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Mottó:   

 

A pedagógusnak új művészetet kell megtanulnia, azt, hogy a gyermek   

segítőtársa és vezetője legyen, és elvezesse őt azokhoz az eszközökhöz, 

amelyekre akkori fejlődése fokán szükség van. 

/Maria Montessori/ 

 

I. Pedagógiai folyamatok 

Az előző tanévben elért eredményeink alapján határoztuk meg a munkatervünkben azokat a fő 

pedagógiai feladatainkat, amit a tanítási órán, tanórán kívüli foglalkozásokon és intézményen 

kívül valósítunk meg. Egy-egy feladat nem minden esetben különíthető egyértelműen egy-egy 

területre, hanem a pedagógiai tevékenységünk valamennyi színterére kiterjed. 

Tanítási órákon legfontosabbnak tartjuk a tanulók munkáltatását, az érdeklődésük felkeltését 

és fenntartását. A tanulók életkorának, képességének, a tananyagnak megfelelő módszerek, 

munkaformák megválasztására törekszünk. Munkánk során a nevelést és az oktatást 

egységben kezeljük. Külön figyelmet fordítunk az SNI-s és BTM-es gyerekek 

felzárkóztatására, fejlesztésére és a tehetséges tanulóink versenyeztetésére, egyéni 

foglalkoztatására. Az interaktív táblák felszerelésével minden kollégának lehetősége van az 

órák még szemléletesebbé tételére. A kollégák ki is használják ezt a lehetőséget, motiválásra, 

differenciálásra is nagy gyakorlattal használják az IKT eszközöket. A feladatunk felkészíteni 

a középiskolai felvételire, az országos kompetenciamérésre, biztos alapot nyújtani a 

továbbtanuláshoz. Feladatunk az alkalmazható tudás, képesség kialakítása, ehhez szükséges a 

pontos és megfelelő tempójú számolási készség kialakítása, a geometriaszemlélet-, az 

eszközhasználat fejlesztése, a problémamegoldó-, logikus-, elemző gondolkodás, a kreativitás 

fejlesztése, a természettudományos gondolkodás megalapozása és a szövegértő képesség 

fejlesztése. Feladatunk továbbá, hogy a tanulók megismerjék az informatikai eszközök 

használatát; a tanulók felkészítése a megfelelő információszerzési, tárolási, feldolgozási és 

átadási technikákra, megtanítsuk az internet helyes használatát. 

A pedagógusok év eleji feladata a tanmenetek elkészítése, aktualizálása. A kollégák 

évfolyamonként közösen tekintették át, aktualizálták vagy dolgozták ki az iskola Helyi 

tantervéhez igazodó tanmeneteket, így mindenki közel azonos tanmenetet használt. Ebben a 

tanévben is kiemelt figyelmet fordítottunk volna az országos témahetek programjaira. Ezeket 

elsősorban a napközis tanmeneteinkbe terveztük be. Sajnos a digitális munkarend miatt ezek 

közül csak a pénzhét programjait valósítottuk meg. 

Iskolánk 2019/2020. tanévre vonatkozó fő feladatai alapján 

1. A kompetencia mérés eredményeinek a javítása 

A kompetenciamérés eredményessége vagy eredménytelensége nem csak a 

matematika és magyar tantárgyak sikeressége vagy sikertelensége. Minden 

szaktanárnak feladata, hogy saját óráján az adott szaktárgyhoz kapcsolódó különböző 
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kompetenciákat fejlesztő feladattípusokkal ismertesse meg a tanulókat (pl. grafikonok 

elemzése természettudományos tárgyak esetében, szövegértelmezés). Ehhez adnak 

segítséget különböző új kiadványok, feladatlapok, interaktív táblára írt fejlesztő 

programok. 

Az alapkompetenciák (főként az anyanyelvi, matematikai, kommunikációs és 

szociális) fejlesztése nagyon fontos feladatunk. Intézményünkben ennek 

megvalósítására a tanórai kereteken kívül, differenciált foglalkozásokon és a 

képességfejlesztő órákon is van lehetőség. A matematikai alapműveletek 

készségszintű elsajátítására minden kolléga nagy figyelmet fordít.  

Az anyanyelvi kompetenciák területén kiemelt feladatunk az olvasástechnika, az értő 

olvasás képességének fejlesztése minden tanítási órán. Az osztályok rendszeresen 

kölcsönöznek könyveket az iskola könyvtárából, melyeket a napközis időben 

rendszeresen olvasnak. Ezen kívül azokról a könyvekről is beszámolnak a gyerekek, 

amelyeket otthon, önszorgalomból olvastak.  

Nagy probléma még a tartós figyelem, az emlékezet, a kitartás hiánya. Ezek 

fejlesztésére a kollégák minden órán végeznek különböző képességfejlesztő, sokszor 

játékos feladatokat.  

E kompetenciák differenciált fejlesztésének egyik módja, hogy használjuk azokat a 

különböző oktató és képességfejlesztő játékokat is, amelyek rendelkezésünkre állnak. 

Most újabb lehetőségként új és kreatív játékokat kapott az iskola, így bővülhet a 

felhasználók köre. Ezeket a játékokat is alkalmaztuk, használtuk a tanórákon, de 

leginkább a délutáni szabadidős tevékenységekben, valamint szakkörök keretében.  

Szeptemberben az intézményvezetés a POK szaktanácsadói látogatás keretében 

intézkedési tervet készített a kompetencia mérés eredmények javítására. Ennek 

részeként a 2. félévre próbamérést terveztünk, de ez a tantermen kívüli, digitális 

munkarend bevezetése miatt elmaradt. 

 

 

2. A nyelvi mérés eredményeinek javítása 

A tavalyi tanévben ötödik alkalommal került sor a 6. és 8. évfolyamosok nyelvi 

mérésére, melynek során hallott és olvasott szövegértési készségeiket mérték. A 

hatodik évfolyamon tanulók jó teljesítményt nyújtottak, de ez a nyolcadik évfolyam 

összteljesítményére ez nem mondható el. A 2019/2020-as tanév végén ismét mérésre 

kerül sor, ezért az említett évfolyamokon nagy hangsúlyt fektetünk az említett nyelvi 

kompetenciák fejlesztésére a tanórák során. A normál 6. és 8. évfolyamos 

csoportokban kompetencia alapú szövegértési versenyt rendeztünk az őszi idegen 

nyelvi hét keretében. A 7. és 8. évfolyamokon pedig, úgynevezett „lyukas” szöveg 

kiegészítése volt a szövegértési feladat. A hallott szövegértés fejlesztése kiemelt 

feladatunk az összes nyelvi csoportban, hiszen a szóbeli megértés kialakítása nagyon 

fontos a nyelvtanulási folyamatban. Rendszeresen végezzük az ehhez kapcsolódó 

feladatokat a tankönyvből, munkafüzetből, különböző segédanyagokból, a nyelvi 

laborban az internet segítségével. Ezek mellett arra ösztönözzük diákjainkat, hogy 

angol nyelvű filmeket nézzenek, és könnyített olvasmányokat olvassanak. Ebben a 

tanévben 2020. május 20-án (szerdán) került volna sor a nyelvi mérésre, ami a 

digitális munkarend bevezetése miatt elmaradt. Az idegen nyelvi munkaközösségből 4 
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kolléga csatlakozott ebben a tanévben az un. „MyOn” olvasás-, szövegértés- és 

szókincsfejlesztő program kísérleti alkalmazásához, melytől szintén azt várjtuk, hogy 

javítja majd tanulóink teljesítményét a nyelvi mérés során. Hudra Helga tanítványai 

optimum felhasználók, a többi csoport pedig minimum alkalmazóként szerepel. 

Félévkor a pedagógusok és a diákok is kérdőíveket töltöttek ki az addigi tapasztalatok 

alapján. 

Februárban megtörtént a második szintmérő „star” teszt megírása, majd június elején a 

harmadik felmérésen is részt vettek a diákjaink. Most is történt elégedettséget mérő 

kérdőív kitöltése a diákok és a kollégák által. A szaktanárok megkapták a bemeneti és 

kimeneti eredményeket, melyek a tanulók szókincsére vonatkoztak. Megállapítható a 

számok tükrében, hogy jelentősen fejlődött a tanulók szövegértése. Azt pontosan nem 

lehet kimutatni, hogy ebből a mért eredményből mennyi az iskolai nyelvoktatás 

hozadéka és mi az a beépült szókincs, ami a „MyOn” program használatának 

köszönhető. 

