési lehetőségeket. 

 

5. Az országos kompetenciamérés eredményeit folyamatosan elemzik, értékelik és az 

elért eredmények, ill. tapasztalatok alapján határozzák meg a következő időszak 

stratégiai céljait, feladatait, programját, mely lehetőséget ad a továbbfejlődésre. 

 

6. Dicséretes módon a szűkülő anyagi erőforrások pótlására továbbra is igyekszik az 

iskola vezetősége a lehető legnagyobb mértékben kihasználni a pályázati erőforrásokat 

és törekszik a takarékos gazdálkodásra. 

 

7. Az iskola pedagógusai különös gondot fordítanak az átlagnál jobb képességű gyerekek 

tehetséggondozására. A tanulmányi versenyeken, sport versenyeken kiemelkedő 

eredményeket érnek el. Kiemelten figyelmet fordítanak a tanulási nehézségekkel 

küzdő gyerekek felzárkóztatására és az alapkészségek-képességek fejlesztésére. 
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8. Veszélynek értékeljük ugyanakkor a pedagógusokra háruló sokrétű adminisztrációs, 

szervezési, protokolláris és egyéb jellegű feladatokat, melyek a pedagógusi munka, a 

tanítás és az osztályon, ill. az iskolán belüli közösségformálás rovására mehetnek. 

 

9. Lehetőség és egyben jövőbeni feladat is, hogy az egyre több és súlyosabb nevelési, 

pszichés és szociális problémával rendelkező gyermek számára a gyermekvédelmi 

munkát a rendelkezésre álló erőforrások igénybevételével megerősítsék. 

 

 

A szülők köszönetét fejezzük ki az iskola vezetésének és a nevelőtestület minden tagjának az 

áldozatos pedagógiai tevékenységükért, a gyermekszerető és a tanulók érdekeit 

messzemenően szem előtt tartó magas színvonalú oktatási-, nevelő- és fejlesztő 

tevékenységükért.  

 

A 2011-2012 tanévre a nehezedő körülmények között is sok erőt és kitartást kívánunk.  

 

 

Törökbálint, 2011. augusztus 29. 

 

 

        Tischerné Bánkuti Melinda 

                        az Iskolaszék elnöke 

 

 

3.5 A hatályos jogszabályok változásából adódó feladatok 

 

    Elkészítettük, módosítottuk, aktualizáltuk alábbi terveinket: 

- Pedagógusok továbbképzési terve 2008-13 

- Pedagógusok éves beiskolázási terve 2010-11.tanév 

-     Pedagógiai program módosítása 

- Alapító okirat 

- SzMSz módosítása 

- Terápiás program elkészítése 

 

 

3.6 A 2010-11-es tanév kiemelt célkitűzései 

A célkitűzésekből eredő feladatok megvalósulása,  

értékelésük 

 

3.6.1.    Újragondoltuk a tehetséggondozással kapcsolatos feladatainkat. A gyermekekkel 

már az iskolába lépéskor szerteágazó képességvizsgálatokat végzünk. Az eredmények 

alapján szerveztük meg a munkát, rendeltük hozzá a szervezeti kereteket, az eszközöket és 

a módszereket.  

 

 Tehetséggondozó munkánk legfontosabb mutatói a tanulmányi és sportversenyeken,  

 művészeti bemutatókon elért eredmények. Bővítettük a részvételi lehetőségeket, a széles        

 palettáról egyénre szabottan válogattunk. 
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       3.6.2    Iskolánk HEFOP pályázat keretében 2005-ben megkezdte a kompetencia-alapú    

       oktatás bevezetését. Ebben a tanévben tovább folytattuk az implementációt nyolc  

       évfolyam tanulóinak bevonásával.  

       Az élethosszig tartó tanulás fontos eszköze annak, hogy az emberek irányítsák saját      

 jövőjüket, úgy szakmai előmenetelük, mint személyes és családi életük szintjén. Épp  

 ezért volt szükséges a tantestületnek felkészülnie a kompetencia-alapú nevelésre és  

 oktatásra.  Az iskola felelős azért, hogy figyelembe vegye a társadalmi fejlődés,  

 a környezet igényeit. 

 Ennek érdekében továbbra is bemutató foglalkozások, konzultációk alkalmával   

 ismertették meg, illetve népszerűsítették a projektben részt vevő kollégák tantestületünk      

 tagjait a kompetencia-alapú oktatás módszertanával. 

A módszer implementációja során az alábbi nehézségekkel szembesültünk: a speciális 

tankönyvek ára magas, nem segítik a  munkát konkrét kidolgozott tanmenetek, az 

anyanyelv tananyaga kissé háttérbe szorul. 

 

 3.6.3  Folyamatosan kiemelt célkitűzésünk ÖKO-iskolai munkatervünk feladatainak 

végrehajtása: szelektív hulladékgyűjtés a tanév folyamán, papírgyűjtés két alkalommal, 

erdőtakarítás, „papírgyűjtőhely” pályázat (ezekben az osztályok által megalkotott 

dobozokban gyűjtjük szelektíven a papírhulladékot), Energia – őrjárat (minden nap a 4. 

óra elején ellenőrzik, nem maradt-e égve a villany a folyosókon, nem folyik-e a csap a 

mosdókban), projekt-nap: „Egészségnap” címmel. A harmadik évfolyamosok nyolc 

alkalomból álló foglalkozás sorozatot tartottak „A természet felfedezése” címmel. A 

következő tanévben tervezzük a folytatását. 

    Ebben a tanévben újra pályázatot kellett benyújtanunk az ÖKO-iskolai cím további 

viselésének engedélyezéséhez. Pályázatunk sikeres volt, 2014-ig kaptunk engedélyt az 

ÖKO-iskola cím viselésére. 
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 3.6.4   Negyedik – hatodik - nyolcadik évfolyamon a szövegértés-szövegalkotás és a 

matematikai logika terén az országos mérésre való felkészülés.  

Az érintett munkaközösségek és a nevelőtestület értékelte a 2010. évi mérési eredménye-

ket, célkitűzéseket határoztak meg az eredmények további javítása érdekében. Elkészült a 

Minőségfejlesztési intézkedési terv, melynek megvalósítása kiemelt feladatunk volt a 

tanévben. 

 

3.6.5   Idén ünnepeltük a süsseni Johann Georg Fischer Schule-val a 20 éves partneri 

kapcsolatunkat, melyet Süssenben tartottunk, ahol megújítottuk a partnerkapcsolati 

szerződésünket. A német munkaközösség elkészítette az elmúlt 20 év „képes könyvét”, 

azaz egy kétnyelvű jubileumi kiadványt. Az új süsseni polgármester, Mark Kerstin nagy 

szeretettel fogadta delegációnkat, ott tartózkodásunk idejére a polgármesteri hivatal előtt 

felhúzták a magyar zászlót is. 

 

     3.6.6   Ötödik évfolyamon felmenő rendszerben visszatértünk a szakrendszerű oktatásra.   

     Hatodik évfolyamon ebben a tanévben még a szakrendszerű oktatást folytattuk, év elején  

     elvégeztük a tanulók diagnosztikai mérését helyesírásból és szövegértésből, feltártuk,  

     melyik tanulónk milyen területen igényel fejlesztést (olvasáskészség, olvasástechnika;  

     szövegértés, szövegalkotás; íráskészség, helyesírás; elemi számoláskészség; elemi  

     rendszerező képesség ; elemi kombinatív képesség). 

 

3.6.7   Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor 

szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően 

teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. A második évfolyam végén és a magasabb 

évfolyamokon visszatértünk az érdemjegyekkel (öt fokú skálán) való minősítésre. 

 

 

3.7 Mérések, vizsgák eredményei 

3.7.1 Mérések az alsó tagozaton 

     

- Diagnosztikus vizsgálat az első osztályokban a DIFER mérési anyaggal és Ványi Ágnes 

által összeállított vizsgálati protokoll alapján. A mérés eredményeit táblázatban 

rögzítettük, és az alábbi területeken használtuk fel a tanév folyamán: fejlesztés, 

tehetséggondozás tervezéséhez, a felzárkóztató munkához, a kompetenciamérés 

eredményeinek értékeléséhez viszonyítási alapként. A mérési eredményekről 

tájékoztattuk a szülőket. 

- Évfolyammérések, melynek célja az alapkészségek területén elért eredmények 

feltérképezése: számolási rutinból, logikai feladatokból, íráshasználatból és 

szövegértésből. Az eredményeket a munkaközösségi beszámolók összesítő táblázatai 

tartalmazzák. 

- Országos mérés 4. évfolyamon. 

    

3.7.2 Vizsgaeredmények (félévkor és év végén), mérések a felső  

            tagozaton 

 

-  A nem szakrendszerű oktatás keretében a 6. évfolyamos tanulók év eleji diagnosztikus 

felmérése szövegértés – szövegalkotásból és matematikából. 

   -     Szóbeli vizsgák 6-8. évfolyamokon félévkor és év végén. 

         (A félévi és év végi vizsgák eredményeit rögzítő táblázat és a tapasztalatok összegzése a  

         felső tagozatos igazgatóhelyettes beszámolójában a mellékletben megtalálható.) 



Beszámoló  -  Zimándy Ignác Általános Iskola 2010 - 11. tanév 

 

 21 

- Országos mérés 6. és 8. évfolyamon. (A 2010. évi teljes FIT-jelentés a felső tagozat 

igazgató-helyettesének beszámolójában megtalálható.) 

A legfontosabb adatok: 

1. Matematika 

 6. évfolyam 8. évfolyam 

országos átlag 1498 1622 

városi átlag 1484 1601 

iskolánk átlaga 1673 1630 

 

2. Szövegértés 

 6. évfolyam 8. évfolyam 

országos átlag 1483 1583 

városi átlag 1467 1564 

iskolánk átlaga 1541 1603 

 

-    Pitman nyelvvizsga (angol nyelv): 16 tanulónk tett próbavizsgát, 12 lett sikeres. 

-    Június 6-án volt az „éles” nyelvvizsga, eredménye: „Basic” vizsgán 2 tanuló, 

„Elementary” vizsgán 4 tanulónk ért el First – Class Pass (kiváló) minősítést. 

 

3.8 Belső ellenőrzés 

 

3.8.1 Szakmai munka ellenőrzése – óralátogatások 

 

Az igazgató-helyettes kollégákkal közösen előre kidolgozott óralátogatási terv alapján 

ellenőriztük a tanítási órákat.  

 

 Összes 

óralátogatás 

Atg 

igh. 

42 óra 

Ftg. igh. 29  óra 

Kis. tag., 

napközi 

igh. 

25 óra 

Igazgató 36 óra 

 

Kiemelt figyelmet fordítottunk az óralátogatások alkalmával az alábbi területekre: 

- a tanulói motiváció kialakítására, 

- az egyéni fejlesztés működési struktúrájának ellenőrzése tartalmi és szervezési 

tekintetben, 

- az idegen nyelvi (nemzetiségi német nyelv és angol nyelv) oktatás hatékonysága, 

- szemléltetés a tanítási órákon, 

- a napköziotthon – szabadidős foglalkozások,  

- óralátogatások alkalmával a differenciált képességfejlesztés, különös tekintettel a 6. 

évfolyam osztályaiban a nem szakrendszerű tanítás folyamatában,  

- felzárkóztatás, tehetséggondozás. 

 

3.8.1 A tanügyigazgatási feladatok ellenőrzése 
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- Az éves feladatok közül az idén is kiemelt figyelmet fordítottunk a nyomtatványok 

(törzslapok, pótlapok, bizonyítványok) nyilvántartása és szakszerű kitöltésének 

ellenőrzésére. 

- Aktualizáltuk és rendszerbe foglaltuk a szakértői és nevelési tanácsadói véleményeket. 

 

(A tanév során a budaörsi Nevelési Tanácsadó munkatársai három alkalommal  

      ellenőrizték az egyéni fejlesztési folyamatok dokumentációját.) 

 

3.8.2 Gazdasági – pénzügyi terület ellenőrzése 

  

      Ellenőrizte az iskolavezetés: 

- a tervezett és teljesített költségvetésből adódó eltéréseket, feltárta azok okait,  

- a leltárral kapcsolatos nyilvántartásokat, dokumentációt, 

- a napközi és menza befizetések vezetését, 

- a bérbeadásból származó bevételek alakulását. 

 

3.8.3 Fenntartói ellenőrzés 

 

A fenntartó januárban Szalai Ferenc tanügyigazgatási szakértő megbízásával funkcionális 

tényfeltárást végzett a gazdaságosság, hatékonyság és szakmaiság szempontjából, 

figyelembe véve az intézmények szakmai múltját. A tényfeltárás célja a költségcsökkentés 

volt. 

Vizsgált területek: 

- demográfiai mutatók 

- tanulók száma csoportonként 

- a jóváhagyott pedagógiai program óraszámainak összevetése a tantárgyfelosztással 

- nem kötelezően ellátott feladatok óraszámai jogszerűségének vizsgálata 

- jogszabályok által előírt, kötelezően ellátandó feladatok óraszámainak jogszerűsége 

- csoportbontások száma 

- szakkörök száma 

- órakedvezmények, pótlékok jogszerűsége 

- megtakarítási lehetőségek vizsgálata 

  

 

3.9 Beiskolázás 

                   

   Beiskolázással kapcsolatos teendőinket – mind a leendő első osztályosok, mind a nyolcadik 

osztályosok tekintetében – az Intézményi Minőségirányítási programunkban lépésekre bontva 

szigorúan rögzítettünk. 

 

3.9.1 Leendő 1. osztályosok beiskolázása 

 

Az iskola beiskolázással kapcsolatos tervének ez évi feladatai a következők voltak: 

- Közös szakmai nap az óvónőkkel, óralátogatások az első osztályokban.  

- Iskolát bemutató kiadvány szerkesztése. / Ez tömören tájékoztat az irányultságokról,  

intézményünk életéről, egyben meghívó is a szülők számára szervezett nyílt napra.  

      Minden leendő elsős szüleinek eljuttattuk.)  

-     Részvétel a Törökbálinti Óvodapedagógiai Napok programsorozatán. 

- Óvodai szülői értekezletek. /Jó lehetőség a szülőkkel való találkozásra, segítségnyújtás 

az iskolára való felkészítéshez./ 
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- Nyílt tanítási nap a szülők számára. /Alkalom az elsős tanítókkal való beszélgetésre, 

munkájuk megismerésére./ 

- Májusi szülői értekezlet a megalakult első osztályokban. (5 db) 

- „Iskolahívogató” /Szombat délelőtti foglakozás az új elsős osztály-közösségek 

számára. Hozadéka, hogy a gyermekek szeptemberben már jó ismerősként üdvözlik 

egymást, s nem az ismeretlentől szorongva lépnek be az iskola kapuján./ 

- Előadás a szülőknek az iskola és óvoda közötti átmenet és a gyerekek iskola-

kezdésének nehézségeiről.  

/A programon  való magas részvételi arány, a szülői kérdések jelezték a téma iránti 

érdeklődést./ A kicsik „iskolahívogató” foglalkozásával egy időben zajlik. 

- A nagycsoportosok fogadása az első osztályokban, közös foglakozás, tanítási óra. 

- Ovisuli foglalkozások a leendő első osztályosok részére. 

 

A 2011-2012-ben induló első osztályaink 

 

Osztály irányultság létszám 

1. a nemzetiségi német     21 

1 .b iskolaotthon     21 

1. c informatika-angol     21 

1.d fejlesztő     10 

1.e angol-inf./ 

nemzetiségi német 

    20 

 

Enyhén értelmi fogyatékosok ált. iskolája: 1 fő 

 

A létszámok tartalmazzák a szülői kérésre ismétlő tanulót is. 

 

 

Néhány diagram a beíratott tanulókkal kapcsolatosan: 

 

A beíratott gyerekek megoszlása óvodák szerint: 
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Az utóbbi évek összehasonlító adatai: 

 

 
 

A beiratkozók megoszlása körzetek szerint: 

 

 
 

 

3.9.2 Nyolcadik osztályosok beiskolázása, 

továbbtanulási statisztika 

             

    Ebben a tanévben 68 nyolcadik osztályos tanulónk felvételizett középfokú oktatási 

intézménybe. 

A felvételi eljárás 3 nagy szakaszra oszlott: 

- A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsga. 

- Általános felvételi eljárás. Ennek keretében történt meg a jelentkezési lapok és az 

adatlapok kitöltése és továbbítása, illetve márciusban az adatlapok módosítása. 

- Rendkívüli vagy pótfelvételi eljárás. Itt azoknak a tanulóknak kellett iskolát keresniük, 

akik egyik megjelölt oktatási intézménybe sem nyertek felvételt. Az idén 2 ilyen 

tanulónk volt, azóta 1 fő felvételt nyert szakiskolába, 1 fő sorsáról a beszámoló 

készítésekor még nem tudunk.  

Az utóbbi évek összehasonlító adatai
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   A szülők minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében januárban összevont szülői 

értekezletet tartottunk, ahol részletesen ismertettük a felvételi eljárással kapcsolatos fontos 

tudnivalókat, megbeszéltük a jelentkezési lapok és adatlapok kitöltésének módját. 

   Az osztályfőnökök számítógépes program segítségével töltötték ki a jelentkezési lapokat. 

Diákjaink főleg fővárosi középiskolákba nyertek felvételt. 

 

Negyedikeseink közül nyolc évfolyamos gimnáziumba nyert felvételt: 6 fő. 

 

Hatodikosaink közül 6 évfolyamos gimnáziumba 5 fő nyert felvételt:  

6.b  -  4 fő 

6.c   - 1 fő 

 

                            8. osztályos  tanulók  beiskolázási  adatai     2010-2011 

 

   Gimnázium   

      0+4 évf. 

      4 évf. 

 

Szakközépiskola 

         0+4 évf. 

1. évf. 

  Szakiskola  

     2+2  évf. 

  

Osztálylétszám 

8.a 12  7 2 21 

8.b 12 12 2 26 

8.c 3                9 6 18     

Kisegítő  tag.   3 3 

Felvett 

összesen 
 27 fő, 40% 28 fő, 41% 13 fő, 19% 68 fő, 100% 

 

 

        
 

3.10 Iskolánk kapcsolatai 

3.10.1 Belső kapcsolatok 

 

      A hatékony és zökkenőmentes munkavégzés alapvető feltétele a megfelelő információ 

áramlás kialakítása az intézményben. 

Szervezett keretekben az alábbi formákban igyekeztünk információkhoz juttatni kollégáinkat: 

- nevelőtestületi értekezletek (alakuló ért., őszi nevelőtestületi ért., félévzáró ért., tavaszi 

nevelőtestületi ért., tanévzáró ért.) 

- tagozati megbeszélések – havonta + osztályozó konferenciák 

Középiskolában továbbtanulók százalékos aránya

27; 40%

28; 41%

13; 19%

Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola
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- Iskolatanács ülés – félévente 1 alkalommal 

- Iskolaszéki ülés  - 3 alkalommal 

- Munkaközösségi megbeszélések – munkatervtől függően 

- Alkalmanként az egy osztályban tanító kollégák is megbeszélést tartanak. 

Mindezek mellett talán mégis az a legfontosabb, hogy tantestületünk egyik erőssége az együtt 

gondolkodni és munkálkodni tudás. Ehhez pedig naprakész információval kell rendelkezni 

minden dolgozónak, pedagógusnak és technikai dolgozónak egyaránt. 

 

3.10.2 Külső kapcsoltok 

 

1.Kapcsolattartás a szülőkkel 

Szülői értekezletet 5 alkalommal, fogadóórát 3 alkalommal tartottunk a 

beszámolási időszakban. 

Iskolánk igyekszik minél szorosabbra fűzni kapcsolatait a szülőkkel, ezért 

igyekszünk őket az iskola programjaiba mind jobban bevonni. 

2010. novemberében teljes tisztújítás volt az Iskolaszékben. Az Iskolaszék új 

elnöke Bánkuti Melinda asszony lett, tagjai: Dr. Vágvölgyi Tímea és Weiglné 

Hajdu Szilvia lettek. 

A tanév folyamán az alsó tagozaton és az 5. évfolyamon nyílt tanítási napokat 

tartottunk részükre, hogy a tanítás – tanulás folyamatát és gyermekük órai 

munkáját figyelemmel kísérhessék.   

Napjainkban az iskoláknak sok támogató szülőre van szüksége, ezért örömmel 

tapasztaljuk, hogy egyre többen vannak, akik segítik munkánkat. Hagyomány, 

hogy a tanévzáró ünnepélyen oklevéllel és egy könyvvel köszöni meg az iskola a 

legodaadóbb szülőknek az iskoláért és gyermekeinkért végzett önzetlen 

segítséget. 

                     2.  Kapcsolattartás a Polgármesteri Hivatal munkatársaival 

Munkakapcsolatunk kiegyensúlyozott, a hivatal dolgozói folyamatosan segítik 

iskolánk zökkenőmentes mindennapjait. 

3. Kapcsolattartás a település intézményeivel 

Kiemelten jónak ítélem meg kapcsolatunkat a település óvodáival, erről a 

beiskolázásról szóló fejezet alatt már írtunk. 

                     Hasonlóan jónak tartom a kapcsolatunkat a művelődési ház és a könyvtár  

                     dolgozóival, akik  rendszeresen szerveznek programokat tanulóinknak. 

                     (Színházi előadások, Szinkulics Ágnes vezette rendhagyó technika órák,  

                     mentálhigiénés programok, nyári napközis táborok.) 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthona 

munkatársaival – szükség szerint – tartjuk a kapcsolatot.  

A Bálint Márton iskolával igyekszünk szorosabbra fűzni kapcsolatunkat mind 

nevelői, mind tanulói szinten. 

A Szőnyi Erzsébet Zeneiskolával a békés egymás mellett élés jellemzi 

kapcsolatunkat. Iskolai műsorainkat gyakran színesítik hangszeres zenével, 

kollégáik is besegítenek az előadásokba. 

4. A Német Kisebbségi Önkormányzat és vezetője rendszeresen segíti a  

              nemzetiségi német nyelvet tanuló osztályaink munkáját kirándulások és egyéb  

              foglalkozások szervezésével.(Kirándulások a környező sváb településekre,  

              fánksütés farsangkor a közösségi házban, kézműves foglalkozások.) Az NKÖ  

              rendszeresen támogatja a német nemzeti oktatáshoz szükséges szemléltető  

              eszközök, anyagok  beszerzését, a süsseni delegáció vendéglátását és a süsseni  

              utazás költségeit. 
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5.   A budaörsi Nevelési Tanácsadóval és a szakértői bizottsággal ebben a 

tanévben is rendszeres és  hatékony együttműködés jellemezte kapcsolatunkat.  

             

 

3.10.3 Nemzetközi kapcsolatok 

 

      Iskolánknak három  testvériskolai kapcsolata van az alábbi iskolákkal: 

- Johann Georg Fischer Schule  - Süssen 

- Medienschule  - Hildburghausen 

- Bethlen Gábor Ált. Iskola  - Székelyudvarhely 

 

1. A hildburghauseni – sajátos nevelésű igényű tanulókat tanító – iskolával és egy ceske 

budojevicei általános iskolával (Zakladna Skola) a Comenius program pályázata 

hozott össze minket. 

Még 2004-ben közös pályázatot adtunk be „Európai meseiskola” címmel. A projektet 

2007-ben zártuk itt, Törökbálinton.  

Ebben a tanévben újabb közös pályázatot nyújtottunk be a Tempus Közalapítványhoz. 

Közösen  kidolgoztuk a pályázat tervét, s döntöttünk arról is, hogy a 

székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Ált. Iskolát is bevesszük negyedik partnerként.  

2011 februárjában beadtuk a pályázatunkat.  

A pályázat tárgya egy háromnyelvű gyermek szakácskönyv elkészítése, melyben a 4 

ország jellegzetes ételei, s az ezekhez köthető hagyományok kerülnének feldolgozásra. 

Pályázatunkat a bíráló bizottság forráshiány miatt nem támogatja. 

 

2. Olajozottan működik a kapcsolat a legfiatalabb testvériskolánk, az udvarhelyi Bethlen    

Gábor Ált. Iskola és iskolánk között. Szoros baráti és munkakapcsolatot ápolunk.  

       

      2011. május 29 – június 2. között 25 tanulónk és 5 pedagógus utazott    

      Székelyudvarhelyre az immár hagyományos cserekapcsolat formájában. 

 

      A tanév végén, júniusban láttuk vendégül a testvériskola tantestületének 20  

      fős delegációját.  

 

 

3. Legrégebb óta a süsseni Johann Georg Fischer Schule-val van partnerkapcsolatunk. 

2010. szeptember 26 – október 2. között fogadtuk a testvériskola tanulócsoportját és 

három pedagógusát.  

A viszontlátogatásra 2011. május 2 – 7. között került sor.  

Süssenben – méltó körülmények között - ünnepeltük a partnerkapcsolat 20 éves 

évfordulóját.  

A jubileumi ünnepségre iskolánk kétnyelvű képes kiadvánnyal készült.  

       

3.11 Zimándy-plakettel díjazottaink 

 

Tanulói kategóriában : 

 

- Babcsán Dorottya 8.a osztályos és Gólya Friderika 8.b osztályos tanuló 

  

  Felnőtt kategóriában: 
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- Ginál Beáta, tanító, 

- Majoros Kadosa, szülő, iskolánk e-naplójának készítője. 

 

 

3.12 Ünnepeink 

 

    Mint minden esztendőben, ebben is igyekeztünk minden iskolai ünnepet színvonalas 

műsorral ünnepélyesé tenni. Kollégáink és a szereplő tanulók lelkiismeretesen készültek az 

előadásokra. 

A táblázatba a 2010-11-es tanév ünnepeit szerepeltetjük: 

 

IDŐPONT ÜNNEP HELYSZÍN MEGJEGYZÉS 

2010.09.01. Ünnepélyes évnyitó Tornacsarnok  

2010.10.06. Megemlékezés az aradi 

vértanúkról 

 Műsor az 

iskolarádióban 

2010.10.22. Megemlékezés 1956. 

október 23-áról 

MMMH  

2010.12.03. Mikulás ünnep  Suli-buli az ftg-

nek 

2010.12.20. Karácsonyi ünnepi 

műsor 

 

Díszterem + osztálykeretben 

2011.02.11. 

és 18. 

Farsang        atg:osztálykeretben 

ftg:Díszterem 

 

2011.03.11. Megemlékezés 1848. 

március 15-ről 

 Projekt-nap 

keretében 

2011.05.02. Anyák napja  Atg-on, 

osztálykeretben 

2011.05.04. Szent Flórián napja  Műsor az 

iskolarádióban + 

koszorúzás a 

városi ünnepségen 

2011.06.04. Bokréta ünnep MMMH A tánccsoport 

évzáró műsora 

2011.06.08. „Zimándy Záró” 

a Zimándy-plakettek 

átadása 

MMMH Válogatás a tanév 

legsikeresebb 

produkcióiból 

2011.06.10. Ballagás Tornacsarnok  

2010.06.17. Tanévzáró ünnepély Tornacsarnok  

 

 

3.13 Szabadidős tevékenységeink 

 

3.13.1   A 2010/2011. tanévben végzett szabadidő szervezői tevékenység 

 

Molnárné Tóth Erzsébet kollégánk végzi a szabadidő szervezésével kapcsolatos 

tevékenységet. Beszámolója mellékletként csatolva. 
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3.13.2   Egyéb programok: 

 

Úszásoktatás Illyés Gyula Gimn.  

 

3.13.3   Egyéb szabadidős programok az évben: 

 

Kerekdomb 

futóverseny 

 A kupát elhoztuk, a 

versenyben 10:4-re mi 

vezetünk! 

Duna Szimfonikus 

Zenekar előadásai 

Díszterem 4 alkalommal a tanév 

folyamán 

   

Sportnap a TIFO 

szervezésében 

Tornacsarnok, 

MMMH 

a 7.c osztály 

megnyerte a versenyt 

Mikulás-parti Díszterem 5-8. évfolyamos angol 

nyelvet tanulók 

Márton-napi 

vetélkedő 

 atg, német nemz. 

nyelvet tanulók 

Cantabile Mikulás-

koncert 

Díszterem a napközis tanulók 

részére 

Karácsonyi vásár  a német munkaköz. 

szervezésében 

Adventi délután Díszterem német nyelvű műsor 

és teadélután a 

nemzetiségi német 

nyelvet tanulóknak 

Húsvéti vásár  a napközis munkaköz. 

szervezésében 

Őszi papírgyűjtés   

Tavaszi papírgyűjtés   

Suli-buli Díszterem ftg. tanulói részére 

„Egészség” projektnap tantermek, 

tornacsarnok 

vércukor és 

vérnyomás mérés a 

védőnők 

közreműködésével 

Fedezd fel a 

természetet! 

 8 alkalomból álló 

projekt a 3. évfolyam 

tanulói részére 

Katasztrófavédelem 

verseny 

MMMH 8. helyezés 

Zimándy-napi 

programok 

 Sportversenyek, 

játékos vetélkedők, 

kézműves 

foglalkozások, 

akadályverseny 

Paprikáskrumpli - parti belső udvar a napközis munkaköz. 
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3.13.4    Sportprogramok 

 

Lásd a testnevelés munkaközösség, ill. a gyógypedagógiai tagozat beszámolójában.  

 

3.13.5   A tantestület közösségét építő programok 

 

- a süsseni delegáció búcsúvacsorája 

- az utolsó decemberi tanítási napon közös karácsonyi műsoros ebéd, 

- a városi majálison süteményvásár és kürtöskalácssütés az iskolai alapítvány javára, 

- TeDeum a katolikus templomban a tanévzáró ünnepély napján, 

- a tanévzáró ünnepély után közös vacsora a belső udvaron, 

- a székelyudvarhelyi tantestület delegációjával közös két napos kirándulás az Őrségbe, 

- közös bográcsolás a székelyudvarhelyi tanárkollégákkal júniusban  

 

3.14 Napköziotthon - tanulószoba 

 

Napköziotthonban hét csoportban 166 tanuló felügyeletét láttuk el a tanévben.  

A csoportok több osztály, esetenként több évfolyam tanulóiból tevődtek össze. 

A részletes beszámolót lásd a napközis munkaközösség, ill. a napköziotthon működéséért 

felelős igazgatóhelyettes beszámolójában. 

Tanulószobára 39 tanuló járt a tanévben. Részletesen a tanulószobás munkaközösség 

beszámolójában tájékozódhatnak az elvégzett feladatokról. 

 

3.15 Erdei iskolák, nyári táborok, osztálykirándulások 

 

3.15.1   Erdei iskolák, osztálykirándulások 

                      Iskolánkban jól bevált hagyományként szervezzük az erdei iskolákat. Így évről- 

                      évre sok diákunknak van lehetősége hazánk valamely szép tájegységével  

                      megismerkedni. Általában 4. osztálytól felfelé veszik igénybe az osztályfőnökök  

                      ezt a táborozási formát. 

 

                      Az erdei iskolákat 3-5 napra szervezik.  

Az alábbi táblázat szemlélteti, hogy mely osztályaink voltak erdei iskolában, ill. 1 napos vagy 

2 napos osztálykiránduláson: 

 

 

 

 

 

1.a * 4.a ** 7.a ** 

1.b * 4.b ** 7.b ** 

szervezésében 

Palacsinta - parti belső udvar a napközis munkaköz. 

szervezésében 

„Meserét” az iskola udvarai játékos foglalkozás az 

atg. tanulóinak 

„Bolond” ballagás iskola 8. osztályos tanulók 
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1.c ** 4.c * 7.c ** 

  4.d *   

  4.e * 8.a *** 

2.a *   8.b ** 

2.b ** 5.a ** 8.c ** 

2.c * 5.b **   

2.d * 5.c **   

    Kis.I. * 

3.a ** 6.a ** Kis.II. ** 

3.b * 6.b **   

3.c ** 6.c **   

3.d **     

      

 

Jelek:    *   1 napos kirándulás;  ** 2 napos v. többször 1 napos kirándulás;  ***  erdei iskola 

(3-5 napos) 

 

3.15.2  Nyári táborok 

 

TÁBOR NEVE HELYE CÉLKOROSZ

TÁLY 

LÉTSZÁM 

Nomád tábor Szentendre 

Bányász úti rét 

atg-ftg 27 fő   

Szervező: Szűcs Sándor 

                 Papp Ildikó 

                 Lantosi Istvánné 

                 Balogh Zsuzsa 

                 Világi Enikő 

                 Grimm Károly 

Üdülőtábor Nagyvázsony atg-ftg 20 fő 

Szervező: Molnárné T. E. 

                 Stánicz I. Lné 

Tánctábor I. Doborgazsziget tánccsoport 

tagjai 

15 fő 

 Szervező: Udvarhelyi Ildikó 

                 Szőkéné I. Erika 

                 Bálint Emese 

Tánctábor II. 

 

Tordas tánccsoport 

tagjai 

22 fő 

Szervező: Udvarhelyi Ildikó 

                 Bálint Emese 

                 Kátai Boglárka 

Kézműves tábor Zimándy iskola atg-ftg 22 fő 

Szervező: Hegedüsné Garda Éva 

                 Nagy Adél 

Csudajáték tábor Zimándy iskola atg-ftg 37 fő 

Szervező: Izsák Dávid 

Nemezes tábor Zimándy iskola atg-ftg 10 fő 

Szervező: Ujszászi Gabriella 

 

 

3.16 Az iskola PR-tevékenysége 
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1) Év elején minden szülőnek eljuttattuk a tanév egészére vonatkozó 

legfontosabb tudnivalókat tartalmazó kiadványunkat. 

2) Immár 10. alkalommal adtuk ki iskolai évkönyvünket, amely az előző tanév 

legfontosabb eseményeit, fotóit örökíti meg. 

3) Elkészítettük a leendő 1. osztályosok szülei részére az iskolánkat bemutató 

tájékoztató kiadványunkat. 

4) A süsseni jubileumi ünnepségre egy kétnyelvű képes kiadvánnyal 

készültünk. 

5) Májusban Veszely István munkatársunk fotóiból kiállítás nyílt iskolai 

életünkből az MMMH-ban. 

6) Mint előminősített referenciaintézmény több Pest megyei kiadványban 

szerepelt iskolánk bemutatkozó anyaga. 

7) Iskolánk „jó gyakorlatai” az Educatio Szolgáltatói kosarában szerepelnek, 

más iskolák által megvásárolhatóak. 

8) A Kerthelyiség és a TBTV munkatársait is gyakran hívtuk iskolai életünk    

      egy-egy érdeklődésre számot tartó eseményének rögzítésére. 

                     8)   Működik iskolánk honlapja, zimandy.hu címmel. 

 

3.17 Tanulmányi versenyek eredményei 

 

A munkaközösségek a munkatervben rögzített időpontokban a házi versenyeket megtartották. 

Évről évre egyre több tanulónk vesz részt különféle levelezős versenyeken, ahol szép 

eredményekkel szerepelnek.  

A versenyeredményeket az érintett munkaközösségek beszámolói tartalmazzák. 

 

 

3.18 Főiskolai hallgatók hospitálásai, gyakorló tanításai 

iskolánkban 

 

   Ebben a tanítási évben az alábbi leendő pedagógusok végezték iskolánkban hospitálásukat, 

gyakorló tanításukat: 

 

 

 

Név Hospitálás 

témája 

Hospitálás 

időpontja 

Helye Küldő intézmény 

neve, címe 

Egervári 

Zsuzsa 

IV. éves 

hallgató 

8 hetes 

tanítási  

nagy-

gyakorlat 

2011.01.31-

03.25. 

 

4.b, 3.a, 2.c,1.a Apor Vilmos 

Katolikus Főiskola 

Hadháziné 

Ceglédi 

Erzsébet 

III. éves 

hallgató 

kétszer 4 

hetes 

tanítási 

gyakorlat 

2010. 10-11. hó 

2011.  3-4. hó 

3.a,c Nagykőrösi 

Református 

Tanítóképző 

Főiskola 

Décsi 

Szondra 

8 hetes 

tanítási 

2011. 01.17- 

03.12. 

1.c, 2.a, 3.c, 4.c Nyugat-

Magyarországi 
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Evelin nagy-

gyakorlat 

 Egyetem Apáczai 

Csere János 

Tanítóképző 

Főiskolai Kar 

Novák 

Eszter 

Ildikó 

szociál-

pedagógiai 

gyakorlat 

2010. október 5.c Eszterházy Károly 

Főiskola 

 

 

 

4. A 2010-11-es tanév statisztikai adatai 

 

         ATG FTG KIS. 

tagozat 

összesen 

Létszám 317 268 9 594 

Osztályozott tanulók 

száma 

316 268 9 593 

Hiányzás – igazolt napok 

száma 

3228 3095 145 6468 

Hiányzás – igazolatlan 

napok száma 

5 51 0 56 

Kitűnő tanulók száma 80 40 1 121 

Szülői kérésre ismétel 1 0 0 1 

Bukott tanulók száma 1-2 

tárgyból 

2 

 

14 0 16 

Fejzárkóztatásra szorul 1  1 2 

Bukott tanulók száma több 

tárgyból 

0 10 0 10 

Szaktárgyi dicséretek 

száma 

438 293 3 734 

Nevelőtestületi dicséretek 

száma 

84 40 0 124 

Tanulószobások száma 0 39 0 39 

Napközisek száma 253 0 5 258 

Menzás tanulók száma 18 132 4 154 

SNI-s tanuló 8 1 9 18 

Osztálylétszámnál 3 főnek 

számít 

2 0 9 11 

Osztálylétszámnál 2 főnek 

számít 

39 39 0 78 

Fejlesztésre fordított órák 

száma* 

70 8 3 81 

Fejlesztett tanulók száma 141 44 9 194 
*logopédiai, disz-es terápiák, részképesség fejlesztés, mozgásfejlesztés, tantárgyi fejlesztés 

 

 

 

 

 

Tanulmányi eredmények 
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Első évfolyam eredménye 

 

 kiválóan 

megfelelt 

jól megfelelt megfelelt felzárkóztatásra 

szorul 

első évfolyam 21 37 0 1 

KIS. tagozat  1  1 

 

 

Második – nyolcadik évfolyam eredménye 

 

Évfolyam magatartás szorgalom Magyar i. Magyar 

ny. 

Matematika Id. nyelv 

második 4,56 4,65 4,48 4,37 4,63 4,34 

harmadik 4,42 4,45 4,35 4,22 4,47 3,91 

negyedik 4,36 4,4 4,12 4, 4,1 3,79 

ötödik 4,3 4,2 4, 3,8 3,9 3,6 

hatodik 4,4 4, 3,7 3,7 3,8 3,5 

hetedik 4,1 3,8 3,6 3,6 3,6 3,5 

nyolcadik 4,3 3,9 3,7 3,7 3,7 3,2 

összesen 4,34 4,2 3,99 3,91 4, 3,69 

       

Kis. I. 3, 3, 3, 2,5 2,5  

Kis. II. 4, 4, 4,2 3,6 3,4  

Kis. össz. 3,5 3,5 3,6 3,05 2,95  

 

 

Néhány statisztikai adat összehasonlítása az elmúlt évek tükrében: 
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5. Terveinkről – röviden 

 

5.1 Karbantartás, felújítás, állagmegóvás 

  

Az iskolaépület állagmegóvása, karbantartása érdekében: 

-  pinceszint falai vakolatának felújítása, szigetelési problémáinak rendezése,  

- az iskola elektromos hálózata felújításának folytatása, 

- falburkolat felújítás szükség szerint, 

- padlóburkolat cseréje évente az elhasználódás mértékétől függően 2-3 tanteremben, 

- a folyosókat lezáró ajtók felújítása, 

- a belső udvaron kemence építése, 

- az elhasználódott tantermi bútorok cseréje szükség szerint, 

- további udvari fajátékok telepítése. 

 

5.2 Szakmai innováció tekintetében 

 

- Folytatjuk a kompetencia-alapú oktatással kapcsolatos implementációt, ez 

szerződésben vállalt kötelezettségünk. 

- További iskolai ún. „jó gyakorlatok” feltöltése a kosar.educatio.hu oldalra 

- Referencia intézménnyé válás folyamatának koordinálása 

 

5.3 Felszereltség tekintetében 

 

- újabb tantermek interaktív táblákkal való felszerelése, 

- az elhasználódott, elavult szemléltető eszközök folyamatos cseréje, 
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- a könyvtár számítógépekkel való felszerelése, 

- könyvtári állomány bővítése. 

  

6. Utószó 

 

   Igyekeztem iskolánk sokszínű tevékenységének legfontosabb mutatóit, eredményeit 

bemutatni. 

Nem szólt azonban ez a beszámoló – csak átvitt értelemben - a legfontosabb teendőnkről:  

a hétköznapok tanító munkájáról, az órákra való mindennapos  felkészülésről, a gyerekekkel 

együtt eltöltött sok-sok 45 percről. 

Köszönöm valamennyi pedagógus kollégám és technikai dolgozónk áldozatos munkáját, 

amelyet a beszámolási időszakban végzett! 

 

 

 

Törökbálint, 2011. szeptember 1. 

   

 

                                                            

                                                                                 Palkóné Szabó Gabriella 

                                                                                             igazgató 

 

 

 

 

 

 

7. Mellékletek listája 

 

-  Alsó tagozatos igazgatóhelyettes beszámolója 

-  Felső tagozatos igazgatóhelyettes beszámolója 

-  Napköziotthon – gyógypedagógiai tagozat igazgatóhelyettesének beszámolója 

-  Munkaközösségek beszámolói 

-  Szakköri beszámolók 

-  Gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök beszámolója 

-  Könyvtáros beszámolója 

-  Szabadidő szervező beszámolója 

-  Védőnő beszámolója 

 



Beszámoló tanév: 20010/11

Tagozat Alsó tagozat
Tagozatvezető neve : Krómer Józsefné

Személyi és tárgyi feltételek

1. Személyi feltételek:

A tagozaton dolgozók részvétele a feladatellátásban

A tagozaton dolgozók létszáma: 32 fő

Feladatellátás szerint megoszlásuk a következő:

Osztálytanító: 19 fő
Szaktárgyat tanít: 6 fő
Logopédus: 3 fő (közülük ketten az óvodákban, félállásban látnak el szakmai feladatokat)
Fejlesztő pedagógus: 2 fő
Pedagógiai asszisztens: 2 fő
Az intézmény más tagozatán tanít, de tagozatunkon is ellát órákat: 2 fő

Személyi változások a tanévben

A tagozaton dolgozók létszáma eggyel csökkent az előző tanévhez képest.
Az első évfolyamon a szokásos négy osztály helyett csak három indult. A beiratkozók között
mindössze 3 gyereknek volt olyan szakvéleménye, amely részképesség vagy magatartási
problémára utalt. Ez a létszám nem indokolta a fejlesztő osztály működését.

További változások:

 Szőkéné I. E. helyét (GYED) Szerzőné F. M. vette át, aki a napközi otthonból érkezett
a tagozatra.(Az 1. c osztályt vezette.)

 Mády Mariann lakóhelyéhez közelebbi iskolában folytatta pedagógiai munkáját, az
informatika oktatását Kóty Antalné vette át.

A tagozaton működő munkaközösségek, azok struktúrája

Az osztálytanítók munkáját koordinálta:

1-2. osztályban tanítók munkaközössége (vezetője: Villásiné I. B.)
3-4. osztályban tanítók munkaközössége (vezetője: Andrékó Tünde)



Nyelvi munkaközösségek:

Német munkaközösség (vezetője: Megyeri Lívia)
Angol munkaközösség (vezetője: Saliga Nóra)

A fejlesztő munka szervezéséért felelt :

Segítő pedagógiai munkaközösség (vezetője: Válainé G. Á.)

A munkaközösségek éves terv szerint végezték munkájukat. A szakmai munkában való részvételüket
a tervszerűség, önállóság jellemezte.

2. félévtől az iskolai gyermekvédelmi felelős feladatait megosztottuk a két tagozat között. Az alsó
tagozatos gyerekek ellátására Válayné G. Á. kapott megbízást.

Eredményeik közül a legjelentősebbek:

 Az iskolai előkészítést célzó Ovisuli foglalkozások
 Több évfolyamra kiterjesztett projektmunka Meserét címmel
 A környezettudatos magatartás fejlesztését célzó szakköri terv kidolgozása, a szakkör

működtetése
 Mesék, táncok színpadra állítása
 Történelmünk nagy eseményéről való megemlékezés valamennyi tanuló aktív részvételével
 Többfordulós házi levelezős versenyek matematika, környezetismeret tantárgyakból a 3-4.

évfolyamon
 Megyei, országos versenyekre való felkészítés, eredményes részvétel
 Széleskörű szakköri kínálat
 Részvételi lehetőség változatos mozgásformák kipróbálására alkalmat adó sporteseményeken,

versenyeken
 Szakmai innováció: zene- zörejek alkalmazása az olvasástanításban

Célok a tanévben
.
A tanév végi mérések alapján fontosnak tartottuk, hogy terveikben helyet kapjanak az írás, helyesírás
módszertanát gazdagító alkalmak. Részletesen elemeztük méréseredményeinket, összevettük azokat
országos mérések átlagaival. Kidolgoztuk e készség tudatos fejlesztését célzó tennivalókat.

Korszerűsítési törekvéseink közül a legfontosabbak:

 A tananyag elsajátítását segítő interaktív feladatbank létrehozása
 Az interaktív táblák tudatos, hatékony használatát támogató programok beszerzése



Tanulói létszámadatok

A tagozat 16 osztályában 317 kisdiák tanult. Az elmúlt tanévben megszakadt az a tendencia, amely
évről évre folyamatosan a tanulói létszám növekedését mutatta.  Tavaly 17-tel, ebben a tanévben 11-
gyel voltunk kevesebben. A beíratás adatai alapján jövőre ez a tendencia megfordul, ismét emelkedés
várható.

A tagozat tanulói létszáma az elmúlt években
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A tagozat tanulólétszámának alakulása az utóbbi években

Az osztályok megoszlása a tanulólétszám alapján

létszám 15-nél
kevesebb tanuló 15-20 fő 21-25 fő 25-nél több tanuló

osztályok száma 3 5 6 2

Megjegyzés:
 A 15 főnél alacsonyabb létszámú osztályok fejlesztő osztályok
 A 15-20 fős tanulócsoportban több olyan gyerek van, aki szakvélemény alapján 2 főnek

számít



2. Tárgyi feltételek:

A fejlesztés eredményei:

 3 interaktív tábla beszerzése
 Fejlesztő játékok vásárlása
 150 000 Ft értékben taneszköz vásárlás a matematika és testnevelés tantárgyak tanításához
 Logopédián használt terápiás eszközök vásárlása 50 000 Ft értékben
 3-4. osztályos korosztály számára iskolabútor vásárlása egy tanterem berendezéséhez

További szükséges fejlesztések:

 Környezetismereti tálcák, feltöltésük kísérletekhez
 Digitális anyagok a magyar, matematika tantárgyak tanításához

Kiemelt célkitűzések

Ovi suli az iskolába készülő gyerekeknek

A tanköteles korú, nagycsoportos óvodásokat az idén másodszor hívtuk meg iskola előkészítő
foglalkozásainkra. A 8 alkalomból álló programra a vártnál lényegesen több szülő jelezte a
részvételi szándékot. 65 gyereket regisztráltunk előzetesen, később a foglalkozások kedvező hírére
még 11 iskolába készülő gyerek csatlakozott a csapathoz.
A magas létszám miatt a tervezett két foglalkozás helyett négyet tartottunk egy időben, így 32
foglalkozáson vehettek részt a leendő iskolások szüleikkel együtt.

A kezdeményezés lehetővé tette, hogy a kicsik ne csak a szülők elbeszéléséből, hanem átélt
élmények révén jussanak ismeretekhez az iskoláról.

Célunk volt:
 A gyerekek minél több tevékenységben próbára tehessék ügyességüket.
 Az oldott, vidám együttlétek megszüntessenek minden szorongást, kíváncsiságot

ébresszenek.
 Megismerjék a tanítókat, bejárják, használják az iskolaépületet, hogy szeptemberben 1-jén

már hazajöjjenek ide.
 A gyerekek különböző óvodákból érkeztek, így egymással is ismerkedhettek.
 A szülők jelen voltak a foglalkozásokon, így láthatták gyermekük hogyan teljesít az egyes



területeken, milyen az iskola felkészültségi foka, ötleteket kaphattak az otthoni játékos
fejlesztéshez is.

A tevékenységek, amelyekbe bekapcsolódhattak az ovisok

 Nagymozgásos játékok
 Bábozás, drámajáték
 Hagyományőrzés dallal, tánccal
 Finommotorika, hallás és szerialitás fejlesztése
 Kézműveskedés
 Logikai játékok, valószínűségi kísérletek
 Számlálás
 Mondókák mozgással, ritmushangszerekkel
 Kedvcsináló a német, angol nyelv tanulásához

A foglalkozásokon részt vett gyerekek névsorában keveset találtunk olyat, aki nem szerepelne a
beíratott elsősök között.
Az elsős tanítókon kívül több kollega is részt vállalt a program megvalósításában (Ginál B, Kertai
J, Udvarhelyi I, Bálint Emese, Kommendáné, Szerzőné, Világi E., Bálint E., Villásiné, Kánnár G,
Saliga N, Malomvári É, Megyeri L, Vita H, Boros-Farkas Bernadett, Szabóné D. K.).

A beiskolázással összefüggő programok, feladatok

 Az iskolát bemutató tájékoztató kiadvány szerkesztése
 Nyílt tanítási nap az 1-2. osztályokban: meghívott vendégeink az óvónők
 Részvétel az Óvodapedagógiai napok rendezvényein
 Szülői értekezlet az óvodákban
 Ovisuli foglalkozások
 Nyílt tanítási nap a szülőknek
 Beíratás, pótbeíratás
 Szülői értekezlet a beíratott gyerekek szüleinek
 A nagycsoportos óvodások látogatása az első osztályokban
 Iskolakóstolgató foglalkozás
 Az óvodások részvétele a Meserét programján
 Ajándékkészítés az évnyitó napjára

A beíratás adatai

A beíratás során felvett gyerekek száma: 100
Utólag mégis más iskola mellett döntött: 6

Jelenlegi  létszám: 94



A beíratás tapasztalatai

 A szülők eltökéltek voltak a választott irányultság mellett, így aránytalanság alakult ki az
osztálylétszámokban. Olyan strukturális átalakításra volt szükség, amely lehetővé tette az
igényekhez való rugalmasabb alkalmazkodást. Újragondoltuk az osztályszervezés eddigi
szokásrendjét, létrehoztunk egy olyan osztályt, amelyben a tanulók egy része az
informatika-angol, a másik a nemzetiségi németes osztály óraterve szerint halad.