3. Az önálló tanulás képességének fejlesztése 

Az alsó tagozat fontos feladata a tanulók önálló tanulásra, ismeretszerzésre való 

felkészítése. Ezért az egyes tantárgyak tanítása során törekszünk kialakítani, fejleszteni 

azokat az alapképességeket, melyek az önálló ismeretszerzést, az ismeretek bővítését 

segítik elő. Mindehhez fontos, hogy mind a tanítási órákon, mind az önálló tanulás 

alkalmával alakítsuk ki a helyes tanulási szokásokat. Már az első évfolyamtól 

kezdődően az életkori sajátosságoknak megfelelő szinten, a fokozatosság betartásával 

kezdjük el tanítani, fejlesztjük, alakítjuk a szokásokat, módszereket, technikákat, 

amelyek az eredményes tanulást elősegítik.  

A felső tagozat két alsóbb évfolyamán, valamint a Városi Tehetséggondozó program 

három évfolyamán oktatjuk a tanulásmódszertan tantárgyat. Ezen tanórák magukba 

foglalják a tanuláshoz szükséges módszerek elsajátítását. Megbeszélik a helyes 

tanulási szokásokat és kitérnek a megfelelő időbeosztás fontosságára. A technikák 

begyakorlására, elmélyítésére kell oktatásunk során lehetőséget biztosítanunk 

diákjainknak. Tanítási órákon a differenciálással, önálló munkavégzéssel, egy-egy 

közösen elkészített vázlattal, alapkészséget fejlesztő (pihentető) feladattal, míg tanítási 

órán kívül beszámolók, projektek, idegen szövegből vázlatok készítésével.  

 

 

4. Részvétel a témahetek programjában 

 „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2020. március 2–6.: A gazdasági és 

pénzügyi kultúra és matematika órák keretében foglalkoztunk a témával: 

téma csoport tanár 

Biztosítások 5b II. 6. d 8c I. Budai Anita 

Vállalkozási ismeretek 7. b 7. c 7. d 8. b 8. c 8. d Kiss Zsuzsanna 

Biztosítások 6. b I. 7. b I. 8. b I. Magyarné Hengsperger Éva 

Biztosítások 6. c 7. c II. 8.d I. Ragány Bernadett 

Biztosítások 5. b I. 6. a II. 7. a II. 8.a Tóth Éva 
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Biztosítások 
6. a I. 6. b II. 7. a I. 8.b II. 8. c 

II. 
Vargáné Balog Tünde 

 

A 7.b osztály esetében  önkéntes segítő is részt vett az órán. Kapcsolattartó, koordinátor: Kiss 

Zsuzsanna 

A veszélyhelyzet miatt csak a pénzügyi tudatosság és gazdálkodási hét programjai 

valósultak meg néhány alsós osztályban. A munkaközösség tagjai az előző évek 

tapasztalatait, a letölthető óraterveket, videókat, illetve saját ötleteiket felhasználva 

elsősorban a napközis tanmenetekbe építették be a témahetekhez kapcsolódó 

programokat, foglalkozásokat. 

 Digitális témahét   (2020.március 23-27.) 

 Fenntarthatóság – környezettudatosság hete (2020. április 20-24.) a digitális 

munkarend miatt elmaradt. 

 

 

5. Tehetséggondozás, versenyeztetés 

Pedagógiai munkánk kiemelt feladata tanulóink képességeinek fejlesztése. Ennek 

egyik területe a tehetségfejlesztés. Tanórai differenciálással, szakkörök, 

tehetséggondozó foglalkozások szervezésével teszünk eleget e feladatnak.  Részt 

veszünk a Városi Tehetséggondozó Programban. Diákjainkat iskolai, városi, megyei 

és országos versenyeken indítjuk. Foglalkozásainkon résztvevő tanulóink szívesen 

versenyeznek. A kollégák előszeretettel indítják gyermekeinket a versenyeken, 

melyekre délutánonként egyéni vagy csoportos foglalkozásokon keresztül készítik fel 

a tanulókat. Hagyománnyá vált, hogy az azonos időben megrendezett versenyek előtt 

(matematikai, magyar, angol nyelvi) a kollégák egyeztetnek, hogy mely diákot, mely 

nevelő indítsa az adott megmérettetésen. Alkalmazkodnunk kell egymáshoz, mert a 

tanulók több versenyen is indulnának. Tapasztalataik alapján azonban az életkor előre 

haladtával közülük is egyre kevesebb az igazán érdeklődő és motivált gyerek.  

Levelezős versenyeken is indultak gyerekeink, sajnos a nevezési díjak miatt egyre 

kevesebben.  Rendszeresen figyeljük a városi, megyei versenyfelhívásokat, és 

tájékoztatjuk a kollégákat a lehetőségekről. Tapasztalataink alapján, olyan versenyekre 

neveztünk, amelyeken a gyerekek sikeresek lehetnek. Igyekeztünk továbbá olyan 

versenyeken indítani a gyerekeket, ahol nincs nevezési díj, illetve ahol a díj és a 

megszerezhető jutalom arányban van egymással A felkészítésben támogatjuk egymást, 

régebbi verseny feladatlapokkal, és a versenyeken szerzett tapasztalatainkkal.  Olyan 

sok versenyeredménnyel nem büszkélkedhetünk, mivel a versenyek zöme a digitális 

munkarend miatt törlésre került. 

 

 

6. A kritériumorientált, diagnosztikus mérési-értékelési rendszer működtetése 

Tanulóink képességeinek, kompetenciáinak fejlesztése érdekében az előző tanévtől 

bevezetésre került ez a mérési rendszer. Műveleti sebességmérés, írás begyakorlottság, 

olvasási, szövegértelmezési feladatokon keresztül nézzük meg, hogy megfelelő és 
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rendszeres gyakorlás után, milyen eredmények születnek. Az év eleji, bemeneti 

mérések után minden kolléga feladata volt a rendszeres gyakoroltatás. Heti több 

alkalommal is végeztettünk időre alapműveleteket.  A műveleti sebesség mérésére 

februárban igen, de májusban már nem került sor. Az írás begyakorlottságának mérése 

is elmaradt. Elmaradt továbbá a fejlesztés is a digitális munkarend miatt. 

 

 

7. A tanulók motivációjának növelése 

  Az alsó tagozatos gyerekek közül a kisebbek még nagyobb kedvvel, érdeklődéssel 

dolgoznak, motivációjukat könnyebb fenntartani, ám az életkor előre haladtával a 

motiváltság, az érdeklődés egyre csökken. A látott órákon tapasztalt játékosság, jókedv, 

barátságos hangulat, a figyelemfelkeltő szemléltetés, az érdekes feladatok, a 

közbeiktatott mozgásos, dalos tevékenység biztosították az órai hatékonyságot, a 

motivációt. A kisgyerek személyesen is kötődik tanítójához, meg akar felelni neki, ez is 

megkönnyíti a munkánkat. A közösség előtti dicséretek, a pozitív megerősítés is 

motiváló eszköz.  Akikkel mégis vannak problémáink, azokkal személyes 

beszélgetésekkel, szülővel való megbeszéléseken próbáltunk segíteni. Számíthattunk 

ebben a munkában az iskolapszichológusra is.     

  A motiválás érdekében fontos, hogy megismerjük a tanulókat, hogy éreztessük, 

elfogadjuk őket, számíthatnak ránk. A jó tanár-diák viszony önmagában is jelentős 

motiváló erő. Az pozitív órai légkör, a humor és játékosság oldja a feszültséget, 

élvezetesebbé teszi a munkát, ezáltal növeli a tanulási kedvet. 

A digitális munkarend alatt érdekes, interaktív feladatokkal, videókkal próbáltuk a 

tanulók érdeklődését, tanulás iránti motivációját fenntartani. A szorgalmi feladatokat 

ötös érdemjeggyel jutalmaztuk. 