 Több esetben előfordult, hogy a szülő több iskolába beíratta gyermekét, nem köteleződött el
intézményünk mellett. Döntését az osztályok létrehozása, a szükséges adminisztratív
feladatok elvégzése után jelezte. Ez bizonytalanságot, többletfeladatokat jelentett több
kollegának (iskolatitkár, leendő elsős osztályfőnökök)

A beíratott gyerekek megoszlása óvodák szerint.

Megoszlás óvodák szerint
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Az utóbbi évek összehasonlító adatai
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A beiratkozók megoszlása
körzetek szerint

8
9%

69
73%

17
18%

Körzetbe tartozik Körzeten kívüli Más településről érkezett

A 2011-2012-ben induló első osztályaink

Nemzetiségi német  (1. a) 21 fő
Iskolaotthon (1. b) 21 fő
Informatika-angol   (1. c) 21 fő
Fejlesztő                   (1. d) 10 fő
Nemzetiségi német és angol-inf. (1. e) 20 fő

Enyhén értelmi fogyatékosok ált. iskolája: 1 fő

A létszámok tartalmazzák a szülői kérésre ismétlő tanulót is.



.

A fejlesztő munka eredményei

 A tagozaton dolgozók tanév eleji konzultációja a Nevelési Tanácsadó pszichológusaival a
fejlesztés helyzetéről, a továbblépés lehetőségeiről

 Diagnosztikus mérés, a beszédhibák szűrése az első osztályos gyerekek körében, a terápiára
szorulók feltérképezése

 A szakvélemények rendszerezése, dokumentálása
 14 szakvéleménnyel rendelkező tanuló kontrollvizsgálata
 33 esetben vizsgálat kezdeményezése a Nevelési Tanácsadónál, 2 esetben a Tanulási

Képességet Vizsgáló Bizottságnál
 A szakvéleménnyel rendelkező gyerekek folyamatos terápiája a szakértői javaslatok

alapján. (A fejlesztő munkarészleteit a Segítő pedagógiai munkaközösség beszámolója
tartalmazza)

 Alapozó terápia a szenzomotorosan éretlen gyerekek körében ( Szabóné D. K.)
 Mozgásfejlesztés Ayres eszközökkel (Kertai J.)

Kihívások

Bár a tagozaton csekély számban, de jelen voltak azok a súlyos magatartási vagy pszichés
zavarokkal küzdő tanulók, akik gyakran nem tudták vagy nem akarták a normákat elfogadni,
betartani.

Az érintett gyerekek problémáinak diagnosztizálása, helyzetük rendezése lassúnak,
körülményesnek bizonyult, így hosszú időn keresztül nehezítették a tanórai munkát.
Az 1. b osztályban 3, a 3. b-ben 1 beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő tanuló igényelt
sajátos, egyénre szabott bánásmódot.

A probléma megoldását gátolta:
 A szülők hárították a problémát, nem voltak partnerek az útkeresésben.
 A hatáskörrel rendelkező intézmények együttműködtek, de lehetőségeik szerénynek

bizonyultak.
 A szülő destruktív életmódja akadályozta a szilárd alapokon működő értékrend

megalapozását.

A 2. félévtől pedagógiai asszisztens bevonásával segítettük a szociális hátrányok kompenzációját.



A munkaközösségek kiemelt projektjei

A természet mélyebb megismerését célzó projekt a 3-4. évfolyamokon

A gyerekek kíváncsiságukból, intuíciós telítettségükből eredően valódi, apró felfedezéseket
tesznek. Felfedezni való nekik az egész világ. Vajon kellő teret kap-e a felfedezni valók palettáján
a természet?
Ebben az első kreatív korszakban kapott impulzusok, érzelmek életre szólóak, meghatározzák
későbbi érzelmi viszonyukat a közvetlen természeti környezetükhöz. Szerettük volna, hogy a
természet iránti érdeklődésük elmélyüljön.
Olyan tervet készítettünk, amely alkalmat adott arra, hogy a természetjárások során
ismerkedjenek, barátkozzanak a természettel, a környezetükben lévő változásokkal, folyamatokkal.
Megfigyeljék a természeti jelenségeket, választ keressenek ezek magyarázatára. Jelenségeket
kísérletekkel igazoljanak.
A tapasztalati úton szerzett élmények lehetnek igazán hatással a természetről való felelős
gondolkodásukra.
A foglalkozások alkalmat adtak olyan ismeretszerzési eljárások gyakorlására is (kutatás, kísérlet,
alkotás), melyeket a mindennapok pedagógiai gyakorlatában ritkán alkalmazunk, hosszú távon
viszont ezek tarthatják ébren a gyerekek tudásvágyát.

A felfedezések néhány állomása:

 A levegő jelenlétének bizonyítása
 A szél keletkezése, szélenergia
 A meleg levegő ereje (szökőkút)
 Vízkukucskáló készítése
 Vízminták gyűjtése, vizsgálatuk mikroszkóppal
 Terepgyakorlat, az avarszint vizsgálata (pókhálónyomat készítése)
 A madarak üzenete, Morze-jelek megfejtése
 Természetes anyagból festék készítése

A következő tanévben tervezzük a megkezdett program folytatását, a tervezet továbbépítését,
továbbgondolását.



Meserét

A mesék újszerű megközelítését jelentette az 1-2. osztályos korosztály számára kidolgozott projekt,
amely sokirányú tevékenységet kínált fel a résztvevők számára. Így minden gyerek megtalálhatta a
neki tetszőt.

Válogatás a felkínált lehetőségekből:
 Fantáziakép Meserét címmel
 Mesedélután: előzetesen kiválasztott mesék dramatizálása
 Ujjbábok készítése természetes anyagokból
 Népdalok, népi játékok előadása
 Próbák a Meseréten (az óvodásokat is meghívtuk a programra)

Március 15.

Az utóbbi években legtöbbször műsorral emlékeztünk meg  történelmünk nagy eseményeiről.
Az elmúlt tanév volt az első, amikor az ünneplés kevésbé szokványos, de igen értékes formáját
választottuk. 2011. márciusán valamennyi zimándys aktív részese lehetett az ünneplésnek. Az
iskola épületének ritkán tapasztalt, különös csendje, a gyerekek elmélyült részvétele a
foglalkozásokon méltóságot adott az alkalomnak. Megelevenedett a kor:

 Előkerültek a korabeli viseletek
 Elkészültek a harcba hívó dobok
 Megszólaltak helytállásra buzdító dalok, táncok
 A történetek, filmrészlet révén részesei lehettünk a jeles napok eseményeinek
 A tanító néni elbeszéléséből közel éreztük magunkhoz a nagyokat, értettük, együtt

lelkesedtünk velük
 Kokárdánk, zászlónk is volt, magyar
 Drámajátékkal az ünneppel kapcsolatos érzelmek elmélyítése

Mérések, értékelés

1. Diagnosztikus vizsgálat az első osztályokban

A bemeneti mérés célja többirányú információ a gyerekek képességeiről, várható
teljesítményéről.

Mérőeszköz: a Ványi Ágnes által összeállított vizsgálati protokoll

A mérés eredményeit táblázatban rögzítettük, ezeket a továbbiakban felhasználtuk:

 a fejlesztés, tehetséggondozás tervezéséhez
 a tanító órai felkészüléséhez, felzárkóztató munkájához



 a kompetenciamérés eredményének értékeléséhez (viszonyítási alap)

A méréseredményekről tájékoztattuk a szülőket is.

2. Évfolyammérések

Cél: az alapkészségek területén elért eredmények feltérképezése

 Íráshasználat (másolás, diktálás utáni írás)
 Szövegértés különböző típusú szövegeken (szépirodalmi, ismeretterjesztői,

felhasználói)
 Számolási rutin
 Logikai feladatok

Az eredményeket a munkaközösségi beszámolók összesítő táblázatai tartalmazzák.

3. Országos kompetenciamérés

Ebben a tanévben a 4. osztályosok mérését helyben javítjuk, értékeljük számítógépes program
segítségével. Szeptemberben igény esetén a szülőket is tájékoztatjuk az elért eredményekről.

Osztályozás

Az oktatási törvény lehetőséget adott arra, hogy 2. osztály év végétől minden évfolyamon
osztályzattal értékeljük a gyerekek tudását. A egységesen megfogalmazott szülői és tanítói igények
miatt éltünk ezzel a lehetőséggel.
A nevelőtestület az ötfokú skála alkalmazása mellett döntött, amely konkrétabb, átláthatóbb
tájékoztatást jelentett a szülők számára gyermekük tanulmányi munkájának eredményességéről.
A bevezetés tapasztalatai pozitívak, az osztályzat motiváló ereje diákjaink körében is egyértelműen
megmutatkozott.
Bevezettük az i-naplót. Így az érdeklődő szülők hozzáférési kód segítségével az interneten is
nyomon követhették gyermekük haladását.
A napló a szöveges üzenetek révén lehetővé tette gyors információcserét is az osztályt érintő fontos
kérdésekben.



Versenyek, versenyeredmények:

Tanulmányi versenyek:

Megyei eredményeink

Megyei Bendegúz Nyelvi Verseny:
I. évfolyam

I. helyezett: Éles Dániel 1.a
II. évfolyam

I. helyezett: Velich Nóra 2.c
Országos

I.évfolyam
5.helyezett: Éles Dániel 1.a

II.évfolyam
13.helyezett: Velich Nóra 2.c

Pátyi Prózamondó Verseny:
Vers kategória:

II. évfolyam
VI. helyezett: Velich Nóra 2.c

IV. évfolyam
II. helyezett : Domokos Dalibor 4.c

Próza kategória:
II. évfolyam

VI. helyezett: Szénási Eszter 2.a
IV. évfolyam

IV. helyezett: Valenta Gergely 4.a

Nemzetközi Kenguru Matematika verseny



II. évfolyam
14. helyezett:  Velich Nóra 2.c

III. évfolyam
3. helyezett: Horváth Dominik 3.a
9.helyezett: Berzéthy Dániel  3.a

IV. évfolyam
11.helyezett: Molnár Sára 4.b
13. helyezett: Gyenes Dávid 4.a
18. helyezett: Tari Zalán 4.b

Kazinczy Szépkiejtési Verseny

II.helyezett: Tari Zalán 4.b

Bolyai Matematika Csapatverseny

megyei forduló
1. helyezett: 3.a osztály csapata

országos forduló
15. helyezett: 3.a osztály csapata

Csapattagok: Kotschy Balázs, Pintér Artúr, Horváth Dominik, Berzéthy Dániel

Sporteredmények

I. évfolyam:
Nemzetközi Diákolimpia - síelés

3. helyezett: Koszpek Marcell

II. évfolyam
Országos Diákolimpia - Ritmikus gimnasztika

8. helyezett: Valenta Réka 2.a

Kőszegi Országos Mazsorett Verseny
2. helyezett: Szénási Eszter 2.a

Nemzetközi Frankfurti Torna Jégkorong csapatverseny
6. helyezett: Majoross Botond 2.a

III. évfolyam:
Regionális Diákolimpia – judo

1. helyezett: Havasi Bálint 3.b



Chan Wu Magyar Bajnokság
2.helyezett: Süli Botond 3.c

Magyar Kung Fu Szakszövetség Nyílt Bajnoksága
3. helyezett: Süli Botond 3.c

Tanórán kívüli foglalkozások
1. Tehetséggondozás: Alkalmat ad rá a széles körű szakköri kínálat.
2. Bővítettük a megyei, országos versenyeken való részvétel lehetőségét

3. Felzárkóztatás:
4. A korrepetálások keretében, tanórán differenciált osztálymunka alkalmazásával történik.

5. Szakkörök:

A szakköri tevékenységben való részvétel igényét jellemezhetjük számadatokkal is.
Ebben a tanévben 349-en vettek részt szakköri munkában.

A tagozaton 26 szakkör indult, megoszlásuk:
anyanyelvi, matematikai készségeket fejleszt 8
informatikai ismereteket nyújt 1
művészeti 10
sport 1
drámajáték 1
kézműves 4
idegen nyelvi 1

Az idén is hangsúlyos szerepet kaptak a szakkörök között az értelmi erőket mozgósító alkalmak. A
tanulmányi versenyek jó eredményei igazolják ezek létjogosultságát. A tavalyinál nagyobb volt a
választék a kézügyességre épülő lehetőségekből.

A sportköröket kiegészítő, a testmozgást célzó események:

 A futballbajnokság őszi és tavaszi fordulói (Idén 4. alkalommal rendeztük meg.)
A testedzésen kívül közösségépítő ereje is nagy volt. A kupát ismét iskolaotthonos

osztály, a 4. b nyerte el, harmadszor, így a csapat örökös bajnok.
 Sorversenyek az évfolyamok számára (Nagy számú gyereksereget mozgósított)
 Zimándy-napi akadályverseny
 Erdei iskolák
 Kerekdomb-futás



Kapcsolattartás más munkaközösségekkel:
Rendszeres, konstruktív a napközi otthonban dolgozó kollegákkal való szakmai együttműködés.
Sok segítséget kaptunk a nevelésben, a gyerekek tanórákra való felkészülésében.
Ötleteikkel segítették a tagozati programok szervezését, megvalósítását (Meserét, akadályverseny,
ajándékkészítés az óvodásoknak).
Készségesek voltak, ha a kollegák helyettesítésében kértem segítséget.
A magyar munkaközösség a házi versenyeken a zsűri munkájában való részvétellel támogatta
munkánkat.
A matematika munkaközösséggel együttműködtünk a megyei versenyek előkészítésében, iskolai
fordulójának lebonyolításában.
Az osztályfőnöki munkaközösséggel: az ügyeleti munkával kapcsolatos egyeztetést végeztük el.

SWOT-elemzés
1. Erősségeink:
Hagyományőrzés
Körzeti és megyei tanulmány versenyeken való eredményes részvétel
Széleskörű szakköri kínálat
Szakmai kooperáció, innováció
2. Gyengeségeink:
Az interaktív táblák hatékony használatát segítő számítógépes ismeretek
A tanulást segítő eszközök állapotának megőrzése, megbecsülése

3. Lehetőségeink:
A felső tagozaton működő szakmai munkaközösségekkel való együttműködés
Szülőkkel való kapcsolattartás formáinak újragondolása

4. Veszélyek:
Adminisztratív terhek
A központi szabályzók gyakori változása (értékelés, osztályozás)
A magatartás és pszichés zavarral küzdő tanulók estében a körülményes és lassú ügymenet, az

iskola jogosítványainak hiánya

Egyebek:

Mellékletek megnevezése:

Törökbálint, 2011. június 15.

……………………………………………
Tagozatvezető aláírása



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Beszámoló                                                                                     tanév: 2010/2011 
 

Tagozat   megnevezése           Felső   tagozat (5-8. osztály) 

Tagozat vezető neve                    Balogh  Zsuzsa 
 

  

Személyi és tárgyi feltételek 

1. Személyi feltételek: 

A tagozaton tanító pedagógusok  létszáma 25  fő. 

 

Új  kolléga: Kszel Adrienn (angol szakos) 

 

Feladatellátási megoszlásban : 

                - egy-kettő, illetve  három szakos  általános  iskolai és  középiskolai tanárok: 23  fő 

                - gyógytestnevelő: 1  fő 

                - könyvtáros :1 fő 

 

A  felső tagozat munkaközösségei a következők: 

 

1. Humán  (mkv: Lengyelné  Tóth  Ágnes) 

2. Matematika  (mkv:  Palkó  Balázs) 

3. Természettudományos (mkv:Izsák  Dávid) 

4. Német (mkv : Ujszászi  Gabriella ) 

5. Osztályfőnöki (mkv: Szűcs  Sándor) 

6. Testnevelés (mkv: Papp  Ildikó) 

7.  Tanulószobai (mkv:Izsák  Bálint) 

 

 

      A  munkaközösségek  éves  munkatervükben, havi  felbontásban  meghatározták  az elvégzen-     

      dő  feladatokat , az  iskola éves  programjában  meghatározott  célokat    figyelembe  véve. 

      A  munkaközösségek  folyamatosan együtt működnek , az idei évben ez a 3 projektnap meg- 

      szervezésében ez meghatározó volt. 

      Az  év  végi  beszámolókban  a  munkaközösségek  értékelték  egész  éves  munkájukat , a 

      SWOT  elemzésekkel  pedig  feltárták  hibáikat  , valamint  megállapították  erősségeiket , 

      és lehetőségeiket, amelyek segítségével  a  jövőben    még  hatékonyabban  tudnak majd dolgozni. 

                                                       

 

      A  tanév során  különböző tanfolyamokon, előadásokon  és  ismeretterjesztő  előadásokon  vettek          

      részt  a  felsős  tanárok. 

Ezeken  az  előadásokon  új  módszerekkel, kreativitásra  ösztönző feladatokkal ismerkedhettek  

meg. 



 

        -Lengyelné Tóth Ágnes BME közoktatásvezete (szakvizsga) 

        -Ujszászi Gabriella: Agy Endre ÁMK  Okj.s képzés  (nemezkészítő) 

  -Balogh Zsuzsa : BME közoktatásvezető  

             - Pilinyi  Katalin :Kodolányi JF (anglisztika alapképzés) 

              -Izsák  Bálint : ELTE (német  kiegészítő képzés- középiskolai tanár) 

 -Tóth Zsolt :Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi kar (rekreáció szak) 

 -Kárpátiné H. Teréz:Panoráma pedagógus továbbképzés 

 -Szkiba Ivánné : Tehetséggondozás a matematikában 

  

       

 

A  kidolgozott   pedagógus-értékelés  alapján  az  idei   tanévben   8   felsős  tanár  munkáját  

értékeltük  komplex  módon. (Baki Orsolya , Balogh Zsuzsa, Brindza Erika, Bartos Kinga, 

Farkasné Jenser Bea , Feketéné Rendes Mária , Kszel Adrienn ) 

Az értékelés a kollégák munkájának több oldalú feltérképezésével történt ( óralátogatások, az 

adminisztratív munka  ellenőrzése, önértékelés ). A  folyamatot egy összegző dokumentum zárja 

le , amely a pedagógusok komplex értékelését jelenti. 

 

A tagozaton tanuló diákok létszáma 268  fő, az osztályok száma  12 . 

 

     A  legmagasabb  létszámú   osztályok  a hatodik  és  a hetedik  évfolyamon  vannak( 25-26fő ) 

      a  felsőbb  évfolyamokon  tanulók  száma  minden  évben  csökken.      

     Oka  , hogy  a legjobb  tanulóink  egy  része  hat  osztályos  gimnáziumban  folytatja 

     tanulmányait. Ebben a tanévben  5  gyermekünk folytatja  tanulmányait  ebben a  képzési for- 

     mában .   Ezen  jelenség hatása  leginkább  az  országos  kompetencia  méréseknél  figyelhető 

     meg  , amikor  a  nyolcadik  évfolyamos  eredmények  messze  elmaradnak  a hatodikostól. 

 

     Az  idei  tanévben  a  magántanulóink  száma  3  főre  emelkedett.(Nagy Krisztián 5. évfolyam, 

     Girán Milán és Hajzer Krisztián 6. évfolyam). A  gyermekek  szülői  kérésre  került  magán-     

     tanulói  státuszba. 

 

     A tanévben tanulóink jelentős számban vettek részt kontrollvizsgálatokon a budaörsi Nevelési  

     Tanácsadó szakembereinél . 2 tanulónk esetében javasolták , hogy mentesítsük tanulási nehéz- 

     ségeik miatt  1-1 tantárgyból az értékelés és minősítés alól. 

 

    Rendszeres  konzultációkat  folytattak  az  osztályfőnökökkel , tanácsokkal  látták  el a  szülőket,      

    és  meglátogatták  a  gyerekeket  iskolai  környezetükben. 

   

    Elvégezték   kontrollvizsgálatokat  , kiadták  a  szakvéleményeket  , amelyek  alapján  a  tagoza- 

    ton  a tanulók   problémáiknak  megfelelő  segítséget  kaptak. A fejlesztéseket  a   szaktanárok   

    végezték  a  logopédusok  és  fejlesztőpedagógus  szakmai  irányításával.  

    A könyvtárban feladatlapokat, könyveket, különböző szakmai  anyagokat helyeztek el, amiket a 

    foglalkozásokon jól lehetett használni. 

 

    A  tanulók  részére – a fejlesztendő  területeknek megfelelően –fejlesztési  tervet  kellett  készíteni, 

    3  havonta  értékelni  a  munkájukat  , amelynek  tapasztalatait  rendszeresen megvitattuk az 

    Nevelési  Tanácsadó  szakembereivel. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.Tárgyi feltételek: 

Tantermeink  az épület  felső  szintjein  helyezkednek  el.  5  szaktanteremmel  rendelkezünk: 

természettudományi  előadó, művészeti  szaktanterem , fiú- , illetve  leány  technika  terem, vala- 

mint  német  szaktanterem. 

A  szaktantermi  rendszerű  oktatás  hatékonyabb ismeretszerzést  tesz  lehetővé,  valamint 

a  szemléltető  eszközök  tárolása  is  jobban  megoldható. 

A  többi  munkaközösség  a szemléltető  eszközeit  a  tantermekben találhat tároló szekrények- 

ben  helyezték  el. 

A szemléltető  eszközök  minősége  és  mennyisége  jó. A tanév  folyamán  folyamatosan 

történt  a  kompetencia alapú  oktatáshoz  szükséges  eszközök beszerzése. 

A  mobil  számítógép  és  projektor  segíti  a  kollegák munkáját, hiszen a modern  technika 

alkalmazásával  a  tanítási  órákon  a  szemléltetés  és  az  ismeretszerzés  változatosabb és 

magasabb szintű lehet.Lehetőség  van  interaktív tananyag feldolgozásra  , önálló munka  tanári 

irányítással  az  internet  segítségével . 

 A  tankönyvkiadók által  kiadott  interaktív   segédanyagok is  segítették kollégáink  munkáját. 

Belső  továbbképzés  során  tanáraink  ötleteket  és segítséget  kaptak  , hogy 1-1  tanítási  órán 

milyen  típusú  interaktív feladatokat  lehet  összeállítani.  

 

      A  csoportbontásos   tanítási  órák (nyelvi , matematika , magyar)  többször  egy  időpontba    

      estek  és  a  csoportok  elhelyezése  komoly  gondot  jelentett. 

      A  csoportbontás  fontosságát  az  is  alátámasztotta , hogy   angolból   tanulóink  jelentős    

      számban  tettek nyelvvizsgát. 

           

 

1. Angol  nyelvből 

 

Az  idei évben is szervezett az angol munkaközösség Pitman nyelvvizsgát a tavalyi év 

sikerén  felbuzdulva. Előnye volt a vizsgának , hogy tanulóink helyben , megszokott 

környezetükben tudta számot adni tudásukról. A vizsga nagyon szigorú szabályok  

szerint zajlott . 

 

      A  vizsgát  próbavizsga  előzte  meg ,amely  tájékoztatást  adott  , arról , hogy  mely 

      területeket  kell  még  fejleszteni. Egész  évben a  gyerekek heti  rendszerességgel 

      készültek .  A vizsgára  június 6-án  került  sor  , a szóbeli  vizsga  anyagát  magnóra      

               rögzítették  és  az  írásbelivel  együtt  Angliába  küldték  javításra. , így  eredményét  

               később  tudjuk  meg. 

 

              A  próba nyelvvizsga eredményeiről már kaptunk tájékoztatást , a 16 tanulóból  csak 

              4 tanulónak nem sikerült . Ez az eredmény nagyon biztató , a sikertelenül vizsgázott  

              tanulókat az angolos kollégák segítették , biztatták  az éles nyelvvizsgáig. 



 

 

               Eredménynek  tekinthető  az  is , hogy  a  középiskolába  felvett  tanulóink a  haladó 

               nyelvi  csoportba  kerültek. 

 

  

 

 

 
 

             

 

 

Kiemelt célok és feladatok: 

 

  A  2010/2011-es  tanév     5   kiemelten  fontos  célja  a  következő  volt: 

 

 1.A  kompetencia-alapú  oktatás  implementációja 

 

         A 2005-ös  sikeres pályázat után  elkezdődött  az  új  módszertani  kultúra  bevezetése,ebben a   

        tanévben pedig  folytatódott  az  implementáció  . Az  idei tanévben már mind a 8 évfolyamon   

        bevezetésre  került  a  kompetencia-alapú  oktatás.    

        Így  próbálunk  reagálni  a   munkaerő-piac  elvárásaira , a társadalmi  környezet igényeire, 

         valamint  a  gyermekekben     tudatosítani, hogy  az  ismeretszerzés  nem  érhet  véget  az   ,                                            

        az  iskolai  tanulmányok  befejeztével  , hanem  lényeges  az  élethosszig  tartó  tanulás. 

          

         A  módszer  előnye , hogy  a  csoportmunka fejleszti  a tanulók  problémamegoldását  , 

         a  heterogén  csoportok  szervezésével  a szociális érzékenységüket , s elősegíti a  gyengébb 

         tanulók  felzárkózását.  A  homogén csoportbeosztás  pedig a  tehetséggondozást  segíti , 

         s  így  a  tanulmányi  versenyekre  való  felkészülést  is. 

 

         Az év végén  megbeszéljük  az  eddigi  tapasztalatokat ,   kiértékeljük a különböző típusú 

         feladatokat , a pozitívumokat kiemeljük (memória sokrétű  fejlesztése , a tananyag   

         megközelítése  több  oldalról , egyéni  differenciálás , logikus  gondolkodás) ,további  fela- 

         datokat tűzűnk ki (saját  értékelési rendszer  elkészítése , tanmenetek kidolgozása ). 

          

         A  programban  résztvevő  kollégák  a  tanév  folyamán  bemutatókat  tartottak  , valamint 

        az  általuk  használt  technikai  eszközök  segítségével megmutatták ,hogy  milyen  módszerek- 

        kel  , feladatsorokkal  lehet  még  érdekesebbé  tenni  a tanítási  órákat . 

 

        A  módszer  implementációja  során a  következő nehézség jelentkeztek  : 

1.  A speciális  tankönyvek  ára   magas.  

2. Nincsen konkrét kidolgozott  tanmenetek 

3. Az  anyanyelv  tantárgy háttérbe szorul 

4. Esetenként  a feladatok megfogalmazása  nem a korosztálynak  megfelelő 

   

 

  

    



 

 

  2.Az  ÖKO-iskolai  munkaterv  feladatainak  végrehajtása ,  a  természettudatos  gondolkodás 

        és  szemléletmód  fontosságának   hangsúlyozása 

 

A  tagozat  tanárai  és  gyermekei  a  következőket  tették  ennek  a  célnak  a megvalósítása 

érdekében: 

  

          a/Az októberi  és áprilisi  papírgyűjtés 

               A  papírgyűjtés kiemelkedő program az ÖKO iskolai munkatervben. A gyer- 

               mekek a tanítási órákon folyamatos hallanak a környezetvédelemről , a ter- 

               mészet értékeinek megőrzéséről. Évente két alkalommal maguk is sokat tehetnek 

               a globális felmelegedés lassításáért , az erdők védelméért úgy , hogy a háztartá- 

               sukban  fellelhető papírhulladékot  szelektíven gyűjtik. 

               A  szervezőknek  azonban folyamatosan  problémát  jelentett a helyszín kijelölése  

               az elmúlt években mivel a súlykorlátozások  miatt  külön  útvonal  engedélyre     

               volt szükség , Szerencsére ez rendeződött , mivel ebben a tanévben   állandó hely- 

               színen tudtuk megoldani a gyűjtést. 

 

           b/ A szelektív hulladékgyűjtés több éve fontos kérdés iskolánkban. Több éve beve- 

               zettük a PET palackok külön gyűjtését , ebben az évben pedig pályázatot hírdet- 

               tünk a papír külön gyűjtésére. A pályázat célja, hogy a gyermekek  olyan dobozo- 

               kat tervezzenek , amelyben a papírt szelektíven gyűjtik . Nagyon kreatív megoldá- 

               sok születtek , a gyerekek  nagyon különbözőképpen nyúltak a témához. 

               A tisztasági verseny értékelésekor pont levonás jár akkor , ha a  kukában olyan 

               papírszemét van , amelyet szelektíven kellett volna gyűjteni. 

                

           c/Novemberben  projektnapot  tartottunk „Egészségnap” címmel 

 

             A  projektnap  előtt  az osztályoknak olyan közmondásokat kellett gyűjteni ,    

             amelyek témája az egészség volt . Kettő közmondást ki  kellett választani és 

             különböző technikákkal plakátot készítettek a gyerekek. 

              A plakátokból az  iskola folyosóján  kiállítást  szerveztünk , s diákok  szavaz- 

             hattak a legjobb  alkotásokra. 

 

              Ezen a projektnapon az egész  tagozat részt vett .  A felsős kollégák  12 állomá- 

              son  változatos programokkal  probálták a gyerek figyelmét felhívni arra,  

              hogy a mindennapi élet minden területén  milyen fontos az egészségvédelem. 

              Az egyik állomáson a tudatos vásárlásra próbáltuk felhívni  a figyelmüket, 

              mielőtt bármilyen élelmiszert megvásárolnak olvassák el , hogy milyen összete- 

              vőket tartalmaznak. 

              Az egyik állomás jelszava : „Vissza a természethez”, gyógyszerek helyett , hogyan  

              lehet alkalmazni a növényeket , mint gyógyító erőket. 

              Csík Hajnalka védőnő teszteket készített általános egészség állapot felmérés cím- 

              mel. 

              Próbáltunk segíteni abban , hogy  kozmetikum  használata során melyeket ré- 

              szesítsék előnyben. 

              Fontos része volt a napnak az egészségvédelem , a mozgás fontosságának kihang- 

              súlyozása. 



 

 

            Az  előkészítés  több  hétig tartott  , mivel  a 260 tanuló  csoportbontása ,  eszközök    

           elkészítése sok időt vett  igénybe. 

 

           A  program  sikerességére  való  tekintettel a  következő  években  is  tervezzük 

           az  ehhez  hasonló  projektnap  szervezését.  

               

          

         d/ Egész  évben  folyt a tisztaság-verseny, Kárpátiné Hesz  Teréz   rendszere- 

             sen  ellenőrizte  a  tantermek  tisztaságát  és  értékelte. Az  értékelésnél lényeges 

             szempont volt a szelektív hulladékgyűjtés . 

 

         e/ Az  iskola  védőnője, Csík Hajnalka is tartott ebben a témakörben előadásokat, 

             pl.: A  dohányzás  káros  hatása az   egészségre  és  környezetre.  

             Az egészségtan órákon a tananyag jelentő része kapcsolódik az egészséges élet- 

             módhoz . Ezeken a tanítási  órákon a gyerekekkel kötetlenebb formában lehető- 

             ség volt arra, hogy a gyerekek elmondják véleményüket és kérdezhessenek ebben 

             a témakörben. 

 

2. A  nem  szakrendszerű  oktatásról felmenő rendszerben visszatérés a szakrendszerű 

oktatásra 

 

       A 2008-2009-es tanévben kezdtük el a nem szakrendszerű oktatást az 5. évfolyamon.            

Iskolánkban a kötelező órakeret 25%-át fordítjuk a nem szakrendszerű oktatásra és 75%-

át a szakrendszerű oktatásra. 

Ebben  a  tanévben már csak  a 6. évfolyamra   terjedt ki  ez  az  oktatási  forma. 

 A nem szakrendszerű oktatás keretében az 6. évfolyamon a matematika, magyar nyelv és 

irodalom tantárgyak keretében került sor az alapozó funkciók fejlesztésére. A magyar 

nyelv és irodalom tantárgy magában foglalja (többek között) a kommunikációs 

képességeket, a szövegértést, olvasást, helyesírást, míg a problémamegoldás elsősorban a 

matematika tantárgyhoz köthető.   

          A tanév elején elvégeztük a tanulók diagnosztikus mérését helyesírásból és szövegértésből.   

      Erről részletes, tanulókra lebontott értékelést készítettünk. Megállapítottuk, hogy az   

      általános alapozáson túl, melyik tanuló milyen területen igényel fejlesztést.  Az adott  

      osztályra vonatkozó fejlesztési programot is készítettünk. 

 

A kiemelt fejlesztési irányok, célzott készség-képességterületek : 

 

         - Olvasáskészség, olvasástechnika 

  - Szövegértés, szövegalkotás 

  - Íráskészség, helyesírás 

  - Elemi számolási készség 

  - Elemi rendszerező képesség 

  - Elemi kombinatív képesség 

 

      A napló haladási részében zöld „NSZ” bejegyzéssel jelöltük a nem szakrendszerű órákat. 

 

     Ettől a tanévtől felmenő rendszerben visszatérünk a szakrendszerű oktatásra. 



 

 

      4.Hatodik  és  nyolcadik  évfolyamon a szövegértés-szövegalkotás és a matematikai logi- 

   ka  terén  az  országos  mérésre való  felkészülés 

 

  A 2009. évi  mérés  eredményeinek  ismeretében az  érintett  munkaközösségek  célkí- 

  tűzéseket  határoztak  meg az  eredmények  további  javítása  érdekében. Az  elkészült 

  Minőségfejlesztési  intézkedési  terv a  következőket  tartalmazta: 

   

   -Nem csak  az  érintett  évfolyamokon  gyakoroljuk  rendszeresen  az  ilyen jellegű  fe- 

    ladatokat , hanem  az 5. és 7. évfolyamokon  is. 

        

            -Szövegértési  feladtok  más tanítási  órákon is (történelem ,természetismeret, földrajz, 

             ének) hangsúlyos feladat legyen. 

 

             Aktív szókincs bővítés  szómagyarázatokkal , szinonimagyűjtésekkel. 

 

            -Heti 1  alkalommal kapjanak a tanulók  ilyen  jellegű  házi feladatot , valamint   a  

             tanulószobán  is  heti  rendszerességgel oldjanak meg  szövegértési  feladatokat. 

 

             A 6. és 8. évfolyamos tanulóink rutinszerzés céljából  rendszeresen oldjanak meg  az 

             előző évi kompetenciamérésekben használt szövegértési feladatokat. 

 

            -Minden  évfolyamon  végezzenek  tanulóink  gondolkodási , vizuális  képességet    

             fejlesztő feladatokat. 

 

            -A tanulás  iránt  érdektelen  , a lemaradó , az  alulmotivált tanulókkal való differenciált    

             foglalkozás  kapjon  nagyobb  hangsúlyt  a tanórákon. 

 

          5  A süsseni partnerkapcsolat 20 éves évfordulójának megünneplése. 

 

                   1991-ben kezdődött iskolánk partnerkapcsolata a süsseni iskolával. Azóta kb. 300 

               diákunk  vett részt a programban. 

                   A program célja , hogy tanulóink anyanyelvi környezetben próbálják ki a már meg- 

               szerzett  tudásukat. Családoknál töltöttek 5-6 napot , s a németországi gyermekekkel 

               együtt számtalan érdekes programon vettek részt.  Többen már ismerősként üdvözöl- 

               hették egymást Magyarországon. 

     

                   A 20. évforduló alkalomból iskolánk nagyon szinvonalas kiadványt készített ,    

               amelyben képekben mutattuk be a 20 év történetét.  

 

               A süsseni  Johann Georg Fischer Schule-val sor került a partnerkapcsolati szerződés 

               megújítására. 

 

              Májusban egy delegációval vettünk részt a jubileumi ünnepségen  Süssenben. 

 

               

 
 



 

 

Mérések, értékelések: 

 

1.Helyi   mérések 

   Ebben  a tanévben  megváltoztattuk  a  vizsgarendszerünkben a tantárgyakat. Próbáltuk a  

   humán  és a természettudományos  tárgyakat , valamint az  idegen nyelvet egyaránt  szerepeltetni . 

   Az  angol-informatika  tagozat most  már  mind a 8 évfolyamon  megtalálható , ezért  angol  nyelv 

    is  bekerült  a vizsgatárgyak  közé. 

    Terveink  szerint  minden évben  más-más  természettudományos  tárgyat  jelölünk ki , az idén  

     fizikából  adhattak  számot  tudásukról    hetedikes  diákjaink. 

 

        

            ÉVFOLYAM 

            

              FÉLÉVKOR 

            

            ÉV  VÉGÉN 

 

 

             6 . évfolyam 

 

                 NÉMET 

       (nemzetiségi  németet   

        tanulóknak  szóbeli )                

 

         MATEMATIKA 

 

                 (írásbeli) 

 

 

             7 . évfolyam 

 

         TÖRTÉNELEM 

 

                 (szóbeli) 

 

               FIZIKA 

          

                 (szóbeli) 

 

 

       MAGYAR  NYELV  

                 (írásbeli) 

     MAGYAR IRODALOM 

                 (szóbeli) 

 

                 NÉMET 

      (nemzetiségi németet 

       tanulóknak szóbeli) 

                  ANGOL 

                  (szóbeli) 

 A  mérések  célja  sokrétű, mert  tájékoztatást  ad   a pedagógusoknak, a  szülőknek és nem  utolsó 

sorban  a  tanulóknak  a  tudásukról  és  hiányosságukról. 

Mivel az ellenőrzésben  lényeges  a  tervszerűség, ezért  a felsős  munkaközösségek éves prog- 

ramjukban  meghatározzák  a mérések  konkrét  célját, valamint  időpontját. 

A  mérések  eredményeiről  kimutatás  készül, amiket  a  munkaközösségi  beszámolók  tartal- 

maznak 

 

ÉVFOLYAM TANTÁRGY ÁTLAG 

6. évfolyam 

 

Német  (nemzetiségi  tanulóknak) 

Matematika 

 

 

4,2 

3,6 

 

7. évfolyam 

 

Történelem 

Fizka 

 

 

4,1 

      3,4 

 

8. évfolyam 

 

Magyar  nyelvtan  

Magyar  irodalom 

Német  (nemzetiségi  tanulóknak) 

 Angol                                               

 

 

3,5 

     3,5 

4,2 

4 



 

 

A   vizsgák  célja, hogy  a  tanulók  szóbeli  kifejezőképessége  javuljon, egy-egy  témakörről 

tömören (kb . 10-15  mondatban)tudjanak beszélni, ismereteiket rendszerezzék, számot tudjanak  

adni   tudásukról. 

 

Tapasztalatok: 

A  felkészüléshez     a tanulók  minden  segítséget  megkaptak. A  tételek  kidolgozásában  nem ma- 

radtak  magukra  a gyerekek . Próbálkoztak   önálló  tétel kidolgozással  ,  ezzel  is  felmérve  , hogy 

a  diákok  milyen  sikerrel  tudják  megragadni  a lényeget 1-1  témakörben. A  kollégák  

figyelemmel kísérték a  tanítási  órákon, hogy  a  diákok  hogyan  haladnak  a  tételek  tanulásával. 

A  tanulók  többsége  komolyan  vette  a vizsgára  való  felkészülést, de  voltak  sajnos  olyanok  is,  

akik  nem  tettek  meg  semmit  a  sikeres  vizsga  érdekében.  Ez  elsősorban  a  nyolcadik  

évfolyamon  volt  jellemző,akik  többszöri  próbálkozás  után  tudták  csak  a  követelményeket  

teljesíteni. 

 

A  vizsgára  való  felkészülés  komoly  erőpróbát  jelentett  mindenki számára. A  résztvevők  

megtapasztalták  a  vizsgákkal  járó  izgalmakat. A  felkészülés  alkalmat  adott  arra, hogy a  

gyengébb  tanulókkal  többet  foglalkozzunk, jobban  megismerjük  őket. Egyértelműen  bebizonyo- 

sodott  az  is, hogy  egy  kis  odafigyeléssel, gyakorlással  ezek  a tanulók  is  lényegesen  jobb  tel- 

jesítményt  tudnak    nyújtani  az eddigieknél. 

 

Az  év végi  vizsgák  időpontjainak  megválasztásánál  figyelembe vettük  a  tavalyi  tapasztalatokat , 

így  a vizsgákat  nem májusban  bonyolítottuk  le,mert egybeesett  volna az  országos kompetencia- 

méréssel  a  hatodik és  a nyolcadik  évfolyamon , hanem  áprilisban. 

 

A vizsgák segítséget jelentenek a felvételiző  diákoknak is , mivel több középiskolában szóbeli meg- 

hallgatás is van . A vizsgaeredmények azt mutatják , hogy a diákok természetesnek tekintik , hogy 

minden évben számot adnak tudásukról . 

 

3.Országos  mérés 

 

    A  2009/2010-es  tanévben  is  sor került  az országos kompetenciamérésre  , amelynek  keretében  

megvizsgálták  az  anyanyelvi  és  matematikai  alapkészségek  fejlődését  a  hatodik  és  nyolcadik  

évfolyamon. Ebben az  évben  minőségbiztosítási  ellenőr  nem vett részt a  munkában . 

   A  mérés  során  lényeges  volt  az  SNI-s  tanulók  bejegyzése  , mivel  az  ő  munkájuk  másfajta 

 elbírálás  alá  esi 

1. Matematika 

 

                         

   

 

 

 

    A  6.  évfolyamon  jellemző hogy  a tanulók  igen  jelentős  része  a 3 . és 6. szint között  talál- 

    ható  és 1. szinten  csak  1 tanuló  teljesített  ,de a 7. szinten nincsen diákunk.  A 8. évfolyamon 

    az erdmények nagyobb  szóródást mutattak , de jellemzően továbbra is a 3-6. szint között voltak 

    a teljesítmények , viszont már a legjobbak között is volt tanulónk , viszont többen teljesítettek 

    gyengébben. 

            6. évfolyam             8. évfolyam 

     Országos    átlag                   1498                   1622   

      Iskolánk  átlaga                   1673                   1630 

      Városi    átlag                   1484                   1601 



 

  

                                    

           2. Szövegértés 

 

                   

            6.  évfolyam           8. évfolyam 

   Országos  átlag                1483                1583 

    Iskolánk  átlaga                1541                1603 

    Városi    átlag                1467                1564 

 

   

Az eredmények alapján megállapítható , hogy a 6. évfolyam tekintetében iskolánk  az intézmények 

közötti rangsorban  az   országos  összehasonlításban a felső  harmadban  szerepeltünk ezzel az 

eredménnyel. 

A városi általános  iskolák tekintetében a mezőny  legelején vagyunk. 

 

Tanulóink képességszintek szerinti eredménye ezen az évfolyamon az országos és a városi  általános 

iskolák átlaga fölött helyezkedik el. Ebben az évben az előzőektől eltérően 7+1 képességszintet alakí- 

tottak ki. A szint alatt , de 7. szinten sem volt tanulónk , de a  4-6. szinten teljesített gyermekeink 

62,3 %-a. 

 

A 8. évfolyamon az általános iskolák között csak 61 intézmény teljesített jobban. 

 

A tanulók képességszintek szerinti eredményére jellemző , hogy a szint alatt és a 7. szinten nincs 

tanulónk. A 4-5-6. szinten azonban  diákjaink 73%-a.  

  

Iskolánk  számára  a  kompetenciamérésnél  nyolcadik  évfolyamon  problémát  jelent  az ,  hogy 

a  hatodik osztályból  a legjobb  tanulóink  hatosztályos gimnáziumban  folytatják tanulmányainkat. 

Ez  egyik  oldalról  büszkeséggel  tölt  el  minket , hogy  munkánk  eredményeként  gyermekeink 

ilyen  jól  helyt  állnak  , viszont  amint  ez  a mérés  is  mutatja  a  gyengébb  képességű  tanulóink- 

nak  ennek  a  mérésnek  a  megírása  komoly  gondot jelentett. 

 



 

 

 

Versenyek, versenyeredmények: 

A  felső  tagozatos  tanulók több  országos, Pest  megyei, illetve  helyi  szervezésű  versenyen  

vettek részt, amelyeken  nagyon  szép  sikereket értek  el  .Sokan  indultak levelezős  verse-

nyeken is. 

 

Sajnos  az  idei  tanévben  a megyei  tanulmányi  versenyek  időpontja  nem  volt  megfelelően 

koordinálva  , mivel több  versenyt  is  ugyanarra  az  időpontra  szerveztek , így  tehetséges  ta- 

nulóinknak  választani  kellett  , mely  tantárgyból  szervezett  versenyen  vegyenek  részt. 

 

Eredményeket és az elért helyezéseket a munkaközösségi beszámolók tartalmazzák. 

 

A  tanulmányi  versenyeken  kívül  a  sportban  is  jeleskedtek  tanulóink, akik  különböző  

sportági  versenyen  szerepeltek  eredményesen. Az  év  folyamán  többször   sor került a Bálint  

Márton Iskolával  játszott  barátságos  mérkőzésekre.  

 

Októberben részt vettünk a Kerek-domb  futáson és  megnyertük  a kupát. 

 

 

 

Tanórán kívüli foglalkozások 

1. Tehetséggondozás: 

 

 A  tehetséggondozó  foglalkozások  száma  : 11 

 

Ennek  egyik  területe  a  nívócsoportos  oktatás  hetedik és nyolcadik  évfolyamokon, amely 

elősegíti  azt, hogy  a tanulók  egy  része  minél  sikeresebb  felvételi  vizsgát  tegyen  és  így 

nagyobb  esélyük  legyen  egy  jobb  középiskolába  bejutni. 

Ez  a  forma  elősegíti  azt is  , hogy  a tehetséges  tanulók  a  különböző  tanulmányi  

versenyeken  sikeresen  szerepeljenek. 

Szintén  a sikeres  felvételit  segítették     elő  az  első  félévben  szervezett  felvételi  előkészítő  

tanfolyamok  matematikából  és  magyarból. 

A  tanulók egyre  jártasabbak  lettek , egyre  több  rutinnal küzdötték le  a  törzsanyagon 

túlmutató  gondolkodást  igénylő   feladatokat. 

 

Minden munkaközösség kiemelt  feladatának tekintette a tehetséggondozást. A tanítási órá- 

kon már ötödik osztályban megmutatkozik az a felsős tanárok számára is , hogy ki miben te- 

hetséges . A felmérés alapján alakítjuk ki a szervezeti kereteket , a különböző csoportokat. 

 

     A levelező  versenyeken  résztvevő  tanulók  számára  a  szaktanárok  segítséget  nyújtottak  a     

      feladatlapok  kitöltéséhez. A  néha  túl  nehéz  feladatok megoldása  a  diákok  számára   

     komoly  feladatot  jelentett.  

 

A  tehetséggondozás    alkalmas  a hagyományos  ismeretanyagok  újszerű  hasznosítására 

és  a  frontális  oktatás  ellensúlyozására. 

A  tanulók  nagyon  szerették  ezeket a  foglalkozásokat  , mivel  lehetőségük  volt  megismer- 

kedni  más   jellegű  feladatokkal. 

 

A  legnagyobb  problémát  itt  is  az  időhiány  jelenti  , mivel  a tehetséggondozás  időpontja 



 

többször  ütközik  más  délutáni  iskolai  programokkal. A  tanítási  órák  keretében  

azonban  nincs  idő    a versenyekre való  felkészítésre. 

 

 

2. Felzárkóztatás: 

A  felső  tagozaton  a  fejlesztés  nem csak  a szakértői  vizsgálattal  rendelkező  tanulóknál 

történt  meg. A szaktanárok   magyarból, matematikából,kémiából, angol  és német  

nyelvből heti  rendszerességgel  tartottak  korrepetálásokat. A  résztvevők  száma  nem  volt  

állandó , de  a rendszeresen  korrepetáláson  részt vett  tanulók  minden  segítséget  

megkaptak  ahhoz, hogy  tanulmányi  előmenetelük  javuljon. 

 

A felzárkóztatást segíti a nívócsoportos bontás a  8. évfolyamon, a lassabban haladók  

számára biztosítja, hogy tempójuknak megfelelő ütemben és több segítséggel 

eredményesebben  tanuljanak.  

 

 

A  felzárkóztatásra lehetőséget  jelentett a  gyermekek  számára  a tanulószobai  foglalkozá- 

sok  is .  Az idejáró  tanulók  jelentős  része  tanulási  nehézségekkel  küzd , így a  különböző 

szakos  kollégák  sokrétű  segítséget  tudtak  nyújtani  a  házi  feladatok  elkészítésében. 

 

 

 

 

 

3. Szakkörök: 

      A  2009/2010-es  tanévben  a felső  tagozaton  8 szakkör  indult. Továbbra  is a  legnagyobb        

      tömegeket a  sporttal  kapcsolatos  délutáni  foglalkozások  mozgatták  meg. 

      A  testnevelők  több  házibajnokságot  tartottak , legtöbbször  az  osztályfőnökök  is  aktív  

      résztvevői  voltak  ezeknek . 

      

     A  szakkörök  célja  az, hogy  minél  tartalmasabb  délutáni  elfoglaltságot  nyújtsanak  a   

    diákoknak , amelyek  segítségével  vagy  kikapcsolódnak,  vagy  a tanórán  szerzett     

    ismereteiket  mélyítik el. 

     A  szakkörök  lehetőségeket  nyújtanak  arra is, hogy  a   tanulók  minél  több  ismerethez   

     juthassanak  az  őket  körülvevő  világról. 

     

      A  szakkörökkel  kapcsolatos  észrevételek: 

       Érdemes  lenne  elgondolkodni továbbra is azon , hogy  egy  szakkört  nem  egy  tantárgy    

      köré    szerveznénk, hanem  egy  témakör  köré, amely  több  oldalról  megközelíthető  lenne,  

      így  több   különböző   szakos  tanár  bekapcsolódhatna  például  projekt  munkában. 

      A  projekt  munka  nem  ismeretlen  tanulóink  számára  , hiszen  az  utóbbi  években a   

      tagozaton  mindig  van   egy  olyan  nap  , amikor  1  konkrét  témakört  dolgozunk  fel, azt   

      próbáljuk minden  oldalról  körbejárni.  

   

      

      

 

 

 

 



 

Kapcsolattartás más  tagozatokkal  , szervezetekkel 

 

A/  Belső  kapcsolataink 

      

     Bár  iskolánk  területe  az  utóbbi  évtizedben  folyamatosan  növekedett  ,  ez  nem jelentett 

      akadályt  abban  , hogy  a  rendszeres  kapcsolattartás  megvalósuljon  a  tagozatok  között. 

      Továbbra  is  cél , hogy  az  intézmény  egy  egész  egységként  működjön. Célunk  azonos , 

     a  feladatok  meghatározásakor  pedig arra  törekszünk , hogy olyan légkört  alakítsunk  ki ,  

     ahová  tanár  és  diák  egyaránt  szívesen jár. 

  

     Az  együttműködés  színtere  leginkább  akkor  mutatkozik  meg, amikor  a  negyedik   

     évfolyam    elvégzése  után  a  tanulók  belépnek  a felső  tagozat  rendszerében. 

    Lényeges   szempont , hogy  a leendő  ötödikes  osztályfőnökök  tájékozódnak  majdani   

    osztályukról , annak  erősségeiről  és gyengeségeiről. 

    A  tanítók  és  az  új  osztályfőnökök  között  is  jellemző  a  folyamatos  kommunikáció, amely 

    mindenképpen a  tagozatok  közötti átjárást  könnyíti  meg  a gyermekeknek. 

    

    Régi  szép hagyomány  iskolánkban, hogy  szeptemberben  az  elsős  kisgyermekeket  a    

    nyolcadikosok  vezetik  be  a tanévnyitó  ünnepségre. Az  idén  a  ballagás  napján a kis   

    elsősök búcsúztak  utolsó éves diákjainktól. 

 

   Az  év  során  sok  hasznos  tanácsot  kaptunk  a  fejlesztő  pedagógusoktól , 1-1  tanuló    fej- 

   lesztésénél  kikértük  szakmai  tanácsaikat  , illetve  feladatlapokkal , tanári  segédletekkel 

   könnyítették  meg  munkánkat. 

 

   A  kapcsolattartás  megmutatkozott  a taneszközök  cseréje  során  is  ,így mind  a felsős , alsós 

  valamint  az  SNI-s  tanulók számára  érdekesebb  , szemléletesebb  tanítási  órákat   tart-  

  hatnak a  kollégák. 

 

  Elengedhetetlen  volt  a rendszeres  eszmecsere  a  tanulószobás  nevelők  és  az  osztályfőnökök 

  között  , mivel  a tanulószobai  foglalkozásokról  csak  szülői  engedéllyel  lehetett  16  óra 

  előtt  eltávozni , s ha  ez mégsem  így  történt  az  osztályfőnökök  felvették  a szülőkkel  a 

  kapcsolatot. 

  

B/  Külső  kapcsolataink 

    A  Nevelési  Tanácsadóval  az  idei tanévben hatékonyabban sikerült  együtt dolgozni .Külön- 

    böző  programokat  ajánlottak  fel,  ezzel  is  segítve  munkánkat. 

 

    A  nyolcadikos  diákoknak  a  pályaválasztáshoz  próbáltak  segítséget  adni. Sokan  a  

programtól    azt  várták  , hogy   a  végére  konkrét  javaslatokat  kapnak  a  pszichológusoktól  

, hogy  hol tanuljanak  tovább.  Ők  azonban  egy  önismereti  tréninget szerveztek  számukra  

több  héten  keresztül, amely  segített  abban  ,hogy  a gyermekek  tisztában  legyenek  saját  

értékeikkel , képességeikkel. 

 

   Iskolánk  védőnője  rendszeresen  szervez  előadásokat a  felsősöknek . 

       5.évfolyam : Egészséges  táplálkozás 

 6. évfolyam : Dohányzás  ártalmairól 

 7-8. évfolyam: Szerelem  , szex  , kábítószer  , család témakörökben  

 

  Kitűnő  volt  a  kapcsolatunk  az  NKÖ-vel , sok  iskolai  program  megszervezésébe  segítettek. 



 

  Anyagilag  is  támogatták  a  süsseni  testvériskolába  történő  utazásunkat. 

 

  A  testnevelés  munkaközösség  felvette  a  kapcsolatot  több  környékbeli  iskolával , rendszere- 

  sen  szerveztek  bajnokságokat  , sportversenyeket , amely  iránt  nagy  volt  az  érdeklődés. 

   

 

 

 

 

 

SWOT-elemzés 

1. Erősségeink: 

- jó kommunikáció 

-    új  módszerek iránti  érdeklődés 

- iskolai  hagyományok  ápolása 

- jó munkakapcsolat, kooperativitás 

- szaktudás 

- gyermekcentrikusság , empátia 

- színvonalas programok szervezése 

- szakos ellátottság 

- nyugodt  légkör 

- digitális  eszközök  használata 

- nivócsoportos oktatás 7. és 8. évfolyamon 

- szakmai együttműködés 

- összetartás 

- sokoldalúság , ötletesség 

- munkamegosztás 

- környezettudatos  gondolkodás  

 

 

2. Gyengeségeink: 

- következetesség hiánya 

- tehetséggondozás 

- egyre nehezebben motiválható gyermekek 

- kevés  pályázaton  vesznek  részt  a  munkaközösségek 

- a tanulmányi  versenyeken ugyanazon gyerekek  indulnak 

- Határidők betartása 

 

 

 

3. Lehetőségeink: 

            -    szakmai  programokon  való  részvétel 

- továbbképzés 

- csoportbontás 

- kompetencia-alapú oktatás kiterjesztése 

- informatikai  eszközök  használata 

- változatosabb  szakköri  kínálat 

- internet  használata  a tanítási  órák  során 

 

 



 

 

4. Veszélyek: 

- osztályösszevonás 

- tanulói  agresszivitás  növekedése 

-  csökkenő  óraszámokkal  ellentétben  növekvő  tananyag 

- sok  magatartászavaros  tanuló 

- adminisztráció  növekedése 

- társadalmi  megbecsültség  csökkenése 

- a szülői  támogatás  hiánya 

 

 

 

Egyebek: 

Továbbtanulási  statisztika  és  értékelés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. osztályos  tanulók  beiskolázási  adatai     2010-2011 

 

Gimnázium 

0+4 évf 

4 évf. 

 

Szakközépiskola 

0+4 évf. 

4  évf 

 

Szakiskola 

2+2  évf 

 

Osztálylétszám 

8.a 12 7 2 
21 

 

8.b 

 

            12            12 1 25 

8.c 3 9 5 17 

Kisegítő  

tagozat 
  3 3 

Pótfelvételi 

(8.b, 8.c) 
             1+1 

Összesen 27 28 11 66 + 2 
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66%

15
22%

4
6%

2
3%

2
3%

Felvételi rangsor

1.helyen felvettek

2.helyen felvettek

3.helyen felvettek

4-7.helyen felvettek

pótfelvételi



 

 
 

 

A  beiskolázási  időszak  a  2010/2011-es  tanévben  2010.  októberében kezdődött, amikor  a 

tanulók a felvételi  tájékoztatóból  és  a középiskolákból  érkezett  ismertetők  alapján  tájé- 

kozódhattak  a  középiskolák  által  nyújtott  lehetőségekről. 

Januárban  pályaválasztási  szülői értekezletet  tartottunk, ahol  tájékoztattuk  a szülőket  a 

felvételi eljárásról ,valamint  a  felvételi  lapok  kitöltésének  módjáról, és  segítséget  

nyújtottunk  a  tanácstalan  diákoknak  és  szüleiknek. 

Tanulóink  66   %-át  az  első  helyre  vették  fel. A  pótfelvételi  eljárásban  68   tanulóból 

2  tanulónak  kellett  részt venni   ( 3    %).  

Ebben  a tanévben  szinte azonos arányban nyertek felvételt tanulóink   gimnáziumba és  szak- 

középiskolába . 

A  szülők  azon  igénylik  azt  is   , hogy   az  érettségi mellett  a gyermekek  egy  szakmát  is 

kapjanak  a  kezükbe ,ezért  sokan  választották  a szakközépiskolákat  is . 

Ebben az évben a tanulóink nagyon sokat dolgoztak , készültek a központi írásbeli felvételire. 

A felvételi eredmények az elmúlt 5 évben a legjobbak lettek, amellett , hogy tanulóinkat ilyen 

magas számban vették fel gimnáziumokba , azt is meg kell jegyezni , hogy jelentős számban 

nyertek felvételt Budapest legjobb intézményeibe , valamint a budaörsi Illyés Gyula 

Gimnáziumba. 

 

A  szakiskolákba  tanulóink   19      %-a  nyert  felvételt  , ahol  a  szakmai  képzés  csak  a 9. és 

10. évfolyam  elvégzése  után kezdődik. 

Sajnos  a  visszajelzések szerint  az  ebbe az iskolatípusba  felvett  tanulóink  jelentős  része nem 

végezte  el  az  iskolát , mivel a  számukra  nehéz tantárgyak  további  sikertelenségeket  hoztak. 

Külön örömünk , hogy Szórádi Anikó (SNI tagozat) egyből szakmát tanulhat , mivel 

iskolánkbankitűnő eredményt ért el , így az alapozó 2 évet átlépheti. 

 

27
40%

28
41%

13
19%

Középiskolában továbbtanulók
százalékos aránya

Gimnázium

Szakközépiskola

Szakiskola



 

 

Iskolánkból  az  idei  tanévben    5    tanuló   tett  sikeres  felvételi  vizsgát   hat   évfolyamos   

gimnáziumba   (Éles Márton , Szeidl Bence , Kércz Viktor, Kércz Dorottya , Lakatós-Tóth 

Márk) .     

8 évfolyamos gimnáziumba akövetkező tanulóink nyertek felvételt: Fóti Flóra , Tóth Viktória , 

Domokos Dalibor, Jábor Máté , Apródi Patrik , Rolly Bulcsú .                                                                                                                       

 

 
 

 

   

 

 

 

Mellékletek: 

 

1. Kitűnők  névsora 

2. Bukottak  névsora 

3. Kompetencia mérés  eredményei 

 

 

 

Törökbálint, 2010. június 17.  

 

                                                                                   …………………………………………… 

                                                                                         Igazgatóhelyettes aláírása 
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                                                 KITŰNŐK   A    FELSŐ    TAGOZATON 

 

 

       5.A          Balogh Sára 

                      Fenyvesi Beáta 

                      Majercsik Botond 

                      Papp S. Hunor 

                      Szondy Huba 

                      Tóth Fanni Eszter 

      

      5.B          Naklé Krisztián 

                      Szántai Olivér 



 

                      Weiler Péter 

                      Ujfalusi Gábor 

                      Posta Donát 

 

      5.C          Pető Réka 

                     Takács Nikolett          

 

       6.A         Brin dza  Botond      

                     László  Krisztián 

                     Pertl  Péter 

                     Fortenbacher  Ágnes 

           Magoss   Matild 

           Bogár  Réka 

            Tischer Péter 

           Szőke  Enikő 

 

      6.B  Egresi  Bianka 

 Kércz  Dorottya 

 Kércz   Viktor 

 Lakatos – Tóth  Márk 

 Szeidl  Bence 

 

      6.C Pótor  Anett 

 Éles  Márton 

 Sági Petra 

 

      7.A        Balotai  Márió                                                     

   Takács  Eliána                                                     

      

                                                                                             

          7.B      Kulicskó  Ádám                                 

     Koncz  Bianka 

     Koncz  Klaudia 

      

              

         7.C      Csiszér  Réka 

     Rábai  Barna 

 

   

                                            

         8.A       Hanzély Dorottya   

      Gurubi Ágnes 

      Majoross  Dóra 



 

     Várhegyi  Virág 

 

         8.B        Gólya  Friderika 

      Hajnal Boglárka 

 

         

     

 

                              

 

                              

  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               BUKOTTAK  NÉVSORA 

                                        (Felső   tagozat) 

 

 

 

5.B            Quirico Krisztián             matematika , magyar ny , angol , 

                                                                magyar i 

 

                5.C                 Lakatos Tihamér              magyar irodalom , magyar nyelvtan 

                                                                                matematika 

                                       

                                       Ötvös József                    matematika ,  magyar  irodalom , 



 

                                                                                természetismeret 

                                        

                                       Riffer Dzsenifer              természetismeret 

 

                                       Nagy Krisztián               természetismeret 

 

                6.A                 Dóra  Máté                      magyar irodalom                     

                       

                      Hajzer Ádám                   matematika 

 

6.B                 Nagy-Kozma  Dániel       magyar irodalom , informatika 

 

6.C                 Bognár Ágnes                  matematika, magyar  irodalom, testnevelés 

                       

                       Deák Dániel                    matematika 

                        

                      Hubik Leon                     matematika 

                        

                      Toma Dániel                   matematika 

                       

                      Révész Ákos                   magyar nyelvtan , magyar irodalom 

                                                               matematika , angol 

                       

                      Kovács Regina                magyar irodalom , matematika ,  

                                                               természetismeret 

 

              

 

               7.A                 Csörögi Csilla                 fizika 

                       

                       Nagy  Valentina              fizika  , biológia 

                      

                       JÄger Richárd                 Magyar nyelv , magyar irodalom 

                                                               német , fizika , biológia , kémia 

                                                               testnevelés 

 

7.B         Haász Melissza          fizika 

                     

                      Hajagos Richárd               matematika , fizika 

                      

                      Horváth Virág                  fizika , testnevelés 

       

                       Kiss István                      matematika 



 

                       

                       Kovács Zsolt                   német , fizika, matematika  

                                                               kémia , magyar irodalom 

                       

                       Putnoki Kitti                   magyar irodalom , matematika , fizika 

                       

                      Weimper Dávid              matematika , fizika , biológia , kémia, 

                                                               magyar irodalom 

 

7.C                Oláh Krisztián                  magyar nyelv , magyar irodalom 

                                                               angol , matematika, testnevelés 

                   

                       

                                                             

                                                               

 

  



 

 
 

FIT-jelentés :: 2010 
 

Intézményi jelentés 
 

6. évfolyam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zimándy Ignác Általános Iskola 
2045 Törökbálint, Dózsa Gy. u. 15. 

OM azonosító: 032456 
 

 
Figyelem! 

A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve a matematika területén új, 

évfolyamfüggetlen skálát vezettünk be, amelyen összehasonlítható módon ábrázolható a 6., a 8. és a 10. 

évfolyamos tanulók szövegértés, illetve matematika eredménye. Ebben a jelentésben már ezek az új 

skálák szerepelnek. Az új skálákon - 2008-ig visszamenőleg - a korábbi mérések eredményeit is 

megjelenítettük. 

A mérési azonosító 2008-as bevezetése lehetővé teszi, hogy a 2010. évi méréstől kezdődően a tanulók 

fejlődése egyénileg követhető legyen. Ezért a 2010. évi jelentések már a tanulók fejlődését bemutató 

ábrákat is tartalmaznak. 

A jelentés régi és új ábráinak részletes ismertetése megtalálható a http://ohkir.gov.hu/okmfit/ oldal Segítség 

menüpontja alatt, Útmutatók a 2010. évi jelentések ábráinak értelmezéséhez címszóval. Kérjük, annak 

érdekében, hogy az ábrázolt adatokból helyes következtetéseket tudjon levonni, figyelmesen olvassa el az 

útmutatók vonatkozó részeit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://ohkir.gov.hu/okmfit/
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Országos kompetenciamérés 1 
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Létszámadatok 
 

 
A telephelyek kódtáblázata 

 

A 001 - Zimándy Ignác Általános Iskola (általános iskola) 

(2045 Törökbálint, Dózsa Gy. u. 15.) 

 

Az intézmény létszámadatai a 6. évfolyamon 
 

 

 
A telephely 

kódja 

 
 

Képzési típus 

Tanulók száma 

Összesen SNI tanulók Mentesült 

tanulók 
BTMN 

tanulók 
HHH 

tanulók 
Jelentésre 

jogosult 

tanulók 

A 

jelentésben 

szereplők 

A Általános iskola 69 0 0 7 4 69 61 

Összesen 69 0 0 7 4 69 61 
 

A Tanulói háttérkérdőívre és a családiháttér-indexre vonatkozó létszámadatok 
 

 

 
A telephely kódja 

 

 
Képzési típus 

Tanulók száma A telephelynek 

van-e CSH- 

indexe? 
Összesen Tanulói kérdőívet 

kitöltötte 
Van CSH-indexe 

A Általános iskola 69 26 25 Nincs 

Összesen 69 26 25  
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Országos kompetenciamérés 2 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matematika 
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Országos kompetenciamérés 3 
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1a Átlageredmények 

 
Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása 

 
 

A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma és aránya (%) 

 
 

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-intervalluma) 
 

Az Önök intézményében  1673  (1642;1707) 

Országosan 1498  (1497;1498) 

Általános iskolákban  1491  (1490;1492) 

Községi általános iskolákban   1446  (1444;1448) 

Városi általános iskolákban 1484  (1483;1485) 

Megyeszékhelyi általános iskolákban   1539  (1537;1541) 

Budapesti általános iskolákban  1547  (1544;1550) 

8 évfolyamos gimnáziumokban 1643  (1639;1647) 
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1b A képességeloszlás néhány jellemzője 

 
A tanulók képességeloszlása az Önök intézményében és azokban a részpopulációkban, amelyekbe Önök is 

tartoznak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tanulók képességeloszlása az egyes részpopulációkban 

Min. / 5-ös 

perc. 

25-ös perc. Átlag (konf. int.) 75-ös perc.    Max. / 95- 

ös perc. 
 

Az Önök intézményében 1255 1561 1673 (1642;1707) 1781 1968 
 

Országosan 1171 1359 1498 (1497;1498) 1636 1825 
 

Általános iskolákban 1167 1353 1491 (1490;1492) 1629 1817 
 

Városi általános iskolákban 1167 1347 1484 (1483;1485) 1621 1805 
 

Közép-Magyarország régióban 1195 1376 1510 (1507;1512) 1645 1823 
 

Budaörsi kistérségben 1257 1449 1582 (1572;1591) 1715 1907 
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1c Képességeloszlás 

 
Az országos eloszlás, valamint a tanulók eredményei a városi általános iskolákban és az Önök városi általános 

iskoláiban 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 
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Szövegértés 



Zimándy Ignác Általános Iskola 

OM azonosító: 032456 Intézményi jelentés 

6. évfolyam 

 
 

Országos kompetenciamérés 7 

 

 

 
 

S
z
ö
v
e

g
é

rt
é

s
 

 
 

1a Átlageredmények 

 
Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása 

 
 

A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma és aránya (%) 

 
 

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-intervalluma) 
 

Az Önök intézményében  1541  (1505;1574) 

Országosan 1483  (1482;1484) 

Általános iskolákban  1476  (1475;1477) 

Községi általános iskolákban   1422  (1420;1424) 

Városi általános iskolákban 1467  (1466;1469) 

Megyeszékhelyi általános iskolákban   1530  (1528;1532) 

Budapesti általános iskolákban  1544  (1542;1547) 

8 évfolyamos gimnáziumokban 1656  (1652;1660) 
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1b A képességeloszlás néhány jellemzője 

 
A tanulók képességeloszlása az Önök intézményében és azokban a részpopulációkban, amelyekbe Önök is 

tartoznak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tanulók képességeloszlása az egyes részpopulációkban 

Min. / 5-ös 

perc. 

25-ös perc. Átlag (konf. int.) 75-ös perc.    Max. / 95- 

ös perc. 
 

Az Önök intézményében 1126 1418 1541 (1505;1574) 1671 1903 
 

Országosan 1134 1347 1483 (1482;1484) 1629 1795 
 

Általános iskolákban 1131 1340 1476 (1475;1477) 1620 1787 
 

Városi általános iskolákban 1130 1335 1467 (1466;1469) 1608 1771 
 

Közép-Magyarország régióban 1165 1367 1499 (1497;1502) 1641 1796 
 

Budaörsi kistérségben 1186 1416 1548 (1537;1558) 1696 1839 
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1c Képességeloszlás 

 
Az országos eloszlás, valamint a tanulók eredményei a városi általános iskolákban és az Önök városi általános 

iskoláiban 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 
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FIT-jelentés :: 2010 
 

Intézményi jelentés 
 

8. évfolyam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zimándy Ignác Általános Iskola 
2045 Törökbálint, Dózsa Gy. u. 15. 

OM azonosító: 032456 
 

 
Figyelem! 

A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve a matematika területén új, 

évfolyamfüggetlen skálát vezettünk be, amelyen összehasonlítható módon ábrázolható a 6., a 8. és a 10. 

évfolyamos tanulók szövegértés, illetve matematika eredménye. Ebben a jelentésben már ezek az új 

skálák szerepelnek. Az új skálákon - 2008-ig visszamenőleg - a korábbi mérések eredményeit is 

megjelenítettük. 

A mérési azonosító 2008-as bevezetése lehetővé teszi, hogy a 2010. évi méréstől kezdődően a tanulók 

fejlődése egyénileg követhető legyen. Ezért a 2010. évi jelentések már a tanulók fejlődését bemutató 

ábrákat is tartalmaznak. 

A jelentés régi és új ábráinak részletes ismertetése megtalálható a http://ohkir.gov.hu/okmfit/ oldal Segítség 

menüpontja alatt, Útmutatók a 2010. évi jelentések ábráinak értelmezéséhez címszóval. Kérjük, annak 

érdekében, hogy az ábrázolt adatokból helyes következtetéseket tudjon levonni, figyelmesen olvassa el az 

útmutatók vonatkozó részeit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://ohkir.gov.hu/okmfit/
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Létszámadatok 
 

 
A telephelyek kódtáblázata 

 

A 001 - Zimándy Ignác Általános Iskola (általános iskola) 

(2045 Törökbálint, Dózsa Gy. u. 15.) 

 

Az intézmény létszámadatai a 8. évfolyamon 
 

 

 
A telephely 

kódja 

 
 

Képzési típus 

Tanulók száma 

Összesen SNI tanulók Mentesült 

tanulók 
BTMN 

tanulók 
HHH 

tanulók 
Jelentésre 

jogosult 

tanulók 

A 

jelentésben 

szereplők 

A Általános iskola 56 2 0 1 3 54 52 

Összesen 56 2 0 1 3 54 52 
 

A korábbi mérésekben eredménnyel rendelkezőkre vonatkozó létszámadatok 
 

 

 
 

A telephely kódja 

 

 
 

Képzési típus 

Tanulók száma A telephelynek van- 

e az előzetes 

eredmény alapján 

becsült várható 

eredménye? 

Ebben a jelentésben 

szereplők (előző 

táblázat utolsó 

oszlopa) 

Ebből a 2008-as 

mérésben 

eredménnyel 

rendelkeznek 

A Általános iskola 52 49 Van 

Összesen 52 49  
 

A Tanulói háttérkérdőívre és a családiháttér-indexre vonatkozó létszámadatok 
 

 

 
A telephely kódja 

 

 
Képzési típus 

Tanulók száma A telephelynek 

van-e CSH- 

indexe? 
Összesen Tanulói kérdőívet 

kitöltötte 
Van CSH-indexe 

A Általános iskola 56 29 26 Nincs 

Összesen 56 29 26  
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Matematika 
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1a Átlageredmények 

 
Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása 

 
 

A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma és aránya (%) 

 
 

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-intervalluma) 
 

Az Önök intézményében  1630  (1602;1653) 

Országosan 1622  (1622;1623) 

Általános iskolákban  1608  (1607;1608) 

Községi általános iskolákban   1572  (1571;1574) 

Városi általános iskolákban 1601  (1600;1602) 

Megyeszékhelyi általános iskolákban   1647  (1645;1649) 

Budapesti általános iskolákban  1653  (1650;1655) 

8 évfolyamos gimnáziumokban 1774  (1770;1777) 
 

6 évfolyamos gimnáziumokban 1755  (1751;1758) 
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1b A képességeloszlás néhány jellemzője 

 
A tanulók képességeloszlása az Önök intézményében és azokban a részpopulációkban, amelyekbe Önök is 

tartoznak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tanulók képességeloszlása az egyes részpopulációkban 

Min. / 5-ös 

perc. 

25-ös perc. Átlag (konf. int.) 75-ös perc.    Max. / 95- 

ös perc. 
 

Az Önök intézményében 1169 1501 1630 (1602;1653) 1747 2091 
 

Országosan 1285 1483 1622 (1622;1623) 1761 1955 
 

Általános iskolákban 1277 1471 1608 (1607;1608) 1744 1930 
 

Városi általános iskolákban 1281 1467 1601 (1600;1602) 1734 1919 
 

Közép-Magyarország régióban 1313 1498 1633 (1631;1635) 1767 1949 
 

Budaörsi kistérségben 1346 1556 1688 (1676;1699) 1815 2011 
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1c Képességeloszlás 

 
Az országos eloszlás, valamint a tanulók eredményei a városi általános iskolákban és az Önök városi általános 

iskoláiban 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 
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3b Átlageredmény a tanulók korábbi eredményének tükrében 
telephelyenként 

 

 
 

Telephelyeik eredménye a regressziós becslés alapján várható eredmény tükrében 

A telephely  Telephelyük 2010-es áltageredménye 1630 (1602;1653) 

A telephely tanulóinak 2008-as átlageredménye 1548 (1516;1574) 

Várható eredmény az összes telephelyre illesztett regressziós egyenes 

alapján 

 

1652 

 

(a tényleges eredmény ettől nem különbözik szignifikánsan) 
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Szövegértés 
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1a Átlageredmények 

 
Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása 

 
 

A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma és aránya (%) 

 
 

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-intervalluma) 
 

Az Önök intézményében  1603  (1568;1637) 

Országosan 1583  (1582;1584) 

Általános iskolákban  1567  (1566;1568) 

Községi általános iskolákban   1524  (1522;1525) 

Városi általános iskolákban 1564  (1563;1566) 

Megyeszékhelyi általános iskolákban   1610  (1609;1612) 

Budapesti általános iskolákban  1617  (1614;1619) 

8 évfolyamos gimnáziumokban 1740  (1737;1743) 
 

6 évfolyamos gimnáziumokban 1724  (1720;1727) 
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1b A képességeloszlás néhány jellemzője 

 
A tanulók képességeloszlása az Önök intézményében és azokban a részpopulációkban, amelyekbe Önök is 

tartoznak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tanulók képességeloszlása az egyes részpopulációkban 

Min. / 5-ös 

perc. 

25-ös perc. Átlag (konf. int.) 75-ös perc.    Max. / 95- 

ös perc. 
 

Az Önök intézményében 1250 1471 1603 (1568;1637) 1725 1907 
 

Országosan 1244 1455 1583 (1582;1584) 1724 1876 
 

Általános iskolákban 1234 1441 1567 (1566;1568) 1706 1860 
 

Városi általános iskolákban 1238 1439 1564 (1563;1566) 1699 1854 
 

Közép-Magyarország régióban 1277 1470 1596 (1594;1598) 1732 1881 
 

Budaörsi kistérségben 1331 1520 1648 (1637;1660) 1790 1910 
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1c Képességeloszlás 

 
Az országos eloszlás, valamint a tanulók eredményei a városi általános iskolákban és az Önök városi általános 

iskoláiban 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 
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3b Átlageredmény a tanulók korábbi eredményének tükrében 
telephelyenként 

 

 
 

Telephelyeik eredménye a regressziós becslés alapján várható eredmény tükrében 

A telephely  Telephelyük 2010-es áltageredménye 1603 (1568;1637) 

A telephely tanulóinak 2008-as átlageredménye 1502 (1464;1539) 

Várható eredmény az összes telephelyre illesztett regressziós egyenes 

alapján 

 

1575 
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(a tényleges eredmény ettől nem különbözik szignifikánsan) 
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Beszámoló tanév: 2010/2011.

Tagozat neve Gyógypedagógiai tagozat
Tagozatvezető neve Bartos Zoltánné

Személyi és tárgyi feltételek
1. Személyi feltételek

A tagozaton 10 tanuló kezdte meg a tanulmányait szeptemberben. A második félévet már csak 9
gyermek kezdte meg, egy tanulónkat szülei másik iskolába íratták.
Két tanulócsoportban folyik az oktatás: 1. – 2. – 3. osztályosok osztályfőnöke Lévai Zsófia, a 6. – 8.
osztályos korcsoport  osztályfőnöke Dominek Jánosné.
A felső tagozatról áttanító szaktanárok:

Szuna Attila - informatika
Izsák Bálint - német

Tagozatunk napköziseinek nevelője:      Décsi Csaba

2. Tárgyi feltételek

Gyermekeink örömmel vették birtokba szeptemberben a „régi – új” tantermüket: a felújított tanterem
vidám, élénk színeivel esztétikus környezetet biztosított a nevelő-oktató munkához.
Az oktatástechnikai eszközparkunk is bővült az előző tanévhez képest egy újabb írásvetítővel.
A kis számítógépterem rendelkezésünkre áll, ahol az Internet segítségével szemléletesebbé tudjuk tenni
az oktatást. Megismertetjük a gyerekeket a gyorsabb és sokoldalúbb ismeretszerzés lehetőségeivel,
amit örömmel és nagy érdeklődéssel használnak.
Audiovizuális eszközeinket bővíteni szeretnénk a termekben, ha lehetőségünk nyílik rá: DVD
lejátszóval, diavetítővel, és diafilmekkel, vetítővászonnal.

Az előző tanévek során vásárolt  fejlesztőjátékok ebben a tanévben is rendelkezésünkre álltak, lehetővé
téve a tagozat számára, hogy a játékok segítségével gyógypedagógusaink még
hatékonyabb,érdekesebb, változatosabb módszerekkel sajátíttathassák el a gyerekekkel az
ismeretanyagot, fejlesszék képességeiket, készségeiket.
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Kiemelt célok és feladatok:

A lehető legjobb formát, a részleges integrációt próbáljuk megvalósítani a csoportnál. Igyekeztünk a
párhuzamos osztályok órarendjét tudatosan úgy szervezni, hogy legalább 1 tantárgy esetében a három
nyolcadikos tanulónk a többségi osztályban tanuljon. Ez a tantárgy az informatika. Az első, második
és harmadik osztályos négy tanulónk egy párhuzamos többségi alsó tagozatos osztállyal együtt vehet
részt a táncórán és a havonta egy alkalommal szervezett rendhagyó technika órán.
Az iskolai élet minden területén bevonjuk SNI tanulóinkat a többségi programokba: azonos évfolyam
osztályaival vesznek részt a „Zimándy-napi” programjainkban; közös műsorral készülnek a tanévzáró
műsoros délutánra. Tanulóinkkal gyógypedagógusok foglalkoznak, de egyes szaktantárgyat a
többségi osztályban tanító szaktanáraink oktatják a gyerekeknek:  informatika, német.

Évről évre tapasztaljuk hogy a gyermekek egyre kevesebb általános ismerettel, egyre alacsonyabb
intelligenciaszinttel érkeznek. Nehezen motiválhatóak, érdeklődési körük nagyon beszűkült, a
szülőktől a tanuláshoz - 3 gyermek kivételével - segítséget nem kapnak. Kiemelt célunk és feladtunk a
nagymértékű, alapvető hiányosságok pótlása, ezt követően legalább a minimális követelményszint
elsajátíttatása. A magatartási zavarok és gyermeki agresszió hatékony kezelése, a konfliktusok
verbális megoldásának kialakítása egyre sürgetőbb, folyamatos feladatunk.

Két gyermekünk esetében is súlyos családi problémák merültek fel. Tapasztaljuk, hogy a nehezített,
terhelt családi háttér, vagy annak teljes hiánya súlyos magatartási, pszichés zavarokhoz vezet. A
helyzet rendezése, a kiútkeresés meghaladja gyógypedagógusaink lehetőségeit, hatáskörét. Ezekben
az esetekben szakember segítségét vesszük igénybe, szinte már napi kapcsolatban vagyunk a Család
és Gyermekjóléti Szolgálattal.
Egy tanulónk az év folyamán nevelőszülőkhöz került. A várt pozitív irányú elmozdulás a gyermek
életében, viselkedésében és mentálisan még sajnos nem fedezhető fel. Több alkalommal is történt
megbeszélés és konzultáció, melyen az osztályfőnök is részt vehetett a családgondozó és a
nevelőszülők mellett.

Visszatérő feladat a 8. osztályosok felkészítése a továbbtanulásra. Ebben a tanévben három tanulónk
végezte el a nyolcadik osztályt. Egy tanulónkat, aki szintén végzős lenne, szülei félévkor
magániskolába íratták, hatodik évfolyamra.
Nyílt nap alkalmával betekintést nyerhettek a középiskola életébe, reméljük ez hozzásegítette őket a
helyes döntéshez. Mind a  három tanulónk felvételt nyert az Újbudai Speciális Szakiskolába, ketten
9. évfolyamra, egy tanulónk szakmát tanulhat.
A következő tanév lesz hosszú idő után az első, hogy nem lesz végzős diákunk!

Sajnálatos módon ebben a tanévben a FOGYOSZ által szervezett csapatversenyeken – melyre
tanulóink mindig nagy örömmel készültek – nem tudott részt venni tagozatunk az alacsony
korosztálybeli létszámunk miatt.



3

Mérések, értékelések:

A tagozaton dolgozók összehangolt munkáját, szakmai felkészültségét dicséri, hogy nem volt bukás egy
osztályunkban sem. Külön öröm számunkra, hogy a hetedik osztályban egy tanuló kitűnő eredményt ért el,
és összesen 5 tanulónk kaphatott szaktantárgyi dicséretet.
Az első és második évfolyamon a tanulók szöveges értékelést kaptak.

Tanév végi eredményeink:

Osztály Magatartás Szorgalom Magyar irodalom Magyar nyelv Matematika

1. - -
jól megfelelt

_____
felzárkóztatásra

szorul

jól megfelelt
_____

felzárkóztatásra
szorul

jól megfelelt
_____

megfelelt

2. 3 3 3 2 2

3. 3 3 3 3 3

6. 3,5 3,5 4 3 3

8. 4,3 4,3 4,3 4 3,6

Tagozat 3,45 3,45 3,57 3 2,9
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Versenyek, versenyeredmények:

Októberben tanulóink nagy lelkesedéssel vettek részt a Kerekdomb futáson.
Az osztályok között megrendezett házi tisztasági versenyben a felső tagozatos csoportunk megnyerte az
első helyezést. Igyekszünk tanulóinkban kialakítani a kulturált környezet, a tisztaság iránti igényt,
környezettudatos és felelősségteljes viselkedést.

Tanórán kívüli foglalkozások
1. Tehetséggondozás:

Folyamatosan keressük a tehetséggondozás, a pozitív megerősítés lehetőségeit. Ilyen területek az
informatika, a sport, tanulmányi versenyek, drámajáték, mesék dramatikus feldolgozása.
Az informatika szakkörre járó tanulóink a vártnál jobban teljesítenek a tanítási órán is.
E terület iránt nagyobb az érdeklődésük, ismereteik jól fejleszthetők, folyamatosan
bővíthetők.
A tanítási óra keretein belül a feladatok személyre szabott differenciálásával segítik elő a kollégák
a képességek kibontakoztatását.
A sokoldalú ismeretszerzéshez segítséget kapnak a könyvtár használatával is.

2. Felzárkóztatás:

A felzárkóztatás részben a habilitációs  órákon történik. Ezeket az órákat a gyógypedagógusaink
tömbösítették. Így lehetőségük nyílt a tanulókkal  olyan életszerű, mindennapi élethez szükséges
ismereteket elsajátíttatni, melyeket az otthoni környezetből csak hiányosan, vagy egyáltalán nem
tudnak a gyerekek megszerezni. Ezek nélkül az ismeretek nélkül pedig ( közlekedés, vásárlás,
postai szolgáltatások igénybevétele, banki ügyintézés…) eleve hátrányosan startolnának az életben.

Fejlesztés:

Több súlyos beszédhibával küzdő gyermekünknél is jeleztük logopédiai megsegítés, fejlesztés
szükségességét. A jövőben szeretnénk szorosabbra fűzni a kapcsolatot logopédusainkkal, és
segítséget kérni tőlük ebben a munkában.

3. Szakkörök:
- informatika
– zsinórlabda
- labdarúgás
- gyógytestnevelés

A szakkörökre szívesen jártak a gyerekek.
Keressük annak lehetőségét, hogy milyen – akár részképesség fejlesztő – szakkörrel tudnánk bővíteni
a kínálatot.
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Kapcsolattartás más munkaközösségekkel:

Az alsós munkaközösséggel és a napközis munkaközösséggel van szorosabb kapcsolatunk. A
csoport napközis vezetőjével napi rendszerességgel értekezünk: közösen próbálunk megoldást
találni a naponta felmerülő problémákra.
Az alsós munkaközösség tagjainak ezúton szeretnénk köszönetet mondani folyamatos és önzetlen
segítségükért.
A Természettudományi munkaközösség rendszeresen rendelkezésünkre bocsátja a tanításhoz
szükséges eszközöket,  fóliákat, transzparenseket.

Szaktanár oktatja tanulóinknak az informatika és német tantárgyat. A kollégák nagy szeretettel és
odafigyeléssel foglalkoznak gyerekeinkkel.

SWOT-elemzés
1. Erősségeink:

- szakképzettség, szakmai felkészültség, tolerancia, nyitottság, empátia,
- lelkiismeretesség, igényesség
- kollegialitás

2. Gyengeségeink:

- a különböző tantárgyakból nagy az elsajátítandó anyagmennyiség
- a tankönyvek a tanulóink nagy részének nem megfelelőek és szegényes a tankönyvkínálat
- a szemléltető eszközök beszerzése, alkalmazása, használata
- hospitálási lehetőségek hiánya

3. Lehetőségeink:

- különböző tanórán kívüli tevékenységek szervezése: pl. szakkörök indítása
- jobb óraszervezés, fegyelmezésre fordított idő csökkentése
- a tankönyvek felkutatása, a megfelelőek kiválasztása; ismeretszerzés az internet hozzáférés

bővítésével
- a szemléltető eszközök beszerzése, hatékonyabb hozzáférés biztosítása, jobb
együttműködéssel a munkaközösségek között

- az órafelosztásnál a szaktanterembe való  bejutás lehetővé tétele nagyobb rendszerességgel a
tagozat számára is .

- fejlesztőjátékok használata a differenciált foglalkozások során.
- az iskola egészét érintő programokban való aktív részvétel
- korszerű oktatási módszerek és eszközök megismerése és alkalmazása
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- magatartási problémák szakszerű megoldása szakember segítségével

4. Veszélyek:

- az integrációra való törekvés miatt csökken a gyermeklétszám, ez veszélyezteti a tagozat létét
( a 2011/2012. tanévre kettő első osztályos gyermeket írattak be)

- a korábban még ezen a tagozaton elhelyezett gyerekek egy része ma az alsó tagozaton a fejlesztő
osztályokban, felső tagozaton a normál osztályokban tanul

- a szülök negatívan, gyakran ellenségesen reagálnak az általunk jelzett – higiénés, deviáns és
agresszív magatartási - problémákra

- nehéz kapcsolatot teremtenünk a szülőkkel és a kommunikáció sem problémamentes
- egyre ritkábban, d éri a gyerekeket hátrányos megkülönböztetés a normál tagozatos gyermekek

részéről

Egyebek:

Örömmel készültek a Zimándy-záró  műsorára, ahol a 3.d fejlesztő osztállyal együtt svéd
gyermekversekből adtak elő egy csokorra valót, kedves humorral, játékosan. Nagy sikert arattak ezúttal is
szüleik, a tanári kar és a meghívott vendégek előtt. A tagozat életében ez egy újabb lehetőség volt, hogy
más oldalukról mutatkozzanak be a gyerekek.
Ezek a programok felerősítik, felgyorsítják a szocializációs folyamatot a tanulók életében. A pozitív
visszajelzések által  megerősítést kaptak a közösségben elfoglalt helyüket, jogosultságukat illetően. Az
eseménynek közösségformáló, közösségösszetartó ereje is van. Az együtt átélt, megélt élmények,
események által személyiségük gazdagodhat. Feltett szándékunk, hogy a jövőben is részt vegyen a tagozat
minden iskolai eseményen, rendezvényen, programban. Reményeink szerint ez által kevésbé izolálódnak
Itt szeretnék köszönetet mondani Veszely Istvánnak, „iskolafotósunknak” a remek felvételekért, melyeket
időt, fáradságot nem kímélve készített tagozatunk programjairól.

Ismét pályáztunk a Tempus Közalapítványhoz az „Egész életen át tartó tanulás” program Comenius
Iskolai együttműködés pályázatára. Az előző két sikertelen pályázat sem tudta elvenni a kedvünket,
ezekhez hasonlóan a német, a cseh az erdélyi Bethlen Gábor iskola és új partnerként egy bolgár iskola
lesznek a partnereink. Témája megegyezik az előző pályázatok témájával, címe: Táncoló, éneklő fakanál.
A pályázatot június végén fogják elbírálni. Pozitív elbírálás esetén a két év során az utazások alkalmával
lehetőségük nyílik tanulóinknak a pályázatban résztvevő országok gasztronómiai értékeit, kultúráját
megismerni. A projekt zárásaként egy  többnyelvű gyermekszakácskönyvet készítünk el fényképekkel az
országokról és ételeikről.
A tagozat szívesen venne részt a projektben, szociálisan hátrányos helyzetű tanulóinknak nagy lehetőséget
nyújt megismerni hazánkat, más országokat és népeket.
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Mellékletek megnevezése: A tagozat létszámának alakulása

Törökbálint, 2011. június 17.

……………………………………………
Igazgató helyettes
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Beszámoló tanév: 2010/2011.

A tagozat neve Napközi
Tagozatvezető neve Bartos Zoltánné

Személyi és tárgyi feltételek
1. Személyi feltételek:

Tanulócsoportokról

Ebben a tanévben 168 gyermek számára kérték a szülők a napközis ellátást, év végére ez a létszám
166 főre csökkent. Az előző évihez képest csökkenő létszám miatt  7  csoportot  indítottunk. A
létszámcsökkenés oka elsősorban a már negyedik évfolyamig kiterjesztett iskolaotthonos
irányultsági forma volt. Így számításaink szerint 30-40 gyermek esett ki a mi létszámunkból,
tagozatunkról.
A csoportok több osztály és több évfolyam tanulóiból tevődnek össze. A tanulás megszervezése,
ellenőrzése magas szintű szakmai felkészültséget kívánt meg a nevelőktől. Nem kevésbé a
napközis foglalkozások szervezése közvetlenül a tanítás befejezése után, ahol a csoportlétszámok
azoknak a gyerekeknek a számával is növekedtek, akiknek a szülei nem kérték ugyan a napközit,
csak „felügyeletet” a különböző délutáni programok kezdetéig. Az ő számuk év elején
csoportonként 2 - 3 fő volt,  a második félévre már 4 - 5 gyermekkel bővült a létszám.
Az integrációra való törekvés jegyében a gyógypedagógiáról érkezett tanulókat is, és a fejlesztő
osztályokból érkezetteket is az általános tantervű osztályok napközis csoportjaiban helyeztük el.
Bár az ő nevelésük fokozottabb odafigyelést, türelmet, toleranciát követelt a nevelőktől,
pedagógusaink ezt szakmai rátermettséggel,  empátiával oldották meg.

Az előzetes igényfelmérés alapján a következő tanévre 178 gyermek számára  kérik szülei  a
napközis ellátást.

* Melléklet az elmúlt tanévek napközis létszámainak alakulásáról.

Szakellátottság, szakmaiság

A tagozat szakellátottsága kiváló.** A nevelés magas szakmai színvonalát az itt dolgozó
pedagógusok képzettsége teszi lehetővé. A tanévet ismét egy újonnan érkezett kollégával
kezdhettük: Serdült Zitát köszönthettük tagozatunkon. Az újonnan érkezett kolléga egy innovatív
közösségbe érkezett, ahol a magával hozott új ismereteket itt szívesen fogadták. Nálunk pedig
elsajátíthatta a kompetencia alapú oktatás-nevelés azon elemeit, amelyek a napköziben is
hatékonyan alkalmazhatók a tanulók értelmi, erkölcsi, esztétikai nevelésében. Célul tűztük a
környezettudatos nevelést, a fenntarthatóság pedagógiájának legfontosabb elemét.

Hosszabb idő után ez volt az első olyan év, amikor nem történtek a tagozaton személyi
változások, az idén nem volt olyan nagymértékű fluktuáció, mint az előző tanévben.
A napközis munkaközösség egy jól együttműködő, egymás munkáját segítő, konszenzusra törekvő
közösséggé alakult.



** Melléklet a szakellátottságról, csoportokról.

2. Tárgyi feltételek:

Az osztálytermek egyben napközis termek is, a tanulók teljes felszereléssel vándorolnak az épületben.
Gyakran megesik hogy a tantermek még foglaltak a napközis csoport kezdési idejére, ezért néha akár
40-50 gyerek is kénytelen összezsúfolódni, míg a tanítás végeztével felszabadul a termük.
Az osztálytanítóknak sem könnyebb a helyzetük, mert a napközis csoportok létszáma magasabb, mint
az osztályteremben tanuló gyerekeké, ezért több padot, asztalt, széket kell a termekbe bezsúfolni, mint
amennyire napközben szükségük van. Ezzel persze szűkül a tanulók és a tanító mozgástere a
tanteremben.
Örömmel vettük, hogy a hon- és népismeret foglalkozások többnyire a német szaktanteremben folytak
( ha az megoldható volt ). A csoportbontások miatt azonban még így is szorultak ki napközisek a
termükből, így ez a probléma még részleteiben orvoslásra vár. Köszönjük a németet tanító kollégák
pozitív hozzáállását, segítségét.

Az előző tanévben rendezett húsvéti vásárból befolyt keretünkből minden csoport a gyerekek
igényeinek megfelelően vásárolt társasjátékokat, képességfejlesztő játékokat. Különösen a logikai
játékokat tudjuk hatékonyan használni a tanulási időben differenciálásra, tehetséggondozásra.
Két tanteremben van televízió, videó készülék, minden teremben használhattuk a magnókészüléket.
Négy tanteremben működik interaktív tábla, melyet a napközis kollégák is használhattak
foglalkozásaik során. Kihívást jelentett számukra az eszköz használatának elsajátítása, az ezzel
kapcsolatos ismeretek megszerzése.

Kiemelt célok és feladatok a tanévben

Tanulásirányítás:

- a tanulók felkészülésének biztosítása a következő napi órákra
- rendszeres, pontos munkavégzés feltételeinek megteremtése
- tanulási technikák elsajátíttatása, helyes tanulási szokások kialakítása
- a tanulás hatékonyságának növelése
- a feladatok mennyiségi és lehetőség szerint minőségi ellenőrzése
- a nehezebben haladókkal, rászorulókkal differenciált foglalkozás, egyéni megsegítés
- együttműködés az osztálytanítókkal, hospitálás tanítási órákon
- önellenőrzés módszerének elsajátíttatása
- tananyaghoz kapcsolódó ismeretek bővítése, akár könyvtárhasználattal is

Közösségformálás

- magatartási normák kialakítása, feladatok és követelmények pontos kijelölése
- tanulók bevonása a közös tevékenységekbe
- a nehezen oldódó gyermekek beilleszkedésének elősegítése
- tiszteletre, empátiára, toleranciára nevelés
- a felelősségtudat kialakítása, fejlesztése



Egészséges életmódra nevelés

- szokások kialakítása, napi- és hetirend helyes tervezése
- higiénés szabályok kialakítása, megtartásuk folyamatos ellenőrzése
- az étkezési kultúra kialakítása
- szűkebb és tágabb környezetünk rendezettségére, tisztaságára nevelés
- környezettudatos életmódra nevelés

Erkölcsi nevelés

- illedelmes, napszaknak megfelelő köszönés
- felnőttek, társaik iránti tiszteletre nevelés
- erkölcsi értékek iránti fogékonyságra nevelés

Szabadidő helyes felhasználására nevelés

- életkoruknak megfelelő szabadidős tevékenységek szervezése
- igényesség kialakítása a színvonalas, kulturált programokra
- önállóságuk fejlesztése a programok közötti döntést illetően

Környezetvédelmi nevelés

- a természet szeretetére való nevelés
- fogékonyságra nevelés a környezeti problémákkal kapcsolatosan
- a környezeti veszélyek felismeréséhez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése
- környezettudatos gondolkodás és magatartás erősítése
- lakóhelyhez közeli természeti értékek megismertetése
- természetes anyagok és hagyományos kézműves technikák bemutatása, elsajátíttatása
- a természettel való közvetlen élményhez juttatás

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

- a motiváltság erősítése / megismerési vágy, alkotóvágy, kíváncsiság,érdeklődés /
- a tanulók érzelmi jegyeinek gazdagítása
- önismeretük fejlesztése



Tehetséggondozás

A napköziben tehetséggondozás a kulturális foglalkozásokon lehetséges elsősorban, ahol a gyerekek
csoportmunkában projektmódszerrel dolgozhatnak fel meséket, kutathatnak a könyvtárban, járhatják
körül illetve bővíthetik ismereteiket.
Tehetséggondozásra, differenciálásra a tanulási időben nyílik még lehetőségünk: a tanulók többnyire
nem egyszerre végeznek a házi feladatok elkészítésével, vagy az osztályok nem egyenlő mértékben
kapnak feladatot. A fennmaradó időben tudjuk képességfejlesztő játékokkal ( pl.Logico, Mini
Luck…) segíteni a tanító munkáját.

Felzárkóztatás

A tanulási időben találnak kollégáim módot arra, hogy a nehezebben haladó
gyerekeket a házi feladatok elkészítése után fejlesztő játékok, játékos feladatlapok és színezők
segítsék a gyakorlásban, az ismeretek bővítésében.

Kapcsolattartás más munkaközösségekkel:

Szoros kapcsolatunk van az alsó tagozatos  munkaközösséggel. Rendszeresen megbeszéljük az
osztálytanítóval a tanulókkal kapcsolatos tanulási, nevelési problémákat.

Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét tevőlegesen vettünk részt a Zimándy-napi programban.
A kollégák áldozatkészségének, kreativitásának, és fáradhatatlanságának köszönhetően ismét
feledhetetlenné tudták tenni a gyermekek számára ezt a napot.

Ugyan ilyen nagy sikerrel zajlott és zárult az első-második évfolyamosok „Meserét” elnevezésű
projektje is, melynek szervezésében és lebonyolításában is jelentős szerepet vállaltak a kollégák

Szoros a  kapcsolatunk a gyógypedagógiai tagozattal és a fejlesztő munkaközösséggel is: az
itt tanuló gyerekek napközis csoportjaink tagjai.
Több esetben kértünk konzultációs alkalmat Zentai Csaba pszichológustól egyes gyerekeknél
felmerülő nevelési nehézségek megoldásához.
A Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálattal is majdhogynem napi kapcsolatban vagyunk.