 

8. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése 

Ettől a tanévtől a Kréta napló már az alsós-felsős gyerekek lemorzsolódás 

veszélyeztetettségéről is jelzést küld az adott pedagógusnak. Így már előre lehet 

gondolkodni, szülőnek, pedagógusnak, hogy mit tegyenek közösen a gyerek 

tanulmányi eredményének javítása érdekében. A kritériumorientált mérési rendszer 

bevezetésével a mindennapi gyakoroltatás, a rendszeres differenciált 

képességfejlesztés (korrepetálás), a tanórai differenciálás, és a következetes 

számonkérés, ellenőrzés, a szülővel való konzultáció remélhetőleg meghozza év 

végére a jobb eredményeket, reméltük a félévi beszámolóban. 

A digitális oktatás kicsit nehezítette és könnyítette is a helyzetünket e témában. A 

szülők most nagyobb odafigyeléssel voltak, többet segítettek a gyerekeiknek, mint azt 

egy normál tanévben tették. Így javult az iskola tanulmányi eredménye, ezáltal 

csökkent a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma.  

2019/2020. tanév I. félévi, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya intézményi 

szinten: 377 főből 38 fő (10,1 %), II. félévi 375 főből 30 fő. 

 

9. Környezettudatos magatartás erősítése 

Mivel iskolánk elnyerte az ökoiskola címet, ezért fokozott figyelmet fordítunk a 

tanulóink környezettudatos magatartásának erősítésére. Ennek érdekében a technika és 

vizuális kultúra órákon valamint a napközis foglalkozások keretében az 

újrahasznosítható anyagok felhasználására törekszünk. A keletkező hulladékokat, ahol 
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tudtuk, szelektíven gyűjtöttük. Ehhez a feladathoz kapcsolódott volna az alsós 

munkaközösség a Fenntarthatósági témahétre kidolgozott „Szemben a szeméttel” c. 

projektje is, ami sajnos elmaradt. 

Ezen kívül félévenként egy délután zöld kirándulást szerveztünk. Az év során 

bekapcsolódtunk is az iskolaszépítő nap programjába is. Az Európai 

Hulladékcsökkentési Hét keretében bekapcsolódtunk az avargyűjtésbe, gereblyézésbe. 

A gyerekek nagy örömmel takarították/seperték viszont az udvaron a faleveleket, 

zsákokba gyűjtötték azokat. A tantermekben lehetőség szerint egy kis zöld sarkot 

alakítottunk ki, ahol a gyerekeknek kellett gondoskodniuk az ott lévő növényekről. 

Továbbra is aktívan műveljük az iskola gyógynövényes kertjét.  

Az alsó tagozatosok között már hagyományosan beindítottuk a „Zöld szív” tisztasági 

versenyt. 

Folytatjuk a „Madárbarát iskola” programot, továbbra is gondoskodtunk a madarakról, 

szinte minden osztály hozott a téli madáretetéshez eleséget a madaraknak. 

 

I.2. Tanórán kívüli nevelő-oktató munka   

Az alsó tagozatos osztályokban szinte minden gyerek napközis. Néhány kollégának az 

órarendjében szerepel differenciált foglalkozás, melyeken a lemaradó tanulóknak nyújtanak 

segítséget, vagy a tehetséges tanulókkal készülnek versenyekre, vagy oldanak meg plusz, 

gondolkodtató feladatokat. Tömegsport foglalkozásokra (labdarúgás), matematika, sakk, 

angol, hagyományápoló, gazdálkodj okosan szakkörre járnak. A művészeti iskolai képzésbe is 

sok tanulónk bekapcsolódott. Ezek a foglalkozások lehetőség szerint a napköziben a tanulási 

idő előtt, illetve után vannak. A nagyobb évfolyamokon azonban néha a tanulási időre esnek 

ezek a foglalkozások. A napközis csoportvezetők feladata, felelőssége, hogy ezeknek a 

gyerekeknek is készen legyen a házi feladata, mert otthon erre – sok esetben - nem kerül sor. 

 

Tanórán kívüli nevelő-oktató munka   

Megnevezés Résztvevők 

tanulók pedagógus 

Hagyományápoló szakkör 1. és 3. 

évfolyam 

Nagy Emese 

Matematika szakkör 3-4. évfolyam Anginé Kluknavszky Judit 

 

Lego robotika szakkör 6.7.8. évfolyam Kiss Zsuzsanna 

Gazdálkodj okosan szakkör 3.4. évfolyam Kiss Zsuzsanna 

Differenciált foglalkozás matematikából 7.c 2.cs._8.d 

1.cs. 

Ragány Bernadett 

 

Differenciált foglalkozás matematikából 8.a Tóth Éva 

Differenciált foglalkozás matematikából 8.b 2.cs._8.c 

2.cs. Vargáné Balog Tünde 

Differenciált foglalkozások – angol nyelv 7-8. évfolyam Bársonyné Nyalka Ilona, Dr. 

Zeke Lászlóné, Oláh Ildikó és 

Soós Imelda 

Angol szakkör 3. évfolyam Hudra Helga  
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Versenysportra felkészítés 1-8. évfolyam Harsányi Sándor 

Ladányi Zoltán 

Lakatos Tibor 

Francia szakkör 5-8. évfolyam Szücsné Somi Éva 

 

Differenciált foglalkozás 
8.b/1. 7.b/1.25 

tanuló 
Horváth Katalin 

Képzőművészeti modul 5. évfolyam_10 

fő 

Csukásné Horváth Judit 

Tanulásmódszertan modul 5.évfolyam_10 

fő 

6.évfolyam_2 fő 

7.évfolyam_6 fő 

Ecker Andrásné 

Anyanyelvi modul 8.évfolyam_2 fő Horváth Katalin 

Idegen nyelvi modul 6.évfolyam_2 fő Kircsiné Bán Edit 

Matematika modul 8.évfolyam_2 fő Magyarné Hengsperger Éva 

Természettudományi modul 7.évfolyam_6 fő Vargáné Balog Tünde 

Differenciált foglalkozás 
8. évfolyam a, b 

és c osztálya 

Csákfalviné Veniger Ágnes, 

Szűcsné Somi Éva, 

Felkészítés versenyekre 

Bolyai Anyanyelvi csapatverseny 

7.a, 4 fő 

7.b 4fő 

6.a 4 fő 

8.a 4 fő 

Csákfalviné Veniger Ágnes 

Szűcsné Somi Éva 

Horváth Katalin 

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 

humán utánpótlás versenye I. forduló és 

felkészülés 

8.a 1 fő 

8.a 1 fő 

8.c 1fő  

8.b/1. 2 fő 

Csákfalviné Veniger Ágnes 

Szűcsné Somi Éva 

 

Horváth Katalin 

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 

humán utánpótlás versenye II. forduló és 

felkészülés 

8.a 1 fő 

8.a 1 fő 

8.c 1fő  

8.b/1. 2 fő 

Csákfalviné Veniger Ágnes 

Szűcsné Somi Éva 

 

Horváth Katalin 

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 

humán utánpótlás versenye I szóbeli 

forduló felkészülés 

8.a 1 fő 

8.a 1 fő 

8.c 1fő  

8.b/1. 2 fő 

Csákfalviné Veniger Ágnes 

Szűcsné Somi Éva 

 

Horváth Katalin 

Tóth Árpád Gimnázium 

Magyar nyelv és irodalom verseny  

írásbeli és szóbeli forduló 

8.b 1 fő Horváth Katalin 

Méliusz Diákkonferencia 

8.a 2 fő 

8.b 1 fő 

7.a 2 fő 

Szűcsné somi Éva 

Szilágyi Imréné 

Csákfelviné Veniger Ágnes 

Hospice irodalmi pályázat 

6.a 12 fő 

8.a 8 fő 

8.c 3 fő 

7.a 14fő 

Szűcsné Somi Éva 

 

 

Csákfalviné Veniger Ágnes 

Bocskai Bölcs Böngészői városi verseny 

Bocskai Általános Iskola felkészítés 
7.a 3 fő Csákfalviné Veniger Ágnes 

Olvass többet! határtalanul-magyarul 

nemzetközi verseny 
7.a 2 fő Csákfalviné Veniger Ágnes 
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I. félévi 1. forduló 