SWOT-elemzés
1. Erősségeink:

- sokszínű szakmaiság
- tolerancia
- szoros kapcsolattartás egymással és más munkaközösségekkel
- innovatív munkaközösség
- hagyományaink ápolása, megtartása
- feladatvállalás az alsós munkaközösség programjain

2. Gyengeségeink:
- szabadidős játékkezdeményezések vonzóvá tétele a tanulók számára
- csoportlétszámhoz viszonyított szűk tantermek
- szakmai továbbképzések felkutatása

3.    Lehetőségeink:

- további hasznos, közösségösszetartó program szervezése
- továbbképzéseken való részvétel
- a szabadidő hasznosabb eltöltése játékkezdeményezéssel
- a napközi lehetőségeihez mérten versenyek szervezése a csoportok között

4. Veszélyek:

- egyre több magatartási és tanulási problémával küzdő gyermek van a
napköziben, / egy- egy csoportba több osztályból is kerülhetnek ilyen
gyerekek / akik fokozottabb odafigyelést és törődést igényelnek

- az előbbiből adódóan a jobb képességű gyerekek hátrányt szenvedhetnek
- a csak „felügyeletet” igénylő gyerekek számának növekedésével a nevelő felelőssége is nő
- annak a csoportnak a létszámát, ahol fejlesztő osztályból érkezett tanulók is vannak,
csökkentenünk kell, hogy a nagyobb odafigyelést igénylő gyerekek miatt ne szenvedjen
hátrányt a csoport többi tagja



Egyebek:

A programok színes palettáját sorakoztatták fel a nevelők az év során. A gyerekek válogathattak
közülük kedvüknek és ízlésüknek megfelelően. Ezek az események tették a hétköznapokat
izgalmassá, érdekessé, változatossá – különböztették meg a többitől.

A „Játékkezdeményezés”-t: továbbra is folytattuk az előző tanévhez hasonlóan: az udvari
levegőzés alkalmával minden nap más nevelő más – más játékkal „kínálja” meg a gyerekeket
(körjáték, labdajátékok, sorversenyek, ügyességi játékok…). A játékba bárki bekapcsolódhat, az
időtartama kb. 20 perc, hogy a szabad, kötetlen játékra is maradjon idő.

Ősszel kirándulást tettek a csoportok a közeli erdőbe, a Kilátóhoz.

Hagyományosan megrendezték kollégáim a „Palacsinta-partit” nagy örömet szerezve a
gyerekeknek a több száz palacsintával. Váltott csoportokban készültek a finomságok, közben a
tanulók változatos, sokszínű programokon, foglalkozásokon vehettek részt.

Környezetünk természeti szépségeinek felfedeztetése céljából a Mezőgazdasági Múzeumban
voltunk, megtekintettük a „Sivatag interaktív kiállítást

A kulturált szabadidő eltöltésére adtak lehetőséget a gyerekeknek, amikor színházlátogatást
szerveztek számukra.

Karácsonykor ismét volt mézeskalácssütés a gyerekek nagy örömére . A sütemények díszítése
külön alkalom volt a vidám, kötetlenebb együttlétre, közösségformálásra.

Több alkalommal is igénybe vették a csoportok az ősz és tél folyamán a  technika  tantermet
gesztenye, sütőtök, goffri és palacsinta sütésre.

Közel 60 fő részvételével látogatást szerveztek a Csodák Palotájába. Ennek a lebonyolítása,
valamint az itthon maradt tanulók felügyeletének megoldása mindig nagy kihívást jelent. A nap
sikere a nevelők odafigyelésén, szakmai rátermettségén szervezőképességén múlik.

Márciusban 2 kézművesnapot tartott a munkaközösség: ezen készítették el a napközisek a nevelők
irányításával a már hagyományossá vált húsvéti vásár anyagát. A vásár ismét nagy sikert aratott, a
bevételből az előző tanévekhez hasonlóan a csoportok eszközeit bővítettük és bővítjük a következő
tanévben is.

A napközis munkaközösség tevékenyen részt vett a Zimándy-napi programok lebonyolításában.
Kreativitásuknak, játékos kedvüknek köszönhetően ez ismét emlékezetes esemény volt az alsó
tagozatos gyerekek számára.

Májusban anyák napi ajándékokat készítettünk, és segítettük az osztályfőnökök munkáját a

műsorok előkészítésében.

Az első és második osztályosoknak megrendezett „Meserét” projektben, annak szervezésében és a
lebonyolításában is örömmel segédkeztek a napközis nevelők.

Már hagyományosan a tagozat nevelőit és legügyesebb napköziseit kérik fel az óvodából
iskolánkba látogató kicsik ajándékának elkészítésére, melyet természetesen örömmel vállalnak.



A tanulmányi kirándulásra a napközis nevelők is elkísérték az osztályokat, az osztályfőnökök
hálásak voltak a segítségért. Két kollégánk maradt az épületben, hogy fogadja a korábban
visszaérkező osztályok napköziseit.

Június 2-án „ Paprikáskrumpli partit” szerveztek a csoportok. Néhány gyerek a főzésben
segédkezett, a többiek számos szabadtéri programból válogathattak, amíg főtt az étel: pillangó
hajtogatása, körjáték, aszfaltrajz verseny, foci, sportvetélkedő, gyöngyfűzés. Az étel alapanyagát a
szülők biztosították, a produktumot meg is kóstolhatták, amikor jöttek a gyerekekért. Bár az
időjárás nem volt kegyes a résztvevőkhöz, az étel az utolsó cseppig elfogyott, a jókedv az utolsó
percig kitartott.

Már több hagyományt is  teremtettünk a tagozat életében. A hagyományoknak fontos szerepük van
a közösségformálásban, erősítik az összetartozás érzését, reményeink szerint a napközis csoportok
kapcsolatrendszerét is.

A szülőktől rendszeresen érkeztek visszajelzések az év során a szabadidős programjainkkal
kapcsolatban. Örülnek a sok színes eseménynek, szívesen segítenek a megszervezésében,
lebonyolításában is. Ez megerősíti nevelőinket, és további közösség összetartó programok
tervezésére, szervezésére ösztönzi a munkaközösséget.

Köszönet illeti a napközis nevelőket iskolánk testvérkapcsolatainak erősítéséért végzett
munkájukért is. Jelentős szerepet vállaltak minden alkalommal a vendéglátásban.

Külső partnereinkkel történő kapcsolatrendszer erősítésében fontos szerepet kapott iskolánk
megújult honlapja, ahol a napközi életéről minden fontos információt megkaphatnak az
érdeklődők. Beszámolókkal, fotókkal igyekszünk betekintést nyújtani a munkaközösség életébe.

Az iskolarádiót / napközis kollégánk nevéhez fűződik/ Pócsik Gusztáv tanár úr továbbra is nagy
lelkesedéssel, szakmai jártassággal, pedagógiai érzékkel irányítja. Kicsinyke, felsős tanulókból álló
csapata profikra emlékeztető könnyedséggel veszi az akadályokat és kihívásokat, például a tanár úr
legújabb ötletét: péntek reggelente élő adással köszöntik tanulótársaikat! Köszönjük, hogy ezekkel
az adásokkal színesítik az iskola életét!

Mellékletek megnevezése:* Az elmúlt tanévek napközis létszámainak alakulása
**A szakellátottságról, csoportösszetételekről

Törökbálint, 2011. június 17.

__________________________
Igazgató helyettes
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Csoportadatok

csoport terem osztályok nevelő végzettség létszám

1. 3 1.a  1.c Serdült Zita tanító 21

2. 114 3.c  3.d Kalmár
Petra

hittanár 18

3. 6 4.e, 4.a Pócsik
Gusztáv
Norbert

tanító 31

4. 8 2.c, 4.c Stánicz
Angéla

szociálpedagógus 28

5. 7 2.a, 2.d Nagy Adél tanító 27

6. 4 3.a, 3.d Terenyiné
Horváth
Dulcinea

tanító 25

7. 5 Spec.csoport,
2.d, 4.d

Décsi Csaba szociálpedagógus 18



Szakellátottság

nevelő végzettség

Serdült Zita tanító

Pócsik Gusztáv Norbert. tanító

Kalmár Petra hit- és nevelőtanár, család- és
gyermekvédő tanár,

Stánicz Lászlóné szociálpedagógus

Terenyi Szilveszterné Horváth
Dulcinea tanító

Décsi Csaba szociálpedagógus

Nagy Adél tanító



Munkaközösség neve alsó tagozat 1-2. évf.

Munkaközösség vezető neve Villásiné Istók Beatrix

Személyi és tárgyi feltételek

1. Személyi feltételek:
Munkaközösség tagjai :

1.a Villásiné Istók Beatrix tanító, magyar nyelv-és irod. , angol szakkoll.
1.b Kánnár Gabriella tanító, rajz szakkoll., történelem tanár

Nagy Judit tanító, vizuális nevelés szakkoll.
1.c Szerzőné Fiedler Mónika tanító, vizuális nevelés szakkoll.
2.a Hegedüsné Garda Éva tanító, matematika szakkoll.
2.b Szép Margit tanító, ped. szakos tanár

Nagy Zsuzsanna Noémi tanító, környezetismeret szakkoll.
2.c Ginál Beáta tanító, rajz szakkoll.
2.d Válayné Gödör Ágnes gyógypedagógia szakos tanár

Szaktárgyat tanító kollégák :
Krómer Józsefné ig.helyettes, tanító, matematika és ének-zene: 1.a
Udvarhelyi Ildikó tanító, néptánc: 1.a, 1.c, 2.a, 2.b, 2.c ének – zene: 1.c, 2.a, 2.c
Malomvári Éva tanító, nemzetiségi német: 1.a, 2.a
Megyeri Lívia tanító, nemzetiségi német: 1.a, 2.a
Saliga Nóra tanító, angol: 1.c, 2.c
Kóty Antalné tanító, informatika szakkoll.
Bálint Emese néptánc: 1.b
Kertai Julianna gyógytornász
Boross-Farkas Bernadett logopédus
Szabóné Dienes Krisztina fejlesztő pedagógus
Dr. Csomborné Sándor Anikó gyógypedagógia szakos tanár

Napközis kollégák : Serdült Zita 1.a, 1.c
Stánicz Istvánné 2.c
Nagy Adél 2.a, 2.d



Tárgyi feltételek:
Az alsós szertár felelőse 1-2 évfolyamon Hegedüsné Garda Éva.
Feltételeink ebben a tanévben is tovább javultak, új fejlesztő játékokat kapott az alsó tagozat, amelyek
megismeréséhez szertárosunk több időpontot is biztosított számunkra, hogy ezekkel az
új eszközökkel közelebbről is megismerkedjünk, illetve igényeljük osztályunk számára.
Kiemelt célok és feladatok:

Szakmai képzés
-Folyamatos önképzés

Továbbképzésen ezen a félévben munkaközösségünkből Kánnár Gabriella vett részt. Az
informatika-oktatás elsajátításával egy időben a szaktanító kollégáknál (Kóty Antalné, Szuna
Attila) folyamatos hospitálásaival támasztotta és támasztja alá elméleti tudását a második félév
során is.
A második félévben két kollégánk is megkezdte a mentorképző szak elvégzését
(Ginál Beáta, Hegedűsné Garda Éva).

-Hospitálás egymás óráin
Az 1-2. évfolyamon tanító kollégák munkájába a vezetőség nyert betekintést, az 1. évfolyamon
tanító kollégák tanóráit Palkóné Szabó Gabriella ,Ványi Ágnes és Krómer Józsefné látogatta
meg.
November hónapban az 1. és 2. évfolyam munkájába egyaránt betekintést nyerhettek az
iskolánkba meghívott óvónők, valamint a szülők a számukra külön szervezett nyílt tanítási
napon.
Logopédusaink Boross-Farkas Bernadett és Szabóné Dienes Krisztina az első évfolyamon
látogattak több magyar órát.
A nyílt órák látogatása a második félévben is folytatódott kiegészítve a hetente megrendezésre
kerülő Ovisuli foglalkozásokkal és a leendő első osztályt kezdő kollégák bemutató órára való
felkészülésével (Kuizsné Virág Edina az 1.a osztályban tanított).

 Tapasztalatok megbeszélése
Az eddig eltelt időszakban (első félév) a tapasztalatok megbeszélése leginkább a nevelési
problémák megoldására korlátozódott. Úgy érzem, amíg az alapvető munkafegyelem és az
osztály nyugodt légköre nincs biztosítva, nem tudunk a szakmai munkában megfelelően
elmélyülni.

A második félévben az év végi mérések előkészítése során komoly szakmai megbeszélésekre,
tapasztalatcserékre került sor, hogy a mérőanyagok adekvátak legyenek a követelményekkel és
a tanított tananyaggal. Igazi csapatmunkára került sor.

 A kompetencia alapú oktatás szemléletmódjának, módszereinek elsajátítása, egymás segítése a



tapasztalatok alapján – együttgondolkodás
A kompetencia alapú oktatásban résztvevő osztályokban a tanítók a módszerből fakadó előnyös
ismeretszerzési és alkalmazási módokat folyamatosan beépítik az óráikba, és az ezzel
kapcsolatos tapasztalataikat megbeszélések alkalmával megosztják egymással.
Április 20-án részt vehettünk a Budaörsi Szakmai Nap keretében Ványi Ágnes és
Szűcs Antal Mór előadásán az iskolánkban is előszeretettel alkalmazott Meixner-módszerhez
kidolgozott zenés betűtanítási technikáról. Részt vevő kollégák: Bartos Zoltánné, Kuizsné Virág
Edina, Andrékó Tünde, Gödör Ágnes, V.né Istók Beatrix
A bemutatott technika alkalmazásra kerül előreláthatólag több elsős osztályban is.

Tanulói motiváció

Az elmúlt tanévben sikeresen megvalósított „Meserét” elnevezésű projektet az idén is folytatni
kívántuk a népmesék sokszínű feldolgozásával, melynek első állomását az 1. osztályos gyerekek
beszoktatását követően megvalósítottuk.
Céljaink között szerepel továbbra is, hogy tanulóink érdeklődését sokoldalúan, újszerű
feladatokkal keltsük fel, hogy ezáltal azokat a tanulóinkat is aktívabb munkára sarkalljuk, akik a
hagyományos tanítási módszerek által nem tudnak kiteljesedni.
Ezt a projektet kívánjuk arra a célra is felhasználni, hogy az óvodák és a szülők felé képet
mutathassunk az iskola falai között zajló egész éves közösségformáló munkákról.
Ennek megvalósítását öt lépcsőben valósítottuk meg:

1. „Meserét” címmel rajzversenyt hirdettünk, amelyben a népmesék világába elkalauzolt
gyerekek illusztrációkat készítenek egyéni fantáziájuk kiteljesedésével. (november)

2. „Mesedélután” elnevezéssel az előre kiválasztott mesét dramatikus bemutatás után
meseillusztráció készítésével tették emlékezetessé az évfolyamok tanulói a gyerekek a
pedagógusok irányításával. (február)

3. Természetes anyagokból ujjbábokat készítettünk, amelyek a népmesék bábjáték formájában
történő előadásához is segítséget nyújtottak. (február)

4. A mesékhez szorosan kapcsolódó népdalok , nép játékok egyéni-, illetve csoportos előadása is
színesítette projektünk palettáját.

5..A sorozatot június utolsó tanítási hetében egy játékos sportvetélkedővel zártuk a szabadban,
melyre a település iskolába készülő óvodásai is meghívást kaptak.

A projekt felépítése szorosan kapcsolódik az iskolában folyó ÖKO-programmal.



Év végi mérések eredményei:

rutin
számolás logika szövegértés

tollbamondás
(hiba/fő)

2.a 89% 73% 84% 5,2

2.b 88% 86% 87% 4,9

2.c 88% 85% 88% 3,2

rutin számolás logika szövegértés
tollbamondás
(hiba/fő) másolás

1.a 94.7% 86% 96% 1,8 96%

1.b 91.4% 85.3% 92% 4,7 93%

1.c 95% 79% 97% 2,8 90%

A tanév során megrendezésre került versenyeink:
Sportverseny (Kertai Júlia) október 26.
Szövegelő vetélkedő(Gödör Ágnes) november 11.
Rajzverseny (Szerzőné Fiedler Mónika) november 23.
Szavalóverseny ( Villásiné Istók Beatrix, Szép Margit) november 24.
Német szavaló verseny (Megyeri Lívia, Malomvári Éva) november 25.
Farsang-projekt (Villásiné istók Beatrix) február 11.
Mesebáb készítés (Kánnár Gabriella) február 17.
Mesedélután (Szép Margit) február 22. és 24.
Március 15-i projekt-nap (márc.11.)
Zimándy-napi akadályverseny április 20.
Matematika verseny (Nagy Noémi, Kánnár Gabriella) május 17.
Informatika verseny (Kóty Antalné) május 18.
Meserét-projekt zárása (Ginál Beáta, Hegedűsné Garda Éva) június 9.



Iskolán kívül megrendezésre kerülő versenyken is nagy sikerrel szerepeltünk:
pl. Területi Vers és prózamondó Verseny Páty: Velich Nóra (6.hely, vers kategória) 2.c

Szénási Eszter (6.hely, próza kategória) 2.a
Bendegúz Anyanyelvi Verseny , megyei fordulóba jutott: Éles Dániel 1.a, Gyöngyösi Bagaván 1.c és

Velich Nóra2.c osztályos tanuló
Országos döntőbe jutott: Éles Dániel és Velich Nóra

Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny , megyei forduló: Velich Nóra (2.c) 2.hely , országos 14.

Tanórán kívüli foglalkozások

1. Tehetséggondozás:
A tehetséggondozás elsősorban a második évfolyamon tanuló gyermekeinket érinti, hiszen
elsőseink tudásának megalapozásán még dolgozunk. Az osztályfőnökök tehetséges tanulóinkat
szakkörök keretében fejlesztik. Matematika szakkörre 12 fő jelentkezett, akik rendszeresen
részt is vesznek ezeken a foglalkozásokon. A Daloló szakkörre a zene iránti érdeklődést, a
Sportszakkörre pedig a csapatban való együttműködést és a mozgás iránti kedvet szeretnénk
felkelteni és fenntartani tanulóinkban.

2. Felzárkóztatás:
Az alapozó időszakban (1-2.o) van a legnagyobb létjogosultsága a felzárkóztatásnak,
alapkészségek-képességek fejlesztésének. Minél korábban kezdődik el a terápia, annál
nagyobb az esély a fejlődésre. Kollégáimmal együtt nagy figyelmet fordítunk tanulási
nehézségekkel küzdő, szorongó vagy dyszes gyermekeinkre. Minden ilyen tanulónkról
szakvéleményt készítünk a logopédussal és a fejlesztőpedagógussal együtt. Ezeket továbbítjuk
a megfelelő kivizsgáló intézményhez. Ahol szükséges, ott pszichológus bevonását is kérjük.
Fejlesztésre szoruló gyermekeinket minden oldalról támogatjuk, fejlesztjük: korrepetáláson,
logopédiai és fejlesztő foglalkozásokon, Ayres-mozgásterápiával.

3. Szakkörök:

Motivált, kreatív diákok számára iskolánkban szakköröket szervezünk a tanulók
érdeklődésének megfelelően.

Rajz Szerzőné Fiedler Mónika 1. évfolyam
Néptánc Udvarhelyi Ildikó 1-2. évfolyam
Néptánc Bálint Emese 1.a,c
Német dalok Megyeri Lívia 1-2.évfolyam
Kis mazsorett Feketéné Rendes Mária 1-2.évfolyam
Sakk 1-2. évfolyam



Ezen kívül szolfézsra, zongorára, furulyára, judóra, jazz-balettra, hipp-hopp-ra, úszásra,
kosárlabdára járnak tanulóink.
Ez is mutatja tanulóink sokszínűségét és széleskörű érdeklődését. Büszkeséggel tölt el minket, hogy
ennyi lehetőséget tudunk biztosítani számukra.

Kapcsolattartás más munkaközösségekkel:

Napi szintű kapcsolatot tartunk fenn a 3-4. évfolyamos munkaközösséggel, szakmai megbeszélések,
tapasztalatcserék mindennaposak.
Az óvodákkal való rendszeres kapcsolattartásunkat bizonyítja az alábbiakban felsoroltak:
Közös programjaink:
Szeptember 22.: látogatás a Csupaszív kétnyelvű óvodába
Október 21.: Nyílt nap az óvodapedagógusok számára az 1-2. évfolyamon
Január 25-26.: Óvodapedagógiai napok a Bóbita-, és a Csupaszív óvoda rendezésében
Február 9-től április 6-ig heti rendszerességgel Ovisuli foglalkozások
Május 12. : a Csupaszív óvoda látogatása az 1.a osztályban
Június 1.: a Walla óvoda látogatása az 1.c osztályban
Június 9.: a település óvodáiból meghívott csoportok fogadása a Meserét akadályversenyen

Az iskola kapuin belül megrendezésre kerülő rendezvényeinken a német és az angol nyelvi
munkaközösség tagjai, valamint napközis kollégáink mindig aktív és segítő magatartásukról tettek
tanúbizonyságot, melyet ezúton is szeretnék megköszönni.

SWOT-elemzés:
1. Erősségeink

Munkaközösségünkre, de talán egész tantestületünkre igaz, hogy nyitottak vagyunk minden új
és értelmes kezdeményezésre, mellyel szakmai előrelépésünket támogatjuk. Hospitálunk
egymás óráin, interneten, szaklapokból, könyvekből tájékozódunk, értékelésünket az i-napló
segítségével a szülők számára mindennap elérhetővé tesszük. Ha szükséges, új lehetőségeket is
teremtünk szülők, gyerekek, kollégák számára. Ilyen, az ebben az évben újból induló Ovisuli
fogalkozás-sorozat, valamint a leendő első osztályt kezdő szülők számára készült kiadvány
újraszerkesztése is.

2. Gyengeségeink:
Gyengeségünkhöz sorolom eszközeink használatát. A szertár felszereltsége a kollégák számára
nem eléggé ismert, sok esetben nem élnek a rendelkezésükre álló fejlesztő eszközök órai és
tanórán kívüli használatával.
Ide tartozik még eszközeink megbecsülése és azok jó állapotának megőrzése is, hiszen sok
esetben az igényelt eszközök nem kerülnek vissza a helyükre, illetve a kollégák nem
bocsájtják azokat a többiek rendelkezésére.



3. Lehetőségeink:
Osztályokon belüli közösségformálásnak nagy jelentősége van. Főleg akkor, ha ez erkölcsi
útmutatással jár. Az egymásra figyelés, egymás segítése, formálása, együtt töltött vidám,
meghitt vagy akár szomorú percek mind fontos mérföldkövei lehetnek gyermekeink életének.
Ehhez kapcsolódik a szülőkkel való jó viszony kialakítása, amely során támogatásukat kell
elnyernünk és kiérdemelnünk. Ha a szülő tesz és tehet gyermeke iskolájáért, akkor jobban
magáénak érzi és ezért reményeim szerint nem csak elvárásokat fogalmaz meg, hanem beleízlel
a megoldandó feladatok súlyába is.
Harmadik lehetőség ként szeretném megemlíteni a gyermekvédelmi munka megerősítését. Sok
kollégám szociálpedagógiai végzettséggel rendelkezik. Az ő szakértelmükre, segítségükre egyre
nagyobb szükség van. ( A problémás gyermekek növekvő száma miatt. Illetve, ha a számuk
nem is növekszik, akkor az esetek válnak súlyosabbá.)

4. Veszélyek:
Nagy veszélynek tartjuk, hogy az alsó tagozaton nem csak a fejlesztő osztályokban, hanem a
normál osztályokban is egyre több nevelési, pszichés és szociális problémával rendelkező
gyermek van. Az ő jelenlétük, viselkedési devianciájuk, mindenképpen negatív példa tanulóink
számára.
A tanév során sajnos az 1.b osztály összetételét figyelembe véve megbizonyosodtunk afelől, hogy
a pedagógiai asszisztens jelenléte nemcsak a fejlesztő osztályokban lehet szükségszerű, főként a
beszoktatási időszak során megismert problémák konkretizálása után.
A jelenlegi helyzetben az ezer rétű nevelési, oktatási, adminisztrációs, szervezési, protokolláris
stb. feladataink mindenképp veszélyt jelentenek. A tanítás mellett jelenlévő feladataink nehogy
a minőség rovására menjenek.

Törökbálint, 2011.június. 10.

…................................................................
Villásiné Istók Beatrix
munkaközösség-vezető



Beszámoló                                                                                     tanév: 2010/11

Munkaközösség neve Alsó tagozat 3-4. o. évfolyam
Munkaközösség vezető neve Andrékó Tünde

Személyi és tárgyi feltételek
1. Személyi feltételek:

Munkaközösség tagjai :

3.a  Bálint Enikő                                    tanító, ének-zene szakkoll.,drámajáték-vezető, differenciáló
szakpedagógus

3.b  Lantosi Istvánné tanító, testnev. szakkoll., drámatanár, gyermekszínjátszó
rendező

Világi Enikő                                    tanító, ének-zene szakkoll.
3.c  Balázsné Godavszky Erzsébet         tanító, ének-zene szakkoll.
4.a  Bartos Zoltánné tanító, ének-zene szakkoll.
4.b  Andrékó Tünde tanító, népművelés- ének-zene szakkoll.

Molnárné Tóth Erzsébet tanító, ped. szakos tanár
4.c  Fehérvári Sándorné szakvezető tanító, közoktatás vezető,

közoktatási szakértő
4.e  Kátai Boglárka német nemzetiségi szakkoll.

Szaktárgyat tanító kollégák:

Bálint Emese                                              tanár, néptánc: 3.d, 4.c, 4.d
Ginál Beáta tanító, matematika: 4.e
Hegedüsné Garda Éva tanító, matematika: 4.a
Izsák Bálint                                                tanár, német: 4.b, 4.e
Kánnár Gabriella                                        tanító, tanár, rajz: 4.a
Kóty Antalné                                              tanító, tanár, informatika: 3.c, 4.b, 4.c
Malomvári Éva                                           tanító, nemzetiségi német: 3.a, 4.a
Megyeri Lívia tanító, nemzetiségi német: 3.a, 4.a
Saliga Nóra                                                 tanító angol: 3.c, 4.c
Udvarhelyi Ildikó                                       tanító, néptánc: 3.b, 3.c, 4.a, 4b, 4.e

ének: 4.c
Villásiné Istók Beáta                                  tanító, angol: 4.b
Kertai Julianna                                           gyógytornász
Farkas Bernadett logopédus
Szabóné Dienes Krisztina fejlesztő pedagógus
Dr. Csomborné Sándor Anikó fejlesztő pedagógus

Napközis kollégák :

Terenyi Szilveszterné                                3.a
Kalmár Petra                                             3.c



Pócsik Gusztáv                                         4.a, 4.e
Stánicz Angéla                                          4.c

2.Tárgyi feltételek:
Iskolánk tárgyi feltételei jók. Minden osztályteremben van számítógép, egy osztályban /4.a/
interaktív tábla. A szertárban sokféle eszköz segíti oktatómunkánkat.

Kiemelt célok és feladatok:

 Az íráskészség és a helyesírás fejlesztése
Az elmúlt tanév végén az országos kompetenciamérés írásminőség eredményeit
elemezve megállapítottuk, hogy az íráskészség fejlesztésére még nagyobb gondot
fordítunk szeptembertől.
A tanév végi iskolai évfolyamszintű helyesírás-felmérés eredményei azt mutatták,
hogy a helyesírást hatékonyabban kell fejlesztenünk folyamatos és változatos
módszerekkel.
Decemberben a magánhangzók hosszúságának témakörében mértük tanulóink
helyesírását. Később a magánhangzók hosszúságát és a másképp ejtjük, másképp írjuk
szavakat gyakoroltuk, majd mértük fel a helyesírásukat.

 Tehetségfejlesztés
4 fordulóból álló levelezőversenyt indított a 3-4. évfolyamon Balázsné Godavszky
Erzsébet matematika tantárgyból, a 4. évfolyamon pedig Fehérvári Sándorné
környezetismeret tantárgyból.
A matematika versennyel tanulóink logikus gondolkodását fejlesztettük.
A környezetismeret verseny témája kapcsolódott iskolánk „öko” címéhez, mivel
környezetünk ismeretére, szeretetére, védelmére motiválta tanulóinkat. A feladatsorok
az iskolai tananyaghoz kapcsolódva biológiai, földrajzi, környezet- és
természetvédelmi kérdéseket, feladatokat tartalmaztak. Ezek a témák szerepeltek:
1. A pusztuló természet
2. A levegő szennyezése
3.   Természetvédelmi területek
4. Magyarország híres építményei, alkotásai

 „Ökoiskola”
Bálint Enikő és Balázsné Godavszky Erzsébet tanítók „Játékos természet” címmel
projektet indítottak. Művészeti, természettudományos és mozgásos feladatokkal,



foglalkozásokkal alakították a kollégák tanulóink természethez és a környezetünkhöz
való viszonyát, felelősségérzetét.
Ősszel az erdő témakörben végeztek feladatokat, kísérleteket, túráztak az erdőben.
A következő téma a madarak élete volt. Madáretetőket készítettek, amiket el is
helyeztek az iskola udvarán. Ezután az ősz színeivel foglalkoztak, természetes
színezőanyagokkal festettek, batikoltak fehér pólókat. Az éltető vízzel végeztek
érdekes kísérleteket a következő foglalkozáson. Hulladékból ötletes tárgyakat alkottak.
A levegővel is kísérleteztek. Végül az erdő élővilágát kutatták. A változatos,
érdekfeszítő kísérletek és feladatok felkeltették a gyerekek kíváncsiságát, figyelmét.



Mérések, értékelések:
 Év elején diagnosztizáló méréssel mértük fel tanulóink tudásszintjét.
 Félévkor évfolyamszintű felmérést végeztünk magyar nyelv és irodalom, matematika

tantárgyakból.
A tanulók szövegértési képességét szépirodalmi szövegen, a helyesírást
tollbamondással, az írásképet másolással mértük.
Matematika tantárgyból a számolási rutint, a logikus gondolkodást mértük.

Tanulóinkat év közben, félévkor és év végén mindkét évfolyamon numerikusan értékeltük.

Félévi mérések

Szövegértés 3. évfolyam
szépirodalmi szöveg

3.a 88%

3.b 84%

3.c 77,60%

Átlag 83%

Helyesírás, másolás 3. évfolyam

tollbamondás
hibaszám

másolás
hibaszám betűszám külalak

3.a 3,2 1,1 166 3,8

3.b 4,6 3,6 171 4,1

3.c 4,4 2,05 155 3,7

átlag 4,07 2,25 164,00 3,87

Szövegértés 4. évfolyam
szépirodalmi szöveg

4.a 84%

4.b 81%

4.c 86,90%

4.e 84,00%

Átlag 84%



Helyesírás, másolás 4. évfolyam

tollbamondás
hibaszám

másolás
hibaszám betűszám külalak

4.a 3,04 1,8 226,1 4,55

4.b 6,08 2,91 212 3,7

4.c 3,14 3 196,45 3,85

4.e 3,68 3,55 248,8 3,5

átlag 3,99 2,82 220,84 3,90

Matematika  3. évfolyam

számolási rutin logikus
gondolkodás

3.a 92% 61%

3.b 89% 75%

3.c 91% 67%

átlag 91% 68%

Matematika  4. évfolyam

számolási rutin logikus
gondolkodás

4.a 91% 81%

4.b 84% 65%

4.c 87% 92%

4.e 82% 79,60%

átlag 86% 79%

 Év végén matematika tantárgyból a rutinszámolást és a logikai gondolkodást,
magyar irodalomból a szövegértést ismeretterjesztő és felhasználói szövegen mértük
a két évfolyamon. A magyar nyelv tantárgy keretében a másolást és a helyesírást
mértük tollbamondással.

Év végi mérések

Szövegértés  4. évfolyam

ismeretterjesztő
szöveg

felhasználói
szöveg

4.a 94% 85%

4.b 80% 82%

4.c 90% 82%

4.e 88% 78,30%

átlag 88% 82%

Szövegértés  3. évfolyam

ismeretterjesztő
szöveg

felhasználói
szöveg

3.a 87% 94%

3.b 76% 85%

3.c 77% 88%

Átlag 80% 89%



Matematika  4. évfolyam

számolási
rutin

logikus
gondolkodás

4.a 89% 81%

4.b 78% 78%

4.c 82% 82%

4.e 62% 74,60%

átlag 78% 79%

Helyesírás, másolás 3. évfolyam

tollbamondás
hibaszám

másolás
hibaszám betűszám külalak

3.a 2,3 1,5 203 4,03

3.b 7 6 351 4,1

3.c 4,6 2,1 175,7 3,8

átlag 4,63 3,20 243,23 3,98

Helyesírás, másolás 4. évfolyam

tollbamondás
hibaszám

másolás
hibaszám betűszám külalak

4.a 3,16 1,4 236,6 4,4

4.b 6,79 3,1 250,4 3,7

4.c 5,86 1,68 330 3,95

4.e 6,4 1,9 228,25 4,05

átlag 5,55 2,02 261,31 4,03

Matematika  3. évfolyam

számolási rutin logikus gondolkodás

3.a 80% 86%

3.b 83% 76%

3.c 85% 73%

átlag 83% 78%



Versenyek, versenyeredmények:

Október: sorverseny - Kertai Julianna

Sorverseny

Helyezés 3. osztály 4. osztály

I. 3.b 4.e
II. 3.c 4.a
III. 3.a 4.b
IV. 4.c

November: verselő délután - Bálint Enikő, Kátai Boglárka

Az előző tanévektől eltérően a versmondás örömét hangsúlyoztuk egy verselő délutánon versengés nélkül,
ezért csak első helyezéseket adtunk ki.

1. helyezés  Kassay Júlia 3.a
1.   helyezés  Domokos Dalibor 4.c

A Bolyai Matematika Csapatverseny november 27-én lezajlott országos fordulóján a 3.a osztályos
csapat 15. helyezést ért el. Csapattagok:
Berzéthy Dániel, Horváth Dominik, Kotschy Balázs, Pintér Artúr

Januárban a Pilisvörösváron megrendezett Kazinczy szépkiejtési versenyen Tari Zalán 4.b osztályos
tanuló II. helyezést ért el.

Március: mesélő délután – Világi Enikő, Andrékó Tünde

Itt is csak első helyezéseket adtunk ki.
1. helyezés  Kassay Júlia 3.a
1. helyezés  Valenta Gergely 4.a

A Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny megyei fordulóján elért helyezések:
Horváth Dominik    3.a     7. hely
Berzéthy Dániel      3.a      9. hely
Molnár Sára            4.b     11. hely
Gyenes Dávid         4.a     13. hely
Tari Zalán               4.b     18. hely

Április: a pátyi területi versenyen Domokos Dalibor II., Valenta Gergely IV. helyezett lett.

A Bálint Márton Általános és Középiskolában szervezett prózamondó versenyen Havasi Bálint 3.b
tanuló különdíjat kapott.



Informatika verseny
Helyezés 3. évfolyam 4. évfolyam

I. Süli Botond 3.c Papp Lénárd 4.c

II. Angyal Szonja 3.c Hacknauer Zoltán 4.c

III. Szekeres Mátyás 3.c Árvai Dorottya 4.c

 zenei vetélkedő – Kátai Boglárka, Bálint Enikő
A tanulók 3-4. osztályos vegyes csoportokban mérték össze játékos formában tudásukat.

Május: szövegértés verseny – Fehérvári Sándorné, Andrékó Tünde

A pest megyei prózamondó versenyen Domokos Dalibor különdíjat kapott.

A természetismereti feladatmegoldó verseny helyezettjei:
I.      Lehota Barna 4.b
II.     Árvai Dorottya 4.c
III.    Feiner Júlia 4.a

A Bendegúz Gyermek és Ifjúsági Akadémia levelezős tanulmányi verseny országos döntőjén olvasás-
szövegértés tantárgyból 15. helyezést ért el Wendtorff Dennis

Helyezés 3. évfolyam 4. évfolyam

I. Vetési Gergely 3.c Lehota Barna 4.b

II. Kotschy Balázs 3.a Jábor Máté 4.e

III. Pintér Artúr 3.a Tóth Anna 4.a

Tanórán kívüli foglalkozások
1. Tehetséggondozás:



A tehetséggondozás a tanítási órákon a differenciált oktatás keretén belül, tanórán kívül pedig
szakköri foglalkozásokon, illetve a versenyekre való felkészítéseken történik. A matematika és
környezetismeret tantárgyakból indított levelező versenyekkel és a „ Játékos természet” projekttel is a
tehetséges, szorgalmas illetve az érdeklődő gyerekeket fejlesztjük.

2. Felzárkóztatás:

 A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeket a tanórákon differenciált oktatással fejlesztjük, ill.
logopédus, fejlesztő pedagógus foglalkozik velük.

 Problémásabb esetekben a Nevelési Tanácsadó szakembereit vontuk be a munkánkba.

Szakkörök:

 Bálint Enikő: daloló, „Játékos természet”, tehetséggondozó, drámajáték
 Balázsné Godavszky Erzsébet: „Játékos természet”, kisokos
 Világi Enikő: sport
 Lantosi Istvánné: sport
 Fehérvári Sándorné: nyelvbarátok
 Kátai Boglárka: tánc

Kapcsolattartás más munkaközösségekkel:

 Az 1-2. osztályban tanító kollégákkal
 Felsős munkaközösségekkel (A 4. évfolyamon tanítók felveszik a kapcsolatot a leendő

5. osztályokban tanítókkal.)
 Napközis munkaközösséggel, óvodai vezetőkkel
 Angol, német munkaközösséggel
 A segítő pedagógiai munkaközösség tagjaival, a logopédussal, és a fejlesztő

pedagógussal napi szinten tartjuk a kapcsolatot.

SWOT-elemzés

1.  Erősségeink:

 Megújulásra kész, nagy teherbírású kollégák alkotják munkaközösségünket.



 A gyerekeket szerető közösség vagyunk.
 Változatos iskolai és iskolán kívüli programokat szervezünk tanulóink számára.
 A szülőkkel jó a kapcsolattartás.

2.  Gyengeségeink:
 A kapcsolattartás egymással időnként nehézségekbe ütközött.
 Sok feladatot vállaltunk, amit nehéz teljesíteni.

3. Lehetőségeink:
 A gyengébb tanulási képességekkel rendelkező tanulókat differenciált oktatással fejleszteni.
 Jobb kapcsolattartás a Nevelési Tanácsadó és a Családvédelmi Központ szakembereivel.
 Az IKT-s oktatás fejlesztése.

4. Veszélyek:

 Egyre több a magatartás- és tanulászavarral küzdő tanuló, akik egyéni fejlesztést, differenciált
foglalkozást igényelnek.

 A szülők a miénktől eltérő nevelési elvárásokat támasztanak gyermekeik felé.
 Egyre több feladat hárul ránk, a sok feladat között háttérbe szorulhat a lényeg.

Egyebek:
 Kerekdomb-futáson vettünk részt.
 Színházi előadásokat néztünk meg a művelődési házban.
 Mikulásnap volt iskolai szinten.
 Osztálykeretben karácsonyra készültünk a szülőkkel /3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 4.e
 Nyílt órákat tartott a 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 4.c osztály a szülőknek
 Március 15-e alkalmából projektnapot tartottunk.
 Többnapos osztálykirándulást szervezett a 4.a, 4.b osztály
 Két alkalommal partyt szervezett a szülők bevonásával a 3.b.
 Műsort készített év végén a szülőknek a 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 4.c, 4.e osztály
 Ovisulis foglakozásokat tartottunk az óvodásoknak
 Vendégül látta az óvodásokat a 4.b.
 Nyílt órákat, majd szülői értekezletet tartottak a 4. osztályban tanítók a leendő elsős

tanulók szüleinek.
 A 4.a továbbra is tartotta a kapcsolatot a Thomas Mann Általános Iskolával.



 Részt vettünk a Zimándy-záró műsor szervezésében és a műsorban is
 Erdélyi vendégeket fogad nyár elején több kolléga is

Mellékletek megnevezése:
Játékos természet
Beszámoló

Játékos természet címmel rendhagyó szakköri foglalkozássorozatot indítottunk. A témánknak megfelelően nem
heti rendszerességgel, hanem tömbösítve tartottuk a foglalkozásokat. Így több lehetőségünk nyílt az adott
témában való elmélyülésre.
Fő témaköreink az erdő élővilága különböző évszakokban, a víz, a levegő, a szelektív hulladékgyűjtés, a hulladék
újrahasznosítása. A foglalkozások a gyerekek tapasztalatszerzésére épültek. Sokat vizsgálódtak, irányított
kísérleteket végeztek. A különböző vizsgálódások erősítették a felfedezés örömét.
Első két foglalkozásunk témája az erdő, a túrázás eszközei, szabályok az erdőben, a tájékozódás, a térképismeret.
Iránytűt készítettünk és megtanultuk a használatát. Beszélgettünk a madarak életéről, csapatmunkában
madáretetőt készítettünk, melyet kitettünk az iskola udvarán. Több osztály szorgosan etette őket, sajnos rejtélyes
módon több etető eltűnt illetve tönkrement.
Következő témánk a természet színei. Természetes anyagokból (cékla, káposzta, narancshéj) festéket készítettünk.
Megtanultuk a batikolás technikáját, s mindenki saját pólót készített magának.
Nagysikerű foglalkozás volt a következő, melynek témája Az éltető víz. Beszélgettünk a víz szerepéről az
életünkben, s arról, miért kell rá vigyáznunk. Rendkívül érdekes kísérleteket végeztünk. Pl. a légnyomás varázslatos
dolgokra képes: „vízcsapot” készítettünk üdítős üvegből, a fóliával lezárt vizes poharat megfordítottuk, s nem folyt
ki a víz. Megfigyeltük a felületi feszültséget, gemkapcsot úsztattunk a víz felszínén, majd mosogatószerrel
megzavartuk az erőviszonyokat. Egyszerű kísérlettel megfigyeltük a folyadékok alkotórészecskéinek
különbözőségét, vagyis hogy miért nem keveredik az olaj és a víz. Majd jött a varázslat: tintát csepegtettünk bele. A
látvány magáért beszélt. Előállítottunk „szuperhideg” vizet só segítségével. Maradandó élmény volt a gyermekek
számára.
Következő alkalommal hulladékokból fantasztikus alkotások születtek. Elképesztő volt látni, ahogy a semmiből
valódi szobrok, kompozíciók születtek. Palackokból, papírokból, rossz edényből, májkrémes dobozból stb. készült
pl. nyuszi, repülő, erdő, város, szemét-lány és szemét-fiú. A legtöbb csapat kész ötlettel jött, csodálatos
csapatmunkával dolgoztak.
A levegő témakörben beszélgettünk a levegő mozgásáról, a szél keletkezéséről a természetben, a szélenergiáról.
Kísérleteket végeztünk, melyekkel bebizonyítottuk a levegő jelenlétét, a meleg levegő erejét stb. Végül minden
gyerek saját szélkakast készített.
Elérkezett a jó idő, így újra kimerészkedtünk a természetbe. Újabb témánk: Legyél faügynök! Valódi ügynökök
voltunk, ugyanis minden csapat egy általa választott fát tanulmányozott, figyelt, „hallgatott ki”. Megfigyeltük a fák
lakóit, a madarakat is, s az ő üzenetüket. Morze jeleiket fejtettük meg.
Egész melegben tudtunk csak nekivágni következő kalandunknak, ugyanis a természetes vizek élővilágának
vizsgálata volt a célunk. Felkerestük a közeli patakot. Üdítős üveg és átlátszó fólia segítségével vízkukucskálót
készítettünk, majd irányított vizsgálódással folytatódott a kaland. Vízmintát gyűjtöttünk, majd a gyerekek élőlények
nyomait keresték. Nem csak a nyomukat találták. Gyűjtöttek ebihalat, óriási békát, kis halat, molnárkát, gőtét stb.
Óriási örömmel keresgéltek, s mutatták egymásnak az állataikat. Természetesen visszaengedtük őket.
Utolsó állomásként újra az erdőt vettük célba, s ez alkalommal az avarszintet vizsgáltuk. Rókavadászat játékban
élőlények képét keresték az avarban, majd ezeket egy tablón elhelyezték az erdő szintjeinek megfelelően.  Minden
csapat körbekerített magának egy kis területet, ahol megvizsgálták az élőlényeket. Feljegyezték, lerajzolták,



nagyítóval megvizsgálták. Ez után egy egyszerű kísérlettel megnéztük, hogy ősszel milyen színű lesz az általunk
kiválasztott jelenleg zöld falevél, melyek lehullásával keletkezik az avar.
Összegzésképpen elmondható a Játékos természetről, hogy változatos, érdekes feladatokkal, kísérletekkel

felkeltette a gyerekek érdeklődését a természet jelenségei iránt.  A gyerekek mindig nagyon várták az újabb
kalandot.

Bálint Enikő



Beszámoló Tanév: 2010-11

Verseny megnevezése: Természetismereti feladatmegoldó-verseny
A verseny szervezője:  Fehérvári Sándorné
Részt vevő évfolyam:  4. évfolyam
Időtartam, gyakoriság:   Folyamatosan a tanév során

Célkitűzések és feladatok megvalósulása:

A feladatmegoldó-verseny azokat a 4. osztályos tanulókat várta, akik szeretik a
környezetismeret tantárgyat, szívesen foglalkoznak természetismereti és természetvédelmi
kérdésekkel.
A verseny négy fordulóból állt. Egy-egy fordulóban feladatsort kaptak a gyerekek, melynek
kidolgozására egy hét állt a rendelkezésükre.
A feladatsorok az életkorukhoz, az iskolai tananyaghoz kapcsolódva biológiai, földrajzi,
környezet-és természetvédelmi kérdéseket tartalmaztak.
Fontos célja volt a versenynek az ismeretek bővítésén túl a tudatos természetvédelem
igényének kialakítása és fejlesztése.

I. forduló: Témakör:  Pusztuló természet

                  A természetpusztítás négy legfontosabb problémájával, a termőföld, az erdők és az
    óceánok sorsával, valamint a fajok kihalásával foglalkozó szöveg feldolgozása
  remélhetőleg felkeltette a tanulók figyelmét a téma iránt, valamint továbbgondol-
   kodásra késztette őket.
    Plakáttervet készítettek, melynek témája: Óvd a természetet!

II. forduló: Témakör:  A levegő szennyezése

                   A témához kapcsolódó ismeretterjesztő szöveg feldolgozása után a mindennapi
                   élet gyakorlatához kapcsolódó kérdések során szembesülhettek a környezet-
                   szennyezés ártalmaival. Saját családjuk gyakorlatából kiemelt példákkal bizonyí-
                   tották, hogy mit tehetünk pl. az energiatakarékosság érdekében.

III. forduló: Témakör: Természetvédelmi területek

                    Ebben a fordulóban a nemzeti parkok fontosságával foglalkoztunk. Hol és miért
                    alakultak a Földön az első természetvédelmi területek?
                    Számba vettük Magyarország valamennyi nemzeti parkját megalakulásuk ideje
                    szerint, valamint kiemeltünk mindegyik területről egy-egy jellegzetes állatot vagy

   növényt, mely fokozott védelmet élvez.

IV. forduló: Témakör: Magyarország híres építményei, alkotásai

                     Környezetünk védelméhez hozzá tartozik az is, hogy ismerjük és védjük az



Törökbálint, 2011. június 10.

Andrékó Tünde
Munkaközösség-vezető aláírása



Beszámoló Tanév:2010-2011

Munkaközösség neve Segítő-pedagógiai
Munkaközösség-vezető neve Válayné Gödör Ágnes

Személyi  és tárgyi feltételek

1. Személyi feltételek:

A munkaközösség tagjai:

Boros-Farkas Bernadett gyógypedagógus logopédus

dr. Csomborné Sándor Anikó           gyógypedagógus tanár

Komendáné  Nemes Éva                   tanító, óvodapedagógus

Nagy Rita                                           tanító, fejlesztőpedagógus

Szabóné Dienes Krisztina                  gyógypedagógus logopédus

Válayné Gödör Ágnes                       gyógypedagógus tanár

Vita Hajnalka                                     gyógypedagógiai asszisztens

Batiz Réka pszichológus

Zentai Csaba                                      pszichológus

Streli Orsolya                                     pszichológus

Szaktárgyat tanító kollegák:

Udvarhelyi Ildikó   tanító                          ének-zene

Kertai Julianna      gyógytornász               mozgásterápia

Bálint Emese         tanár                             néptánc

Brindza Erika         tanár                            német

Napközis kollégák:

Décsi Csaba 4. d, 2.d

Terenyi Szilveszterné                           3.d

Nagy Adél                                             2. d

Stánicz Lászlóné                                   2. d

Kalmár  Petra                                        3. d.



Tárgyi feltételek:

Ebben az évben új osztályterembe költöztek a 3.- 4.-es osztályaink. Fejlesztő és logopédus kollégáink a

Logopédiai Kistérségtől kapott támogatásból fejlesztő eszközöket vásároltak.

Osztályok létszáma, irányultsága, elhelyezkedése:

osztály irányultság létszám terem
2.d általános 10 fő 11.
3.d általános 5 fő 115.

.d általános 14 fő 207.

Fő feladatok megvalósulása a tanévben

1. Logopédiai, fejlesztő munka

 Október elejére elvégeztük az első évfolyamosok diagnosztikus mérését (Színes „Raven”,

Peabody szókincsvizsgálat, diszlexia-veszélyeztetettséget előrejelző gyorsteszt, relációs

szókincsvizsgálat, beszédállapot felmérése), melynek eredményeiről részletes kimutatást

készítettek pedagógus kollégáink. Az októberi szülői értekezleten a szülők tájékoztatást

kaptak a vizsgálatok menetéről és mindenki megnézhette saját gyermeke eredményeit. Ezek

alapján történt az elsősök logopédiai és részképesség fejlesztése. (Boros-Farkas Bernadett,

Szabóné Dienes Krisztina, Csomborné Sándor Anikó)

 A felsőbb osztályokban fejlesztésre szoruló gyermekek szokásos év eleji diagnosztikus

vizsgálata is ebben az időszakban történt. (Boros-Farkas Bernadett, Szabóné Dienes Krisztina,

Csomborné Sándor Anikó)

 Ezek alapján a fejlesztésre szoruló gyermekek fejlesztő óráinak megszervezése is lezajlott.
(Boros-Farkas Bernadett, Szabóné Dienes Krisztina, Nagy Rita, Csomborné Sándor Anikó, Krómer Józsefné)

 Logopédusaink állandó lehetőséget biztosítottak egész évben probléma megbeszélésre,

tanácsadásra szülők és pedagógus kollégák számára. A pszichológusokkal telefonon lehet

konzultációs időpontot egyeztetni. (Batiz Réka, Zentai Csaba, Boros-Farkas Bernadett, Szabóné D.

Krisztina, Csomborné SándorAnikó)

 Fejlesztést végző kollégáink 3 havonta konzultációt tartottak a fejlesztések menetéről a

Nevelési Tanácsadó munkatársaival. (Batiz Réka, Zentai Csaba, Boros-Farkas Bernadett, Szabóné D.



Krisztina, Csomborné SándorAnikó)

 Megtörtént a szakvélemények dokumentálásának frissítése, aktualizálása. (Boros-Farkas

Bernadett, Szabóné D. Krisztina)

 33 gyermekünk vizsgálatát kértük ebben az évben a Budaörsi Nevelési Tanácsadótól. A

vizsgálatok egy része még folyamatban van.

 2 gyermek tanulási képesség vizsgálatát indítottuk el a Pest megyei Tanulási Képesség

Vizsgáló és Szakértő Bizottságnál. Mindketten áthelyezésre kerültek speciális tantervű

osztályba.

 1 főt pedig a Beszédvizsgáló Szakértői Bizottsághoz irányítottunk.

 37 gyermeket vizsgáltak meg házon belül logopédusaink. (logopédiai, szövegértési, olvasási,

írási, beszédértési, diszkalkulia, részképesség vizsgálat)

 A második félévben megtörtént a Nevelési Tanácsadó által kiadott szakvélemények kontroll

vizsgálata, mely 14 gyermeket volt érintett.

 Szabóné D. Krisztina kolléganőnk „Alapozó Terápiát” folytatott a szenzomotorosan éretlen

gyerekeknek hetente két alkalommal.

 Kertai Júlia gyógytestnevelő mozgásfejlesztést tartott „Ayres” eszközök felhasználásával.

 Zentai Csaba és Batiz Réka vezetésével működött ebben az évben is a magatartás

problémával küzdő gyermekeknek egy terápiás csoport. Ezt 7 gyermekünk látogatja.

2. Gyermekvédelmi munka

 Örömünkre szolgált, hogy kezünkbe vehettük az alsós gyermekek gyermekvédelmi ügyeit.

Ennek eredményeképp a törökbálinti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal sikerült

szorosabbra fűzni a kapcsolatunkat. Az iskolának törvényben előírt szerepe, szerepünk:

elsődleges jelzőrendszerként funkcionálni a gyermekvédelemben a gyermek

veszélyeztetettség megakadályozásának érdekében. Gyermekvédelmi felelős lett Válayné

Gödör Ágnes.

 8 gyermekkel kapcsolatosan kerestük meg a Családsegítő Szolgálatot jelen tanévben. Az alsó

tagozatos gyermekek közül 3 gyermek esetében tudunk védelembe vételről. Összesen 21

alsós gyermekünk van a Családsegítő Szolgálat látókörében.

 Gyermekvédelmi feladatok közé tartozott a kollégák tájékoztatása, hogy milyen esetben

fordulhatnak, vagy forduljanak a gyermekvédelmi felelőshöz segítségért. Valamint egy leírást



kaptak a kollégák a veszélyeztetettség fogalmáról, mibenlétéről. Kifüggesztésre került a

bejáratnál, a szülők számára jól látható helyen a Nevelési Tanácsadó és a Családsegítő

Szolgálat feladatköre és elérhetősége.

3. Fejlesztő osztályaink életéből

 A 2. osztályunk bemutató órán fogadta a volt óvó néniket még az ősszel.

 Ugyanebben az osztályban a leendő elsősök szülei kaphattak ízelítőt az iskolai munkáról

áprilisban.

 Júniusban megismerkedtek a leendő tanító nénivel és osztálytársakkal is az ovisok.

 Ünnepeink:

o Minden osztály, szülők jelenlétében ünnepelte a karácsonyt. Kedves műsorral készültünk.

o A Farsangot együtt tartottuk az érintett évfolyamokkal közös jelmezversenyen.

o Az édesanyákat virággal, verssel, egyénileg megírt levelekkel köszöntöttük Anyák napján

osztályonként.

 Az iskola művelődés szervezője által ajánlott színházbérlet vásárlással mi is éltünk. Így

színvonalas előadásokat élvezhettünk egész évben.

 Decemberben az Magyar Kultúráért Európában Alapítvány szervezésében a Magyar Televízió

Székházában tettünk izgalmas és érdekes kirándulást. Ezt a helyi újságban köszöntük meg egy

beszámolóval.

 A Zimándy napi akadályversenyre nagy izgalommal készültünk, és szépen szerepeltünk. A

leglényegesebbnek azonban ennek a napnak a közösségformáló erejét tartjuk. Jó volt együtt

készülni, együtt eltölteni egy rendhagyó napot a természetben.

 Az osztálykirándulás napján a másodikosok a szentendrei Skanzenba, a harmadikasok a

budapesti Állatkertbe, a negyedikesek pedig Tihanyba látogattak el.

4. Egyéb

 Novemberben tartottuk a Szövegelő Vetélkedő 1. fordulóját iskolánk azon 1.-2. osztályos

diákjai részére, akiknek kevesebb a tanulmányi sikerük, de szívesen vesznek részt egy

játékosabb megmérettetésben, májusban pedig a 2. fordulót a 3.-4.-es tanulóknak. ( Komendáné

Nemes Éva, Válayné Gödör Ágnes, Nagy Rita)



 Az 1. b osztályban a félév során nagyon sok egyéni bánásmódot igénylő gyermek került. Volt

olyan, aki nagyon nagy lemaradással érkezett oda, volt, aki érzelmileg éretlen volt az iskolai

szituációra, és volt, akit a Nevelési Tanácsadó kis létszámú osztályba javasolt. A

felgyülemlett problémák miatt, komplex segítségnyújtásra volt szüksége ennek a

közösségnek. Bekapcsolódott az 1. b osztály életébe Vita Hajnalka pedagógiai asszisztens, a

fejlesztő kollégák megvizsgálták az érintett gyermekeket és lehetőséget biztosítottak a

következő a fejlesztésre. A magatartásproblémás gyerekek ügyében pedig a Családsegítő

Szolgálat közreműködés kértük.

 Az „Ovisuli” foglalkozáson munkaközösségünk pedagógusai 3 foglalkozást tartottak.

5. Szakmai képzéseink:

o Szabóné Dienes Krisztina elvégezte az „ Alapozó Terápia” tanfolyamot.

o „Zenezörej a betűtanításban” című továbbképzésen vett részt: Boros-Farkas Bernadett,

Szabóné Dienes Krisztina, Válayné Gödör Ágnes.

o A Hermann Ottó Általános Iskola 1. osztályában Meixner módszeren alapuló magyar

órát látogatott Nagy Rita, melyet Ványi Ágnes országos logopédiai szakértő tartott.

o Nagy Rita az ADHD- Magyarország Mentálhigiénés Világnap alkalmából rendezett

szakmai napon hiperaktív és figyelemzavarban szenvedő gyermekekről hallgatott

értékes előadásokat.

o Boros-Farkas Bernadett „Orrhangzós terápia” továbbképzésen járt júniusban.

o Folyamatosan megbeszéltük egyéni szakmai tapasztalatainkat, és éltünk a konzultáció

lehetőségével mind fejlesztő, mind pszichológus kollégáinknál.

o Részt vettünk az iskola által szervezett továbbképzéseken.

Fejlesztés, tehetséggondozás szervezése

 A fejlesztési terveket a szeptemberi diagnosztikus felmérések tapasztalatai, valamint a nevelési

tanácsadó javaslata alapján, október elején készítette el Boros- Farkas Bernadett, Szabóné Dienes

Krisztina, Csomborné Sándor Anikó.



 fejlesztés megszervezése:

 Logopédiai és részképesség fejlesztésen részt vett tanulók a tanévben:

 Mozgásfejlesztő foglalkozáson összesen 19 gyermek vett részt.

 Folyamatos készség ill. képességfejlesztés folyt a tanórák során is.

 A tehetséggondozás a szakkörökön és versenyeken történt.

név tagozat, osztály jellege óra/hét létszám

Boros-Farkas Bernadett alsó és felső tagozat logopédia, diszlexia-

diszgráfia terápia
19+2 33 fő

Szabóné Dienes Krisztina alsó tagozat logopédia, disz. terápia 19+2 42 fő

Szabóné Dienes Krisztina alsó tagozat mozgásterápia 2 8 fő

Csomborné Sándor Anikó alsó és felső tagozat részképesség fejlesztés 19+2 39 fő

Kertai Julianna alsó tagozat mozgásfejlesztés 2 11 fő

Krómer Józsefné alsó tagozat tantárgyi fejlesztés 4 5 fő

Nagy Rita 4.d tantárgyi fejlesztés 1 3 fő

beszédhang
korrekción

általános
részképesség
fejlesztésen

dys. terápián
beszédhang
korr.és disz.

terápián

matematikai
készség és

képesség fejl.

alsó tagozat 8fő 21 fő 63fő 9 -

felső tagozat - 2 2 - 9



Mérések
 Tanév elején mindhárom évfolyamon ismétlés utáni mérés történt.

 A félévi méréseket a megbeszéltek szerint az osztálytanítók állították össze az

osztályuk haladási szintjének megfelelően.

 Év végi méréseink pedig az évfolyam mérések voltak.

magyar irodalom magyar nyelv matematika

szépirod.
szöveg

ismeretter.
szöveg

felhasz.
szöveg másolás tollbamondás

év végi
összesítő
felmérő

rutin
műveletek

gondolkodtató
feladatok/ év
végi összesítő

felmérő
2.
osztály
átlaga

76% - - 4 h/fő 10,6 h/fő 83% 76% 60%

3.
osztály
átlaga

- 63% 86,6% 4,4 h/fő 8,2 h/fő 75,5% 52,5% 61,7%

4.
osztály
átlaga

- 66% 64% 4 h/fő 12 h/fő - 47% -

Szabadidős foglalkozások
 Becsatlakoztunk az adott évfolyamon induló szakkörökbe.

 „Origami” szakkört indított Vita Hajnalka a 2. évfolyamon és „Fürge ujjak” szakkört a 4. évfolyamon.

Kapcsolattartás más munkaközösségekkel

 Folyamatos egyeztetés, megbeszélés történt a munkaközösség-vezetőkkel.

 A Szövegelő vetélkedőt évfolyam szinten szerveztük meg.

 Részt vettünk az évfolyamok által szervezett ünnepségeken, szakkörökön, programokon.

(Duna zenekar koncertje, Meserét, színház, farsang)

 Közös továbbképzéseink voltak.

 A felgyülemlett problémák miatt, segítségül bekapcsolódott az 1. b osztály életébe Vita

Hajnalka pedagógiai asszisztens.



Versenyek:

 A Szövegelő vetélkedő eredményei:

(Komendáné Nemes Éva,Nagy Rita,  Válayné Gödör Ágnes)

 A sport vetélkedőn III. helyezést ért el a 2. d osztály, és II. helyezést a 3. d. osztály.

 A Focikupán első helyezést kapott a 3. osztályunk, és ötödik helyezést a 4. osztályunk.

 A szavalóversenyen, prózamondó versenyen több gyermekünk is indult. Helyezést nem értünk

el.

I. hely II. hely III. hely IV. hely

1. évfolyam 1.c 1.a és 1.b - -

2. évfolyam 2.a 2.b és 2.c 2.d -

3. évfolyam 3.c 3.b 3.a 3.d

4. évfolyam 4.a 4.e 4.d 4.b

SWOT-elemzés
Erősségeink:

 Ambiciózus, kitartó kollektíva.

 Segítőkészség a kollegák között.

 Szüntelen fejlődési igény az egyéni munkánkban.

 Folytonos küzdelem a gyermekek egyéni problémáinak megoldására.

 Bővülő kelléktár.

Gyengeségeink:

 Kevés idő a kollégákkal való kapcsolattartásra.

 A fejlesztést, fejlesztő osztályokat illető törvényi jogszabályok, rendelkezések hiánya.

 A tanulás problémás gyermekeknek megfelelő tankönyvek hiánya.

 A vizsgálatokat végző intézmények túlterheltsége.

Lehetőségeink:

 Fenntartani a segítőpedagógiai hátteret.



 Szemléletet formálni a fejlesztésben részvevő gyerekek érdekében.

 Beavatkozás a problémák kezdetén.

 Szakmai kapcsolattartás, konzultációk megfelelő kiaknázása.

 Segítséget nyújtani az óvodáknak a megfelelő korai fejlesztésben.

Veszélyek:

 A fejlesztés nem látványos, mindig az „ideális szint”-et kísérli meg elérni, ezért kevésbé

tűnhet jelentősnek.

 A problémás gyerekeknek szüleihez sokszor nehezen találunk utat.

 Anyagi korlátok a megfelelő egészségügyi vizsgálatok, egészségügyi segédeszközök

beszerzésé az érintett gyermekek szüleinél.

 A fejlesztésre szoruló gyermekek nagy száma, korlátozott részképesség fejlesztő és

logopédiai óra számok mellett.

 Túlterheltség

Törökbálint, 2011. 06.10.

Munkaközösség-vezető



Beszámoló tanév: 2010/11

Munkaközösség neve Alsós német munkaközösség
Munkaközösség vezető neve Megyeri Lívia

Személyi és tárgyi feltételek
1. Személyi feltételek: Malomvári Éva, Kátai Boglárka, Brindza Erika, Izsák Bálint, Megyeri Lívia
2. Tárgyi feltételek: Jelentős változás, hogy a német partneriskolától kapott egy projektort a két németes
munkaközösség, amit 2010 márciusában a német szaktanteremben felszereltek. A szaktantermet használó
kollegák igyekeznek a projektor által kínált lehetőségeket megragadni és kihasználni. Az idei évben egy
színes fénymásoló is került a szaktanterembe (szintén a testvériskola ajándéka), ami egyszerűsíti a
munkánkat, hiszen az alsós osztályokban gyakran dolgozunk nyelvi jelenségek érthetőbbé tételénél
színekkel. Az iskola által előfizetett „Tanári Kincsestár” is nagy hasznunkra van. Brindza Erika jóvoltából
sok kolléga fizetett elő német nyelvű újságokra, melyekhez interaktív feladatok is tartoznak. A
nemzetiségi németet tanuló osztályokban található interaktív táblákat is aktívan használják a
munkaközösség tagjai.

Kiemelt célok és feladatok: Egyik legfontosabb célkitűzésünk egy nagyszabású projekt megszervezése
volt: „A svábok élete Törökbálinton egykor és ma” címmel. Minden évfolyam egy adott témakört
dolgozott fel a svábok életéből és minden osztályban kialakítottuk a németes faliújságot. Az erről készült
képek iskolánk honlapján láthatóak. Fontos feladatunk volt idén is a karácsonyi vásár megszervezése és a
Márton-napi projektdélután. 2. évfolyamon a Borsószem hercegkisasszony című mesét adták elő a diákok,
3. évfolyamon egy zenés színdarabot tanultak be a tanulók Bálint Enikő zenei segítségével. Terveink
között szerepel Zimándy-zárón való fellépés egy zenés műsorral. Kiemelt célunk volt továbbá, hogy
bizonyos évfolyamok bizonyos csoportjaiban az órai anyag mellett ún. könnyített olvasmányok
feldolgozása során bővítsük diákjaink látókörét, szövegértési készségét és országismeretét.

Mérések, értékelések: Első és második évfolyam félévkor szöveges értékeléssel értékeltünk, 3. és 4.
évfolyamon érdemjegyekkel. Év végén már csak az 1. évfolyamon volt szöveges értékelés.
Év elején és félévkor egységes felmérőket írattunk, évközben egyedileg állítottuk össze a dolgozatokat. A
jegyeket az idei tanévtől már az i-naplóba is jegyezzük.
1. évfolyamon a diákok nem írnak félévi felmérőt, az értékelés az órai munka, ill. a versek és mondókák
szóbeli felmondása alapján történik. Év végi átlag: 77%
A 2. évfolyam félévi felmérőjének átlaga: 4,1. Év végi felmérők átlaga: 4,4.
3. évfolyam félévi felmérőjének átlaga: 4,0. Év végi felmérők átlaga: 3,9.
4. évfolyam félévi felmérőjének átlaga: 3,5. Év végi felmérők átlaga: 4,4.

II. félévi
osztályzatok

1. évfolyam
22 fő

Kiváló 16
Jól megfelelt 4

Megfelelt 2
Tantárgyi dicséret 8



II. félévi
osztályzatok

2. évfolyam
27 fő

3. évfolyam
26 fő

4. évfolyam
24 + 20* fő

jeles 17 18 25
jó 10 5 14

közepes - 3 1
elégséges - - 3
elégtelen - - -

tantárgyi dicséret 7 6 9

* 1 fő német mint idegen nyelvet tanul

Versenyek, versenyeredmények: Sokan készültek fel a legfontosabb versenyünkre, a vers- és
prózamondó versenyre. A házi fordulót januárban tartottuk, a területi verseny időpontja február 17. volt.
Sajnos nem értek el diákjaink helyezést.
A HÉBÉ Kft. játékos nyelvi levelező versenyére a II. félévben sokan jelentkeztek. Eredményt még nem
tudunk.

Tanórán kívüli foglalkozások
1. Tehetséggondozás: A tehetséges diákokat az órai differenciált oktatás módszereivel fejlesztjük. Az évi
rendszerességgel előadott hosszabb-rövidebb terjedelmű színdarabokban való szereplési lehetőség és a
könnyített olvasmányok olvasása is a tehetséggondozás részét képezi.
2. Felzárkóztatás: Elsősorban a sokat hiányzó, és emiatt jelentős lemaradásban szenvedő gyerekek egyéni
felzárkóztatásával foglalkoztak a munkaközösség tagjai, igény szerint.

Kapcsolattartás más munkaközösségekkel: Napi szinten tartják munkaközösségünk tagjai a kapcsolatot
az alsó tagozaton németet tanuló osztályok osztályfőnökeivel. Ezen kívül természetesen szoros a kapcsolat
a felsős német munkaközösséggel is és a napköziben tanító kollegákkal is. Kéréseinkkel, kérdéseinkkel
bizalommal fordulhatunk a vezetőséghez is.

SWOT-elemzés
1. Erősségeink: Kollektív szellem, jól működő partnerkapcsolatok. Az újra való nyitottság (szinte

minden megjelent új könyvet megvásárolunk és értékelünk!), új módszerekkel, új feladatokkal
szerzett tapasztalatok hatékony elemzése. Sok programot szervezünk a diákoknak. Kiegészítő
anyagokkal pótoljuk a tankönyvek hiányosságait, ill. gyakorlási lehetőséget biztosítunk.
Követelményrendszerünket és feladattípusainkat már a Közös Európai Refenciakeret ajánlásai
alapján állítjuk fel.

2. Gyengeségeink: Nehéz házi versenyeket szervezni, mert az egyes évfolyamok tudása igen eltérő
és csak a 4. évfolyamon tudják a diákok valóban összemérni tudásukat. Az információáramlás
minősége ugyan már javult, de még fejleszthető. Az adminisztrációs terhekkel lépést kell tartani. A
honismereti órák szervezettsége. A különböző tantárgyakkal való kapcsolat – ismeretek
összekapcsolása. Családi szociokulturális hátrányok.

3. Lehetőségeink: Pályázatok felkutatása, ingyenes szakmai továbbképzéseken való részvétel,
interaktív tartalmak bevonása az oktatásba, projektmunkák szervezése. Nyílt órák tartásával
kedvező kép kialakítása, határozottabb „marketingtevékenység” (óvodák!), nyelvvizsgára készülés
lehetőségének időben történő hangsúlyozása. Szülőkkel szoros kapcsolattartás, esetleg nyelvi
portfólió bevezetése. Gyermekek színvonalának, tudásának megfelelő tankönyvek



(tankönyvcsaládok) bevezetése. Heti egy korrepetálási óra biztosítása, ahová bármelyik évfolyam
tanulói jöhetnének.

4. Veszélyek: Egyre több gyermeknél tapasztalhatók pszichés- és magatartás-zavarok, melyek
szakszerű kezelése a napi terhek mellett megerőltető feladat. Az angol nyelv előretörése, a német
nyelv háttérbe szorulása. A pedagógus társadalom morális megbecsültsége. A kialakult helyi
gazdasági helyzet esetlegesen színvonalesést eredményez. A szülők egyre inkább próbálnak az
oktatási folyamat olyan pontjaiban is megnyilatkozni, amiben sok esetben nem elég kompetensek.
Demográfiai trend.

Egyebek: Október a 4. e osztály tanulói zenés színdarabot mutattak be a süßeni testvériskola látogatásának
záró estjén.
Az idei évben is tartottunk bemutató órákat a szülőknek és az óvónőknek és a leendő első osztályosok
szüleinek.
A Márton-napi ünnepséget már két évvel ezelőtt kibővítettük a hagyományos Márton-napi felvonulás
mellett. A diákok forgószínpad-szerűen vettek részt játékos feladatok megoldásában. A felsősök
hagyományos adventi műsora idén is nagy örömére szolgált az alsó tagozatos németet tanulóknak. Az
alsós osztályok karácsonyi énekekkel, és mondókákkal készültek az osztályok közös karácsonyi
ünnepségeire.
Áprilisban már 2. alkalommal rendeztük meg a Csupaszív Óvodával közösen a sváb táncházat.
Anyák napjára az 1., 3. és 4. évfolyam német nyelvű műsorral is készült.
A süßeni testvériskolával idén 20 éves jubileumi ünnepséget szerveztünk, melyre színvonalas kétnyelvű
ünnepi kiadvánnyal készültünk.
Júniusban iskolakóstolgató foglalkozásra hívtuk leendő elsőseinket, ahol bemutattuk nekik az őket kísérő

kis mesefigurát is. (Der kleine Rabe Socke)
A Zimándy-zárón zenés mesejátékot adtak elő a 3.a osztály diákjai. (Das Märchen von dem
Schneeglöckchen)

Törökbálint,  2011. június 9.



Beszámoló                                                                                     tanév: 2009/10

Munkaközösség neve Angol nyelvi munkaközösség
Munkaközösség vezető neve Saliga Nóra

Személyi és tárgyi feltételek
1. Személyi feltételek:

Dezső Anita, Farkasné Jenser Bea, Villásiné Istók Beatrix,Kszel Adrienn, Saliga Nóra
Változások: A tanév folyamán Dezső Anita csoportjait Kszel Adrienn vette át.

2. Tárgyi feltételek:
Rendelkezésünkre állnak hangkazetták, VHS kazetták, cd-k, DVD-k, flashcardok, cd lejátszók,
video lejátszó a könyvtárban és néhány osztályteremben, interaktív tábla, poszterek, tablók, óriás
mesekönyvek és egyéb nyelvtani segédkönyvek.
A tavaly elnyert pályázat segítségével a mi munkaközösségünk is kapott angol nyelvi
társasjátékokat, egy laptopot és egy digitális tananyagot.
Néhány éve a Longman kiadó könyveit használjuk, ezért a kiadó megajándékozott minket néhány
digitális segédanyaggal.

Kiemelt célok és feladatok voltak:
- A munkaközösség megalakulása
- A munkaközösségi program leadása
- Első szülői értekezlet
- Az angol faliújság folyamatos működtetése tanáraink és a tanulók munkáinak segítségével
- Versenyek megtervezése
- A megtartandó angol ünnepek megtervezése, lebonyolitása
- Tanmenetek leadása
- Nevelőtestületi értekezleteken való részvétel
- Mérések és értékelések a tanév folyamán
- Fogadóórák
- Halloween ünnepe
- Angol Karácsony
- Első félév lezárása
- St. Valentine’s day ünnepe
- Easter ünnepe
- Angol nyelvi versenyek alsó és felső évfolyamon
- Ovi sulis foglalkozások

Mérések, értékelések:
Tanév elején: 1. évfolyamon nincs mérés

A többi évfolyamon szókincs mérése, szövegértés, olvasási írásbeli készségszint mérés.
Félévkor: Az 1. évfolyamon szókincsmérés, a többi évfolyamon ez kiegészül a hallás utáni

szövegértéssel, valamint olvasási és írásbeli készségek mérésével. Felső tagozaton a

Beszámoló                                                                                     tanév: 2009/10

Munkaközösség neve Angol nyelvi munkaközösség
Munkaközösség vezető neve Saliga Nóra

Személyi és tárgyi feltételek
1. Személyi feltételek:

Dezső Anita, Farkasné Jenser Bea, Villásiné Istók Beatrix,Kszel Adrienn, Saliga Nóra
Változások: A tanév folyamán Dezső Anita csoportjait Kszel Adrienn vette át.

2. Tárgyi feltételek:
Rendelkezésünkre állnak hangkazetták, VHS kazetták, cd-k, DVD-k, flashcardok, cd lejátszók,
video lejátszó a könyvtárban és néhány osztályteremben, interaktív tábla, poszterek, tablók, óriás
mesekönyvek és egyéb nyelvtani segédkönyvek.
A tavaly elnyert pályázat segítségével a mi munkaközösségünk is kapott angol nyelvi
társasjátékokat, egy laptopot és egy digitális tananyagot.
Néhány éve a Longman kiadó könyveit használjuk, ezért a kiadó megajándékozott minket néhány
digitális segédanyaggal.

Kiemelt célok és feladatok voltak:
- A munkaközösség megalakulása
- A munkaközösségi program leadása
- Első szülői értekezlet
- Az angol faliújság folyamatos működtetése tanáraink és a tanulók munkáinak segítségével
- Versenyek megtervezése
- A megtartandó angol ünnepek megtervezése, lebonyolitása
- Tanmenetek leadása
- Nevelőtestületi értekezleteken való részvétel
- Mérések és értékelések a tanév folyamán
- Fogadóórák
- Halloween ünnepe
- Angol Karácsony
- Első félév lezárása
- St. Valentine’s day ünnepe
- Easter ünnepe
- Angol nyelvi versenyek alsó és felső évfolyamon
- Ovi sulis foglalkozások

Mérések, értékelések:
Tanév elején: 1. évfolyamon nincs mérés

A többi évfolyamon szókincs mérése, szövegértés, olvasási írásbeli készségszint mérés.
Félévkor: Az 1. évfolyamon szókincsmérés, a többi évfolyamon ez kiegészül a hallás utáni

szövegértéssel, valamint olvasási és írásbeli készségek mérésével. Felső tagozaton a

Beszámoló                                                                                     tanév: 2009/10

Munkaközösség neve Angol nyelvi munkaközösség
Munkaközösség vezető neve Saliga Nóra

Személyi és tárgyi feltételek
1. Személyi feltételek:

Dezső Anita, Farkasné Jenser Bea, Villásiné Istók Beatrix,Kszel Adrienn, Saliga Nóra
Változások: A tanév folyamán Dezső Anita csoportjait Kszel Adrienn vette át.

2. Tárgyi feltételek:
Rendelkezésünkre állnak hangkazetták, VHS kazetták, cd-k, DVD-k, flashcardok, cd lejátszók,
video lejátszó a könyvtárban és néhány osztályteremben, interaktív tábla, poszterek, tablók, óriás
mesekönyvek és egyéb nyelvtani segédkönyvek.
A tavaly elnyert pályázat segítségével a mi munkaközösségünk is kapott angol nyelvi
társasjátékokat, egy laptopot és egy digitális tananyagot.
Néhány éve a Longman kiadó könyveit használjuk, ezért a kiadó megajándékozott minket néhány
digitális segédanyaggal.

Kiemelt célok és feladatok voltak:
- A munkaközösség megalakulása
- A munkaközösségi program leadása
- Első szülői értekezlet
- Az angol faliújság folyamatos működtetése tanáraink és a tanulók munkáinak segítségével
- Versenyek megtervezése
- A megtartandó angol ünnepek megtervezése, lebonyolitása
- Tanmenetek leadása
- Nevelőtestületi értekezleteken való részvétel
- Mérések és értékelések a tanév folyamán
- Fogadóórák
- Halloween ünnepe
- Angol Karácsony
- Első félév lezárása
- St. Valentine’s day ünnepe
- Easter ünnepe
- Angol nyelvi versenyek alsó és felső évfolyamon
- Ovi sulis foglalkozások

Mérések, értékelések:
Tanév elején: 1. évfolyamon nincs mérés

A többi évfolyamon szókincs mérése, szövegértés, olvasási írásbeli készségszint mérés.
Félévkor: Az 1. évfolyamon szókincsmérés, a többi évfolyamon ez kiegészül a hallás utáni

szövegértéssel, valamint olvasási és írásbeli készségek mérésével. Felső tagozaton a



nyelvtani szabályok ismerete és alkalmazása illetve a beszédkészség szintfelmérése is
megjelenik az értékelések során

Versenyek, versenyeredmények:
Májusban megtartottuk idei házi versenyünket. Negyedik évfolyamosok vettek részt a versenyen,

melynek lebonyolitója Villásiné Istók Beatrix volt.
Az idei záróvizsgára második félévtől készültek csoportjaink.

Tételek voltak:
o Family
o Daily routin
o Seeing a doctor in England
o Meals and mealtimes in England
o Internet-about the computer
o Our house-my room
o Jolly Joker - választható

Egyes tételeket kidolgozva kaptak meg a tanulók, másokat közösen állitottunk össze a diákokkal.
Általában már a tanév folyamán kikérdeztük diákjainkat ebből a tételsorból,ezáltal is gyakorolva a

végső vizsgára.
A május 11-én megtartott záróvizsgán a következő eredmények születtek:

1-es csoport: 4.5 átlag
2-es csoport: 4.16 átlag
3-as csoport: 3.1 átlag

Ezek az eredmények a várakozásainknak megfeleltek, mert pontosan tükrözik a
csoportjainkban tanuló diákok képességbeli különbségeit.

Tanórán kívüli foglalkozások
1. Tehetséggondozás:

A csoportbontásal a különböző képességű tanulók számára megfelelő módszereket
alkalmazunk. Minden évfolyamon haladó és normál csoportot alakítottunk ki, így a haladó
csoportokban a hangsúlyt a tehetséggondozásra, a normál csoportokban pedig a felzárkóztatásra
helyeztük.

Felső tagozaton idén is több korosztály számára indult nyelvvizsga-felkészítő óra. Dezső Anita
óra adó tanárként, Kszel Adrienn és Farkasné Jenser Bea heti egy órában tartottak felkészitő
órákat.

2. Felzárkóztatás:.
A tanórák keretén belül igyekezünk az egyéni lemaradásokat pótolni differenciálással, illetve
Győri Edina a felső tagozaton tartott korrepetálásokat, minden évfolyamon 1-1órában.
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Szakkörök:
Dezső Anita és Farkasné Jenser Beáta a felső tagozaton nyelvvizsa-előkészítő órákat tartott,
Anita 2 csoporttal, Beáta 1 csoporttal foglalkozott. Az ötödik és hatodik évfolyam Basic
vizsgára, a hetedik évfolyam Elementary vizsgára készültek föl a gyerekek.

Kapcsolattartás más munkaközösségekkel:
Az alsós és felsős osztályfőnökökkel a gyerekek helyzetéről, tanulmányi eredményeiről
folyamatosan érdeklődtünk. A felmerülő problémákat is közösen igyekeztünk megbeszélni
kollégáinkkal.

SWOT-elemzés
1. Erősségeink:

 Igényes oktatói munkára elkötelezett tanárok a tagozaton
 Jó kapcsolatunk van a gyerekekkel
 Nyitottak, rugalmasak vagyunk a felmerülő problémákkal és igényekkel szemben –

természetesen a lehetőségek keretében
 Versenylehetőségeket biztosítunk .
 A hagyományokat igyekszünk ápolni pl. Halloween party
 Személyes kapcsolatban vagyunk az idegen nyelvi tankönykiadók képviselőivel, így

állandóan értesülünk a legújabb kiadványokról illetve a kedvezményes lehetőségekről.
 az ovisuliban igényes foglalkozásokat tartottunk  (Saliga Nóra)

2. Gyengeségeink
 nem rendelkezünk önálló szaktanteremmel
 segédanyagaink korlátozottak
 kevés a pályázati lehetőség
 a gyengébb csoportokban nagyon nehéz motiválni a tanulókat a nyelvtanulásra

3. Lehetőségeink:
 Az interaktív tábla használatával érdekesebbé tehetjük a nyelvi órákat is
 Az internet segítségével sok kutató munkával bízhatjuk meg diákjainkat az egyes

témakörök feldolgozásához és az ilyen munkákban elért sikerélményekkel tovább
bíztathatjuk a tanulókat a nyelvtanulásra.

4. Veszélyek:
Az iskolába lépő kisdiákok között egyre több a terhelést nehezen bíró gyerek, akik az
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osztályokban folyó munkát és idegen nyelvi oktatás alapozását is megnehezítik.
Sok közöttük a magyar nyelv használatával küzdő gyerek, egyre több a logopédiai ellátást
igénylő gyerek.
Ebben az évben is akadt több olyan kisdiák, akiről az év során derült ki, hogy komoly hallás-
problémája van, illetve, hogy eleve iskolaéretlenül került be az első osztályba, igy a tagozati
plusz órákat csak igen kemény küzdelemmel tudja teljesiteni.
Ezeknél a tanulóknál a cél inkább az anyanyelv megerősítése lenne.
Az előbb említett problémák az évek során halmozódnak, melyek a tudásszintbeli különbségeket
növelik, s teszik indokolttá a csoportbontásoknál a gyengébb és haladó szintek kialakítását.

Egyebek:
Az idén a megszokott Halloween parti helyett Mikulás partyt tartottunk. A rendezvényen
kötelező volt a mikulás sapka és a piros felső viselete. Ez egy kicsit még érdekesebbé tette
hangulatot. A vetélkedő jellegü feladatoknál Ho-ho kártyákat gyüjtöttek a gyerekek. A
feladatsor végén, annyi ho-ho-t kellet kiáltaniuk, ahányat darabot megszereztek. Ez nagyon
viccessé tette a zárást.
Az angol faliújságot idén is rendszeresen, havonta  megújuló felülettel vezettük.
St Valentine’s day napját osztály illetve csoport kereteken belül tartottuk meg.
Ebben a tanévben ismét záróviszgát tettek felsőseink.
Rögtön ezután következtek a próba nyelvvizsgák, ahol megint nagyon sok tanulónk kiemelkedő
eredményekkel szerepelt és jutott át a vizsgákon. Két tanulónak nem sikerült a próba, a többség
pedig remekül helytállt a június elején lezajlott éles vizsgán is.
A vizsgáztató kollágák nagyon meg voltak elégedve tanulóink teljesitményével.
A Zimándy záró ünnepélyen a  4. c osztályos tanulók szerepeltek A Muzsika hangja c. musical
egyik betétdalával, nagy sikerrel.

.

Mellékletek megnevezése:

Törökbálint, 2010. június

………………………………………
Munkaközösség-vezető aláírása
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Beszámoló tanév: 2010/11 tanév

Munkaközösség neve Humán munkaközösség

Munkaközösség vezető neve Lengyelné Tóth Ágnes

Személyi és tárgyi feltételek
1. Személyi feltételek: A munkaközösség tagjai:

Baki Orsolya-történelem

Balogh Zsuzsa- történelem

Bartos Kinga- magyar

Feketéné Rendes Mária- ének

Gyuricza Anita- magyar

Hajdu Ferenc – hon-és népismeret

Kaszap Diána- magyar

Lengyelné Tóth Ágnes – magyar, történelem

Palkóné Szabó Gabriella – magyar, történelem

2. Tárgyi feltételek: A tárgyi feltételek kiválóan biztosítják a folyamatos, színvonalas munkát.

Rendelkezésünkre állnak a következő eszközök, segédanyagok:

- magyar nyelv és irodalom órákon: költők, írók életét bemutató diasorozat

hanganyaggal; videokazetták; CD-k; nyelvtani rendszert bemutató applikációs táblák; falitérképek

irodalomtörténeti korszakonként; kötelező olvasmányok több példányban, lexikonok; Tanári Kincsestár,

interaktív feladatokat tartalmazó CD-k.

- történelemórákon: falitérképek történelmi korszakonként; fóliasorozat; képes

történelmi könyvek; videokazetták; diasorozat

- énekórákon: CD sorozat

Magnó, CD lejátszó, és több tanteremben interaktív tábla.



Kiemelt célok és feladatok:
Fő feladatok a tanévben: A 2010/2011-es tanév fő célkitűzései:

- Visszatérés a szakrendszerű oktatáshoz az 5. évfolyamon, és a nem szakrendszerű oktatás

folytatása a 6. évfolyamon

- Projektnap szervezése az 1848-49-es forradalom és szabadságharc témakörében

- Tehetséggondozás: tanulóink eredményes versenyeztetése

- A kompetencia alapú oktatás folytatása

Mérések, értékelések: - év eleji helyesírás felmérés

- félévi helyesírás felmérés

- év végi helyesírás felmérés

- magyar nyelv (írásbeli) és irodalom (szóbeli) vizsga 8. évfolyamon

- történelem szóbeli vizsga 7. évfolyamon

Valamennyi mérés, vizsga megtörtént. A teljesítményeket értékeltük, az eredmények a beszámoló

mellékletében megtekinthetők.

Versenyek, versenyeredmények:

A tanév  első félévében a tanulmányi versenyek közül a Volf György Anyanyelvi Verseny zajlott le.

Eredmények:

5. évfolyam

1.hely: Szántai Olivér 5.b

2.hely: Nakhlé Krisztián 5.b

4.hely: Fövenyessy Vivien 5.b

4.hely: Boda Zsófia 5.a

5.hely: Simon Viktória 5.c



6. évfolyam

1.hely: Kércz Dorottya 6.b

2.hely: Czeglédi Gábor 6.c

2.hely: Magoss Matild 6.a

3.hely: Pertl Péter 6.a

4.hely: Lakatos Tóth Márk 6.b

5. hely: Bogár Réka 6. a

7. évfolyam

1.hely: Balotai Márió 7.a

2.hely: Wendtorff Larissa 7.a

3.hely: Takács Eliána 7.a

5.hely: Süli Márk 7.c

6. hely: Hajnal Balázs 7.c

8. évfolyam

2.hely: Babcsán Dorottya 8.a

A második félévben lezajlott tanulmányi versenyek:

Bendegúz Országos Anyanyelvi Versenyen megyei fordulójában elért eredmények:

Éles Márton 6.c  2. hely

Nakhlé Krisztián 5.b 12. hely

A Bendegúz Országos Anyanyelvi Verseny országos fordulójába Éles Márton 6.c osztályos tanulónk

jutott be, ahol 3. helyezést ért el.



Területi Vers-és Prózamondó Verseny Páty:

5-6. vers: Bordos Márton 6.a 1. hely

5-6. próza: Fekete Zoltán 5.b 3. hely

Megyei Prózamondó Verseny Nagykáta:

Fekete Zoltán 5.b dicséretben részesült

Bálint Márton Általános-és Középiskolában megrendezett prózamondó verseny:

Fekete Zoltán 5.b  1. hely

Babcsán Dorottya 8.a 2. hely

Takács Eliána 7.a 3. hely

Levelezős versenyek:

Ebben az évben jelentősen csökkent az érdeklődés a levelezős versenyek iránt. Mindössze 2 tanuló

jelentkezett a Bendegúz levelezős versenyre anyanyelvből ill. szövegértésből.

Tanórán kívüli foglalkozások
1. Tehetséggondozás:

Történelem tárgyból heti egy alkalommal vezet tehetséggondozó foglalkozást Baki Orsolya.

A versenyekre történő eredményes felkészülés érdekében tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk

magyar nyelv és irodalom tantárgyból .

Felvételi előkészítő foglalkozások tartott heti egy-egy alkalommal a 8. évfolyamosoknak Kaszap

Diána és Lengyelné Tóth Ágnes.

2. Felzárkóztatás:

Minden évfolyamon heti egy vagy két alkalommal tartunk fejlesztő foglalkozásokat, azoknak a

tanulóknak, akik szakvéleményük alapján egyéni fejlesztésre szorulnak.



5. évfolyamon: Kaszap Diána, Gyuricza Anita

6. évfolyamon: Lengyelné Tóth Ágnes, Gyuricza Anita

7. évfolyamon:  Lengyelné Tóth Ágnes

8. évfolyamon: Gyuricza Anita, Lengyelné Tóth Ágnes, Kaszap Diána

3. Szakkörök:

Énekkar és mazsorett foglalkozások Feketéné Rendes Mária vezetésével.

Kapcsolattartás más munkaközösségekkel:

Szoros kapcsolatot tartunk az alsós 3-4.osztályos munkaközösséggel, a matematika munkaközösséggel és
az osztályfőnöki munkaközösséggel.
Tanulmányi versenyekre közösen nevezünk, megbeszéljük a teendőket, közösen szervezzük a levelezős
versenyeket.

SWOT-elemzés
1. Erősségeink:

- nívócsoportos oktatás 7. és 8. évfolyamon
- szakmai együttműködés
- jó kommunikáció
- összetartás
- sokoldalúság, ötletesség
- egységes munkamegosztás

2. Gyengeségeink:
- egyre kevesebb gyerek aktiválható, ugyanazok a gyerekek indulnak különböző

versenyeken
- fejlesztés hatékonysága

3. Lehetőségeink:
- versenyeztetés
- tehetséggondozás
- fejlesztés
- továbbképzések



- a kompetencia alapú oktatás folytatása, kiszélesítése
- az interaktív tábla adta lehetőségek kihasználása

4. Veszélyek:
- a médiából érkező negatív hatások
- nagy különbségek ’jók’ és ’gyengébbek’ között
- a szülői támogatás hiánya
- megnövekedő adminisztrációs terhek

Egyebek:

Az általunk szervezett jelentősebb programok:

Megemlékezések az iskolarádióban az aradi vértanúkról október 6-án, és az 1956-os forradalomról. A

műsorokat összeállította: Balogh Zsuzsa, Baki Orsolya, Feketéné Rendes Mária.

Az énekkar közreműködött a karácsonyi műsorban Feketéné Rendes Mária vezetésével.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire rendhagyó módon emlékeztünk: a felső tagozat

számára egy nagyon jól sikerült projektnapot szervezett munkaközösségünk.

Ünnepi műsorral készültünk az iskolarádióban a költészet napja és Szent Flórián napja alkalmából. A

megemlékezéseket Bartos Kinga, Kaszap Diána és Gyuricza Anita készítették.

Az év végi Zimándy-záró rendezésében Baki Orsolya, Feketéné Rendes Mária, Bartos Kinga, Gyuricza

Anita és Kaszap Diána vettek részt.



Mellékletek

Az év eleji a félévi és az év végi helyesírás felmérések eredményei

Osztály Év eleji átlag Év eleji hiba/

fő

Félévi átlag Félévi

hiba/ fő

Év végi

átlag

Év végi

hiba/fő

5.a 3,5 9,6 3,3 8,8 4,6 3,7

5.b 3,2 10,6 2,9 12,7 4,3 5,7

5.c 2,8 13,9 2,2 17,0 3,4 10,5

6.a 4,5 4,5 3,9 7,8 4,5 4,9

6.b 4,5 4,1 3,2 9,9 4,1 5,8

6.c 3,2 10,7 2,2 18,2 3,6 8,7

7.a 3,8 7,5 3,8 9,4 3,9 8,1

7.b 2,2 14,0 2,1 19,1 3,5 9,3

7.c 4,4 4,7 4,0 9,0 4,6 3,4

7.x 2,6 18,0 1,7 20,0 3,2 13

8.a 3,7 8,9 4,1 8,3 4,4 5,3

8.b 3,7 8,3 3,4 8,2 4,2 7,4

8.c 2,5 14,5 3,5 8,6 2,9 13

8.x 1,4 18,6 1,4 24,0 2,1 14,3



Vizsgaeredmények

7. évfolyam történelem (szóbeli vizsga)

7.a : 4,0

7.b :  3,8

7,c :  4,6

8. évfolyam magyar irodalom (szóbeli vizsga)

8.a:  4,2

8.b: 4,6

8.c:  3,2

8.x: 2,0

8. évfolyam magyar nyelvtan (írásbeli vizsga)

8.a: 4,4

8.b:  3,8

8.c: 3,6

8.x: 2,3



A 2010-es országos kompetenciamérés eredményeinek intézményi értékelése a 6. és 8. évfolyamon

szövegértésből

2010 májusában iskolánk 4., 6. és 8. évfolyamos tanulói országos kompetenciamérést írtak

szövegértésből és matematikából. Ebben az évben a 6. és 8. osztályos dolgozatokat központilag javították

és értékelték. A 4. évfolyam az osztálytanítókra hárult ez a feladat. Ennek a mérésnek az eredményeit 2011

márciusában ismertük meg. Az adatok alapján a 6. és 8. évfolyamok szövegértés eredményeit elemeztük,

értékeltük.

A 6. évfolyamon tanulóink átlageredménye 1541, ezzel az országos átlagnál (1483) és a városi

általános iskoláknál (1467) is sokkal jobban teljesítettünk.  Országos összehasonlításban a szignifikánsan

jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma: 261 intézmény jobban teljesített, 726

hasonlóan, 1161 gyengébben. Tehát megállapítható, hogy az intézmények felső harmadába kerültünk ezzel

az eredménnyel. A városi általános iskolák tekintetében a mezőny legelején vagyunk: 40 jobban, 208

hasonlóan és 359 gyengébben teljesítő intézmény van.

A 6. osztályos tanulóink képességszintek szerinti százalékos eredménye az országos és a városi

általános iskolák átlaga fölött helyezkedik el. (1. táblázat) Ebben az évben az előzőektől eltérően 7+1

(szint alatti) képességszintet alakítottak ki. Szint alatti teljesítmény iskolánkban nem volt, az 1-3. szinten

teljesített a tanulóink 37,7 %-a, a 4-6. szinten 62,3%-a, a 7. (a legerősebb) szintre sem került tanulónk. A

4-5-6. szinten mindenhol az országos átlag fölött teljesítettünk, a 3. szinten közelítünk leginkább az

országos átlaghoz, a leggyengébb szintekre (1-2.) arányaiban kevesebb tanulónk került, mint az országos,

illetve a városi általános iskolákban.

1. Táblázat Tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása

Szint
alatt 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint

Iskolánkban 0% 4,9% 9,8% 23% 31,1% 23% 8,2% 0%

Országosan 2,3% 7,7% 15,7% 24,1% 25,6% 17,8% 6% 0,8%

Városi
általános

iskolákban
2,4% 8,1% 16,9% 25,5% 26,2% 16% 4,5% 0,5%



Iskolánk 8. osztályos tanulóinak átlageredménye szövegértésből 1603 pont. Ez valamennyivel az

országos átlag fölött (1583) van, a városi általános iskoláknál azonban lényegesen jobban teljesítettünk

(1564).

Országos összehasonlításban a szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő

intézmények száma: 412 jobban, 954 hasonlóan és 881 gyengébben teljesített. A városi általános iskolákat

tekintve csupán 61 intézmény teljesített jobban, 269 hasonlóan és 269 pedig gyengébben.

A 8. osztályos tanulóink képességszintek szerinti százalékos eredménye az országos és a városi

általános iskolák közelében helyezkedik el. Nagyobb eltérést mutat, hogy nálunk nincs szint alatt, illetve

az 1. szinten teljesítő tanuló, de a 7. (legerősebb) kategóriát is csak egy diákunk érte el.

Arányait tekintve nálunk magasabb az 5. és 6. szinten teljesítő tanulók száma (44,2%), mint az

országos illetve a városi általános iskolákban. 2-3. szinten teljesített tanulóink 27%-a, a 4-5-6. szinten

pedig 73%-a. (2. táblázat)

2. Táblázat Tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása

Szint
alatt 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint

Iskolánkban 0% 0% 5,8% 21,2% 28,8% 25% 19,2% 0%

Országosan 0,7% 2,9% 8,7% 18,4% 26,3% 25,8% 14,3% 2,9%

Városi
általános

iskolákban
0,7% 3% 9,6% 20,4% 28,1% 24,6% 11,6% 2%

Intézményünk átlageredménye - mint már említettük - 1603 pont volt, ezzel az eredménnyel

elégedettek vagyunk.  Az előző évek méréseivel összehasonlítva ez javuló tendenciát mutat, hiszen 2008-

ban az intézmény átlageredménye 1502 pont volt.

Összefoglalva: eredményeink alapján a 6. osztályos tanulóink az országos átlag felett,  8.

osztályosaink ennek közelében helyezkednek el. A 8. évfolyam teljesítményében megmutatkozik a

hatosztályos gimnáziumok elszívó hatása.



Célkitűzéseink, konkrét javaslataink a szövegértés hatékonyságának javítására:

 Nemcsak a kompetenciamérésben érintett évfolyamokon, hanem az 5. és 7. évfolyamokon

is aktívan gyakoroljuk a szövegértési feladatok megoldását.

 A szövegértés más tantárgy tanítási óráin is (történelem, természetismeret, földrajz, ének)

hangsúlyos feladat legyen.

 Aktív szókincsbővítés szómagyarázatokkal, szinonimagyűjtésekkel.

 A 6. és 8. évfolyamos tanulóink rutinszerzés céljából rendszeresen oldjanak meg az előző

évi kompetenciamérésekben használt szövegértési feladatokat.

 Minden évfolyamon a házi feladatok mellé heti egy alkalommal kapjanak a tanulók otthoni

megoldásra szövegértési feladatokat.

 A tanulószobai foglalkozásokon továbbra is heti rendszerességgel oldjanak meg

szövegértési, szókincsfejlesztő feladatokat a tanulók.

Törökbálint, 2011. június 5.