Ady Endre Gimnázium 

Vörösmarty Általános Iskola és AMI 

Megyei versmondó verseny 
1 fő Csákfalviné Veniger Ágnes 

Kinizsi Pál Általános Iskola 

Vers-és prózamondó verseny felkészítés 
7.a 2 fő Csákfalviné Veniger Ágnes 

Benedek Elek Általános Iskola 

„ Az Árpád-ház története” 

feladatmegoldás, felkészülés I. forduló 

7.b 4 fő  

6.b 4 fő 

Horváth Katalin 

Kissné Juhos Ágnes 

Korrepetálás - esetenként 
8.c  

6. a 

Csákfalviné Veniger Ágnes 

Szűcsné Somi Éva 

Keresd a könyvtárban! című novemberi 

iskolai könyvtári feladatok meghirdetése 

24 fő küldött be 

megoldást 
Szilágyi Imréné 

MATIFIC program 

Online feladatmegoldás 
6. a Ákos Zsoltné 

Lego robotika szakkör 6-7._10 fő Kiss Zsuzsanna 

Felvételi felkészítő matematikából 8.c 1. csoport Budai Anita 

Felvételi felkészítő matematikából 8.a Tóth Éva 

Felvételi felkészítő informatikából 8.a Kiss Zsuzsanna 

A városi tehetséggondozó program - 

foglalkozások matematikából 

8. évfolyam Magyarné Hengsperger Éva 

A városi tehetséggondozó program - 

foglalkozások természetismeretből 

7. évfolyam Vargáné Balog Tünde 

Felkészítés versenyekre 

 

5.a 5.b 6.a 6.b 

7.a 7.b 8.a 8.b 

Ákos Zsoltné 

Magyarné Hengsperger Éva 

Tóth Éva 

Vargáné Balog Tünde 

Korrepetálás - esetenként 5. b  Budai Anita 

Felkészítés a Tehetséggondozó 

Diákkonferenciára 
7.a 7.b_2 csapat Kiss Zsuzsanna 

Feladatok összeállítása a Nyelvek 

Európai Napjára 

5-8. évfolyam A munkaközösség minden 

tagja 

Felkészítés ország ismereti versenyre 7. évfolyam Dr. Zeke Lászlóné és Soós 

Imelda 

Felkészítés hallott szövegértési versenyre 6-8. évfolyam Dr. Zeke Lászlóné, Soós 

Imelda, Oláh Ildikó és 

Bársonyné Nyalka Ilona 

Felkészítés komplex angol nyelvi 

versenyre 

6-8. évfolyam Dr. Zeke Lászlóné, Soós 

Imelda, Oláh Ildikó és 

Bársonyné Nyalka Ilona 

Felkészítés az Országos Angol Nyelvi 

Versenyre 

7-8. évfolyam Dr. Zeke Lászlóné, Soós 

Imelda és Bársonyné Nyalka 

Ilona 

Felkészítés angol nyelvi csapatversenyre 7.a osztály Dr. Zeke Lászlóné és Soós 

Imelda  

A városi tehetséggondozó program – 6.évfolyam_2 fő Kircsiné Bán Edit 
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foglalkozások angol nyelvből 

Reading in English verseny szervezési és 

lebonyolítási feladatai 

7. és 8. 

évfolyam 

Dr. Zeke Lászlóné és Soós 

Imelda 

A” MyOn” program használatának 

megismerésse 5*45 perc 

WEBMINÁRIUM és megtanítása a 

diákoknak 

5-7. évfolyam Hudra Helga, Dr. Zeke 

Lászlóné, Soós Imelda, és 

Bársonyné Nyalka Ilona 

„MyOn” plusz órák tartása 5 alkalommal 5.a/1 csoport Hudra Helga 

Őszi papírgyűjtés – hulladék átvétel 1-8. évfolyam Mokánszki Józsefné 

 

 

 

 

I.3. Iskolán kívüli nevelő-oktató munka  

Megnevezés Helyszín Résztvevők 

tanulók pedagógus 

Szeptember  

Határtalanul program: 

II. Rákóczi Ferenc 

nyomában 

Szlovákia 40 fő a 7. 

évfolyamos 

tanulók közül 

Gyarmatiné Piránszki Nóra, 

Kulcsárné Babják Tünde, Iván 

Andrea, Csákfalviné Veniger 

Ágnes 

Zöld séta Honvédtemető 

DE Botanikus kert 

Debrecen belváros 

Nagyerdő 

1.b, 3.a, 4.d 

2.a, 3.c 

1.c,  

1.a, 2.b, 2.c, 

3.b, 4.b, 4.c,   

minden alsós pedagógus 

Magyar Népmese 

Napja 

Újkerti Közösségi 

Ház 

1.b Nagy Emese 

Október: 

Kelet Szíve Kupa Békás tó, Nagyerdő 

Debrecen belváros 

1.a Bene Judit 

Nagy Istvánné 

Szüreti műsor Nagyerdei 

Gondozó Szolgálat 

4.b Barbócz Anikó 

Magyar Népi Játék 

Napja 

 1.b, 

hagyományá

poló szakkör 

Nagy Emese 

Szatmári körút 

Debrecen-

Nyírbátor-

Túristvándi-

Szatmárcseke-

Tiszacsécse-

Debrecen 

8. évfolyam 

44 fő 

Szervezés: Szűcsné Somi Éva 

Kísérők: Kosztor Mariann 

Horváth Katalin 

Színházi előadás 

Csokonai Színház 

Padlás c. előadás 

Csokonai Színház 5.a 26 fő  
Horváth Katalin 

Vargáné Balog Tünde 

Bolyai Matematika Kölcsey Ferenc 5. évf.: 12 fő Ákos Zsoltné - felkészítés 
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Csapatverseny megyei 

forduló 

Református 

Gyakorló Általános 

Iskola 

6. évf.: 12fő 

7. évf.: 12 fő 

8. évf.: 4 fő 

Magyarné Hengsperger Éva, 

Tóth Éva,Vargáné Balog 

Tünde- felkészítés, kísérés 

Bolyai Matematika 

Csapatverseny 

díjkiosztó 

Hajdúböszörmény 7.a_4 tanuló 

7.b_4 tanuló 

Magyarné Hengsperger Éva, 

Vargáné Balog Tünde 

- kísérés 

Angol nyelvi ország-

ismereti verseny 

Lilla téri Általános 

Iskola 

7.a – 4 tanuló Dr.Zeke Lászlóné és Soós 

Imelda 

Szelet a vitorlába! 

pályaválasztási 

kiállítás 

Főnix Csarnok 7.a, 7.b, 7.d, 

8.a, 8.b, 8.c, 

8.d 

Csákfalviné Veniger Ágnes, 

Mokánszki Józsefné,  Lakatos 

Tibor, Szűcsné Somi Éva, Dr. 

Zeke Lászlóné,  Soós Imelda, 

Bársonyné Nyalka Ilona 

November: 

Pályaorientációs nap különböző 

munkahelyek 

minden alsós 

osztály 

minden alsós pedagógus 

Hang – Játék – Zene 

koncert 

Debreceni Egyetem 3.c Rácz Ildikó 

Bábszínház látogatás Vojtina Bábszínház 4.c, 1.b, 2.b, 

2.c 

Orosz Angéla.Nagy Emese, 

Garáné, Kiss Edit, Marjánné, 

Nyíri Mihályné 

Mézeskalács sütése Fórum 1.b Nagy Emese, Garáné Kurunczi 

Katalin 

 

SuliFórum 

Fórum 

Bevásárlóközpont 

6.d, 7.b, 8.d Orosz Angéla, Mokánszki 

Józsefné, Bársonyné Nyalka 

Ilona, Battyányi Ibolya 

Pályaorientációs nap 

keretében tett 

látogatások 

„Mi a pálya?” 

műszaki 

pályaválasztó 

fesztivál 

6.a, 7.a, 7.b, 

7.c, 7.d, 8.a, 

8.b, 8.c, 8.d 

Osztályfőnökök 

 Kossuth Laktanya 5.a, 5.c Vargáné Balog Tünde, 

Kircsiné Bán Edit 

 Csokonai Színház 6.b Papp Irén Katalin 

 Debreceni 

Konzervgyár 

6.c Hudra Helga, Papp Szabolcs 

 Déri Múzeum 6.d Orosz Angéla 

Kommunikatív Angol 

Nyelvi csapatverseny 

Szent László 

Gimnázium 

7.a – 5 tanuló Dr. Zeke Lászlóné és Soós 

Imelda felkészítés és kísérés. 