……………………………………………
Munkaközösség-vezető aláírása



Év végi beszámoló                                                                                         2010/11-es tanév

Munkaközösség neve Matematika
Munkaközösség vezető neve Palkó Balázs

1. Személyi és tárgyi feltételek

Személyi feltételek: 5.a  Tárainé Mórocz Rita ( 22 tanuló )
5.b  Izsák Dávid ( 23 tanuló )
5.c   TMR ( 17 )

6.a  Szkiba Ivánné ( 26 )
6.b  Palkó Balázs ( 25 )
6.c   Izsák Dávid ( 24 )

7.a I. TMR ( 10 )
7.a II. PB ( 9 )
7.b     TMR ( 14 )
7.c      SzI ( 20 )
7.x      ID ( 12 )

8.a  Szkiba Ivánné ( 16 )
8.b  ID ( 20 )
8.c   Szűcs Sándor ( 15 )
8.x   PB ( 14 )

Tárgyi feltételek:

- Az új szemléltető eszközök megérkeztek, leltárba vételük megtörtént.
- Új szertári szekrények lettek kialakítva.
- Az új eszközöket a kollégák megismerték és munkájuk során alkalmazzák.
- Új táblai körzőket vettünk.

2. Kiemelt célok és feladatok:

- Új oktatási módszerek, segédanyagok és eszközök alkalmazása.
- Fejlesztő órákkal a felzárkóztatás erősítése.
- Szakköri tevékenységgel a tehetséggondozás erősítése.



3.  Mérések, értékelés

Félévi- és év végi felmérések eredményei:

Félévi                  Év végi
5.a   81 %      4          81 %   4         TMR
5.b   66 %      3,4       70 %   3,64    ID
5.c   61 %       3,1       45 %   2,5     TMR

6.a       75 %       3,7        84 %   4,3    SZI
6.b       54 %       3           69 %   3,5    PB
6.c        56 %       2,9        56 %   3       ID

7.a I.    52 %       2,6        35 %    2      TMR
7.a II.  77 %       4,1        78 %    4,1    PB
7.b       74  %      3,6        63 %    3,2    TMR
7.c        81  %      4,1        90 %    4,5    SZI
7.x        20 %       1,25      25 %    1,42  ID

8.a        76  %      3,6         76 %   3,8    SZI
8.b        58 %      3            62 %   3,2    ID
8.c         38  %     1,8          52 %   2,7    SZS
8.x         39 %      2             34 %   2       PB

átlag:    60,5 %   3,1           61,2 %   3,1

Az osztályonként is változó felmérések és a nívócsoportok miatt az eredmények nem összevethetőek.

4.  Versenyek, versenyeredmények:

- Bólyai Matematika Csapatverseny Pest megyei forduló
nyolc 4 fős csapattal indultunk.

Eredményeink:

14. helyezett 7.c osztály csapata ( 115 csapat közül )
.  Békefi Gábor
.  Hajnal Balázs
.  Király Bálint
.  Mucsi Levente

10. helyezett 5.b osztály csapata ( 220 csapat közül )
.  Egry Dániel
.  Nakhlé Krisztián
.  Posta Donát
.  Weiler Péter



10. helyezett 8.a osztály csapata ( 104 csapat közül )
.  Gurubi Ágnes
.  Heiszer Ferenc
.  Pintér Tamás
.  Várhegyi Virág

1. helyezett a 6. osztály csapata, az országos döntőbe jutott
.  Éles Márton (6.c)
.  Lakatos Tóth Márk ( 6.b )
.  Kércz Viktor ( 6.b )
.  Szeidl Bence ( 6.b )

Országos forduló ( 2010.november 27. )
Éles Márton, Lakatos-Tóth Márk, Kércz Viktor, Szeidl Bence  18. helyezést értek el.

Zrínyi Ilona Matematika verseny megyei forduló

6. évfolyam:
Éles Márton  3.
Pertl Péter     57.

7. évfolyam:
Mucsi Levente    46.

Országos forduló:
Éles Márton: 18. hely

XXII. Bátaszéki Matematikaverseny országos döntő
Éles Márton 6.c    11. helyezett

Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny megyei szintű eredményei

Éles Márton 6. osztályos tanuló 4. helyezett ( országos 27. helyezett )
Szondy Huba 5. osztályos tanuló 5. helyezett
Mucsi Levente 7. osztályos tanuló 8. helyezett
Szőke Enikő 6. osztályos tanuló 20. helyezett
Koncz Bianka 7. osztályos tanuló 20. helyezett
Majoross Barnabás 6. osztályos tanuló 24. helyezett

Kalmár László Matematika verseny megyei forduló:

6. évfolyam: Éles Márton 6.c      6. helyezett

Varga Tamás Országos Matemetikaverseny második ( megyei ) fordulójára továbbjutott tanulók:

Hajnal Balázs 7.c
Király Bálint 7.c



Abacus Verseny Bronz fokozatú dicséretben részesült: Éles Márton 6.c

5. Tanórán kívüli foglalkozások
1. Tehetséggondozás, szakkörök:

Folyamatos az igényeknek megfelelően. Ebben az évben szakkör indult a tehetséges és érdeklődő
tanulók számára Szkiba Ivánné vezetésével.
Az ötödikeseknek Tárainé Mórocz Rita vezet szakkört.

2. Felzárkóztatás:
A szükségleteknek megfelelően (szakvélemény alapján) egyéni és csoportos foglalkozások
keretében biztosítjuk.

6.  Kapcsolattartás más munkaközösségekkel: igény szerint, ahol tudtunk, ott segítettünk.

7.  SWOT-elemzés
1. Erősségeink:

- Korrepetálások
- Új módszerek (kompetencia-alapú oktatás) bevezetése, alkalmazása, kiterjesztése.
- Új eszközök ( interaktív tábla , projektív gömb ) alkalmazása
- Jó munkakapcsolat
- Szaktudás
- Gyermekcentrikusság

2. Gyengeségeink:
- Egyes évfolyamokon a matematika órák száma kevés
- Következetesség a felzárkóztatásban

3. Lehetőségeink:
- Fejlesztő órák számának növelése
- A tanulószobában rejlő lehetőségek további kihasználása
- Tankönyvváltás

4. Veszélyek:
- Kevés óraszám
– Osztályösszevonás
– A tanárok túlterheltsége

7.  Egyebek: A munkaközösség javasolja, hogy a kompetencia-mérés miatt az év végi vizsga
matematikából 7. évfolyamon legyen.

8. Mellékletek megnevezése:
- félévi felmérések eredményei



Törökbálint, 2011. június 10.                                                 Palkó Balázs, munkaközösség-vezető



Beszámoló                                                                                     tanév: 2010/11

Munkaközösség neve Német munkaközösség /felső tagozat/
Munkaközösség vezető neve Ujszászi Gabriella

Személyi és tárgyi feltételek
1. Személyi feltételek: Brindza Erika, Izsák Dávid, Izsák Bálint, Kramm Györgyné, Ujszászi Gabriella

2. Tárgyi feltételek: A német szaktanteremben jól áttekinthető rendszerben található taneszközök, nyelvi,
didaktikus játékok, szemléltető táblázatok, falitáblák és térképek korszerű könyvállomány (szakkönyvek és
szótárak) és hanghordozók / CD, DVD/, szókártyák, írásvetítő és fóliakészlet.
Jelentős változás, hogy a német partneriskolától kapott egy projektort a németes munkaközösség, amit
2010 márciusában a német szaktanteremben felszereltek. A szaktantermet használó kollegák igyekeznek a
projektor által kínált lehetőségeket megragadni és kihasználni. Az idei évben egy színes fénymásoló is
került a szaktanterembe (szintén a testvériskola ajándéka), ami egyszerűsíti a munkánkat. Az iskola által
előfizetett „Tanári Kincsestár” is nagy hasznunkra van.  Sok kolléga fizetett elő német nyelvű újságokra,
melyekhez interaktív feladatok is tartoznak. A nemzetiségi németet tanuló osztályokban található
interaktív táblákat is aktívan használják a munkaközösség tagjai.

Kiemelt célok és feladatok:
Célok: Egyik legfontosabb célkitűzésünk egy nagyszabású projekt megszervezése volt: „A svábok élete
Törökbálinton egykor és ma” címmel. Minden évfolyam egy adott témakört dolgozott fel a svábok
életéből és a legtöbb osztályban kialakítottuk a németes faliújságot. Az erről készült képek iskolánk
honlapján láthatóak.Kiemelt célunk volt továbbá, hogy bizonyos évfolyamok bizonyos csoportjaiban az
órai anyag mellett ún. könnyített olvasmányok feldolgozása során bővítsük diákjaink látókörét,
szövegértési készségét és országismeretét.
Feladatok: Kiemelt helyet foglalt el munkaközösségünk életében a süsseni testvériskola fogadása és idén
ünnepeltük a partner kapcsolat 20. évfordulóját, amelyre egy színvonalas kétnyelvű kiadvánnyal
készültünk. A jubileumi ünnepséget ez alkalommal a süsseni testvériskola rendezte.
A szokásos Mártan napi felvonulást idén kiegészítettük a hon és népismeret keretében egy iskolai
rendezvénnyel, amit az alsós diákoknak szerveztünk a felsősök segítségével.
Idén is megrendeztük a karácsonyi vásárt, igen szép bevétellel (90.000ft) zártuk az eseményt.
Hagyományainkhoz híven, az adventi délutánon /decemberben/ igazán színvonalas műsorral
örvendeztették meg a felsős diákok /6.a/ az alsósokat. . December 20-án este a szülőknek is előadták a
diákok a Bethlemes játékot.
Januárban a hatodik osztályosokat vizsgáztattuk, igen nagy sikerrel. Ebben a hónapban tartottuk a vers-és
prózamondó verseny házi fordulóját, majd márciusban a területi versenyen, Budaörsön vettünk részt.
Májusban utaztunk Süssenbe. Idén elmondhatjuk, hogy igazán hasznos, barátságos és élmény dús hetet
töltöttünk el együtt a J. G. Fischer testvériskolánkkal. Egy külföldi testvériskolai kapcsolat legfőbb célja az
adott nyelv gyakorlása, használata és leginkább a diákok motiválása a német nyelv tanulásában. Azt
gondolom, ebben az évben ez a cél 100%-an sikerült.
Még ebben a hónapban vizsgáztattuk a nyolcadikosokat. Idén próba nyelvvizsgát sajnos csak 3fő tett le.
Fontos feladatunknak tartjuk az NKÖ-vel való rendszeres kapcsolattartást.



Mérések, értékelések:
Év végén egységes felmérőket írattunk, évközben egyedileg állítottuk össze a dolgozatokat. A jegyeket az
idei tanévtől már az i-naplóba is jegyezzük.
Év végi dolgozatok alapján az eredmények:(Nemzetiségi német nyelvet tanuló osztályok)
5.a – 4.4
6.a – 4.3
7.a - 3.5
8.a - 4,2 vizsga eredmény
Év végi dolgozatok alapján az eredmények:(Élő idegen német nyelvet tanuló osztályok)
5.a,b,c -3,5
6.a,b,c -2,0
7.a - -1,8
7.b- -3,3
8.a,b,c -2,8

Versenyek, versenyeredmények:
Sokan készülnek fel a legfontosabb versenyünkre, a vers- és prózamondó versenyre. A házi fordulót
február utolsó hetében tartottuk, a területi verseny márciusban Budaörsön volt, ahol sajnos senki nem jutott
tovább a megyei versenyre. A legnagyobb problémának azt látjuk, hogy ez a verseny szinte már csak az
anyanyelvű németeknek szól.
A második félévtől indult a levelező német verseny (Hebe Kft. által szervezett).

Tanórán kívüli foglalkozások
Tehetséggondozás:
A tehetséges diákokat az órai differenciált oktatás módszereivel fejlesztjük. Szorgalmi feladatok
lehetőségét biztosítjuk. A 7,8 osztályos diákoknak indítottuk el a nyelvvizsga előkészítőt, ahol 9vesznek
részt.
Felzárkóztatás:
Heti rendszeres korrepetálás minden évfolyamon egyéni igények szerint.

Szakkörök:
A diákok igen szerteágazó elfoglaltsága miatt elmaradt.

Kapcsolattartás más munkaközösségekkel:
Rendszeres napi kapcsolat az alsós német munkaközösséggel, alsós és felsős osztályfőnökökkel, valamint
tánctanárunkkal, Udvarhelyi Ildikóval.

SWOT-elemzés
1. Erősségeink:

Színvonalas, igényes oktatói munkára elkötelezett tanárok. Az újra való nyitottság. Partneri
kapcsolat a cél országi iskolával, valamint egyéb hazai német nyelvű szervezetekkel.  A sváb
kultúra terjesztése, megismertetése – elsősorban a hon- és a népismereti foglalkozások keretében.
Rendszeres kapcsolattartás a diákokat ismerő pedagógustársakkal és szülőkkel. Programjaink,
tanulmányi kirándulásaink színvonalas megszervezése.  Pályázati eredményeink.
Új módszerek iránti érdeklődés és annak befogadása



2. Gyengeségeink:
A közös célok és feladatok egyöntetű megtartása és teljesítése. Tehetséggondozás elmaradása. A
német nyelv hasznosságának és értékének megfelelő hangsúlyozása. A hon- és népismereti
foglalkozások fontosságának hangsúlyozása a diákok és a szülők körében is. Az információk
áramlásának szakszerű biztosítása. Versenyeken való részvétel.

3. Lehetőségeink:
A kompetencia alapú oktatásba való betekintés, ill. bekapcsolódás, pályázatok útján nyert

lehetőségek, nemzetközi kapcsolataink bővítése.
Szakmai programokon, tankönyv- és taneszköz bemutatókon való részvétel. Új oktatási

technológiák megjelenítése. Élethosszig tartó tanulás igénye és az új iránti érdeklődés növelése.

4. Veszélyek:
Más tagozatok indításával /angol, iskola otthon/ csökken a németet tanuló diákok száma. A tanulók
tudásvágyának heterogén színvonala. Új előírások, terhelő adminisztrációs tevékenység.
Minőség-mennyiség viszonyának gyors változása társadalmunkban és az oktatásban is.  A
pedagógus társadalom csekély megbecsültsége.

Egyebek:

Mellékletek megnevezése:

Törökbálint, 2011. június 6.

……………………………………………
Munkaközösség-vezető aláírása



Beszámoló tanév: 2010/2011

Munkaközösség neve Természettudományi Munkaközösség
Munkaközösség vezető neve Izsák Dávid

Személyi és tárgyi feltételek
1.Személyi feltételek:
Balogh Zsuzsa földrajz 7.a,b,c; természetismeret 6.a;
Kovács Ildikó kémia 7.a,b,c, 8.a,b,c ;7.b,c biológia
Szkiba Ivánné fizika 7.c;8.a,c
Kárpátiné Hesz Teréz természetismeret 5.b,c; 6.b,c; földrajz 8.a,b,c; biológia 8.b,c
Izsák Dávid fizika 7.a,b; 8.b;
Papp Ildikó biológia 8.a
Ujszászi Gabriella természetismeret 5.a

2. Tárgyi feltételek: 1db Fizikai és kémiai előadó, szertárak, vetítők, munkafüzet, tankönyv, térképek,
diák, videofilmek, cd-romok, Projektor

Kiemelt célok és feladatok:
Az év legfontosabb eseménye az őszi, november 20-i, Egészség-nap volt. Az egészséges életmódra
nevelés mellett ez évben is kiemelt célul tűztük ki a környezetvédelemre való nevelést és a
természettudományos látásmód kialakítását a tanulóknál. Felhívtuk a figyelmüket több területen is az
energiával való spórolásra.
A tehetséges gyermeket külön pályázatokon indítottuk el, a tanórákon differenciált feladatokat is kaptak.

Mérések, értékelések:
Az évben fizika tantárgyból vizsgáztak a hetedikes tanulók. A vizsga három részből állt. A mennyiségek-
mértékegységekből volt egy táblázat, melyet ha vki nem tudott nem vizsgázhatott tovább. A második
részben egy számításos feladatot húztak a vizsgázok, és végül az előre megadott hét tétel közül egyet
kellett kifejteniük a tanulóknak. A tantárgyi vizsgák eredménye külön beadva.
Eredmények röviden (átlagok):
7.a   3,53
7.b   2,4
7.c   4,35

Versenyek, versenyeredmények:
Jelentkeztünk a szokásos országos versenyekre - (OPSZI által szervezett versenyek) .
Részt vettünk a Megyei Teleki Pál Földtan és Földrajz versenyen.
Továbbra is részt veszünk a Szitakötő-versenyeken /ökoverseny,folyóirat, stb/ és a Nutrikid-pályázaton.

Tanórán kívüli foglalkozások
1. Tehetséggondozás:

Tanórán differenciálva kapnak a tanulók feladatokat, otthonra szorgalmi feladatokat.

Beszámoló tanév: 2010/2011

Munkaközösség neve Természettudományi Munkaközösség
Munkaközösség vezető neve Izsák Dávid

Személyi és tárgyi feltételek
1.Személyi feltételek:
Balogh Zsuzsa földrajz 7.a,b,c; természetismeret 6.a;
Kovács Ildikó kémia 7.a,b,c, 8.a,b,c ;7.b,c biológia
Szkiba Ivánné fizika 7.c;8.a,c
Kárpátiné Hesz Teréz természetismeret 5.b,c; 6.b,c; földrajz 8.a,b,c; biológia 8.b,c
Izsák Dávid fizika 7.a,b; 8.b;
Papp Ildikó biológia 8.a
Ujszászi Gabriella természetismeret 5.a

2. Tárgyi feltételek: 1db Fizikai és kémiai előadó, szertárak, vetítők, munkafüzet, tankönyv, térképek,
diák, videofilmek, cd-romok, Projektor

Kiemelt célok és feladatok:
Az év legfontosabb eseménye az őszi, november 20-i, Egészség-nap volt. Az egészséges életmódra
nevelés mellett ez évben is kiemelt célul tűztük ki a környezetvédelemre való nevelést és a
természettudományos látásmód kialakítását a tanulóknál. Felhívtuk a figyelmüket több területen is az
energiával való spórolásra.
A tehetséges gyermeket külön pályázatokon indítottuk el, a tanórákon differenciált feladatokat is kaptak.

Mérések, értékelések:
Az évben fizika tantárgyból vizsgáztak a hetedikes tanulók. A vizsga három részből állt. A mennyiségek-
mértékegységekből volt egy táblázat, melyet ha vki nem tudott nem vizsgázhatott tovább. A második
részben egy számításos feladatot húztak a vizsgázok, és végül az előre megadott hét tétel közül egyet
kellett kifejteniük a tanulóknak. A tantárgyi vizsgák eredménye külön beadva.
Eredmények röviden (átlagok):
7.a   3,53
7.b   2,4
7.c   4,35

Versenyek, versenyeredmények:
Jelentkeztünk a szokásos országos versenyekre - (OPSZI által szervezett versenyek) .
Részt vettünk a Megyei Teleki Pál Földtan és Földrajz versenyen.
Továbbra is részt veszünk a Szitakötő-versenyeken /ökoverseny,folyóirat, stb/ és a Nutrikid-pályázaton.

Tanórán kívüli foglalkozások
1. Tehetséggondozás:

Tanórán differenciálva kapnak a tanulók feladatokat, otthonra szorgalmi feladatokat.

Beszámoló tanév: 2010/2011

Munkaközösség neve Természettudományi Munkaközösség
Munkaközösség vezető neve Izsák Dávid

Személyi és tárgyi feltételek
1.Személyi feltételek:
Balogh Zsuzsa földrajz 7.a,b,c; természetismeret 6.a;
Kovács Ildikó kémia 7.a,b,c, 8.a,b,c ;7.b,c biológia
Szkiba Ivánné fizika 7.c;8.a,c
Kárpátiné Hesz Teréz természetismeret 5.b,c; 6.b,c; földrajz 8.a,b,c; biológia 8.b,c
Izsák Dávid fizika 7.a,b; 8.b;
Papp Ildikó biológia 8.a
Ujszászi Gabriella természetismeret 5.a

2. Tárgyi feltételek: 1db Fizikai és kémiai előadó, szertárak, vetítők, munkafüzet, tankönyv, térképek,
diák, videofilmek, cd-romok, Projektor

Kiemelt célok és feladatok:
Az év legfontosabb eseménye az őszi, november 20-i, Egészség-nap volt. Az egészséges életmódra
nevelés mellett ez évben is kiemelt célul tűztük ki a környezetvédelemre való nevelést és a
természettudományos látásmód kialakítását a tanulóknál. Felhívtuk a figyelmüket több területen is az
energiával való spórolásra.
A tehetséges gyermeket külön pályázatokon indítottuk el, a tanórákon differenciált feladatokat is kaptak.

Mérések, értékelések:
Az évben fizika tantárgyból vizsgáztak a hetedikes tanulók. A vizsga három részből állt. A mennyiségek-
mértékegységekből volt egy táblázat, melyet ha vki nem tudott nem vizsgázhatott tovább. A második
részben egy számításos feladatot húztak a vizsgázok, és végül az előre megadott hét tétel közül egyet
kellett kifejteniük a tanulóknak. A tantárgyi vizsgák eredménye külön beadva.
Eredmények röviden (átlagok):
7.a   3,53
7.b   2,4
7.c   4,35

Versenyek, versenyeredmények:
Jelentkeztünk a szokásos országos versenyekre - (OPSZI által szervezett versenyek) .
Részt vettünk a Megyei Teleki Pál Földtan és Földrajz versenyen.
Továbbra is részt veszünk a Szitakötő-versenyeken /ökoverseny,folyóirat, stb/ és a Nutrikid-pályázaton.

Tanórán kívüli foglalkozások
1. Tehetséggondozás:

Tanórán differenciálva kapnak a tanulók feladatokat, otthonra szorgalmi feladatokat.



Több tanuló vállalta, hogy saját maga bemutasson érdekes kísérleteket az egész osztály előtt.

2. Felzárkóztatás:

3. Szakkörök:
A szükséges létszám hiányában nem indultak idén szakkörök.

Kapcsolattartás más munkaközösségekkel:
Az osztályfőnöki munkaközösséggel együtt segítettünk októberben és áprilisban a papírgyűjtés és az egész
félévben a tisztasági verseny lebonyolításában.
Kapcsolatban álltunk az alsós munkaközösséggel, többször bocsátottunk rendelkezésre számukra
eszközöket a kísérletekhez, szemléltetésekhez.

SWOT-elemzés
1. Erősségeink:
- megfelelő számú szakos tanár
- együttműködés a szakos tanárok között
- Digitális eszközök használata a tanórákon ( Tananyag digitalizálása)
2. Gyengeségeink:
- szakkörök indítása
3. Lehetőségeink:
- látogatások múzeumokba
- tehetséggondozás
- kooperatív csoportmunkák alkalmazása a tanórákon,
- internet használata iskolában és otthon
- egymás óráinak látogatása
4. Veszélyek:
- Heti egy óra, másfél óra kevés a hatékony tanuláshoz, a természettudományok háttérbe szorulnak
- Kevés jelentkező a szakkörökre

Egyebek:
Papírgyűjtő-hely pályázatot indítottunk februárban, minden osztály készített egy formás papírgyűjtőt,
amelyben a papírhulladékot tudjuk szelektíven gyűjteni.
Április 20-án, a Zimándy-napon, 2 állomáson a Földünkkel kapcsolatosan játékos, interaktív feladatokat
oldhattak meg a tanulók. Örömmel vettük az Energia-őrjárat most már gyakori járőrözését. Ők minden
nap ellenőrzik a negyedik óra elején, hogy nem maradt-e felkapcsolva villany a folyosókon és a
mosdókban ill., hogy el vannak-e zárva a csapok.

Törökbálint, 2011. június 8.

……………………………………………
Munkaközösség-vezető aláírása

Több tanuló vállalta, hogy saját maga bemutasson érdekes kísérleteket az egész osztály előtt.

2. Felzárkóztatás:

3. Szakkörök:
A szükséges létszám hiányában nem indultak idén szakkörök.

Kapcsolattartás más munkaközösségekkel:
Az osztályfőnöki munkaközösséggel együtt segítettünk októberben és áprilisban a papírgyűjtés és az egész
félévben a tisztasági verseny lebonyolításában.
Kapcsolatban álltunk az alsós munkaközösséggel, többször bocsátottunk rendelkezésre számukra
eszközöket a kísérletekhez, szemléltetésekhez.

SWOT-elemzés
1. Erősségeink:
- megfelelő számú szakos tanár
- együttműködés a szakos tanárok között
- Digitális eszközök használata a tanórákon ( Tananyag digitalizálása)
2. Gyengeségeink:
- szakkörök indítása
3. Lehetőségeink:
- látogatások múzeumokba
- tehetséggondozás
- kooperatív csoportmunkák alkalmazása a tanórákon,
- internet használata iskolában és otthon
- egymás óráinak látogatása
4. Veszélyek:
- Heti egy óra, másfél óra kevés a hatékony tanuláshoz, a természettudományok háttérbe szorulnak
- Kevés jelentkező a szakkörökre

Egyebek:
Papírgyűjtő-hely pályázatot indítottunk februárban, minden osztály készített egy formás papírgyűjtőt,
amelyben a papírhulladékot tudjuk szelektíven gyűjteni.
Április 20-án, a Zimándy-napon, 2 állomáson a Földünkkel kapcsolatosan játékos, interaktív feladatokat
oldhattak meg a tanulók. Örömmel vettük az Energia-őrjárat most már gyakori járőrözését. Ők minden
nap ellenőrzik a negyedik óra elején, hogy nem maradt-e felkapcsolva villany a folyosókon és a
mosdókban ill., hogy el vannak-e zárva a csapok.

Törökbálint, 2011. június 8.

……………………………………………
Munkaközösség-vezető aláírása

Több tanuló vállalta, hogy saját maga bemutasson érdekes kísérleteket az egész osztály előtt.

2. Felzárkóztatás:

3. Szakkörök:
A szükséges létszám hiányában nem indultak idén szakkörök.

Kapcsolattartás más munkaközösségekkel:
Az osztályfőnöki munkaközösséggel együtt segítettünk októberben és áprilisban a papírgyűjtés és az egész
félévben a tisztasági verseny lebonyolításában.
Kapcsolatban álltunk az alsós munkaközösséggel, többször bocsátottunk rendelkezésre számukra
eszközöket a kísérletekhez, szemléltetésekhez.

SWOT-elemzés
1. Erősségeink:
- megfelelő számú szakos tanár
- együttműködés a szakos tanárok között
- Digitális eszközök használata a tanórákon ( Tananyag digitalizálása)
2. Gyengeségeink:
- szakkörök indítása
3. Lehetőségeink:
- látogatások múzeumokba
- tehetséggondozás
- kooperatív csoportmunkák alkalmazása a tanórákon,
- internet használata iskolában és otthon
- egymás óráinak látogatása
4. Veszélyek:
- Heti egy óra, másfél óra kevés a hatékony tanuláshoz, a természettudományok háttérbe szorulnak
- Kevés jelentkező a szakkörökre

Egyebek:
Papírgyűjtő-hely pályázatot indítottunk februárban, minden osztály készített egy formás papírgyűjtőt,
amelyben a papírhulladékot tudjuk szelektíven gyűjteni.
Április 20-án, a Zimándy-napon, 2 állomáson a Földünkkel kapcsolatosan játékos, interaktív feladatokat
oldhattak meg a tanulók. Örömmel vettük az Energia-őrjárat most már gyakori járőrözését. Ők minden
nap ellenőrzik a negyedik óra elején, hogy nem maradt-e felkapcsolva villany a folyosókon és a
mosdókban ill., hogy el vannak-e zárva a csapok.

Törökbálint, 2011. június 8.

……………………………………………
Munkaközösség-vezető aláírása



Beszámoló tanév: 2010/11

Munkaközösség neve Testnevelés
Munkaközösség vezető neve Papp Ildikó

egy
Személyi és tárgyi feltételek
1. Személyi feltételek: Megfelelőek. Két tanár és egy gyógytestnevelő tanár végzi munkáját.

2. Tárgyi feltételek: Tanmenetünkkel egyeztetett eszközkészlettel rendelkezünk. Az esetlegesen
hiányzó tárgyakat pótoljuk.

Kiemelt célok és feladatok:A rendszeres testmozgás, mint igény, és mint gyakorlat is
megvalósulhasson iskolánkban .Változatos házi bajnokságok szervezése és versenyeztetés különböző
sportágakban.

Versenyek . Október hónapban iskolánk tanulói,tanárai elindultak a hagyományos Kerekdomb-
futáson és megnyertük ismét a kupát...Külön öröm hogy nemcsak mennyiségbeli győzelmet
arattunk, de tanulóink dobogós eredményeket  is elértek .November hónapban zsinórlabda-
bajnoksággal kezdtük a házi bajnokságok sorozatát és 5. 6. és ,a 7.évfolyamokon befejeztük .A
nyolcadikosokét a felvételi előkészítők miatt későbbre halasztottuk . Decemberben
teremlabdarúgásban indultunk a diákolimpia keretein belül .A III. korcsoporttal már az első
körben kiestünk, de a IV. korcsoportos fiukkal a harmadik selejtező .körig jutottunk,majd itt
második helyezést értünk el .Ez bármilyen szép eredmény volt a továbbjutáshoz nem volt elég . ,A
mini kosarasokkal  Mikulás kupán vettünk részt és első helyezést értünk el. .Januárban két sportág
bajnokságát kezdtük el .A fiúk labdarúgásban , majd fiúk-lányok teremhokiban versenyeztek . A
lányok labdarúgó bajnoksága is a sikeresek közé tartozott. A mini kosarasokkal további szép
eredményeket értünk el. Mindkét tavaszi versenyt megnyertük .Májusban részt vettünk a TTC
labdarúgó válogatásán. Remélhetőleg növekedni fog a rendszeres edzésre járók száma.
.
..

.

1. Tehetséggondozás: Szinterei a szakkörök.

2. Felzárkóztatás:



3. Szakkörök:Aerobik, játékos torna, labdarúgás, kézilabda,zsinórlabda

Kapcsolattartás más munkaközösségekkel: a természettudományi és az osztályfőnöki
munkaközösséggel szerveztünk közösen programokat.

SWOT-elemzés
Erősségeink. Közösen megfogalmazott elvárások teljesítése egymás és tanulóink felé.

1. Gyengeségeink: Következetesség nem mindig érvényesül.

2. Lehetőségeink: Más sportágak választása a következő tanév szakköri munkájában.

3. Veszélyek: A tömegsport testnevelés órák.

Törökbálint, 2011. június

……………………………………………
Munkaközösség-vezető aláírása



Év végi beszámoló                                                                                     tanév: 20010/11

Munkaközösség neve Osztályfőnöki
Munkaközösség vezető neve Szűcs Sándor

Személyi és tárgyi feltételek
1.Személyi feltételek:

Osztályfőnökök: 5. a: Ujszászi G. 7. a: Lengyelné T. Á.
5. b: Kárpátiné H. T. 7. b: Kaszap D.
5. c: Gyuricza A. 7. c: Szkiba I.-né

6. a: Balogh Zs. 8. a: Papp I.
6. b: Palkó B. 8. b: Izsák D.
6. c: Baki O. 8. c: Szűcs S.

Osztályfőnök helyettesek: 5. a:. Brindza E. 7. a: Palkó B.
5. b: Kaszap D. 7. b: Tárainé M. R.
5. c: Baki O. 7. c: Farkasné J. B.

6. a: Papp I 8. a: Szkiba I.-né
6. b: Tóth Zs. 8. b: Lengyelné T. Á.
6. c: Izsák D. 8. c: Kárpátiné H. T.

2. Tárgyi feltételek: könyvek, videó kazetták (szexualitás, szenvedélybetegségek), osztályfőnöki
kézikönyvek, segédletek

Kiemelt célok és feladatok: végzős diákok beiskolázása, búcsúztatása, ünnepeinkre, hagyományainkra
méltó módon való megemlékezés, osztálykirándulások, erdei iskolák megszervezése, lebonyolítása

Mérések, értékelések: –-

Versenyek, versenyeredmények:
Papírgyűjtés:

Ősz: 1. hely: 4.a (966kg) Tavasz: 1. hely: 2. a  (2327 kg)
2. hely: 2.b (923kg) 2. hely: 2. b (2154 kg)
3. hely: 8.b (866kg) 3. hely: 1. b (1930 kg)

Tisztasági verseny:
I. félév: 1. hely: KIS. II. félév: 1. hely: Kis II

2. hely: 5.a, 6.a 2. hely: 5. b
3. hely: 6.b, 7.c 3. hely: 7. b

Tanórán kívüli foglalkozások : Kirándulásokat, szabadidős foglalkozásokat az osztályfőnökök



egyénileg szervezik.
1. Tehetséggondozás: –

2. Felzárkóztatás: –

3. Szakkörök: –

Kapcsolattartás más munkaközösségekkel: Az ünnepeink megszervezésében a magyaros
munkaközösséggel, a Kerekdomb futás megszervezésében a testnevelés, a papírgyűjtésben a
testnevelés, a matematika, a szelektív hulladékgyűjtésben és a projektnap lebonyolításában a
természettudományos munkaközösség volt segítségünkre.

SWOT-elemzés
1. Erősségeink:

- Jó a kapcsolat a vezetéssel és egymás között is.
- kiváló csapatmunka.
- Egymás munkájának kölcsönös tisztelete, segítése
- Programok, rendezvények színvonalas megszervezése.
- Gyermekcentrikus, lelkiismeretes munkavégzés.
- Környezettudatos gondolkodás

2. Gyengeségeink:
- Határidőket nem mindig tartjuk be.
- Naplók vezetésében vannak hiányosságok
- Nem vagyunk egységesek a fegyelmezésben, valamint a házirend betartásában

3. Lehetőségeink:
- Közös programok
- Munkamegosztás
- Előadások, továbbképzések
- Új kormányzati elképzelések

4. Veszélyek:
- Osztályfőnöki óra hiánya
- Fegyelmezési lehetőségeink korlátozottsága.
- A tanulók egyre gyakrabban megsértik a nevelők személyiségi jogait.
- Társadalmi megbecsültségünk csökkenése.

. - Adminisztráció növekedése.
- Az egység hiánya.

Egyebek:
Vállalt feladatainkat többségében teljesítettük. A tanári ügyelettel idén kevesebb probléma volt. A

kollégák többsége komolyabban vette a feladat ellátását, időben jelezték felém, ha nem tudtak ügyelni.
Néhány esetben azonban előfordult, hogy csak később ért valaki az ügyeleti helyére, és az utolsó
szüneteket, már nem mindenki vette olyan komolyan. A diákügyeletet sikerült elindítani, de diákjaink nem



túl nagy lelkesedéssel vettek részt benne. Egyszer minden osztály többé –kevésbé ellátta a munkát, de már
a második körben nem nagyon találtak az osztályfőnökök vállalkozó szellemű diákokat, így a második
félévben már nem erőltettük tovább a diák ügyelet ellátását

A tisztasági versenyt folyamatosan ellenőrizte, értékelte Kárpátiné H. Teréz. A tantermek tisztasága
még sok esetben kívánnivalót hagy maga után különösen az utolsó órák után. A tantermek dekorálására
nem minden osztály vigyáz, év végére már kevésbé otthonos néhány tanterem..

Az ÖKO-iskola cím megtartásáért tett erőfeszítéseinket diákjaink az idén is elfogadták, segítették.
A PET palackos hulladéktárolóink folyamatosan megtelnek, s a papírgyűjtésben is szépen szorgoskodtak a
tanulók és szüleik, rekord mennyiséget gyűjtöttek. Az őszi gyűjtés is kiemelkedő volt, de tavasszal minden
rekordot megdöntöttek diákjaink. A karbantartóknak köszönhetően elkészült komposztálónk is.
Remélhetően nem fog üresen állni.

A szelektíven gyűjthető anyagokat bemutató tabló elkészült, kihelyezésre került, miként az
energiatakarékosságra, illetve víztakarékosságra figyelmeztető táblák is. Tanulóink elkészítették a
papírgyűjtésre alkalmas tárolókat, s az osztályok kezdik megszokni, hogy abba gyűjtsék a papírhulladékot.

Az egészségnapi projektet szorosan együttműködve szerveztük meg a természettudományos
munkaközösséggel. Az egész felső tagozatot megmozgató rendezvény a tanulók visszajelzései alapján igen
sikeresnek mondható.

Az iskola védőnője nagyon lelkiismeretesen, felkészülve, osztályonként fél csoportnak tartott
felvilágosító foglalkozásokat

Diákjaink szórakoztatását szolgálta a Mikulás ünnepség, valamint a farsang is. A rendezvények
elérték céljukat, akik részt vettek, jól érezték magukat.

Az új módon szervezett Zimándy-nap jobban sikerült az eddigieknél. Nem voltak csellengő
tanulók, diákjain fegyelmezetten, lelkesen küzdöttek. .

Nyolcadikos tanulóink beiskolázással zömében megtörtént, egy-két tanulónk sorsa kérdéses, várjuk
a visszajelzéseket.

Az osztálykirándulásokat lebonyolítottuk, negatív visszajelzés sehonnan nem érkezett. A ballagás
szervezése folyamatban van.
Az ünnepeink, megemlékezéseink az eddig megszokott magas színvonalon lettek megszervezve,
lebonyolítva.

Néhány vállalt feladatunkat nem teljesítettük, részben anyagi okok, részben időjárási nehézségek
miatt.

Mellékletek megnevezése:

Törökbálint, 2011. június 7.

……………………………………………
Munkaközösség-vezető aláírása



Beszámoló tanév: 2010-11

Munkaközösség neve Napközis munkaközösség
Munkaközösségvezető
neve

Stánicz István Lászlóné

Tanulócsoportok irányultsága, létszáma

csoport terem osztályok nevelő végzettség létszám

1. 3 1.a  1.c Serdült Zita tanító 21

2. 114 3.c  3.d Kalmár
Petra

hittanár 18

3. 6 4.e, 4.a Pócsik
Gusztáv
Norbert

tanító 31

4. 8 2.c, 4.c Stánicz
Angéla

szociálpedagógus 28

5. 7 2.a, 2.d Nagy Adél tanító 27

6. 4 3.a, 3.d Terenyiné
Horváth
Dulcinea

tanító 25

7. 5 Spec.csoport,
2.d, 4.d

Décsi Csaba szociálpedagógus 18



Idén  csökkent a napközis gyermekek száma, ennek következtében csökkent a napközis csoportok

száma is. Ennek oka, hogy egy osztállyal kevesebb indult, és az iskolaotthonos osztályokból sem

kerültek hozzánk a gyerekek. Az évet 168 napközis tanulóval kezdtük, félévkor 165, évvégén 166

tanulóval zártuk.

A napközis munkaközösség 2010-2011-es évi munkájának értékelése

Munkaközösségünkre a tanév során jellemző volt, hogy jó hangulatban, baráti légkörben, egymást

segítve végeztük feladatainkat.

A gyerekek tervszerű foglalkoztatása egyre fontosabb a mai rohanó világban.

Igyekeztünk a napköziben, lehetőségeinkhez mérten, egy meleg, biztonságos, második otthont nyújtani,

mely megad minden lehetséges segítséget, melyet tanulóink igényelnek.

Fő célunk az volt, hogy segítsük az eredményes nevelő-oktató munkát, ahol az egyre bővülő szülői

elvárásoknak is próbáltunk megfelelni. Egyre több diákkal egyénileg kellet foglalkoznunk. Azt

tapasztaltuk, hogy egyre nagyobb szükség van a pedagógus figyelmére és szeretetére.

Igyekeztünk a tanulási időt hatékonyan eltölteni. Az írásbeli feladatok elkészítésén és a szóbeli elméleti

feladatok elsajátításán kívül a gyengébb tanulók felzárkóztatására is nagy hangsúlyt fektettünk.

Szülői értekezleteken, fogadóórákon egyeztettük a szülőkkel céljainkat, feladatainkat, elvárásainkat.

Nagy gondot fordítottunk a nevelésre. Az iskolai Házirend szabályait, viselkedési normáit ismertettük a

tanulókkal, betartását ellenőriztük. Minden csoport kialakította a Házirendnek megfelelő, egységes

szempontok alapján működő értékelési és felelősi rendszerét.

A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulókat fokozott figyelemmel kísértük, segítettük.

E téren rendszeresen tartottuk a kapcsolatot az osztályfőnökökkel.

A szabadidő hasznos eltöltésére törekedtünk, sok-sok programot kínálva a kollégák által.

Szeptemberben megrendeztük a tanévnyitó palacsinta-partyt.

Októberben őszi faleveleket, terméseket gyűjtöttünk az erdőben.



Novemberben A Mezőgazdasági Múzeumban voltunk, megtekintettük a „sivatag interaktív kiállítást”

Decemberben mézeskalácsot sütöttünk, díszítettünk.

Januárban csoportonként szánkózni voltunk.

Februárban álarcokat készítettünk a közelgő Farsangra.

Márciusban a Csodák Palotájában voltunk a gyerekek nagy örömére.

Áprilisban megrendeztük a  Húsvéti vásárt, melynek bevételéből a következő évi játékainkat szeretnénk

fejleszteni ill. a kézműves foglalkozásokhoz szükséges anyagokat finanszírozzuk.

Aktívan részt vettünk a Zimándy-nap lebonyolításában.

Májusban anyáknapi ajándékokat készítettünk, és segítettük az osztályfőnökök munkáját az anyáknapi

műsor előkészítésében.

Június elején tanévzáró paprikáskrumpli-partyt rendeztünk, bár az eső elmosott minket, nagyon jól

éreztük magunkat.

Aktív résztvevői voltunk a „Mese-rét projectnek”.

A szabadidőben lehetőséget nyújtottunk az önfeledt játékra, örömre az élményszerzésre.

Nagy hangsúlyt fektettünk a tanulók egészséges életmódra való nevelésére, környezettudatos

magatartásuk kialakítására, fejlesztésére, az egészséges táplálkozásra, a mindennapos testmozgásra.

A gyerekeknek rengeteg a délutáni „egyéb” elfoglaltsága. Ezeket elég nehéz volt követni, de

megpróbáltuk helyesen és jól irányítani.

Törökbálint, 2011. június 4. Stánicz István Lászlóné



Beszámoló tanév: 2010 / 11

Munkaközösség neve Tanulószobai munkaközösség
Munkaközösség vezető neve Izsák Bálint István

Személyi és tárgyi feltételek

1. Személyi feltételek: 7 pedagógus alkotta a munkaközösséget.

A második félév során ugyanúgy, mint az első félévben, amellett, hogy különböző szakos
kollegákból tevődött össze a munkaközösség - mely tény eredményeként hatékonyan lehetett
felkészíteni diákjainkat a különböző tantárgyakban - nagymértékben meghatározta
munkánkat az a fajta munkamorál, mely lehetőséget adott arra, hogy tanulóinkat a lehető
legjobban, a szakma valamint az iskola vezetőségének elvárásaihoz igazodva tanítsuk,
fejlesszük, illetve őket a különböző mérésekre felkészítsük ( kompetencia mérés ).

2. Tárgyi feltételek:

 A csoportok által használt tantermek megfelelőek voltak. ( 107, 203 )

 Nagy segítséget nyújtott ebben a félévben is a számítógépes terem használata, mind a
tanulásban, mind a szabadidő hasznos eltöltésében.

 Mindkét tanteremben a szekrények megfelelőek voltak, a jövőben viszont előnyt jelentene, ha
mindkét tanterem szekrényeit tudnánk zárni, a már megvásárolt ill. ajándékba kapott
képességfejlesztő játékaink, könyveink megőrzése érdekében.

3. Kiemelt célok és feladatok:

 Külön kiemelném a természettudományos -, valamint a humán tárgyaknál a tanulásban való
segítést, felzárkóztatást és lehetőség szerint a korrepetálást. Ezen kívül magyar tantárgyakból
a versek, és mindenekelőtt a Himnusz megtanítását, emellett a többszöri szövegértés –
teszteket és fejlesztést, valamint matematika és  kémia tantárgyakból a kiemelkedő
felkészítést, történelem és német nyelv tantárgyakból a tanulásban való segítséget!

 A kollegák között a kapcsolattartás véleményem szerint megfelelő volt, a javaslatokat,
tapasztalatainkat megosztottuk egymással. A második félévben is, valamint a tavalyi tanítási
évet folytatva jó együttműködés mellett dolgozott a munkaközösség, ami nagyban segített az
esetlegesen felmerülő problémák megoldásában.

 A tanulók a kötelező házi feladatok megoldása mellett, napi rendszerességgel a különböző
természettudományos -, valamint humán tárgyaknál az előző tanévhez  ill. félévhez hasonlóan
továbbra is „témaköröket” dolgoztak ki írásban, amit lehetőség szerint szóban is
felmondtak, ezzel is jobb felkészülést biztosítva a témazáró dolgozatokra.



 Célunk volt továbbá ebben a félévben is, hogy a gyermekek a tanuláson kívül játékos
kikapcsolódásban is részesülhessenek.

 Jelenléti – és leckefüzetet vezettünk mindkét csoportban.

 A tanulók leckefüzeteit aláírtuk, illetve jeleztük, hogy mely feladatokat oldotta meg a tanuló a
foglalkozás keretein belül és mely feladatokkal szükséges még otthon foglalkozni.

4. Mérések, értékelések:

 A tanulók foglalkozásokon való részvétele az előző félévhez hasonlóan alakult, mely magas
részvételi arányt mutatott:



 illetve a II. csoportban is:

5. Versenyek, versenyeredmények:

 A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Budaörsi Kirendeltség által szervezett
Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyen általános iskolai kategóriában tanulószobás
csapatunk ( Balotai Márió 7.a, Tóth Zsombor 7.c, Varga Patrícia 6.a, Yilmaz Fatime 6.c és
Bordos Márton 6.a ) VIII. helyezést ért el. ( 2011. április 15. )

 A „My GPRS” , Zimándy az én zöld iskolám ÖKO – rajzpályázatunkon az I. csoportban

I. Balogh Sára  5.a
II. Császár Gabriella 5.b

III. Sitku Réka Boglárka 5.b és Balogh Ágnes 5.b tanulók, valamint a II. csoportban

I. Pótor Anett 6.c
II. Toma Dániel 6.c és
III. Tóth Zsombor 7.c osztályos tanulók nyerték a helyezéseket. ( 2011. január 10. )



6. Tanórán kívüli foglalkozások

1. Tehetséggondozás:

A tehetséges gyerekeknek lehetőségük adódott ebben a tanévben is a különböző
tantárgyakban a folyamatos fejlődésre, többek között a kidolgozott témák, a szövegértési –
ill. matematikai feladatsorok elkészítésével.

2. Felzárkóztatás:

A szaktanárok egyéni fejlesztő munkáinak köszönhetően a felzárkóztatás folyamatában is
részt tudtunk venni.

3. Szakkörök:

A tanulók mintegy 80 %-a járt továbbra is hetente egy - vagy több alkalommal
szakkörökre. Sok tanuló élt a lehetősséggel és részt vett a különböző sportfoglalkozásokon és
rendezvényeken. Sok diák  járt ezen kívül idén is külön fejlesztésre, korrepetálásra valamint
különórákra.

7. Kapcsolattartás más munkaközösségekkel:

1. Osztályfőnöki munkaközösség: Az osztályfőnökökkel való kapcsolattartás fontos része volt
továbbra is munkánknak.

2. Segítő – pedagógiai munkaközösség:

Heti két alkalommal ( hétfőn és szerdán fél óra ) a II. csoport tanulói ( Balotai Márió 7.a,
Tóth Zsombor 7.c és Széperdei – Farkas Valentin 7.a osztályos tanulók ) segítettek a
munkaközösség tanulóinak a korrepetálásban.

8. SWOT-elemzés

Erősségeink:

1. Személyi – és tárgyi feltételek.
2. Együttműködés más munkaközösségek pedagógusaival és a szülőkkel.
3. A témazárókra történő aktív felkészülés
4. Változatos szabadidő eltöltési lehetőségek. ( Játékok, udvari játékok és számítógépterem –

használat )
5. Ülésrend és teremfelelősök kijelölése
6. Könyvtárhasználat
7. A kompetencia mérésekre való aktív felkészülés ( szövegértés, matematika )



Gyengeségeink:

1. A napi, tényleges házi feladatok illetve az írásbeli házikon kívüli szóbeli feladatok pontos
kiderítése.

2. A tanulók tanulásra való motiválása, a magatartásproblémák leküzdése.
3. Az olvasás megszerettetése.
4. A szakkörökön, korrepetálásokon való tényleges részvétel ellenőrzése.

Lehetőségeink:

1. Nyelvvizsgára ill. felvételire történő „elő” – felkészítés
2. A hatékony tanulás segítése: A lényegkiemelés, olvasási készség fejlesztése játékos

feladatokkal.
3. Napi tanulási szokás kialakítása

Veszélyek:

1. A szakkörökre, délutáni elfoglaltságra, korrepetálásra járók esetleg nem oda mennek,
ahova indultak!

2. Igazolatlan hiányzások.
3. A magatartásproblémák gyakorisága.
4. A különböző időpontokban zajló délutáni programok és/vagy különórák nagyban

hátráltathatják a zavartalan tanulás lehetőségét .

Mellékletek megnevezése:

Törökbálint, 2011. június 4.

……………………………………………
Munkaközösség-vezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2009-2010

Foglalkozás megnevezése
„hátiskola”

Foglalkozásvezető neve Kertai Julianna

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a foglalkozás?
1-8 osztály
Időtartam, gyakoriság:
Heti  1x1 vagy 2x1 óra, egyéni esetekben heti 3 x1ó csoportban, vagy egyéni
foglalkozáson.
Szeptemberben az iskola diákjainak állapotfelmérése és csoportbeosztása
megtörtént.
Az iskolaorvosi szűrő vizsgálat eredményéről az év folyamán részletekben
kaptam értesítést
Az órarendbe illesztve, illetve délutáni időpontban tartott csoportos és egyéni
foglalkozásokon kívül tartott „hátiskola” mellett az alsó tagozaton 11
gyermeknek mozgásfejlesztő foglalkozást tartottam Ayres eszközökkel.
Az idei évben 9diák vehetett részt speciális gimnasztikán, 3D Skoliosis módszer
szerint.
Az alsós munkaközösség szervezésében sorverseny rendezése 1-2. és 3-4.
évfolyamon.
A Zimándy napon az alsós évfolyamon az akadályverseny szervezése.
Akadálypálya a „Meseréten”
Az „ovi suli” keretei között mozgásfejlesztő foglalkozás

Célkitűzések és feladatok:
Jelentős tartáshibával, gerincbetegséggel egyéb mozgásszervi elváltozással
rendelkező gyermekek kiszűrése, az elváltozások korrigálása illetve
rögzülésüknek megelőzése.
Egyéni 3D scoliosis módszerrel, megfelelő feltételek esetén korrekciós
gimnasztika.
Mozgásfejlesztés, valamint az órák keretein belül egészségnevelés.

Tanulói vélemények összegzése:
A feladatok nehezek és fárasztóak, többet szeretnének játszani, nehéz a
testnevelési óra, vagy az udvari játék helyett a „hátiskolai” foglalkozásokon
részt venni.
Nagyobb örömmel végzik a gyakorlatokat érdekes gimnasztikai eszközökkel, pl.
fittbal, softbal, billenő tányér, stb.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek.
Jó és érdekes tornaeszközök.
Jó az együttműködés a munkatársak legnagyobb részével.
Új módszer bevezetése: 3D Scoliosis terápia Schroth módszer szerint
2. Gyengeségek.
Az iskolaorvossal gyenge az együttműködés.



A kapacitás hiány, A foglalkozás heti 1 alkalom nem eléggé hatékony.
Nehéz a nagyon nagy létszámú kiszűrt tanulók közül azokat beosztani a
foglalkozásra, akiknek leginkább szüksége van rá.
Több mozgásfejlesztő órára lenne szükség.
A nagy létszámú, életkor és mozgásszervi elváltozások tekintetében vegyes
csoportok.
Sok szakkör és délutáni elfoglaltság miatt nehéz az órarend kialakítása.
Az igazolatlan hiányzások kezelése nem egyértelmű.

3. Lehetőségek.
Az iskolaorvossal történő együttműködés javítása.
Ismeretterjesztés. Az iskolában azzal, hogy a gyermekkel rendszeresen és
folyamatosan van lehetőség a kapcsolattartásra, szükség esetén jó lehetőség van
arra, hogy az ingadozó gyereket meggyőzzem arról, milyen fontos a gyakorlatok
végzése. Szülői értekezlet bevezetése. Testnevelő tanárokkal, tanítónőkkel,
osztályfőnökökkel való jó együttműködés. A nagyon nagy számban jelentkező
lúdtalp és tartáshibák miatt bizonyos gyakorlatok beiktatása a testnevelés órák
anyagába.
A terápiás módszerek bővítése / Ayres/
4. Veszélyek.
Fokozott balesetveszély a magas létszám és a foglalkozás eszközei miatt.
A nagy létszám miatt a foglalkozásokra esetleg nem kerül be olyan gyermek,
akinek nagy szüksége van rá.
A tanuló nem jár el rendszeresen a foglalkozásokra és mozgásszervi állapota
romlik.

Törökbálint, 2011-06-16. június 15.

Kertai Julianna,
gyógytornász - gyógytestnevelő

Új célkitűzések és irányok:
Foglalkozások szervezése pl elhízott, magas vérnyomásos, vagy asztmás
gyermekek számára is.
Intenzívebb együttműködés az egészségnevelési programmal. Szülői értekezletek
szervezése.
Továbbképzéshez támogatás szerzése./ Ayres/



Beszámoló Tanév: 2010-11

Szakkör megnevezése Bokréta utánpótlás
Szakkörvezető neve Kátai Boglárka

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
4. évfolyam
Időtartam, gyakoriság: heti két óra

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
A szakkör azzal a céllal indult, hogy azok a gyerekek, akik kedvüket lelik a néptánc örömében, népi
játékokban együtt táncolhassanak az előző évekhez hasonlóan. A néptánc olyan ismereteket közöl
amelyek szóban nehezen, vagy egyáltalán nem adhatók át.

Tanulói vélemények összegzése:
A gyerekek szerették ezt a szakkört. Hétről hétre nagy örömmel jöttek. Kedvükre voltak és újabb
kihívást jelentettek a még nem ismert megtanulandó táncok.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek: A szakkörön résztvevő gyerekek sokat fejlődtek az év során. Sok új tánclépés,tánc
ismeretével lettek gazdagabbak.
2. Gyengeségek -
3. Lehetőségek:
A közös tánc, a játék mindig formálóan hat egy  közösségre. A gyermekek társas fejlődését segíti elő. A
résztvevők megtanulnak magukra és egymásra figyelni, fegyelmezetten dolgozni, egy közös cél
eléréséért küzdeni.
4. Veszélyek:
Fontos, hogy a gyerekek önként és örömmel jöjjenek a szakkörre, és ne a szülő ráhatása miatt. Hiszen
ezt csak örömmel lehet végezni. Mozgásos óráról van szó, amely balesetveszélyekkel teli. Éppen ezért
nagyon kell figyelni egymásra.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
A néptánc öröme, a mozgás érzeteinek megtapasztalása.

Törökbálint, 2011. június 10.
………………………………………………..

szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2010-11

Szakkör megnevezése Bokréta néptánc szakkör
Szakkörvezető neve Udvarhelyi Ildikó

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás 1.-8. évfolyam
Időtartam, gyakoriság: 1-2.évfolyam – 3 csoport heti 1-1, 3.,4.évf. heti 2-2 óra,felső heti 4 óra

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
Az alsó tagozatos néptáncos munka ebben az évben tovább javult, ez megmutatkozott abban is, hogy a
szakkörösök száma változatlanul magas, a Bokrétások idén –az első osztályosokkal együtt—mintegy
13o-an voltak.
Az idei évet önálló műsorral zártuk „BokrétaÜnnep” címen. A legkisebbtől a legnagyobbig mindenki
megmutathatta, milyen ügyesen boldogul már a néptáncok világában. A közel másfél órás műsor
Munkácsy Mihály Művelődési Házban volt teltházzal. Minden szakkörös fellépett, sőt a régi diákjaink
közül is részt vettek páran. A műsorra vendég fellépőt is hívtunk a Törökbálinti Hagyományőrző
Tánccsoport személyében.
A néptáncosok szakköri életéből sem maradhatott el a szórakozás, melyet a különféle játékok, a
rövidebb moldvai és skót táncok valamint az erdélyi anyagban a polgári táncok jelentették.
Hangsúlyt helyeztünk a népi ünnepek, szokások megismerésére is. A korosztályoknak megfelelő
szinten foglalkoztunk a különböző szokásokkal, főként a karácsonnyal, a húsvéttal és a farsanggal.
1-2. évf. A gyerekek sok népi játékon és apróbb ill. hosszabb táncos etűdön –főként dunántúli, német
és moldvai táncon-- keresztül közelebb kerültek a népi kultúrához, miközben mozgáskultúrájuk is
sokat fejlődött. Az másodikosok egy német ovival közös programon szerepléshez is jutottak.
3. évf. A heti két óra már több táncot jelentett a számukra (főként az év vége felé). A játékosság azért
még megmaradt. A tanulók a szakköri foglalkozásokon a dunántúli táncokkal ismerkedtek meg. A
3.osztályosok szerepeltek a karácsonyi műsorban.
4.évf.+felső A nagyobb tanulók már intenzívebb munkát végeztek. Tovább ismerkedtek a magyar
nyelvterület táncaival. Ebben a tanévben a 4.osztályosoknak a széki, szatmári, a felsősöknek a
bonchidai táncok jelentették az anyag magvát. A fiúk összevontan ismerkedtek a mezőségi férfi
táncokkal. Természetesen idén sem maradhattak el a moldvai és a sváb táncok sem.
Az év folyamán több iskolai és városi műsorban is szerepeltek.

Tanulói vélemények összegzése:
A szakköri tagok lelkesen kezdetek munkához és ez a legtöbb gyereknél végig kitartott. A legtöbbjük
lelkesen vállalt volna több szereplést, csak egy-két gyerek volt, akinek a szereplések előtti intenzívebb
próba időszak nehezére esett.
Természetesen sokkal több játékot is szívesen vettek volna.
SWOT-elemzés

1. Erősségek:
- A gyerekek lelkesedése, jól motiválhatósága, megbízhatósága, munkabírása.
- Magas színvonalú szereplések és záró műsor.
- Magas szakköri létszám. Fiú arány növekedése.
- A nyári táborba menők nagy száma.
- Néhány szülő és kolléga támogató figyelme. Eszközellátottság. Alapítványok anyagi támogatása.
- A Bokréta honlap információ terjesztése. Képek mellett híreket és letölthető zenéket is találhatnak a

Bokrétások. Kezd ismert lenni a szülők körében is.



- Bekapcsolódás az ovi-suli programba
- A szakkörösök bevonása az német ovis tánc programba.

2. Gyengeségek
- A gyerekek délutánonként nagyon elfoglaltak voltak. A legtöbb Bokrétás zeneiskolába és más

szakkörökbe is jár. A magas létszámok miatt nehéz volt az egyeztetés.
- Az óraszám még mindig nem elég, egy-egy csoporttal időnként nehezen lehetett dolgozni, mert
nem lehetett jól elférni a teremben.

- Kevés volt a nyitott program, melybe a szülők és más tanulók is bekapcsolódhattak volna, pl.:táncház
táncvetélkedő, nyílt órák.

3. Lehetőségek:
- A csapatszellem tovább erősítése szakkörön kívüli közös programokkal.
- Más táncművészeti ágakba való kitekintés. Pl.: bemelegítésként showtánc jellegű mozgásanyag.
- Önálló szakkörzáró műsor.
- Több oktató bevonása a szakköri munkába, önálló feladatokkal is megbízva őket.
- Kifele nyitás: pl. nyitott táncház, táncvetélkedő
- Kapcsolatkeresés helyi cégekkel, esetleges támogatói viszony kiépítése

4. Veszélyek:
A szakköri tagok többsége nagyon elfoglalt, más vállalt kötelességeik is vannak. Fennáll annak a
veszélye, hogy belefáradnak a sok plusz munkába, esetleg a szakköri munka a tanulás rovására megy.
Egyes szülők csak szórakozásnak fogják fel a szakköri munkát, s esetenként gyermeküket ennek
megvonásával büntetik rosszabb tanulmányi munkájukért.
A magas létszám mellett egy ember nem tudja a teljes szakköri munkát kezében tartani.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
Lehetőség szerint folytatni kell a megkezdett munkát. A tagok munkakedvét és érdeklődését ébren kell
tartani. A játékosságot és a jó hangulatot célszerű megőrizni.
Közösség erősítés szakkörön kívüli közös programokkal. Pl. táncszínház látogatás, kirándulás,
táncház…

Törökbálint, 2011. június 13.

Udvarhelyi Ildikó
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2010-11.

Szakkör megnevezése Origami
Szakkörvezető neve Hegedüsné Garda Éva

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?

A szakkörön a második évfolyam tanulói vettek részt.
Időtartam, gyakoriság:

Hetente 45 perc az első félévben

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:

A kézügyesség, memória és a figyelem fejlesztése.

Tanulói vélemények összegzése:
Az év elején 10 tanulóval indult a szakkör, majd látva a tagok lelkesedését további 3 tanuló iratkozott
be. Szívesen vettek részt a közös hajtogatásban és ügyesen értelmezték a hajtogatási leírásokat.

SWOT-elemzés
1. Erősségek:

 Lelkesedés
 Kézügyesség
 Figyelem, memória

2. Gyengeségek:
 Türelmetlenség, a kudarctűrés hiánya
 A kézügyesség fejletlensége

3. Lehetőségek:
 Egyszerű formák elkészítése, gyors sikerélményhez juttatva ezzel a tanulókat.
 A létszám maximalizálása, hogy mindenkire jusson idő
4. Veszélyek:

Év elején tanulóink nem mérik fel helyesen, hogy hány szakkör munkájába kapcsolódjanak be. Ez
szervezési nehézségekhez vezet és túlterheltté is teszi a gyerekeket.

5. Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
 Mesékkel a kézügyesség mellett a beszédkészség fejlesztése.

Törökbálint, 2011. június 15.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2010-2011

Szakkör megnevezése Felvételi előkészítő
Szakkörvezető neve Kaszap Diána

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?

8. évfolyam
Időtartam, gyakoriság:

Heti egy alkalommal, 45 perc

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:

A foglalkozás fő célja a minél eredményesebb felvételi lap megírása. Az utóbbi időben a kreatív
feladatokra, a szövegalkotásra és a szövegértésre került a hangsúly. Ennek következtében minél több
ilyen típusú feladat megoldása, a rutin elsajátítása és az idő takarékos beosztása a legfontosabb
célkitűzés.

Tanulói vélemények összegzése:

A tanulók igénylik a tanórán kívüli foglalkozásokat. A tananyag mennyisége nem teszi lehetővé az óra
keretein belüli felvételire való felkészült. A legtöbb tanuló nem elég motivált ahhoz, hogy egyedül
készüljön fel, ezért szükség van az effajta előkészítőre.

SWOT-elemzés
1. Erősségek:

 Feladatok sokszínűsége
 Egyéni foglalkozás a diákokkal
 Típusfeladatokra való felkészülés
 Takarékos időbeosztás
 Kisebb létszámú csoportban könnyebben felteszik kérdéseiket a tanulók

2. Gyengeségek

 A tanulók többsége nehezen vehető az önálló szövegalkotásra (plusz elfoglaltság a házi
feladatokon felül, amire ráadásul nem kap jegyet)

 Az írásbeli feladatok mellett elsikkad a szóbeli megnyilatkozás fontossága
 Időhiány: kevésnek bizonyul a 45 perc
 Mivel nem kötelező, rendszertelenül járnak a tanulók
 Felkészülés közepén vagy felvételi előtt pár alkalommal csatlakoznak a foglalkozáshoz

3. Lehetőségek:

 Nem csak központi, hanem speciális felvételi lapok kitöltése



4. Veszélyek:

 A megfelelő időpont kiválasztása, hiszen különböző időpontokban végeznek, illetve más
tantárgy előkészítő foglalkozásaira is járnak.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:

 Minél jobb eredmények elérése a felvételin
 A szóbeli felvételire is kellő időt fordítani

Törökbálint, 2011. június 15.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2010-2011

Szakkör megnevezése Édes anyanyelvünk
Szakkörvezető neve Szép Margit

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
2.b osztály tanulói

Időtartam, gyakoriság:
hetente

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
A magyar irodalmi tudásszint emelése, az olvasás megszerettetése, az anyanyelvi, helyesírási
készségek megalapozása, tehetségek gondozása, játékos feladatok, rejtvények megfejtése. A
Bendegúz versenyre való felkészítés, a szövegértés fejlesztése, gyakorlása. Emellett az olvasás
gyakorlása érdekes szövegek által.

Tanulói vélemények összegzése:
A tanulók jól érezték magukat, szerették ezeket a foglalkozásokat, főleg, ha keresztrejtvényt és
játékos nyelvi gyakorlatokat végeztünk. De nagyon szerették, ha érdekes szövegeket olvastunk fel
és az állatos ismeretterjesztő szövegek is elnyerték tetszésüket.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek:
A tehetséges gyerekek más irányba is fejlődhettek, nemcsak az órai anyaggal. Ellenőrizhették
tudásukat, nagy örömükre volt, ha a nehéz nyelvi játékokat sikerült megfejteni.
2. Gyengeségek
Még nem tudatosul második osztályban mindenkinek az ilyenfajta szakkör szerepe, néha
fáradtak voltak.
3. Lehetőségek:
A jövőben is jó lenne ehhez hasonló szakkört tartani, még jobban hangsúlyozva az olvasás
fontosságát.
4. Veszélyek:
A kevésbé tehetséges gyereknek is legyen sikerélménye. Ne legyen számonkérés jellegű az óra.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
Szeretném az olvasási készségüket magasabb szintre fejleszteni, a dramatizálásnak sokkal
nagyobb szerepet adni.

Törökbálint, 2011. június XX.



……Szép Margit…………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2010-11.

szakkör megnevezése Matematika tehetséggondozó

szakkörvezető neve Hegedüsné Garda Éva

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?

A negyedik évfolyamban tanuló diákok részére

Időtartam, gyakoriság: Hetente 45 perces foglalkozások

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:

Célom a Nemzetközi Kenguru Matematika Versenyre, Bolyai Matematika Csapatversenyre és a
Zrínyi Ilona Matematika Versenyre való felkészítés volt.
Középpontban a logikus gondolkodás fejlesztése állt. A „megszokottól” eltérő feladattípusok,
versenyfeladatok, értelmezésével, megoldásával ösztönöztem és kondicionáltam tanulóimat a
problémamegoldó gondolkodásra.
Legjobb eredményünk: A Kenguru Nemzetközi Matematika Versenyen Gyenes Dávid az előkelő 11. helyet
szerezte meg.

Tanulói vélemények összegzése:

Nagy lelkesedéssel mérték meg tudásukat a Bolyai Matematika Csapatverseny alkalmával, áprilisban a
Zrínyi Ilona matematika versenyen és a Nemzetközi Kenguru Matematika Versenyen.

SWOT-elemzés
1. Erősségek:

Rendszeresség és felkészültség.
A tantárgy témái, területei által adott izgalmas, érdekes és változatos feladattípusok.
A rendelkezésünkre álló könyvek, számítógépes programok, játékok, melyek a problémamegoldó gondolkodás
fejlesztését szolgálták.

2. Gyengeségek:

Figyelem és pontosság.
A verseny feladatai nagy figyelmet, összpontosítást igényelnek, melyre a 6. óra már nem alkalmas. A
feladatlapok megőrzése, megoldásuk pontossága még gyakran hagy kivetni valót.

3. Lehetőségek:

Csak a valóban jó képességű tanulók vegyenek részt ezen a nem kis megterhelést jelentő szakkörön és a
versenyen is. Folyamatos önálló feladatmegoldással és ellenőrzéssel lehet megfelelő rutint szerezni a
versenyfeladatokban. Csoportmunkák, páros munkaformák alkalmazása.



4. Veszélyek:

Magas létszám, hiányzó felszerelés (otthon hagyják, nem oldják meg a kiadott feladatokat), egyéb
szakkörök, zeneiskolai elfoglaltságok miatti lemorzsolódás.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:

Kevesebbet, alaposabban. Egyéni differenciálás alkalmazása, hogy a legtehetségesebb tanulókat
képességeiknek megfelelően fejlesszem.

Törökbálint, 2011. június 15.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2010-2011

Szakkör megnevezése Tehetséggondozás
Szakkörvezető neve Gyuricza Anita

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
6-7. évfolyam.
Időtartam, gyakoriság:
a tanév során heti egy alkalommal (33 foglalkozás).

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
Célkitűzések a tehetséggondozás foglalkozáson: felkészülés és eredményes részvétel a meghirdetett
tanulmányi versenyeken. Ezek az alábbiak voltak:
 Volf György Anyanyelvi Verseny
 Kazinczy-verseny (Pilisvörösvár)
 Iskolai helyesírás, illetve vers- és prózamondó verseny
 Területi vers-és prózamondó verseny (Páty)
 Megyei vers- és prózamondó verseny
 Területi prózamondó verseny (Bálint Márton Általános- és Középiskola)
 Simonyi Zsigmond Helyesírás Verseny
 Bendegúz Anyanyelvi Verseny

Az anyanyelvi versenyeken értek el kiemelkedő eredményeket a tanulók.
A Volf György Anyanyelvi Verseny helyezettjei:

6. évfolyamon II. helyezést ért el Czeglédi Gábor 6.c osztályos tanuló
7. évfolyamon V. helyezést ért el Süli Márk,

VI: helyezést ért el Hajnal Balázs 7.c osztályos tanuló.
Az iskolai helyesírási versenyen

6. évfolyamon III. helyezést ért el Éles Márton
7. évfolyamon II. helyezést ért el Király Bálint.

A Bendegúz Anyanyelvi Verseny megyei fordulóján II. helyezést, majd az országos döntőben III.
helyezést ért el Éles Márton 6.c osztályos tanuló.
Az iskolai vers- és prózamondó versenyen is eredményesen szerepeltek a tanulók.

Tanulói vélemények összegzése:
A foglalkozások segítették a versenyekre való felkészülést, a feladatok az adott verseny típusfeladataira
koncentráltak. A szakkör délutáni időpontja (I. félévben 7., II. félévben 6. óra) nehezítette a teljes
koncentrációt, odafigyelést, a tanulók fáradtnak érezték magukat.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek:

 lehetőség nyílik az egyéni foglalkozásra
 a versenyek típusfeladatai hangsúlyosabban segítik a felkészülést.



2. Gyengeségek
 a foglalkozást látogató tanulók gyakran más előkészítőre is járnak, így nehéz az időpontokat

összeegyeztetni
 a többféle területen is versenyző tanulók belefáradnak a versenyekre való felkészülésbe és az

azokon való részvételbe.

3. Lehetőségek:
 a versenyek körének bővítése
 a 7. évfolyamos tanulók felvételire való felkészítése.

4. Veszélyek:
 a foglalkozások időpontjának megválasztása nehézségekbe ütközik, mert többféle délutáni

elfoglaltsága van a kiemelkedő képességű tanulóknak
 a felsőbb évfolyamokra járóknak több kötelező tanórája van, s ez is nehezíti a megfelelő időpont

kijelölését.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
 A versenyeredmények bővítése, eredményesebb versenyeztetés.
 A versenyfeladatok mellett többször alkalmazzunk felvételi feladatokat az adott évfolyam

tudásszintjének megfelelően, így is segítve a tanulókat a felvételire való felkészülésben.

Törökbálint, 2011. június 15.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2010-2011

Szakkör megnevezése Aerobik
Szakkörvezető neve Papp Ildikó

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás? Alsó tagozatos lányok

Időtartam, gyakoriság heti egy óra:

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése: az aerobik alapjainak
ismerete, felkészülés gyakorlatok bemutatására

Tanulói vélemények összegzése: a lányok körében nagy népszerűségnek örvendett

SWOT-elemzés
1.  Erősségek: rendszeresség, mozgás kultúra fejlesztés

2. Gyengeségek következetlenség

3. Lehetőségek: csoportok bővítése, kiskorban a rendszeres mozgás megszerettetése

4. Veszélyek: mozgás szegény életmód

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában: versenyeken és bemutatókon való szereplés

Törökbálint, 2011. június 15.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2010-2011

Szakkör megnevezése Angol nyelvvizsga Basic
Szakkörvezető neve Kszel Adrienn, Dezső Anita

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
Hatodik évfolyam
Időtartam, gyakoriság:
Heti két óra

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
A Pitman nyelvvizsgára való sikeres felkészülés volt a cél. A próbanyelvvizsga jól sikerült, az
igazi nyelvvizsgára sajnos kevesen jelentkeztek. Annak eredménye nyár végére várható.

Tanulói vélemények összegzése: A gyerekek lelkesen jártak, lelkiismeretesen készültek az órán és
az órán kívül egyaránt. A csoport többsége angolból a kötelező órákon szépen szerepelt. Így ők
szerettek volna külső mérce alapján is megmérettetni. Nekik első nyelvvizsgájuk volt az idei és
érezhető volt az az egészséges izgalom, ami ösztönző hatással segítette a felkészülésüket. A sikeres
próba nyelvvizsga nagy örömet jelentett számukra. Sajnos az igazi nyelvvizsgára csak ketten
jelentkeztek a csoportból, egyrészt anyagi okból, másrészt a magasabb szintre való készülés
céljából.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek: A nyelvvizsgához szükséges tematikusan felépített nyelvtani anyag megtanulása
később is hasznukra válik majd. A nyelvvizsga menetével pontosan tisztában lehettek a felkészítés
eredményeként, amely magabiztosságot adott nekik a nyelvvizsgán.
2. Gyengeségek: Az önként jelentkező tanulókat, ha nem elég kimagasló a teljesítményük, nem
szívesen beszéljük le a vizsgára való jelentkezésről.

3. Lehetőségek: A foglalkozás lehetőséget teremt arra, hogy az angol nyelvet még többet
gyakorolhassák. A nyelvi szintjüknek megfelelően célirányos feladatokkal készülhetnek a
nyelvvizsgára, amely tudásukról kézzel fogható eredményt adhat. Gyakorlatot szerezhetnek olyan
típus feladatokban, amelyekre még további életük folyamán többször lehet szükségük. Fontos
sikerélményt kaphatnak, amely a további szorgalmas nyelvtanulásra sarkalja őket.

4. Veszélyek: Problémát okozott idén, hogy több szülő, miután más iskolába felvették a
gyermekét úgy döntött, hogy majd a magasabb szintű nyelvvizsgáról szeretne csak hivatalos
papírt kapni. Többen pedig a magas nyelvvizsga díjra hivatkoztak, az év végi egyéb kiadások
mellett.
Az alapos felkészítés után még előfordulhat, hogy a gyerek a vizsgahelyzetben a tudásszintje alatt
produkál.



Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában: még több gyerek bevonása, a valódi
nyelvvizsgán több gyerek részvétele és azok sikeres vizsgája.

Törökbálint, 2011. június 14.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2010-2011

Szakkör megnevezése Angol nyelvvizsga
Elementary

Szakkörvezető neve Kszel Adrienn, Dezső Anita

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
Hetedik évfolyam
Időtartam, gyakoriság:
Heti egy alkalom

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
A Pitman nyelvvizsgára való sikeres felkészülés volt a cél. A próbanyelvvizsga jól sikerült, az
igazi nyelvvizsgára sajnos kevesen jelentkeztek. Annak eredménye nyár végére várható.

Tanulói vélemények összegzése:
A gyerekek lelkesen jártak, lelkiismeretesen készültek az órán és az órán kívül egyaránt. Ebben a
csoportban a tanulók többsége már a tavalyi évben az előző szintet sikeresen teljesítette. Így
pontosan tudták, hogy milyen vizsgamenet vár rájuk. Az előző évi siker szerintem bátorította
őket idén is.

SWOT-elemzés
1. Erősségek: feladatorientáltság; más típusú feladatok, mint az órán; kevesebb létszám mellett

több figyelem és idő jut minden gyerekre; a várható, kézzel fogható eredmény motiváló hatása
érvényesült.

2. Gyengeségek: az önként jelentkező tanulókat, ha nem elég kimagasló a teljesítményük, nem
szívesen beszéljük le a vizsgára való jelentkezésről.

3. Lehetőségek: A foglalkozás lehetőséget teremt arra, hogy az angol nyelvet még többet
gyakorolhassák. A nyelvi szintjüknek megfelelően célirányos feladatokkal készülhetnek a
nyelvvizsgára, amely tudásukról kézzel fogható eredményt adhat. Gyakorlatot szerezhetnek olyan
típus feladatokban, amelyekre még további életük folyamán többször lehet szükségük. Fontos
sikerélményt kaphatnak, amely a további szorgalmas nyelvtanulásra sarkalja őket.

4. Veszélyek: Az alapos felkészítés után, ha a gyerek a vizsgahelyzetben a tudásszintje alatt
produkál. A magas nyelvvizsgadíj visszatartó ereje.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában: még több gyerek bevonása, a valódi
nyelvvizsgán több gyerek részvétele és azok sikeres vizsgája.



Törökbálint, 2011. június 14.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2010-2011

Szakkör megnevezése Énekkar
Szakkörvezető neve Feketéné Rendes Mária

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
5-8 osztályig.

Időtartam, gyakoriság:
Heti két óra.

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
Szeptemberben új tagokat toboroztunk, a szólamok kialakítása is megtörtént.
Októberben megemlékeztünk az aradi vértanúkról, és  támogattuk az iskolai október 23-án
megrendezett forradalmi megemlékezését.
Novemberben a karácsonyi koncertre készülődtünk.
Decemberben részt vettünk a karácsonyi hangversenyen.
Januárban angol nyelven dalokat tanultunk.
Februárban elkezdtük a felkészülést az 1848 -49-es Forradalom és Szabadságharc
megünneplésére szervezett projektnapra.
Márciusban  Éljenek a víg nők c. madrigált tanultuk
Áprilisban a Madách Színházban  a Spamelot c .musicalt néztük meg.
Májusban barangoltunk a könnyű műfaj világába. A  Spamelot c. musicalből ,  a Felhők fölött
mindig kék az ég… c. dalt énekeltük.
Júniusban felléptünk a Zimándy gálaesten.

Tanulói vélemények összegzése:
Jó a hangulat, a tanulóink szeretnek énekkarra járni, az éneklés, a többszólamúság nagy örömet
jelent számukra.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek:
Énekkarunk tagjai rutinos szereplők, a nyolcadikosaink  a továbbtanulás ellenére is kitartottak,
az utolsó percig felléptek velünk.
2. Gyengeségek
Bár a tanulók többsége szép fejlődést mutat néhány tanulónál intonációs nehézségeket kell
leküzdeni.
3. Lehetőségek:
Szeretnénk minél több két –háromszólamú kórusművet zeneileg jól megformáltan előadni.
4. Veszélyek:
Ebben a tanévben egyes tanulók nem vették komolyan a próbákon való részvételt, ez negatív
példa a többiek számára.



Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
A jövőben szeretnénk minél több tehetséges leendő 5. osztályos énekkari tagot felvenni sorainkba.
Szeretnénk egy  új egységes megjelenést, egy új blúzt .

Törökbálint, 2011. június 15.

………Feketéné Rendes Mária…………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2010-2011

Szakkör megnevezése Felvételi előkészítő
Szakkörvezető neve Szkiba Ivánné

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
7. évfolyam

Időtartam, gyakoriság:
2. félév, 45 perc, heti egy foglalkozás

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
Célul tűztük ki, hogy a központi felvételire való készülést már a hetedik évfolyamon elkezdve
átismételjük a feladatsorokban előforduló témaköröket. Elmondható, hogy sokat fejlődtek a
gyerekek, ráhangolódtak a feladatsorok feladattípusaira, egyre rutinosabban oldották meg a
példákat.

Tanulói vélemények összegzése:
A kezdeti ügyetlenkedések után egyre többen élvezték a változatos, sablonosnak korántsem
mondható feladatokat.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek: a kidolgozott elméleti összefoglalók, jól felépített feladatbank.

2. Gyengeségek: 7. órában sokszor igen fáradtak a gyerekek.

3. Lehetőségek: maga a felkészítő megtartása egy óriási előny a gyerekeknek, hiszen 2 félév áll a
felkészülésre. Nyolcadik év 1. félévében heti 2 órában folytatódik a munka.

4. Veszélyek: a gyerekek túlterheltsége, különórák nagy száma miatt nehéz a foglalkozás
optimális időpontjának megtalálása, gyakorlatilag az egyetlen lehetőség a 7. óra.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
Az otthoni munka lelkiismeretesebbé tételére való nagyobb ösztönzés.

Törökbálint, 2011. június 15.

………………………………………………..
Szkiba Ivánné

szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2010-2011

Szakkör megnevezése Felvételi előkészítő
Szakkörvezető neve Szkiba Ivánné

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
8. évfolyam

Időtartam, gyakoriság:
1. félév, 90 perc, heti egy foglalkozás

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
A munkát már megelőzte egy féléves munka 7. osztályban, így idén már csak a korábbi évek
felvételi sorait oldottuk. A foglalkozás első felében önállóan megoldott feladatokat a második 45
percben ki is javítottuk. Ez az első évfolyam, melynek lehetősége volt a két féléves felkészülésre, s
a felvételi eredmények tükrében elmondhatom, eredményes volt.

Tanulói vélemények összegzése:
Bár sokszor fárasztó volt a 7-8. órában dolgozni, de rutinosabban oldották a feladatokat..

SWOT-elemzés
1.  Erősségek: a kidolgozott elméleti összefoglalók, jól felépített feladatbank.

2. Gyengeségek: 7-8. órában sokszor igen fáradtak a gyerekek.

3. Lehetőségek: maga a felkészítő megtartása egy óriási előny a gyerekeknek, hiszen 2 félév áll a
felkészülésre

4. Veszélyek: a gyerekek túlterheltsége, különórák nagy száma miatt nehéz a foglalkozás
optimális időpontjának megtalálása, gyakorlatilag az egyetlen lehetőség a 7-8. óra.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
Az otthoni munka lelkiismeretesebbé tételére való nagyobb ösztönzés.

Törökbálint, 2011. június 15.

………………………………………………..
Szkiba Ivánné

szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2010-2011

Szakkör megnevezése Informatika
Szakkörvezető neve Szuna Attila

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
5, 6, 7, 8
Időtartam, gyakoriság: Heti egy óra az első félévben.

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
A szakkör célja, hogy a diákok kibővítsék informatikai tudásukat olyan területeken amik a leg
népszerűbbek (weblapszerkesztés, film, zene és kép szerkesztés – vágás, operációs rendszer
telepítés, karbantartás). Napjainkban ez a fajta ismeret nagyon hasznos. A fiatalok olvasott
információ szerzésük nagy része már az Internethez köthető, így hasznosnak véltem, hogy ilyen
formában ők is képesek legyenek információkat használni, létrehozni és megosztani.
Értékelés: A diákok szívesen vettek részt az órákon és nagyon érdeklődőek voltak. Sokan
otthon is foglalkoztak a témákkal, és olyan elemekkel is gazdagították munkájukat, amelyekkel
a szakköri órákon nem foglalkoztunk. Nagyon tetszett minden diáknak, hogy nem egy
meghatározott témában kellett dolgozniuk, hanem mindenki saját érdeklődési területén
tevékenykedhetett (hobbi, kedvenc sportoló, énekes stb.

Tanulói vélemények összegzése:
A tanulók szerint nagyon sok hasznos ismerettel gyarapodtak az órákon, amiknek később is
nagy hasznát veszik majd. Jó hangulatúak voltak az órák és mindig volt játék is, nem csak
tanulás.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek:
Motiváltság
Optimális létszám
Kreatív ötletek
2. Gyengeségek
A nagy informatika terem gépparkja elavult, multimédiás tartalmak szerkesztésére alig
alkalmas.
3. Lehetőségek:
A tanulók versenyeztetése.
4. Veszélyek:
A manapság nagyon népszerű közösségi oldalak böngészése során könnyen nekik nem való tartalmakra
bukkanhatnak, ugyanakkor ezen oldalak böngészését tiltani sem lehet.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
Jövőre alsóbb évfolyamok bevonása a munkába.
Házi vagy területi versenyen való részvétel.

Törökbálint, 2011. június 15.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2010-2011

Szakkör megnevezése Játékos torna
Szakkörvezető neve Papp Ildikó

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás? Alsó tagozatos fiúk

Időtartam, gyakoriság: heti egy alkalom

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
A mozgás műveltség fejlesztése, a sportági alapok megismertetése megtanulása

Tanulói vélemények összegzése: a tanulók nagy kedvvel vettek részt a szakköri munkában

SWOT-elemzés
1.  Erősségek: rendszeres mozgás megszerettetése, koncentráció erősítése

2. Gyengeségek következetlenség

3. Lehetőségek: több tanuló csoport bevonása

4. Veszélyek: tanulói magatartás

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában: versenyekre való felkészítés

Törökbálint, 2011. június 15.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2010-2011

Szakkör megnevezése Matematika
tehetséggondozás

Szakkörvezető neve Szkiba Ivánné

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
6. évfolyam

Időtartam, gyakoriság:
45 perc, heti egy foglalkozás

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
Célul tűztük ki az országos matematika versenyeken való eredményes felkészülést, illetve – a
Bolyai Matematika Csapatversenyre készülődvén az együtt gondolkodás képességének
fejlesztését. A szép eredmények tükrében elmondható, hogy sokat fejlődtek a gyerekek.

Tanulói vélemények összegzése:
Egyre többen vágtak neki egy-egy versenynek, különösen kedveltté vált a csapatmunka.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek: egyre bővülő feladatbank áll rendelkezésre, illetve a felkínált versenyek száma is
növekszik.

2. Gyengeségek: az otthoni munkára kiadott feladatsorok nem készülnek el minden esetben.

3. Lehetőségek: a meghirdetett versenyek nagy száma, illetve a rendelkezésre álló feladatbank.

4. Veszélyek: a gyerekek túlterheltsége, különórák nagy száma miatt nehéz a foglalkozás
optimális időpontjának megtalálása.
A nevezési díjakat egyre nehezebb előteremteni.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
Az otthoni munka lelkiismeretesebbé tételére való nagyobb ösztönzés.

Törökbálint, 2011. június 15.

………………………………………………..
Szkiba Ivánné

szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2010-2011

Szakkör megnevezése Matematika
tehetséggondozás

Szakkörvezető neve Szkiba Ivánné

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
7. évfolyam

Időtartam, gyakoriság:
45 perc, heti egy foglalkozás

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
Célul tűztük ki az országos matematika versenyekre való eredményes felkészülést, illetve – a
Bolyai Matematika Csapatversenyre készülődvén - az együtt gondolkodás képességének
fejlesztését. A szép eredmények tükrében elmondható, hogy sokat fejlődtek a gyerekek.
7. osztályosok 2. félévi foglalkozásain elkezdtük a nyolcadik évfolyamosok számára összeállított
tehetséggondozó felvételi feladatsorokkal való ismerkedést is, melyek megoldásában a gyerekek
egyre rutinosabban tevékenykedtek.

Tanulói vélemények összegzése:
Egyre többen vágtak neki egy-egy versenynek, különösen kedveltté vált a csapatmunka.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek: egyre bővülő feladatbank áll rendelkezésre, illetve a felkínált versenyek száma is
növekszik.
2. Gyengeségek: a hat évfolyamos gimnáziumokba távozó tanulók miatt csökken a tanulói
létszám.
3. Lehetőségek: a meghirdetet versenyek nagy száma, illetve a rendelkezésre álló feladatbank.

4. Veszélyek: a gyerekek túlterheltsége, különórák nagy száma miatt nehéz a foglalkozás
optimális időpontjának megtalálása.
A nevezési díjakat egyre nehezebb előteremteni.
A hatévfolyamos gimnáziumok „elszívják” a legtehetségesebb diákokat.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
Az otthoni munka lelkiismeretesebbé tételére való nagyobb ösztönzés.

Törökbálint, 2011. június 15.
………………………………………………..

Szkiba Ivánné
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2010-2011

Szakkör megnevezése Mazsorett
Szakkörvezető neve Feketéné Rendes Mária

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
5-8. osztályig
Időtartam, gyakoriság:
Heti két óra

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
Célunk, hogy a zene és a mozgás révén a tanulók közelebb kerüljenek egymáshoz.
Szeptember hónapban új tagokat vettünk fel, és tanítottuk be a botforgatás alapjait, ill. fajtáit.
Októberben az előző év produkcióiból gyakoroltunk az új táncosokkal együtt.
Novemberben új , vidám,  karácsonyi koreográfiát táncoltunk és gyakoroltunk.
Decemberben felléptünk az iskolai, és a városi karácsonyi műsorban.
Januárban új botforgatásokat, különböző formátumú meneteléseket gyakoroltunk.
Februárban elkezdtük a tartásjavító gyakorlatok kialakítását.
Márciusban új mozgáselemeket gyakoroltunk.
Áprilisban új uv. színházas koreográfiát állítottunk össze modern táncos elemekkel.
Májusban gyakoroltuk a modern táncos produkciót.
Júniusban felléptünk a Zimándy záró gálaesten.

Tanulói vélemények összegzése:
A tanulók örömmel dolgoznak együtt, szeretnek táncolni, a botot forgatni, dobálni, élvezik az új
koreográfiákat.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek:
Csoportunkban több olyan táncos van, aki évek óta nagy rutint szerzett, és segíti a kezdő, még
tapasztalatlan társait. Nagyon nagy a lelkesedés, és a jó ritmus érzék szép produkciókhoz vezet.
2. Gyengeségek
Az együttmozgások néha hagynak még kivetnivalót. A megfelelő formációk nem mindig
sikerülnek mindenkinek.
3. Lehetőségek:
Következő évben új zászlós produkció elemeinek elsajátítása a célunk, és  méltóképpen képviselni
iskolánkat a városi ünnepségeken.
4. Veszélyek:
A koreográfiákban előforduló botdobások, és az akrobatikus elemek gyakorlása közben vigyázni
kell a tanulók testi épségére!

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
Új eszközként a szalag, mint tánceszköz használatának bevezetése.
Modern táncos elemek feldolgozása és használata a koreográfiákban.
A kis mazsorett csoport tagjaival az utánpótlást biztosítani.



Törökbálint, 2011. június 15.

………Feketéné Rendes Mária…………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2010-2011

Szakkör megnevezése Röplabda
Szakkörvezető neve Tóth Zsolt

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás? Felső tagozatos tanulók részére

Időtartam, gyakoriság: heti egy alkalom

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése: A mozgás megszerettetése
illetve a sport, mint játék, közösség formáló és kooperációs eszköz elsajátítása.

Tanulói vélemények összegzése: A gyerekek nagy örömmell vettek részt a foglalkozásokon.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek: Rendszeresség

2. Gyengeségek: Engedékenység

3. Lehetőségek: Tanulói létszám bővítése

4. Veszélyek: Tanulói fegyelmezetlenség

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
Új tanulói csoportok bevonása a szakköri munkában, a sport még mélyebb elsajátítása,
versenyekre való felkészítés.

Törökbálint, 2011. június 15.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2010-2011

Szakkör megnevezése Kézilabda
Szakkörvezető neve Papp Ildikó

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
5-8 évfolyamig
Időtartam, gyakoriság: heti másfél óra

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése: a labdás ügyesség
fejlesztése, a kézilabda sportág alapjainak ismerete, versenyekre való felkészülés

Tanulói vélemények összegzése: a tanulók több foglalkozást és több verseny lehetőséget szerettek
volna

SWOT-elemzés
1.  Erősségek: rendszeresség,

2. Gyengeségek következetlenség

3. Lehetőségek: több tanuló csoport bevonása

4. Veszélyek: tanulói fegyelmezetlenség

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában: diákolimpiai szereplés

Törökbálint, 2011. június 15.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2010-2011

Szakkör megnevezése Labdarúgás
Szakkörvezető neve Tóth Zsolt

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás? Alsó tagozatos illetve felső
tagozatos tanulók részére

Időtartam, gyakoriság: heti egy alkalom

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése: A mozgás megszerettetése
illetve a sport, mint játék, közösség formáló és kooperációs eszköz elsajátítása.

Tanulói vélemények összegzése: A gyerekek nagyrendszerességgel és nagy örömmel vettek részt a
foglalkozásokon.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek: Rendszeresség

2. Gyengeségek: Engedékenység

3. Lehetőségek: Tanulói csoportok bontása a sok tanuló miatt

4. Veszélyek: Tanulói fegyelmezetlenség

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
Új tanulói csoportok bevonása a szakköri munkában, versenyekre való felkészítés, Diákolimpián
való részvétel

Törökbálint, 2011. június 15.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2010-2011

Szakkör megnevezése Labdajátékok
Szakkörvezető neve Lantosi Istvánné Világi

Enikő

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
3. évfolyam

Időtartam, gyakoriság :heti egy alkalom.

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
-A  labdajátékok iránti érdeklődés felkeltése volt a cél.
-a jó csapatmunka , a sport közösségformáló ereje ebben a korosztályban feltétlenül szükséges!

Tanulói vélemények összegzése:
Nagyon népszerű, kedvelt szakkör volt a  3.évfolyamon.

SWOT-elemzés
1. Erősségek:A játékok változatossága, és népszerűsége .
2. Gyengeségek:Kevés a jó minőségű labda.
3. Lehetőségek: Jövőre több évfolyam bevonása .
4. Veszélyek: sportbalesetek

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
Újabb játékok , és évfolyamok bevonása.

Törökbálint, 2011 június  9.                       Lantosi Istvánné  Világi Enikő



Törökbálint, 2008. június 13.

………Lantosi Istvánné……………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló                                                                       Tanév: 2010-2011

Szakkör megnevezése Tehetséggondozó
Szakkörvezető neve Ginál Beáta

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
2. évfolyam
Időtartam, gyakoriság: heti egy óra

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
A tehetséges gyerekek számára indítottam ezt a szakkört azzal a céllal, hogy olyan új típusú
feladatokkal és helyzetekkel ismerkedjenek meg, amelyekre a tanítási órák nem adnak
lehetőséget.
Ebben a tanévben sok feladatunk volt:
- Kenguru Nemzetközi Matematika Versenyre
- Bendegúz Nyelvi Versenyre
- Versmondó versenyre
- Prózamondó versenyre készültünk fel ennek a szakkörnek a keretein belül.

Verseny szituációk és konkrét versenyeken való részvétel jó alkalmat adott tanulóimnak a tanult
ismeretek alkalmazására, használatára.
Az iskolai, megyei- és országos fordulók előtt nagy lelkesedéssel készülődtek a gyerekek.

Ennek meg is lett az eredménye. Nyelvi versenyen 8 fő indult.
- Országos 13. helyezet lett Velich Nóra

Matematika versenyen 6 fő indult.
- Nemzetközi 14. helyezést érte el szintén Velich Nóra

Az iskolai matematika versenyen pedig az I. és VI. helyet hoztuk el. ( Velich Nóra és Szabó
Kristóf)
Próza és versmondó versenyeinkre 5 és 6 főt készítettem fel.
- A megyei versmondó versenyen 6. helyezést ért el szintén Velich Nóra

Ilyen eredmények elérése igazolja a befektetett munka értelmét és hasznosságát. Tanítványaim
örültek egymás sikerének és jobb egyéni eredmény elérésére sarkallta őket társuk példamutató
eredménye.

Tanulói vélemények összegzése:
A tanulók lelkesen látogatták a foglalkozásokat, izgalommal várták az új feladatokat. Az elért
eredmények is lelkesítették őket. Egymás eredményeinek is tudtak örülni és inspirálta őket arra,
hogy legközelebb még többet hozzanak ki magukból és még jobb eredményt próbáljanak elérni.
Közösség formáló hatása is volt a szakkörnek, mert szívesen segítettek egymásnak. Aki elakadt
egy feladat megoldásánál számíthatott társa segítségére, magyarázatára.
A diákjaim szerettek szakkörre jönni, mindig maguktól jöttek. Sosem kellett utánuk mennem,
hogy jelenjenek meg a szakkörön! 12 fő érdeklődése egy osztályból a matematika és nyelvtan
iránt nem kis dolog 2.osztályban.
Büszke vagyok a gyerekekre és az elért eredményekre.



SWOT-elemzés
1.  Erősségek: Jó kapcsolat a tanulókkal , változatos feladatok, jó hangulat, példamutatás egymás
számára. Jellemfejlődés: küzdés, áldozat hozatal a cél érdekében.

2. Gyengeségek: Képességek szerinti fejlesztés hiánya, szakkörön belüli differenciálás.

3. Lehetőségek: A képességek szerinti differenciálás figyelembe vétele, több versenyen való
részvétel a képességeknek. érdeklődésnek megfelelően.

4. Veszélyek: Tanulói figyelmetlenség, fegyelmezetlenség.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
Még több versenyen való részvétel a gyerekek érdeklődésének, képességeinek megfelelően.
(Bólyai, Zrínyi matematika verseny)

Törökbálint, 2011. június 15.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló                                                                       Tanév: 2010-2011

Szakkör megnevezése Matematika
Szakkörvezető neve Ginál Beáta

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
4. évfolyam
Időtartam, gyakoriság: heti egy óra

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
A tehetséges gyerekek számára indítottam ezt a szakkört azzal a céllal, hogy olyan új típusú
feladatokkal és helyzetekkel ismerkedjenek meg, amelyekre a tanítási órák nem adnak
lehetőséget. Illetve az elmúlt három évben kibontakozott tehetségük tovább fejlődjön, új
lehetőségeket kapjanak.
Ebben a tanévben sok feladatunk volt:
- Kenguru Nemzetközi Matematika Versenyre
- Bólyai Csapatverseny
- Zrínyi Ilona Matematika Versenyre készülhettünk ennek a szakkörnek a keretein belül.

Verseny szituációk és konkrét versenyeken való részvétel jó alkalmat adott tanulóimnak a tanult
ismeretek alkalmazására, használatára.
Az iskolai és megyei fordulók előtt nagy lelkesedéssel készülődtek tanítványaim.  Általában 6-8

fővel vettünk részt a számunkra megrendezett versenyeken.
Megyei 60-70-edik eredmény körül értük el a legjobb eredményeinket idén. Jobb eredményeket
szeretnénk elérni, de ehhez több munkára és erőfeszítésre van szükség. Remélem felsős kollégám
jobb eredményeket ér majd el ezekkel a tehetséges gyermekekkel,

Tanulói vélemények összegzése:
A tanulók lelkesen látogatták a foglalkozásokat, izgalommal várták az új feladatokat. Az elért
eredmények is lelkesítették őket. Egymás eredményeinek is tudtak örülni és inspirálta őket arra,
hogy legközelebb még többet hozzanak ki magukból és még jobb eredményt próbáljanak elérni.
Közösség formáló hatása is volt a szakkörnek, mert szívesen segítettek egymásnak. Aki elakadt
egy feladat megoldásánál számíthatott társa segítségére, magyarázatára. Ezért nagyon élvezték a
Bólyai Csapatversenyt, ahol idén szerepeltünk először. Az 50 legjobb között végeztünk.
Remélem tanulóim lelkesedése jövőre is megmarad és szép teljesítményeikről a felső tagozatban
hallani fogok még.
A diákjaim szerettek szakkörre jönni, mindig maguktól jöttek. Sosem kellett utánuk mennem,
hogy jelenjenek meg a szakkörön! 10 fő érdeklődése egy osztályból a matematika iránt nem kis
dolog 4.osztályban.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek: Jó kapcsolat a tanulókkal , változatos feladatok, jó hangulat, példamutatás egymás
számára. Jellemfejlődés: küzdés, áldozat hozatal a cél érdekében.



2. Gyengeségek: Képességek szerinti fejlesztés hiánya, szakkörön belüli differenciálás.

3. Lehetőségek: A képességek szerinti differenciálás figyelembe vétele, több versenyen való
részvétel a képességeknek. érdeklődésnek megfelelően.

4. Veszélyek: Tanulói figyelmetlenség, fegyelmezetlenség.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
Felső tagozatban való sikeres helytállás, újabb versenyeken való megmérettetés.

Törökbálint, 2011. június 15.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2010-2011
Szakkör megnevezése Tehetséggondozás
Szakkörvezető neve Bálint Enikő

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
3. évfolyam
Időtartam, gyakoriság: heti egy óra

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
A Tehetséggondozás szakkörön a jobb képességű, szorgalmas gyerekek vettek részt, akiknek igényük
volt a tanulásra, a fejlődésre, az új dolgok megismerésére. Célom ezen gyerekekben megkeresni azon
területeket, amelyekben kiemelkedően teljesítenek, s ezeket továbbfejleszteni. Mindezt változatos,
érdekes feladatokkal. A gyerekekkel 4-5 fajta tanulmányi verseny feladatsorait (pl.: Mozaik tanulmányi
verseny, Genius Logicus, Bendegúz anyanyelvi levelező verseny stb.) , illetve egyéb szókincset,
kreativitást, logikát , szövegértést fejlesztő feladatot oldottunk meg.