Angol nyelvi hallott 

szövegértési verseny 

Lilla téri Általános 

Iskola 

6.a,7.a.8.a – 

15 tanuló 

Dr. Zeke Lászlóné, Bársonyné 

Nyalka Ilona, Oláh Ildikó és 

Soós Imelda 

Komplex angol nyelvi 

verseny 

Benedek Elek 

Általános Iskola 

6.a,7.a.8.a – 9 

tanuló 

Dr. Zeke Lászlóné, Bársonyné 

Nyalka Ilona, Oláh Ildikó és 

Soós Imelda 

Megyei Komplex 

Tanulmányi Verseny - 

matematika versenye 

Lilla Téri Általános 

Iskola 

19 tanuló 

 

Ákos Zsoltné,Magyarné,Tóth 

Éva,Vargáné Balog Tünde 

- felkészítés 

Megyei Komplex 

Tanulmányi Verseny - 

természettudományi 

Lilla Téri Általános 

Iskola 

8.b _3 tanuló Magyarné Hengsperger Éva, 

Vargáné Balog Tünde 

- felkészítés 
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versenye 

MATEGYE megyei 

matematikaverseny 

 2. fordulója 

DE Kossuth Lajos 

Gyakorló Általános 

Iskolája 

5.a_1 tanuló 

7.a_1 tanuló 

7.b_1 tanuló 

Magyarné Hengsperger Éva, 

Vargáné Balog Tünde 

- felkészítés, kísérés 

Bolyai Matematika 

Csapatverseny Kárpát-

medencei döntő 

Budapest 7.b_4 tanuló Magyarné Hengsperger Éva 

- felkészítés, kísérés 

KIS TUDÓSOK 

természettudományi 

verseny megyei döntő 

Hajdúböszörmény 

Bocskai István 

Gimnázium 

8.b _3 tanuló Magyarné Hengsperger Éva 

- felkészítés 

Bolyai Anyanyelvi 

Csapatverseny 

megyei forduló 

Debreceni 

Egyetem Arany 

János Gyakorló 

Általános Iskolája 

12 fő 

 

Csákfalviné Veniger Ágnes,  

Szűcsné Somi Éva 

felkészítés, kísérés 

Horváth Katalin felkészítés 

Bolyai Anyanyelvi 

Csapatverseny 

díjkiosztó 

Hajdúböszörmény 7.a 4.fő Csákfalviné Veniger Ágnes 

Méliusz 

Diákkonferencia 

Méliusz Megyei 

Könyvtár Központi 

Könyvtárában 

8.b 1 fő Szilágyi Imréné 

Vers-és prózamondó 

verseny 

Kinizsi Pál 

Általános Iskola 

7.a 2 fő 

 

Csákfalviné Veniger Ágnes 

 

Bocskai Bölcs 

Böngészői városi 

verseny 

Bocskai Általános 

Iskola 
7.a 3 fő Csákfalviné Veniger Ágnes 

Színházlátogatás: A 
Pál utcai fiúk 

Debrecen. a szabadság 

őrvárosa, Para 

Csokonai Színház 
7.a 

8.a 

Szűcsné Somi Éva  

Csákfalviné Veniger Ágnes 

Színházlátogatás 

Diótörő Zeneteátrum 

előadása 

Főnix Csarnok kb. 70 tanuló 

Dr Zeke Lászlóné 

Horváth Katalin 

Szűcsné Somi Éva 

December: 

Kézműves foglalkozás  Fórum 2. a, 2.b Abuczkiné Forgács Andrea, 

Kiss Edit, Marjánné Fedur 

Georgina 

TÁG-labor Tóth Árpád 

Gimnázium 

3.b, 4.b Tamásiné Koncz Gabriella, 

Béres Andrásné 

Lázár Ervin program 

A padlás c. musical 

Víg Kamaraszínház 5.a, 5.b, 5.c Osztályfőnökök 

TÁG-TUDOR 

laboratóriumi fogl. 

Tóth Árpád 

Gimnázium 

5.a, 5.b Vargáné Balog Tünde, Tóth 

Éva 

Lázár Ervin program 

keretében: Hófödte 

álom 

Fővárosi 

Nagycirkusz, 

Budapest 

6.a, 6.b, 6.c, 

6.d 

Pavliskó József, Papp Irén 

Katalin, Kircsiné Bán Edit, 

Orosz Angéla 

MATEGYE megyei 

matematikaverseny 

díjkiosztó  

Debreceni Egyetem 7.a_1 tanuló 

7.b_1 tanuló 

 

Magyarné Hengsperger Éva, 

Vargáné Balog Tünde 

- kísérés 

TÁG TUDOR 

laborfoglalkozás 

Tóth Árpád 

Gimnázium 

5. a; 5.b 1.cs. Tóth Éva, 

Vargáné Balog Tünde 

- kísérés 
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Megyei versmondó 

verseny 

Vörösmarty 

Általános Iskola és 

AMI 

7.a 1 fő 

 
Csákfalviné Veniger Ágnes 

Diótörő Főnix csarnok 1.a  Bene Judit, Nagy Istvánné 

Karácsonyi műsor Nagyerdei 

Gondozó Szolgálat 

4.b Barbócz Anikó 

Január: 

Bábszínház látogatás  Vojtina Bábszínház 2.a, 2.b, 2.c, 

1.b 

Abuczkiné, Kiss Edit, 

Marjánné, Nyíri Mihályné 

Garáné, Nagy Emese 

LEP program  

Bábszínház látogatás 

Vojtina Bábszínház 1. évfolyam Tanítók 

LEP program  

Színházlátogatás 

Víg Kamaraszínház 3. évfolyam Tanítók 

Színházlátogatás Víg Kamaraszínház 3.a, 3.b Szabóné Veres Edit, Szegediné 

Tímári Katalin 

Mozi délután 7. b Mokánszki 

Józsefné 

Mozi délután 

Március: 

Bank Velem 

PénzOkos Kupa 

megyei verseny  

on-line forduló 7.b 3 tanuló 

 

Kiss Zsuzsanna 

Zöld Okos Kupa 2. 

on-line forduló 

on-line forduló 6.a 3 tanuló Ákos Zsoltné 

Bozsik Labdarúgó 

Program 

Debrecen - Pallag 26 fő Lakatos Tibor 

Április: 

Bank Velem 

PénzOkos Kupa 

regionáls verseny  

on-line forduló 7.b 3 tanuló 

 

Kiss Zsuzsanna 

Május: 

Bank Velem 

PénzOkos Kupa 

országos verseny  

2 on-line forduló 7.b 3 tanuló 

 

Kiss Zsuzsanna 

Olvass többet” 

nemzetközi verseny: 

képes könyvajánló 

készítése  

 Debreceni Ady 

Endre 

Gimnáziumba 

Kaszás Blanka, 

Sámi Anna Bella 

Fejes-Tóth Bog-

lárka 7.a 

Csákfalviné Veniger Ágnes 

Június 

Erdei Vándortábor Pilis 21 fő Ákos Zsoltné, Ladányi 

Zoltán, Pavliskó József 

 

 

I.4. Iskolai hagyományok, rendezvények felsorolása 

Megnevezés Résztvevők 

tanulók pedagógus 
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Szeptember 

Zöld Szív mozgalom minden alsós 

tanuló 

Kiss Edit 

Tamásiné Koncz Gabriella 

Nyelvek Európai Napja 5.a,6.a,7.a és 8.a 

osztályok 

A munkaközösség tagjai 

Október 

Őszi papírgyűjtés minden osztály minden alsós pedagógus 

  ünnepi műsor-1956-  

7.a és 8.a osztály 

tanulói 

 

Csákfalviné Veniger Ágnes 

Szűcsné Somi Éva 

Stefáni Krisztina 

segítők: Szilágyiné , Kissné  

Az aradi vértanúkra emlékezünk 6.d  6 fő Orosz Angéla 

’56-os kiállítás  Fészek Galéria Stefáni Krisztina 

Internetes kereső verseny 7-8. évfolyam Kiss Zsuzsanna 

November 

Katalin-napi kisfarsang 3.a Szabóné Veres Edit, Jónás 

Sándorné 

Kézműves foglalkozás a leendő 

elsősöknek 

- Abuczkimé, Tanyi Zoltánné, Kiss 

Edit, Marjánné, Anginé, Nyíri 

Mihályné 

Olvasott szövegértési verseny 6.,7. és 8. 