Tanulói vélemények összegzése:
A gyerekek mindig örömmel érkeztek a szakkörre, alig tudták kivárni, hogy elmondjam, mi lesz az új
megmérettetés.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek:
A gyerekek sok különböző érdekes feladattal ismerkedtek meg, ami lehetőséget adott arra, hogy
valamelyikben mindenképpen sikerélménye legyen. Nem teljesítettek egyformán az egyes
versenyfeladatokban, de mindig örömmel végezték. Mivel negatív értékelés nem követte a
feladatmegoldásokat, ezért bátran, nyugodtan dolgoztak, s ez az eredményeken is látszott. Több gyerek
jobban teljesített a nehéz feladatokban szakkörön, mint egy egyszerűbb, könnyebb felmérésben.
2. Gyengeségek

3. Lehetőségek:
A szakkör jó lehetőség a gyermekek együttműködésének fejlesztésére. Terveimmel ellentétben úgy
alakult, hogy állandó csoportok jöttek létre, akik egész évben együtt, közösen dolgoztak. Segítették,
tanították egymást, s az év folyamán egyre összeszokottabbá váltak. Mindenki beletette a saját tudását,
s együttes erővel birkóztak meg a nehezebb feladatokkal is.
4. Veszélyek:
A csoportban részt vett egy kevésbé jó képességű, de rendkívül szorgalmas kislány. A feladatokat a
többiekkel együtt segítséggel végezte. Szülei úgy gondolták, hogy mivel tehetséggondozó szakkörre jár,
versenyre is indítják. A veszélyt abban látom, hogy a szülők nem mindig látják reálisan gyermekük
fejlettségét, s gyakran túlértékelik. Egy ilyen gyermek egy versenyről kudarccal tér haza. Ettől
mindenképpen óvni kell.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
Mivel jövőre nagyobbak lesznek, nehezebb, komolyabb dalokkal is próbálkozunk majd. Az
osztálytársak esetleg szülők számára előadást tartunk majd.

Törökbálint, 2011. június 9.
………………………………………………..

szakkörvezető aláírása





Beszámoló Tanév: 2010-2011
Szakkör megnevezése Daloló
Szakkörvezető neve Bálint Enikő

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
1.,3. évfolyam
Időtartam, gyakoriság: heti egy óra

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
Ebben a tanévben a Daloló szakkörön érdekes módon 1. és 3. évfolyamos gyerekek vettek részt. Sok
gyerek már 3. éve vesz részt nagy örömmel a foglalkozásokon. Kezdeti aggodalmammal ellentétben
rendkívül hamar öszekovácsolódott a kis csapat. A „nagyok” lelkesen segítették a „kicsiket” a dalok
tanulásában, a szabályok betartásában. A tanév során rengeteg dalt tanultunk. Célom a szakkörrel a
zene iránti szeretet felkeltése volt, illetve az, hogy a gyerekek heti egy alkalommal felhőtlenül jól
érezzék magukat. Az órák elengedhetetlen része volt a dalok spontán dramatizálása. Hol egyedül, hol,
párban, hol csoportosan játszották el az új illetve régi dalokat. Fantasztikus hangulat, öröm és jókedv
jellemezte az összes találkozásunkat.

Tanulói vélemények összegzése:
A tanulói véleményekről legtöbbet az árulkodik, hogy a gyerekeknek folyamatosan mosolyra állt a
szájuk, és óra után nem akartak elmenni. Újabb és újabb dalt szerettek volna énekelni.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek:
Bár a tanév elején nehézségnek éreztem, azt hiszem mégis pozitív hatása volt annak, hogy elsős és
harmadikos gyerekek vettek részt a szakkörön. Az elsősök egészen kinyíltak, bátrak lettek a tanév
során. Köszönhető ez a jó hangulatnak, a zenének, s a harmadikosok segítőkészségének. A zene és a
mosoly, a nevetés erejét felbecsülhetetlennek tartom, s gyakran szomorkodó, fáradt gyerekek
jókedvűen, vidáman, feldobódva mentek el az óráról.
2. Gyengeségek
Kevés hangszer használata. Élvezetesebbek, színesebbek lennének az órák változatos hangszerekkel.
Sajnos nem zongorás teremben voltunk, így ezen a hangszeren nem tudtam játszani a gyerekeknek.
Ritmushangszerből pedig egyelőre szegényes a készletem.
3. Lehetőségek:
A szakkör alkalmas a tehetséges gyerekek kiszűrésére, s továbbfejlesztésére. A rendszeres közös
éneklés pedig a kevésbé tehetséges gyerekek zenei hallását rendkívül fejleszti. Ritmusérzékük a
gitárjáték miatt fantasztikusan fejlődik.
4. Veszélyek:
Ez a szakkör nem tehetséggondozó foglalkozás, tehát a célja nem a hengképzés, a ritmusérzék-
fejlesztés. Nem szabad sem a szülőnek, sem a gyermeknek magas elvárásokat támasztani.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
Mivel jövőre nagyobbak lesznek, nehezebb, komolyabb dalokkal is próbálkozunk majd. Az
osztálytársak esetleg szülők számára előadást tartunk majd.

Törökbálint, 2011. június 9.
………………………………………………..



szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2010-2011

Szakkör megnevezése Dráma
Szakkörvezető neve Bálint Enikő

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
3-4. évfolyam
Időtartam, gyakoriság: heti egy óra

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
A csoport drámajátékokban jártas 3-4. évfolyam, kiegészülve 2-3 olyan gyerekkel, aki korábban nem
vett még részt ilyen foglalkozásokon. Az előző évben heterogén csoporttal foglalkoztam, idén azonban
4 osztályból jártak gyerekek a szakkörre. Így az első hónapok elsődleges feladata a társak megismerése
volt. Célom ebben a tanévben a gyermekek személyiségfejlesztésében a tolerancia, a mások elfogadása
volt, s a tanítási dráma eszközeivel mélyebb erkölcsi és társadalmi problémák felvetése, megbeszélése,
átélése. A második félévre meglepő érettséggel és érdeklődéssel fordultak ezen témák iránt, melyeket
heteken át tartó történetek eljátszásával dolgoztunk fel. Ezek végén igazán lényeglátóan, szinte önállóan
vonták le a tanulságot.

Tanulói vélemények összegzése:
A folytatásos történetek következményeképpen borzasztóan várták a következő órákat, és azt, vajon
hogyan folytatódnak az események, milyen kalandok várnak rájuk. Mindig örömmel érkeztek a
foglalkozásokra.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek: Sajnos a mai világban a média torz világképet alkot sok gyermekben. Az erkölcsi
normák, a szabályok fellazulnak. A drámajáték alkalmas ezen problémák megvilágítására,
átgondolására. A negatív emberi viselkedések okának magyarázatára, s ha a szituáció úgy kívánja,
annak elfogadására, megértésére.
2. Gyengeségek
Tanév közben bizonyos okból a német szaktanterembe kellett költöznünk, ahol kicsi volt a hely, s nem
volt elég szék. A gyerekek minden héten másik teremből cipeltek székeket.
3. Lehetőségek:
A szakkör nagyon jó lehetőség arra, hogy a tanulmányi munkában gyengébb, lassabb tanulók is
kibontakozhassanak, esetleg előtérbe kerüljenek, megnyíljanak, s így jobban beilleszkedjenek a
közösségbe.
4. Veszélyek:
Önismereti, társismereti játékok alkalmával nyíltan beszélünk önmagunkról, társainkról, a közösségről,
hibáinkról, erényeinkről. Egyes gyerekek talán nem mindig érzik a jó szándékot, s bántásnak ezt
vélhetik.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
A csoport nagyobb része felső tagozatos lesz jövőre, így talán drámában járatlan, kisebb gyerekek
vesznek majd részt a foglalkozásokon. Célom az új, heterogén csoport összekovácsolása, egymás
megismerése, s a dráma világának megszerettetése.

Törökbálint, 2011. június 8. ………………………………………………..
szakkörvezető aláírása





Beszámoló Tanév: 2010-2011

Szakkör megnevezése „Fürge ujjak” kézimunka szakkör
Szakkörvezető neve Vita Hajnalka

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
4. évfolyam részére
Időtartam, gyakoriság:
hetente, kedden a 7. órában

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
A szakkör a gyerekek körében most is nagy érdeklődést váltott ki, volt olyan gyermek, aki szívesen ott
maradt volna több órán keresztül is, de volt olyan, aki szeretett volna ott lenni, de nem tudott más
elfoglaltsága miatt (zeneiskola, gyógytorna, néptánc). Egy-egy alkalommal olyanok is kedvet kaptak,
akik nem voltak szakköri tagok, őket is szívesen fogadtam. A kitűzött célokat (mint: változatos
kézimunkák ismertetése, kézügyesség, kreativitás, térlátás fejlesztése) sikerült megvalósítani. Ebben az
évben is célkitűzésem volt a gasztronómiai érdeklődés felkeltése, amit sikernek könyvelhetek el
A gyermekek nagy kedvvel, örömmel, és lelkesedéssel vettek részt a kézimunkában, ami annak is
köszönhető, hogy igyekeztem olyan tevékenységet biztosítani a számukra, ami felkeltette
érdeklődésüket, és amelyek mutatósak voltak, és örömmel vitték haza. A lánytechnikában
(tankonyhában) töltött órák a gyermekek számára is maradandó élményeket jelentettek, szívesen
elfogyasztották az ott elkészített finomságokat. A szakkör gasztronómiai részét a gyermekek nagyobb
érdeklődéssel, és lelkesedéssel fogadták az itt tanultakat szívesen újságolták otthon és pozitív
visszajelzést kaptam a szülőktől. Ebben az évben egy receptes füzetet is készítetünk.
Bár a szakkör igen sok felkészülést, és tervezést igényelt, szívesen csináltam, és én is jól éreztem
magam a gyermekekkel töltött idő alatt.

Tanulói vélemények összegzése:
A szakkör munkáját a szülőktől, és a gyermekektől kapott visszajelzések alapján sikeresnek ítélem. A
gyermekek állandó érdeklődése, és kérdéseik további lendületet adott a tanév folyamán.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek:
 a gyermekek állandó érdeklődése
 a kézimunka megszerettetése
 a sütés-főzés megkedveltetése
2. Gyengeségek
 az egy óra rövid idő egy kézimunka szakkörhöz
 egy időben zajló tevékenységek (zeneiskola, néptánc, gyógytorna, stb.)
 a kevés anyagi támogatás nem teszi lehetővé, hogy szép színes fonalakat vásároljunk (hímzőfonalra
is gondolok) és emiatt azokból az anyagokból dolgoztunk, amiket innen-onnan kaptunk (anyukáktól,
nagymamáktól, ismerősöktől).
3. Lehetőségek:
- a tankonyha használata
- a szponzorok felkutatása



4. Veszélyek:
- a konyhában leselkedő veszélyek (tűzhely, kés, forró víz)
- a tű és az olló használata

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
Arra törekszem, hogy a jövőben is sikerélményhez juttassam a gyermekeket, mind a kézimunka terén,
mind a konyhában való tevékenységekben.

Törökbálint, 2011-06-09

Vita Hajnalka



Beszámoló Tanév: 2010/11

Szakkör megnevezése Informatika
Szakkörvezető neve Kóty Antalné

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
Harmadik és negyedik( 4.c, 4.d, 4.e, 3.c) évfolyamos tanulók számára szerveződött a szakkör.

Időtartam, gyakoriság:
Minden pénteken a hatodik tanítási órában tartom a szakkört.

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:

A munkatervben meghatározott célokat megvalósítottuk. A gépeket jól használják. A fejlesztő játékokkal szívesen
játszanak a diákok. A Word, az Excel, a PowerPoint használatát megismerték és jól használták a gyerekek.
Készítettünk üdvözlő kártyákat, táblázatokat, diasort (prezentációt, Munkácsy Mihályról) Szerkesztettünk színes
köröket, geometriai alakzatokat. A munkáikat saját mappáikba mentették, és ki is nyomtatták a tanulók. Biztosan
mozognak az Internetes oldalakon. Tudnak szöveget és képeket is beilleszteni saját munkáikba. Útvonaltervet is
tudnak készíteni és jól használják a koruknak megfelelő internetes játékokat.

Tanulói vélemények összegzése: Kár hogy csak egy óra a foglalkozás. Olyan jó a társaimmal együtt játszani.
Örülök,hogy karácsonyra, húsvétra, anyák napjára készíthettem köszöntőlapot!
Sok hasznos dolgot tanultam.

SWOT-elemzés
1. Erősségek:

Jó programok. Érdeklődő diákok. Az iskola biztosítja a nyomtatáshoz szükséges festéket, papírt. Jól
felszerelt az informatika terem. A rendszergazda kollega –Szuna Attila- jól tartja karban a
gépeket,programokat.

2. Gyengeségek:
Az internet nem minden esetben működik megfelelően. Bővítésre van szükségünk.

3. Lehetőségek:
Egyre több ismeretet szerezhetnek a gyerekek és egyre jobban használhatják
a  számítástechnikai és informatikai ismereteket, más órákon is.

4.Veszélyek:
Vigyázzunk arra, hogy a gyerekek ne legyenek gépfüggők, okosan használják a számítógépet!

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
Az eddigiekhez hasonló munkát végezzenek a diákok, esetleg többször jelenjenek meg munkáik a

Honlapunkon.

Törökbálint, 2011. június 10.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Szakköri  beszámoló Tanév: 2010-2011. tanév

Szakkör megnevezése Játékos természet
Szakkörvezető neve Balázsné Godavszky Erzsébet és Bálint Enikő

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
3-4. évfolyam
Időtartam, gyakoriság:
tömbösítve , havonta

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
Célunk volt a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése. A gyerekek a
természetben játékos feladatok, kísérletek segítségével ismerkedtek, barátkoztak a természettel, a
környezetünkben lévő változásokkal, folyamatokkal. Megfigyelhették a természeti jelenségeket, és
tapasztalatot szereztek ennek magyarázatára.

Tanulói vélemények összegzése:
Általában lelkesen, nagy örömmel vettek részt a foglalkozásokon. Fontosnak érezték, hogy
beszámoljanak osztálytársaiknak a szerzett tapasztalatokról, érdekes kísérletekről.

SWOT-elemzés

1. Erősségek:
A tantervi követelmények megerősítése játékos, gyermekközpontú módon. Mivel 2 évfolyamról jöttek
gyerekek, s ez hozzájárult a gyerekek közötti pozitív kapcsolat kialakításához. Fejlődött
toleranciaszintjük, alkalmazkodóképességük. Kialakult bennük a tudatos természetjárásra, a természet
védelmére való igény.

2. Gyengeségek:
Mivel osztályból érkeztek gyerekek, ezért nehéz volt az időpontok kiválasztása, az indulási időpontok
betartása. Mivel gyakran a természetben végeztünk gyakorlatokat, többször kellett időpontot
módosítani a kedvezőtlen időjárási feltételek miatt.
Annak ellenére, hogy időben elküldtük a tájékoztató körlevelet, több alkalommal tapasztaltuk, hogy a
gyerekek és a kollégák megfeledkeztek az időpontokról és a szükséges felszerelésről.

3. Lehetőségek:
A szakköri munkában olyan gyerekek vegyenek részt, akik valóban érdeklődnek ebben a témában.
Szeretnénk a projektet egymásra épülő módon 2 évre kiterjeszteni, ennek feltétele, hogy állandó
szakköri csoporttal tudjuk a foglalkozásokat megtartani.

4. Veszélyek:
Sok esetben olyan tanulók is részt vettek a foglalkozáson, akiket valójában nem a valós érdeklődés
vezérelt. Ezen gyerekek passzív hozzáállása zavaró volt az érdeklődő gyerekek számára. Az indulási
időpont pontos betartásának hiányában értékes időt vesztettünk el, s érdekes feladatok, kísérletek
maradtak el.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkába:
Újabb érdekes kísérletek, vizsgálódások, s ezen témakörök kiterjesztése.

Törökbálint, 2011. június 9. …………………………………….
szakkörvezető



Beszámoló                                                                       Tanév: 2010-2011

Szakkör megnevezése Kézműves
Szakkörvezető neve Ginál Beáta

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
2. évfolyam
Időtartam, gyakoriság: heti egy óra (első félév)

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
Ennek a szakkörnek a célja az volt, hogy az ügyes kezű, esztétikai érzékkel rendelkező gyerekek
új munkadarabok elkészítése által sikerélményhez jussanak illetve ügyességük, kreativitásuk
tovább fejlődjön. Új anyagokkal, eszközökkel ismerkedjenek meg illetve a már ismert anyagok
újszerű, kreatív megmunkálásával találkozzanak tanulóink. A kevésbé ügyes kezű gyerekek is
sikerélményhez juthattak, hiszen a munkadarabokat lépésről- lépésre aprólékosan készítettük el
és folyamatos segítséget kaptak tőlem és társaiktól egyaránt.
A gyöngy, az agyag, a papír stb. számukra újszerű alakítása, megmunkálása örömet okozott. Az
elkészült munkadarabokat büszkén vitték haza.
A szakköri munka ezzel érte el célját.

Tanulói vélemények összegzése:
A tanulók lelkesen látogatták a foglalkozásokat, izgalommal várták az új feladatokat. Szívesen
vettek részt a meghitt hangulatú foglalkozásokon, ahol munka közben beszélgettünk, zenét, mesét
hallgattunk. A szakkör közösség formáló ereje egymás támogatásában, segítésében is
megmutatkozott.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek: Jó kapcsolat a tanulókkal , változatos feladatok, jó hangulat,  egymás segítése. Új
eszközök, új anyagok megismerése. Esztétikai izés, kézügyesség fejlődése.

2. Gyengeségek: Képességek szerinti fejlesztés hiánya, szakkörön belüli differenciálás.

3. Lehetőségek: A képességek szerinti differenciálás figyelembe vétele, minimum két féle
munkadarab elkészítése a képességeknek, érdeklődésnek megfelelően.

4. Veszélyek: Tanulói figyelmetlenség, fegyelmezetlenség, eszközök helytelen használata.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
Még több anyaggal és eszközzel való megismerkedés. Kiállítások látogatása, esetleg kiállítás
szervezése az elkészült munkadarabokból.



Törökbálint, 2011. június 15.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 20010-2011.

szakkör megnevezése Kisokos
szakkörvezető neve Balázsné Godavszky Erzsébet

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
A harmadik évfolyamon tanuló diákok részére
Időtartam, gyakoriság: Hetente egy alkalommal 45 perces foglalkozások

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
Célom a matematikai látásmód, a logikus gondolkodás fejlesztése, a problémamegoldás igényének
erősítése volt.
A tanórai feladatoktól eltérő feladattípusok, versenyfeladatok, játékos fejtörők megoldásával sikeresen
ösztönöztem tanulóimat a problémamegoldó gondolkodásra. Egyre jobban igénylik, hogy közösen
megbeszélhessék a feladatokat, kíváncsiak társaik gondolatmenetére, próbálnak érvelni, magyarázni.
Logikus gondolkodásuk fejlődött.
Felkészültünk a Bolyai csapatversenyre, a Zrínyi Ilona mat. versenyre, és a Kenguru versenyre.

Tanulói vélemények összegzése:
Szívesen vettek részt a szakkör munkájában. Érdeklődéssel várták az új feladatokat, élvezték a közös
gondolkodás élményét. Átélhették a gondolkodás és megértés örömét.

SWOT-elemzés
1. Erősségek:

 változatos, érdekes feladatok
 a logikus, problémamegoldó gondolkodás fejlődése
 az érvelési készség fejlődése
 a csapatszellem erősítése

2. Gyengeségek:
 a foglalkozások késői időpontja
 a 45 perc szűkössége
 más szakkörökkel, elfoglaltságokkal történő összehangoltság
 a gyengébb gondolkodású gyerekek kevesebb sikerélményhez jutnak

3. Lehetőségek:
 a jelentkező tanulók felmérése, hogy csak a tényleg tehetséges tanulók vegyenek részt a

foglakozásokon
 a tehetséges tanulók sikeresebb ösztönzése a szakköri munkára

4. Veszélyek:
 A gyengébben gondolkodó gyerekek elkedvetlenedése

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
 a Zrínyi Ilona Matematika Versenyre való felkészülés
 a Bolyai Matematika Csapatversenyre való felkészülés
 a nemzetközi Kenguru Matematika Versenyre való felkészülés
 a gondolkodás igényének, örömének erősítése



Törökbálint, 20011. június 10.

………………………………………………..
szakkörvezető
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Beszámoló Tanév: 2010-11

Szakkör megnevezése Nyelvbarátok köre
Szakkörvezető neve Fehérvári Sándorné

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás? 4. évfolyam

Időtartam, gyakoriság: Heti egy alkalom, 2×45 perc

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
A nyelv fontos szerepet játszik valamennyi kompetencia kialakításában és fejlesztésében, mivel az emberi
kommunikáció, a gondolkodás és a tanulás nélkülözhetetlen eleme.
A negyedik éve szinte állandó tagokkal működő szakkör célja folyamatosan az volt, hogy szeressék, tiszteljék
és jól műveljék anyanyelvünket a tanulók.
Igényes szépirodalmi, ismeretterjesztő és felhasználói szövegek kerültek feldolgozásra.
A tanult nyelvi ismereteket a szövegek értelmezésében, a szövegalkotásban stílusformálással, folyamatos
helyesírási és helyes ejtési gyakorlatokkal szilárdítottuk meg.
A nyelvtani feladatsorok, a nyelvi játékok, versenyfeladatok megoldása is segítette a helyes beszéd és a he-
lyesírás eszközszintű használatának fejlesztését, a bármikor előhívható, alkalmazható és bővíthető nyelvtani
tudás megalapozását.

Tanulói vélemények összegzése:
A Nyelvbarátok köre negyedik éve szinte ugyanazokkal a szakköri tagokkal működik, tehát egy jól összeszo-
kott, állandó „csapattal” dolgoztunk ebben a tanévben is. Az érdeklődés, a figyelem, a kíváncsiság folyama-
tos volt a feldolgozásra kerülő témák iránt.

SWOT-elemzés
1. Erősségek:
Az érdekes, gondolkodtató, gyakran humoros feladatokkal ébren lehetett tartani a tanulók figyelmét. A
szövegek értelmének több oldalról történő megközelítése, megértése, az így birtokolt tudás a tovább-
gondolkodásra sarkallta őket.
Legkedveltebbek az ismeretterjesztő és a felhasználói szövegek voltak. Tanév vége felé néhány tanuló
megpróbálkozott önállóan feladatlap készítésével, melyet aztán közösen dolgoztunk fel a szakköri fog-
lalkozáson.
Ebben a tanévben sikerült megvalósítani az egy alkalommal 2×45 perces foglalkozást, mely a nyugodt,
kiegyensúlyozott és még hatékonyabb munkát tette lehetővé.
2. Gyengeségek:
Az iskolai könyvtár tervezett használata hely és időbeli korlátok miatt nem tudott megvalósulni.
3. Lehetőségek:
A mindennapi élet gyakorlatához kapcsolódó felhasználói szövegek és kompetencia feladatsorok meg-
oldásának növelése ajánlott.
4. Veszélyek:
Többoldalú tehetséggondozás hiányában az arra érdemes tanulók ismeretlenségben maradnak és elkal-
lódhatnak.
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Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
A tehetséges gyerekekkel való intenzívebb foglalkozás érdekében érdemes lenne növelni a magyar, ma-
tematika és környezetismeret szakkörök számát.

Törökbálint, 2011. június 15.
………………………………………………..

szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2010-2011

Szakkör megnevezése Origami
Szakkörvezető neve Vita Hajnalka

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
2. osztályos tanulók részére
Időtartam, gyakoriság:
heti egy óra hétfőn az 5.órában

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
A 2. fejlesztő osztály számára indítottam a szakkört. A papírhajtogatás sokrétűen fejleszti a
gyermekeket: fejleszti a gondolkodást, a vizuális memóriát, a téri látást, a kreativitást, a pontosságot, a
finommotorikát, s nem utolsó sorban türelemre nevel.
Év elején az alaphajtásokkal, az origamiban használatos jelekkel, a hajtogatások leolvasásával
ismerkedhettek meg a gyerekek. Ezek elsajátítása után sokféle állatfigurát, virágot, az évszakok
aktualitásának megfelelően karácsonykor télapót, fenyőfadíszeket, farsangkor álarcokat, bohócokat
készítettünk. Az elkészült alkotások üde színfoltjai lettek az osztálytermünknek.

Tanulói vélemények összegzése:
A tanulók lelkesen vettek részt a foglalkozásokon és szép műveket készítettek.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek: jó kapcsolat a tanulókkal, változatos feladatok, jó hangulat

2. Gyengeségek: A szakkörön rengeteg eszközre volt szükség: ollóra, ragasztóra, különféle nagyságú,
vastagságú és mintázatú papírra, ezért nagy nehézség volt, hogy erre anyagi támogatást nem kaptunk.

3. Lehetőségek: felkutatni a szponzorokat anyagi támogatás céljából

4. Veszélyek: a türelmetlenség , a nehezen tűrő kudarcélmény

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
Új origami könyvek és minták beszerzése

Törökbálint, 2011-06-09
Vita Hajnalka



Beszámoló Tanév: 2010-2011

Szakkör megnevezése Tehetséggondozás
Szakkörvezető neve Kaszap Diána

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?

5. évfolyam
Időtartam, gyakoriság:

Heti egy alkalommal, 45 perc

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:

A szakkör fő célja a versenyekre való felkészítés, és az eredményes versenyeztetés volt.
A munkatervben tervezett versenyeken eredményesen vettünk részt.  Ezek a következők voltak:
 Volf György Anyanyelvi Verseny
 Kazinczy-verseny (Pilisvörösvár)
 Iskolai helyesírás, illetve vers- és prózamondó verseny
 Területi vers-és prózamondó verseny (Páty)
 Megyei vers- és prózamondó verseny
 Területi prózamondó verseny (Bálint Márton Általános- és Középiskola)
 Simonyi Zsigmond Helyesírás Verseny
 Bendegúz Anyanyelvi Verseny
 Bendegúz levelezős versenyek

Tanulói vélemények összegzése:

Szükség van ezekre a foglalkozásokra, mert a tanítási órák keretében a versenyekre való felkészítésre
nincs lehetőség.
A legnagyobb problémát az időhiány okozza, mert a tanítás után más programokkal is (pl. zeneiskola)
ütköznek a tehetséggondozó foglalkozások .

SWOT-elemzés
1. Erősségek:
 Feladatok sokszínűsége
 Egyéni foglalkozás a diákokkal
 Előkészülés a 6. évfolyamos iskolák felvételijére
 A tananyag mélyrehatóbb ismerete
2. Gyengeségek
 A foglalkozásra járó tanulók többsége más tehetséggondozó órákra is jár, ezért belefáradnak a

versenyzésbe
3. Lehetőségek:
 A versenyek körének bővítése
 Tanulóink bevonása a különböző tantárgyi versenyekbe



4. Veszélyek:
 A megfelelő időpont kiválasztása, hiszen különböző időpontokban végeznek, illetve más

tanórán kívüli foglalkozásokra is járnak.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
 Minél jobb eredmények elérése a versenyeken.
 Nemcsak a jeles tanulók bevonása, hanem a jó képességű tanulók motiválása a szakkörön való

részvételen

Törökbálint, 2011. június 13.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2010-11

Verseny megnevezése: Természetismereti feladatmegoldó-verseny
A verseny szervezője: Fehérvári Sándorné
Részt vevő évfolyam: 4. évfolyam
Időtartam, gyakoriság: Folyamatosan a tanév során

Célkitűzések és feladatok megvalósulása:

A feladatmegoldó-verseny azokat a 4. osztályos tanulókat várta, akik szeretik a
környezetismeret tantárgyat, szívesen foglalkoznak természetismereti és természetvédelmi
kérdésekkel.
A verseny négy fordulóból állt. Egy-egy fordulóban feladatsort kaptak a gyerekek, melynek
kidolgozására egy hét állt a rendelkezésükre.
A feladatsorok az életkorukhoz, az iskolai tananyaghoz kapcsolódva biológiai, földrajzi,
környezet-és természetvédelmi kérdéseket tartalmaztak.
Fontos célja volt a versenynek az ismeretek bővítésén túl a tudatos természetvédelem
igényének kialakítása és fejlesztése.

I. forduló: Témakör: Pusztuló természet

A természetpusztítás négy legfontosabb problémájával, a termőföld, az erdők és az
óceánok sorsával, valamint a fajok kihalásával foglalkozó szöveg feldolgozása
remélhetőleg felkeltette a tanulók figyelmét a téma iránt, valamint továbbgondol-
kodásra késztette őket.
Plakáttervet készítettek, melynek témája: Óvd a természetet!

II. forduló: Témakör:  A levegő szennyezése

A témához kapcsolódó ismeretterjesztő szöveg feldolgozása után a mindennapi
élet gyakorlatához kapcsolódó kérdések során szembesülhettek a környezet-
szennyezés ártalmaival. Saját családjuk gyakorlatából kiemelt példákkal bizonyí-
tották, hogy mit tehetünk pl. az energiatakarékosság érdekében.

III. forduló: Témakör: Természetvédelmi területek

Ebben a fordulóban a nemzeti parkok fontosságával foglalkoztunk. Hol és miért
alakultak a Földön az első természetvédelmi területek?
Számba vettük Magyarország valamennyi nemzeti parkját megalakulásuk ideje
szerint, valamint kiemeltünk mindegyik területről egy-egy jellegzetes állatot vagy
növényt, mely fokozott védelmet élvez.

IV. forduló: Témakör: Magyarország híres építményei, alkotásai

Környezetünk védelméhez hozzá tartozik az is, hogy ismerjük és védjük az



ember által alkotott értékeket.
Ebben a fordulóban Magyarország híres épületeit, építményeit jártuk körbe,
melyeket a közeli vagy a távoli múltban emberek alkottak.
A nem titkolt cél az volt, hogy járjanak utána, keresgéljenek, s ha felébredt a
kíváncsiságuk, talán egy kirándulás keretében a szüleikkel felkeresik ezeket
a csodálatos helyeket.

A verseny értékelése, összegezése:

A versenybe tizenhárom negyedik osztályos tanuló nevezett be. Valamennyi osztály
képviseltette magát. Menet közben egy gyermek lemorzsolódott. Tizenketten oldották meg
valamennyi forduló feladatait, s májusban megtörtént az eredményhirdetés is.
Láthatóan nagyon élvezték a feladatsorokat a részt vevők. Igényesen kitöltött, nagy
odafigyelést bizonyító dolgozatokat javíthattam.
Mindezek azt bizonyítják, hogy egyesekben felébredt, másokban fokozódott a természetes és
az épített környezetünk szeretete, védelme, és tudatos megóvásának igénye.

_______________________
Törökbálint, 2011. június 15. Fehérvári Sándorné

verseny szervezője



Beszámoló Tanév:2010-2011

Gyermekvédelmi felelős – felső tagozat
Gyuricza Anita

1. Partnerek:

Válayné Gödör Ágnes gyermekvédelmi felelős - alsó tagozat

Csík Hajnalka - védőnő

Segítő Kéz Szolgálat – Családgondozó és Gyermekjóléti Szolgálat

Budaörsi Nevelési Tanácsadó

2. Személyi feltételek változása

2011. januárjában Válayné Gödör Ágnessel megosztva vettük át a gyermekvédelmi felelős státuszát és

munkáját. Az alsó tagozat felelőse Válayné Gödör Ágnes lett, míg a felső tagozat gyermekvédelmi feladatait

én kaptam meg. A tagozatos bontást a gyermekvédelem látóterébe került gyermekek nagy száma ás a

problémák számának folyamatos emelkedése tette indokolttá.



Fő feladatok megvalósulása a tanévben

1. Szervezési feladataink:

 Az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzétettük a gyermekvédelmi

feladatot ellátó fontosabb intézmények (gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó) címét,

telefonszámát, illetve feladatkörét.

 Tájékoztatást kaptak kollégáink, hogy

o milyen törvényi kötelezettsége van az iskolának, pedagógusnak a gyermekvédelmi

törvény alapján (elsődleges jelzőrendszer);

o milyen esetben fordulhatnak hozzánk;

o mikor kötelességük jelzéssel élni a gyermekvédelmi felelős felé;

o ismertettük, milyen módon működik a gyermekvédelmi jelzőrendszer iskolánkban.

 Elkészült a gyermekvédelmi ügyek dokumentációja.

 Részt vettünk a családi pótlék ideiglenes megvonásáról, illetve a természetbeni juttatásról

szóló tájékoztatáson.

 A Segítő Kéz Szolgálat meghívására részt vettünk a partneri munkájukat értékelő

konzultáción. Értékelést készítettünk közös munkánkról.

 Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a partner intézményeinkkel.

 Összeállítottuk az osztálykiránduláshoz anyagi támogatást igénylők névsorát.

 A tankönyvtámogatásra jogosult tanulók kérelmeinek összegyűjtése, és azok ellenőrzése.

2. Gyermekvédelmi feladatok:

 20 felső tagozatos gyermekünk van a Családsegítő Szolgálat látóterében.

 A tanév második felében jellemzően igazolatlan hiányzások és magatartási problémák miatt

teljesítettük jelzőrendszeri kötelességünket.

 7 gyermekünk került védelembe, ezek között testvérpárok is vannak. Egy tanuló esetében

megszüntették a védelembe vételt.



SWOT-elemzés
Erősségek:

 Nyitottság a gyermekvédelem felé.

 Segítséget kérő, igénylő, elfogadó kollektíva.

 Törekvés a lehetőségek felkutatására és kiaknázására.

 Fejlődési igény a gyermekvédelmi munkában.

 Folyamatos kapcsolattartás a partner intézményekkel.

Gyengeségek:

 A gyermekvédelem jogszabályi hátterének hiányos ismerete, tapasztalatlanság ezen a

területen.

 A gyermekek és a szülők esetében a gyermekvédelem szempontjából fontos adatok

összegyűjtésének nehézsége, hiányossága.

Lehetőségek:

 Anyagi támogatást nyújtó lehetőségek felkutatása, megszervezése.

 Szemléletformálás mind a gyermekek, mind a szülők esetében.

 A problémát minél korábban észrevenni, és orvosolni.

 Szakmai kapcsolattartás, konzultációk megfelelő kiaknázása.

Veszélyek:

 A szülők gyakran nem tekintenek partnerként a pedagógusokra.

 Az elhanyagoltság növekedése a családokban.

 A szülők nehezen, vagy nem ismerik el a gyermekkel kapcsolatos problémákat.

 Kommunikációs problémák a szülő-gyermek, a szülő-pedagógus viszonyban, illetve a

családot segítő intézmények között.

Törökbálint, 2011. 06.16.

………………………………………….
gyermekvédelmi felelős



Beszámoló Tanév:2010-2011

Gyermekvédelmi felelős – alsó tagozat
Válayné Gödör Ágnes

1. Partnerek:

Gyuricza Anita gyermekvédelmi felelős - felső tagozat

Csík Hajnalka - védőnő

Segítő Kéz Szolgálat – Családgondozó és Gyermekjóléti Szolgálat

Budaörsi Nevelési Tanácsadó

Törökbálint Önkormányzata Szociális Iroda - Pallai Ferencné ügyintéző

2. Személyi feltételek változása

Jelen tanév novemberében Hajdú Ferenc kollégánk gyermekvédelmi felelős státuszát és

munkáját Gyuricza Anita és Válayné Gödör Ágnes vették át. Válayné Gödör Ágnes az alsó tagozat

gyermekvédelmi ügyeiért, Gyuricza Anita pedig a felső tagozat ügyeiért lett felelős. A tagozatos

bontást indokolttá tette a gyermekek létszámának és a problémák számának folyamatos

emelkedése.



Fő feladatok megvalósulása a tanévben

1. Szervezési feladataink:

 Az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzétettük a gyermekvédelmi

feladatot ellátó fontosabb intézmények (gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó) címét,

telefonszámát, illetve feladatkörét.

 Tájékoztatást kaptak kollégáink, hogy

o milyen törvényi kötelezettsége van az iskolának, pedagógusnak a gyermekvédelmi

törvény alapján (elsődleges jelzőrendszer);

o milyen esetben fordulhatnak hozzánk;

o mikor kötelességük jelzéssel élni a gyermekvédelmi felelős felé;

o ismertettük, milyen módon működik a gyermekvédelmi jelzőrendszer iskolánkban.

 A veszélyeztetettség és bántalmazás fogalmát tisztáztuk, majd mindenki tájékoztató lapot

kapott a veszélyetetés definíciójáról.

 Elkészült a gyermekvédelmi ügyek dokumentációja.

 Részt vettünk a családi pótlék ideiglenes megvonásáról, illetve a természetbeni juttatásról

szóló tájékoztatáson.

 A Segítő Kéz Szolgálat meghívására részt vettünk a partneri munkájukat értékelő

konzultáción. Értékelést készítettünk közös munkánkról.

 Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a partner intézményeinkkel.

 Összeállítottuk az osztálykiránduláshoz anyagi támogatást igénylők névsorát.

 A tankönyvtámogatásra igénytartók kérelmeinek összegyűjtése, és azok ellenőrzése

megtörtént.

2. Gyermekvédelmi feladatok:

 21 alsó tagozatos gyermekünk van a Családsegítő Szolgálat látóterében.

 Ebben a tanévben 9 gyermekkel kapcsolatban kerestük meg a Szolgálatot. Mindegyik

alkalommal gyors reakciót és segítséget kaptunk.

o A kilenc esetből kettő véglegesen és megnyugtatóan megoldódott.

o Egy testvérpár elköltözött, és így kikerült a hatókörünkből.



o Egy esetben a családgondozó megkeresése a szülő nagyobb odafigyelését váltotta ki.

o A többi esetben folyamatos támogatásra van szükség.

 3 gyermekünk került védelembe családi jelzések alapján.

 Kétszer történt családlátogatás a tanító nénik jelzésére. Az első esetben a szülő szívesen

fogadta az iskola és a szolgálat segítségét, sőt igényelte azt. Kisebb elmozdulás történt a

megoldás felé ebben a családban. A második eset még folyamatban van, csak az első lépések

történtek meg.

 Tanítói jelzés 8 esetben érkezett. Ennek okai:

o magatartási probléma (4) – csupán egy gyermeknél tapasztalható némi javulás a

családdal való konzultációk eredményeképpen, de jelen állapot sem igazán

megnyugtató. A többiek esetében valószínű további lépések szükségesek. Két családnál

tettem családlátogatást.

o szülői elhanyagolás (3) – egy esetben végleges megoldást sikerült elérni; egy esetben

átmenetit; a harmadik esetben egyelőre nincs megoldás, de további lépések történnek.

o érzelmi zaklatottság és felszerelés hiány (1) – megoldódott egy telefonos megkeresés

után.

o anyagi támogatás (1) – nem tudtunk nagyobb támogatást kérni, mint jelenleg jár a

családnak.

 A Nevelési Tanácsadó jelenleg 7 magatartási problémával küzdő gyermeket csoportos

terápiában részesít. 5-en pszichodráma csoportba, 2-en művészetterápiás csoportba járnak.

SWOT-elemzés
Erősségek:

 A gyermekvédelem felé nyitott kollektíva.

 Segítséget kérő, igénylő, elfogadó kollektíva.

 Lehetőségek felkutatására és kiaknázására való törekvés.

 Fejlődési igény a gyermekvédelmi munkában.

 Folytonos küzdelem a gyermekek problémáinak megoldására.



Gyengeségek:

 Tapasztalatlanság ezen a területen.

 Adatok összegyűjtésének hiányossága.

Lehetőségek:

 Anyagi támogatást nyújtó lehetőségek felkutatása, megszervezése.

 Szemléletet formálni mind a gyermekek, mind a szülők esetében.

 A problémát a kezdetén felfedezni, és beavatkozni segítségnyújtással.

 Szakmai kapcsolattartás, konzultációk megfelelő kiaknázása.

Veszélyek:

 Sokszor nem találunk partnert a szülőben.

 Az elhagyagoltság növekedése.

 Kommunikációs problémák.

Törökbálint, 2011. 06.10.

gyermekvédelmi felelős



Beszámoló
a Zimándy Ignác Általános Iskola könyvtárának a 2010-2011-es tanévben végzett

munkájáról

Tervszerű állománygyarapítás

Októberben a Bendegúz Könyvvásár keretében 50%-os kedvezménnyel, 60 000 Ft értékben gyermek- és ifjúsági
könyveket vásároltunk.
A korszerű információhordozók (CD-k, CD-ROM-ok, DVD-k) állománya továbbra is gyarapításra vár.

Feldolgozó munka
A könyvtár szeptembertől új külsővel, fa padlóburkolattal és újrafestett falakkal fogadta látogatóit és a tanulókat.
Az idei tanév első félévének kiemelkedő feladata a könyvtári állomány ellenőrzése volt, mely a felújítási
munkálatok miatt szeptember 1-jén kezdődött. A leltár folyamán sor került a könyvtári dokumentumok
állapotfelmérésére és az esetleges, tervszerű állományapasztásra. A leltárt Szőkéné Ispány Erika segítségével
végeztem.

A SZIKLA könyvtári feldolgozó program segítségével a könyvtári állomány számítógépes adatbevitele
folyamatban van, a teljes feldolgozáshoz még hosszabb időre van szükség.

A tanulók önálló könyvtárhasználatra nevelése

Továbbra is az alsó tagozatos osztályok aktivitása a jellemző. A könyvtár szolgáltatásait igénybe vevő tanulók
létszáma az elmúlt tanév végére 362 fő. Az idei tanévben az állományellenőrzés miatt csak novembertől tudtuk
teljes körűen fogadni a tanulókat, így is 267 diák iratkozott be a könyvtárba, és kölcsönzött rendszeresen. A
tanítók továbbra is figyelemmel kísérik a gyermekek könyvtárlátogatását, segítik a helyes könyvtárhasználati
szokások kialakítását.

Tevékenységek, programok

Az első félév legnagyobb feladata a teljes körű állományellenőrzés volt. Emellett könyvtárbemutató órát
tartottunk.

Terveink szerint a következő félévben is szervezünk könyvtári foglalkozásokat, kulturális programokat.

Törökbálint, 2011.06.06. Bartos Kinga
könyvtáros



Programok a 2010/2011-es tanévben

Szeptember Úszás 45 fő

Október Sulibérlet:alsó t;Mezőgazdasági Múzeum:napközi-felső t.;Ópusztaszer:alsó-felső t.Úszás 266,155,100,40

November Sulibérlet:alsó t;Győri Nemzeti Sz.,Úszás 286,45,40

December Sulibérlet:alsó t.,Úszás 286,23

Január Jégpálya:felső t.; Úszás 25,2

Február Sulibérlet:alsó t.;Jégpálya:felső t.;Csodák palotája:napközi;Nemzeti Múzeum;Úszás 275,25,60,20,20

Március Sulibérlet:alsó t.;Madách Sz.felső t.;Úszás 295,25,25

Április Úszás 20

Május Állami Bábszínház :alsó t.;Terror Háza:felső t.;Úszás 40,50,20

Június Nagyvázsony:nyári tábor 20

Június Osztálykirándulások

Autóbuszrendelések

Összesen: 2226 fő
Átlagban: 223 fő/hónap



ISKOLA-VÉDŐNŐI BESZÁMOLÓ

A 2010 / 2011 . tanévben a Zimándy Ignác Általános Iskolában végzett
iskola-védőnői tevékenységről

Védőnő neve: Farkas Hajnalka

I. Tájékoztató adatok:
Beíratottak száma: 599 fő
Közülük egészségügyi és környezeti okból fokozott gondozást igényelők száma összesen:204 fő
Egészségügyi ok:155 fő
Környezeti ok: 33 fő
Egészségügyi és környezeti ok: 16 fő

II. A tanévben végzett iskola-védőnői tevékenységek:

1. 1. Védőnői szűrővizsgálatok:

Szűrővizsgálatok Szűrésre kötelezettek
száma

Összes
megvizsgáltak
száma

Összes kiszűrtek

Védőnői szűrések 414 fő 414 fő 313 fő
Tisztasági vizsgálat 599 fő 599 fő*2alk 39 fő

1. 2. A tanévben végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai:
Az előző évekhez hasonlóan egyre több az obes, hypertóniás gyerek. Sok a lúdtalp és a
gerincferdülés. Sok látásromlást szűrtem ki idén –is-, amely beigazolódott. Minden évben sok a
serkés, tetves gyermek. Sokukat a rendszeres jelzések ellenére sem tisztítanak ki a szülők, ez nagy
probléma.
A szűrővizsgálatokra nem viszi el minden szülő a gyermekét, és csak levélbeni felszólításra hozzák
be- ha behozzák- a leleteket.

2. Védőoltások szervezése, lebonyolítása, észrevételek:

Kötelező Oltandók száma:            142 fő       Oltottak száma:    142 fő Alkalmak száma: 10
Választható HPV elleni  oltás: 8 fő Alkalmak száma: 4

3. Egészségfejlesztés:
3. 1. A tanévben végzett egészségfejlesztő foglalkozások témakörei, alkalmak száma,
résztvevők száma és aránya:

Szexuális felvilágosítás: 12 alkalom 284 fő
Menstruációs higiéne: 3 alkalom össz: 76 fő
Elsősegélynyújtás: 9 alkalom 145fő
Egészséges táplálkozás és fogápolás (1.osztály): 3 alkalom  össz:57 fő
Dohányzás prevenció (1. osztály) 3 alkalom össz: 57 fő
Egészséges táplálkozás: 6 alkalom össz: 120 fő
Dohányzás : 3 alkalom össz: 85 fő
Egészségnap: 320 fő



3. 2. Egészségfejlesztéssel kapcsolatos tapasztalatok észrevételek, javaslatok:
Előadásaimat ismét továbbfejlesztve, bővítve tartottam meg, kísérletekkel.
A diákok érdeklődők, értelmesek, az órák után is oda jönnek hozzám és kérdeznek.

4. Tanácsadások, fogadóórák:
4. 1.
Tanácsadási alkalmak száma: heti 2*4 óra
Résztvevők száma:484 fő

Fogadóórák alkalmainak száma: heti 1 óra
Résztvevők száma:24 fő

Ambuláns megjelenések száma:18 fő

4. 2. A tanácsadások, fogadóórák tapasztalatai:
A gyerekek egyre nyitottabbak, bátran keresnek meg problémáikkal, tanácsot adok életmóddal,
sporttal, fogápolással, diétával, fogyókúrával kapcsolatban. A szűrővizsgálatokkal kapcsolatban is
kérdeznek, a kért-várt- leleteket egyre többen hozzák vissza, de sajnos még mindig csak kis
százalékban.

5. Kapcsolattartás formái és tapasztalatai:
A szülőkkel:
Szülői értekezleten, papír alapú levelezés formájában, e-mailen is megkeresnek. Idén írtam először

felszólító levelet azon szülőknek, akik nem küldtek visszajelzést gyermekük orvosi vizsgálatáról.

Erre a levélre nagyon sokan reagáltak, de az arány még így is csak kb. 85%. Az iskola honlapján

működik az „Iskolaegészségügy” fülecske, amely a Törökbálinti Védőnői Szolgálat honlapjára

kalauzol tovább, ahol friss információkat találnak az iskolai munkáról, továbbra is.

Pedagógusokkal:
Rendszeres személyes kontaktus.
Gyermekvédelmi felelőssel:
Személyes kontaktus

Egyéb:
Gyermekorvosokkal: a helyi gyermekorvosokkal jó a kapcsolat, a kért szűrővizsgálati
leleteket is megkapom, kivétel ez alól,a másik törökbálinti iskola iskolaorvosa -és egyben
gyermekorvos- is, akivel nem tudok érdemben együtt dolgozni, mert nem partner, elutasít,
amikor leletet kérek tőle, vagy érdeklődök valamely tanulónk felől.

III. A tanulók egészségét  befolyásoló egyéb tapasztalatok, észrevételek:
1. Táplálkozással összefüggő tapasztalatok:
Sok gyerek reggeli nélkül jön az iskolába és nem esznek rendszeresen.
Sokan szénsavas üdítőt hoznak magukkal és chipseket. Nem szeretik, és nem eszik a gyümölcsöket,
főzelékeket. Sok a helytelenül fogyókúrázó lány.

1. 2. Gyermekétkeztetés és iskolai büfé:
Az iskola rendszeresen ad iskolatejet és almát a gyerekeknek, sokszor van teljes kiőrlésű
péksütemény, főzelék is az étrenden. Iskolai büfé nincs.



2. 1. Rendszeres testmozgással kapcsolatos tapasztalatok:
A gyerekek szeretik a testnevelés órákat, sokan sportolnak szabadidejükben, ahol jó eredményeket
is elérnek. Sajnos pont azok a gyerekek nem mozognak rendszeresen, akiknek szüksége lenne rá.

2. 2. Testnevelés, gyógytestnevelés, könnyített torna:
A tornatermek állapota és felszereltsége megfelelő. Balesetek inkább az udvaron fordulnak elő, de a
figyelmetlenség miatt a szünetekben is sok a kisebb-nagyobb baleset.
Főállású gyógytornász van az iskolában, ő hét közben folyamatosan tornáztatja az erre rászoruló
gyermekeket.

IV. Az iskola-védőnői éves munkaterv teljesülésének összegző értékelése, és a
tapasztalatok alapján javaslatok a következő, 2010/2011-es tanévben
megvalósítandó feladatokra:
Az általam tervezett munkaterv szinte teljesen megvalósult, vannak olyan elemek,
amelyek évközben kerültek bele. Egyre több témában tartok órákat a gyermekeknek,
melyre ők és a pedagógusok is nyitottak.
A tavalyi év után, idén is tartottam szexuális felvilágosítás és abortusz prevenciós
órákat a gyerekeknek, akik nagyon nyitottan fogadtak.
Továbbiakban is ezeket tervezem folytatni, és drogprevenciós órát tervezek.
Az iskolaorvosi szobát szinte teljesen felszerelte az iskola, szűrőaudiométer is van
már, mellyel nagyon hatékonyan tudok dolgozni.

Törökbálint, 2011-06-20

Farkas Hajnalka
iskola -védőnő
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