évfolyam normál 

csoportok – 46  

Hudra Helga – szervezés, 

felügyelet, javítás 

Verseny – Lyukas szöveg 

kiegészítése 

7-8. emelt 

csoportok – 50 

tanuló 

Dr. Zeke Lászlóné – szervezés, 

javítás 

Soós Imelda - javítás 

Teszt verseny 5-6. emelt 

csoportok – 50  

Oláh Ildikó – szervezés, javítás 

Egészségnevelési hét: 

sportdélután, szellemi 

csapatverseny lebonyolítása 

5-8. évfolyam Battyányi Ibolya 

Mokánszki Józsefné 

Kisokos házi matematika 

verseny 1. forduló 

minden osztályból 

3-4 fős csapatok 

Kiss Edit, Rácz Ildikó, Simkó 

Sarolta, Nagy Istvánné 

December 

Bemutató óra a leendő 

elsősöknek 

2.a, 2.b, 2.c Abuczkimé Forgács Andrea, Tanyi 

Zoltánné, Kiss Edit, Marjánné 

Fedur Georgina, Anginé 

Kluknavszky Judit, Nyíri Mihályné 

Lucázás 4.d Varga Éva, Tengeri Teodóra 

Karácsonyváró délután - Az alsó tagozat+ iskolavezetés 

Karácsonyi koncert - Szegediné Tímári Katalin, Stefáni 

Krisztina, Barbócz Anikó 

Karácsonyi ünnepség 3.c Tóth-Vilmánszki Enikő, Rácz 

Ildikó 

Iskolai matematika verseny 8. 

évfolyam 

8. évf._27 tanuló Ragány Bernadett 

Magyarné Hengsperger Éva, 

Mikulás délután 6. a 

7. b 

7. d 

Pavliskó József 

Mokánszki Józsefné 

Lakatos Tibor 

Január 
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Magyar kultúra napja Szereplők: Kaszás 

Blanka 7.a, Sámi 

Anna Bella 7.a 

Szervező: Csákfalviné Veniger 

Ágnes  

Horváth Katalin, Stefáni Krisztina,  

K&H Vigyázz, kész, pénz! 

pénzügyi vetélkedő 1. on-line 

forduló  

6. a 24 tanuló 

3. évf. 9 tanuló  

4. évf. 7 tanuló  

5. évf. 3 tanuló  

7.b 6 tanuló 

Ákos Zsoltné, Tóth Éva 

Kiss Zsuzsanna 

Február: 

Pangea matematikaverseny  6.a 24 tanuló Ákos Zsoltné, Tóth Éva 

A negyedik évfolyamos 

tanulók első szintmérője angol 

nyelvből. 

4. évfolyamos 

diákok 

a munkaközösség tagjai 

K&H Vigyázz, kész, pénz! 

pénzügyi vetélkedő 2. on-line 

forduló  

6. a 24 tanuló 

3. évf. 4 tanuló  

5. évf. 3 tanuló  

7.b 6 tanuló 

Ákos Zsoltné, Tóth Éva 

Kiss Zsuzsanna 

Bank Velem PénzOkos Kupa 

verseny 3 on-line forduló 

7.b 6 fő 

8.b 3 fő 

Kiss Zsuzsanna 

Zöld Okos kupa 1. on-line 

forduló 

6.a 12 fő Ákos Zsoltné 

Március 

Nőnapi megemlékezés 

 

 

Szincsák Máté 8.a 

Zsákai Máté 8.a 

Nagy Orsolya 7.b 

Tóth Regina 7.b 

Szűcsné Somi Éva 

 

Ecker Andrásné 

Március 15. ünnepség 4.b Béres Andrásné, Barbócz Anikó 

Június:   

Nemzeti összetartozás napjára 

Trianon-Határtalanul! videó 

készítése 

7.a (Narrátor: 

Kaszás Blanka ) 

Iván Andrea, Tar István, Csákfalviné 

Veniger Ágnes 

Nemzeti összetartozás napja 3. -8. évfolyam Minden pedagógus 

Búcsúzó beszéd, vers 

betanítása 

7.a ( Kaszás 

Blanka, Sámi 

Anna Bella) 

Csákfalviné Veniger Ágnes 

Ünnepi búcsú osztályfőnöki-

óra előkészítése 

 Szűcsné Somi Éva, Dr. Zeke 

Lászlóné, Soós Imelda, Bársonyné 

Nyalka Ilona 

Tanévzáró - 

bizonyítványosztás 

 Minden osztályfőnök 

Július   

Erzsébet Napközis tábor 2x40 fő Hudra Helga, Papp Szabolcs, Ákos 

Zsoltné, Kulcsárné Babják Tünde, 

Tamásiné Koncz Gabriella 

 

 

I.5. Speciális intézményi nevelés-oktatás  
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A 2013/2014-es tanévben vezettük be ötödik évfolyamtól az emelt szintű 

matematikaoktatást, felmenő rendszerben. Az oktatás egy fél osztályban folyik, heti 5 órában, 

emelt szintű tanterv alapján.  

Az emelt szint lehetőségeit elsősorban a feladatanyagban, az ismeretek alaposabb 

indoklásában érvényesítjük; kissé kibővített tananyaggal, magasabb szintű feladatanyaggal 

tanítjuk a matematikát. Matematikatörténeti ismeretekkel, érdeklődést felkeltő konstrukciós 

feladatokkal segítjük a tanulók motivációját, a matematika és a reáltárgyak iránti 

elkötelezettségét. A matematikához való pozitív kötődést erősítjük matematika-tartalmú 

játékokkal és a matematikához kapcsolódó érdekes problémákkal és feladványokkal. A 

tanulók logikai gondolkodását, kreativitását, problémamegoldó képességét 

versenyfeladatokkal, logikai táblajátékokkal is fejlesztjük. 

 Az emelt óraszám miatt több lehetőség van arra, fejlesszük a kommunikációs képességeket, 

az érvelési kultúrát; több idő jut arra, hogy a gyerekek megosszák társaikkal és a tanárral a 

témakörhöz, feladathoz kapcsolódó ötleteiket, következtetéseiket. 

 Az órai feladatok mellett a házi feladatokat is úgy állítjuk össze, hogy azokban - lehetőség 

szerint - az ismeretek begyakorlásán kívül, lehetőség legyen "elmélyülésre" is: olyan 

feladatok beemelésével, amelyek az ismert algoritmusokon felül igényelnek egy-két új, de a 

jó képességű, vagy érdeklődő gyerek számára kikövetkeztethető összefüggéseket is. 

Összességében jók a tapasztalataink: a tanulók lelkesek, szeretik a matematikát. 

A 4. évfolyam végén tehetségdiagnosztikai mérést végzünk matematikából: rutinszámolás, 

logika-kreatív feladatsor, szintmérő. A csoportba sorolásnál figyelembe vesszük a tanulók 

teljesítményét és az őket alsó tagozatban tanító pedagógusok véleményét is. Mivel a 

szülőknek, tanulóknak választani kellett az emelt szintű matematika és angol oktatás között, 

így nem csak a legjobb matematikai képességű tanulók kerültek a csoportba. . Az átlagos 

képességű gyerekek is sokat profitáltak ebből a képzésből: a matematikai-, problémamegoldó 

képességük fejlődése mellett erősödik bennük az a tudatot, hogy matematikából valóban 

hasznos ismereteket tanulnak, illetve hogy a matematika alkalmazása, a logikus gondolkodás 

a mindennapi élet szerves része. Az emelt matematika csoportokban a félévi átlageredmény 4 

egész felett van, kivéve a 8. évfolyamot, ott 3,71. 

Az első félévben a 7.b emelt matematika csoport tanulóinak 4 fős csapata a Bolyai 

Matematika Csapatverseny megyei fordulóján 1. helyezést ért el, így továbbjutottak a Kárpát-

medencei döntőbe, ahol eredményesen szerepeltek. 

A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány megyei matematikaversenyén és a 

Lilla Téri Általános Iskola megyei matematikaversenyén is a 7. évfolyam tanulói értek el 

kiváló helyezést. 

A matematika alapot ad a természettudományos gondolkodás fejlődéséhez is. Ezt bizonyítja, 

hogy a 8.b emelt matematika csoportjának tanulói jól szerepeltek a megyei versenyen. 

 

Intézményünkben az angol nyelvet emelt szinten diákjaink az ötödik évfolyamtól tanulják heti 

öt órában előzetes szintmérők alapján. Azok a diákjaink, akik kellőképpen motiváltak, 

szorgalmasak és még érzékük is van az idegen nyelv elsajátításához, hamar sikerélményhez 

jutnak. Februárban és Áprilisban szervezzük a negyedik évfolyamosok szintmérőjét angol 

nyelvből. Ez a mérés képezi annak a válogatásnak az alapját, melynek során eldől, hogy kik 

kerülhetnek az ötödik évfolyamon az emelt angolos csoportokba. 

Annak érdekében, hogy tanulóink minél több versenyen eredményesen szerepeljenek, 

megfeleljenek a felvételi vizsgákon és a nyelvvizsgákon, változatos formában fejlesztjük a 

különböző nyelvi kompetenciákat: a hallott szövegértést, a szóbeli interakciót, az összefüggő 
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beszédalkotást, az olvasott szövegértést és az íráskészséget. Az emelt szintű nyelvi oktatásban 

résztvevő diákjaink kiemelkedően teljesítenek az idegen nyelvi méréseken. 

Az oktatást segítik a rendelkezésünkre álló IKT eszközök, a nyelvi labor, a testvériskolai 

kapcsolatunk. 
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I.6. 16 óráig való benntartózkodás 

Az alsó tagozatos gyerekek 99%-a napközis, miden osztály egy-egy napközis csoportot alkot. 

A tanítók törekszenek arra, hogy a napköziben lévő gyerekek házi feladata hiánytalanul 

elkészüljön 16 óráig. A gyerekeknek lehetősége van délutáni szakköri- és tömegsport 

foglalkozásokon részt venni. A felső tagozaton kb.300 fő kérte a 16 óráig való bent 

tartózkodás alól a mentesítést. 

 

I.7. Hit –és erkölcstan oktatás 

Valamennyi évfolyamon órarendi óraként szerepel az etika, és a hit és/erkölcstan tantárgy. A 

Református Egyház, a Római és Görög Katolikus Egyház és a Hit Gyülekezete tart hit 

és/erkölcstan órákat, melyeken 211 fő vesz részt. A többség az etika tantárgyat választja. A 

gyerekek továbbra is szeretik ezeket a „beszélgetős” órákat. Többünk véleménye, hogy az 

egész osztályt érintően kellene lehetőséget adni az ilyenfajta őszinte megnyilatkozásokra, akár 

órakeretben is.   

 

I.8. Mérések-értékelések tapasztalatai  

 Október hónapban megtörtént az első osztályos tanulók DIFER mérése. A mérés 

eredménye alapján megtörtént a gyerekek képességfejlesztő illetve felzárkóztató csoportba 

sorolása. A gyengén teljesítő tanulókkal (16 fő) december elején a teljes DIFER mérés 

megtörtént, ezzel még pontosabb képet kaphattunk a fejlesztendő területekről. Ezzel egy 

időben történt meg a második osztályosok közül a tavaly gyengén teljesítő tanulók mérése (9 

fő), hogy láthassák a kollégák a gyerekek fejlődésének mértékét. A mérések eredményei 

alapján a gyengén teljesítő tanulókat szükség esetén tovább küldtük a Pedagógiai 

Szakszolgálat vizsgálatára. 

A többi évfolyamon a diagnosztizáló mérések eredményei alapján tervezték meg a kollégák a 

tanulók képességeinek minél hatékonyabb további fejlesztését.  

 Az alsó tagozatos „Hungarofit” mérések megtörténtek, az alábbi eredmények születtek: 
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Intézményi osztályonkénti összesített minősítő lap 
 

Minősítő kategóriák 

2019/2020 ősz 
 igen 

gyenge 

gyenge kifogásol-

ható 

közepes jó kiváló extra 

1. a osztály 
Létszám: 22 fő 

Értékelve: 22 fő 

Ősz 15 3 3 1 0 0 0 

1. b osztály 
Létszám: 22 fő 

Értékelve: 22 fő 

Ősz 13 6 3 0 0 0 0 

1. c osztály 
Létszám: 22 fő 

Értékelve: 22 fő 

Ősz 14 3 3 1 1 0 0 

2. a osztály 
Létszám: 23 fő 

Értékelve: 22 fő 

Ősz 1 4 7 8 2 0 0 

2. b osztály 
Létszám: 25 fő 

Értékelve: 25 fő 

Ősz 1 6 10 7 1 0 0 

2. c osztály 
Létszám: 24 fő 

Értékelve: 24 fő 

Ősz 13 6 5 0 0 0 0 

3. a osztály 
Létszám: 22 fő 

Értékelve: 21 fő 

Ősz 2 6 6 5 2 0 0 

3. b osztály 
Létszám: 21 fő 

Értékelve: 21 fő 
Ősz 2 6 8 4 1 0 0 

3. c osztály 
Létszám: 22 fő 

Értékelve: 22 fő 
 Ősz 

5 8 4 3 2 0 0 

4. b osztály 
Létszám: 25 fő 

Értékelve: 25 fő 
Ősz 0 0 4 14 10 1 0 

4. c osztály 
Létszám: 29 fő 

Értékelve: 28 fő 
Ősz 7 7 5 5 4 0 0 

4. d osztály 
Létszám: 22fő 

Értékelve: 22 fő 
Ősz 0 0 4 15 3 0 0 

Összesen: S 73 fő 55 fő 58 fő 63 fő 26 fő 1 fő 0 fő 

 

Az év eleji eredmények sajnos mindig gyengék, de az év végi mérések alkalmával jobb 

minősítést érnek el a gyerekek, ami az alsó tagozaton testnevelést tanító kolléganőink 

lelkiismeretes munkájának köszönhető. Örömteli viszont, hogy a 4. b osztályos tanulók már 

év elején is megfelelő fittségi állapottal rendelkeznek.  

Az év végi mérések alkalmával mindig jobb minősítést érnek el a gyerekek, ami ebben a 

tanévben - a digitális oktatásból adódóan – nem igazolható, hiszen a tavaszi mérések 

elmaradtak.  
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A felső tagozatosok NETFIT mérése is félbeszakadt, a március 14-ig felmért adatok 

feltöltésre kerültek a NETFIT informatikai rendszerébe. 

 Pályairányulási projekt (Iván Andrea iskolapszichológus) 

Idén harmadik alkalommal mértem nyolcadikos diákjaink körében a pályairányulást. A két 

kérdőív egyike a diákok érdeklődésére, a másik a munkára vonatkozó gondolataikra irányult. 

A gyerekek, szülők, pedagógusok többsége örömmel fogadta a lehetőséget, hogy kaphatnak 

segítséget még ahhoz, hogy a továbbtanulás kapcsán milyen irányba induljanak, milyen 

középiskolát válasszanak. 

Szeptemberben került sor a mérésre, melyen minden érintett diákunk részt vett, összesen 100 

fő. Október 22-én vehették át a szülők a gyermekükről szóló, pályairányulásra vonatkozó 

jellemzést, a mérés eredményeit. Ezen a napon – minden várakozást felülmúlva – 31 szülő 

keresett meg, többségük gyermekével együtt. 10-15 percet tudtam beszélni mindegyikükkel. 

Volt, akinek megerősítést jelentett ez az írás, volt, akinek a dilemmája eldöntéséhez járult 

hozzá. Olyan szülő is volt, akinek új szempontot adott a jellemzés, ez a mérés hozzá tudott 

járulni az iskolaválasztás nehéz időszakában a döntésükhöz. A megelőző és a rákövetkező 

hetekben további 34 szülő keresett fel, és vette át az eredményeket.  

Összességében elmondhatom, hogy igazán érdemes volt ezt a projektet végigcsinálni az idei 

évben is. A felajánlott mérésben a résztvevő diákok 65%-ának a szülője (szülei) kíváncsiak 

voltak az eredményre, hiánypótlónak értékelték ezt, és az erről való konzultálást is.  

 

 A 2019-es országos kompetenciamérés eredménye matematikából  

 

Iskolánk tanulóinak mérési teljesítménye az országos átlaghoz és a megyeszékhelyi általános 

iskolák átlagához viszonyítva: 

 

 

A hatodik évfolyam átlageredménye szignifikánsan magasabb, mint az országos 

átlageredmény, megyeszékhelyi általános iskolákhoz viszonyítva is jobb eredményt értek el 

tanulóink. 

A nyolcadik évfolyam átlageredménye gyengébb, mint a viszonyítási csoportoké, az országos 

átlageredményhez viszonyítva ez a különbség nem szignifikáns. 
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Átlageredmények 2015 és 2019 között; iskolai eredmények összevetése az országos 

átlagokkal a standardizált képességpontok alapján: 

 

 
év 2015 2016 2017 2018 2019 

6. évfolyam 

iskolai átlag 1523 1559 1520 1478 1540 

országos átlag 1497 1486 1497 1499 1495 

iskolai és országos aránya  

(%-ban) 
101,7 104,9 101,5 98,6 103 

  
     

8. évfolyam 

iskolai átlag 1640 1615 1628 1616 1591 

országos átlag 1618 1597 1612 1614 1624 

iskolai és országos aránya  

(%-ban) 
101,4 101,1 101 100,1 98 

 

Az eredmény a tanulók CSH-indexének tükrében 

 

A 6. évfolyam eredménye szignifikánsan magasabb, a 8. évfolyam matematikai eredménye 

nem különbözik szignifikánsabban annál, mint amit a hasonló CSH-indexű iskoláktól várnánk. 
Iskolánk szociokulturális hátránykompenzáló hatása átlagos a 6. évfolyam vonatkozásában az 

átlagnál jobb, a nyolcadik évfolyam esetében átlagos. 

 

Képességeloszlások: 
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Matematika 6. évfolyam 

Matematika 8. évfolyam: 

 

 

A 2019-es mérés során gyengén teljesítők aránya:  

 

 

 Alapszint 
Alapszint alatt 

teljesítő tanulók 

aránya 

Minimumszint 
Minimumszint 

alatt teljesítő 

tanulók aránya 

6. évfolyam 3. képességszint 35,7 % 2. képességszint 7,1 % 

8. évfolyam 4. képességszint 51,4 % 3. képességszint 22,2 % 

 

 

A hatodik évfolyamon a minimum szint alatt teljesítő tanulók aránya az országos átlaghoz 

(12,9%) képest kedvező, a nyolcadik évfolyamon meghaladja az országos átlagot (16,5%). 
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Alapszintnek azt a képességszintet nevezzük, amelynek elérése – a mérés tartalmi kerete 

szerint – a tanulmányok további eredményes folytatásához szükséges. Ezt is figyelembe véve 

magas az alapszintet el nem érő tanulók száma. 

A gondolkodási műveletek területén tanulóinknak elsősorban a „Komplex megoldások és 

értékelés” jelentette a gondot; a tartalmi területek területén a „Statisztikai jellemzők, 

valószínűség” feladatai és az „Alakzatok, tájékozódás” magasabb szintű feladatai. 

 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 

- pontos szövegértelmezés; szükséges adatok kigyűjtése, 

- ismerős kontextusban megjelenő egykét lépéses problémák megoldása, 

- egyértelműen leírt matematikai eljárások elvégzése, 

- egyszerű probléma-megoldási stratégiák kiválasztása és alkalmazása, 

- összetettebb vagy kevésbé ismerős, újszerű szituációjú, több lépéses feladatok 

megoldása, 

- konkrét problémaszituációkat egyértelműen leíró modellek hatékony alkalmazása, a 

modellek alkalmazhatósági feltételeinek meghatározása, 

- különböző, akár szimbolikus adatmegjelenítések kiválasztása és egyesítése, azok 

közvetlen összekapcsolása a valóságos szituációk különböző aspektusaival, 

- különböző információforrásokon alapuló adatmegjelenítések értelmezése és 

alkalmazása, majd ezek alapján érvek megalkotása (táblázatok, diagramok, grafikonok 

elemzése), 

- értelmezés és gondolatmenet rövid leírása, 

- két- és háromdimenziós geometriai alakzatokkal kapcsolatos műveletek, a 

szimmetriák, 

- koordináta-rendszerbeli eligazodás, irányok alapján való térbeli tájékozódás, 

- egyszerű statisztika, kombinatorikai és valószínűség-számítási problémák megoldása. 

 

Az alapszint alatt teljesítő tanulók számára a matematika tanárok egyéni illetve csoportos 

fejlesztési tervet készítettek, melyet a következő tanévben fognak megvalósítani a nyolcadik 

évfolyamon. 

 

 Az országos kompetenciamérés átlageredménye 2019-ben szövegértésből 

A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez folyamatosan 

megújuló tudásra van szükség. A tudásunk egy része elavul, szükség van az egész életen át 

tartó tanulás képességének kialakítására. Ehhez szükséges kialakítani diákjainkban a tanulás 

igényét, megtanítani a gyerekeket tanulni, elérni azt, hogy önállóan is képesek legyenek belső 

igénytől vezérelve tanulni. 

Az országos kompetenciamérés feladatait a nehézségük és a megoldásukhoz szükséges 

gondolkodási műveletek bonyolultsága alapján hét szintbe sorolják. A tanulókat képességük 

alapján kategóriákba sorolva megtudhatjuk, milyen képességek birtokában vannak az adott 

szinten teljesítő diákok, és mi az, amiben elmaradnak a jobban teljesítő társaiktól.  

A kompetencia azon készségek és képességek együttese, amelyek segítségével sikeresen old 

meg problémákat egy adott területen az egyén. Jelenti továbbá az illető hajlandóságát a 

probléma megoldására is. 
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Életünk fontos része, hogy az adott írott szöveg tartalmát mindenki megértse, abból 

ismeretekre tegyen szert. Nincs olyan terület, amely ne feltételezné a szöveggel való alapvető 

műveletek elvégzéséhez szükséges készségek és képességek birtoklását. 

Az írott nyelvi szövegek megértésének, használatának és a rájuk való reflektálásnak a 

képessége annak érdekében, hogy az egyén elérje céljait, fejlessze tudását, képességeit, 

kikapcsolódjék, sikerrel alkalmazkodjon vagy vegyen részt a mindennapi kommunikációs 

helyzetekben. 

 

 

 

 

 

Az országos kompetenciamérések átlageredményei 2014 és 2019 között szövegértésből: 

 Év 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

6. évfolyam Iskolai átlag 1535 1503 1526 1508 1480 1532 

6. évfolyam Országos átlag 1481 1488 1494 1503 1492 1499 

6. évfolyam 

Iskolai és 

országos 

arány(%-ban) 

103,6 101,0 102,1 100,33 99,19 102,20 

8. évfolyam Iskolai átlag 1592 1617 1591 1554 1593 1596 

8.évfolyam Országos átlag 1557 1567 1568 1571 1602 1608 

8. évfolyam 

Iskolai és 

országos 

aránya(%-

ban) 

102,2 103,1 101,4 98,91 99,43 99,31 

 

A táblázat alapján látható, hogy  tanulóinak teljesítménye az előző mérések eredményeivel 

összevetve a hatodik évfolyamon némi emelkedést mutat,nyolcadik évfolyamos diákjaink 

szövegértési képessége kis mértékben ugyan, de némi csökkenést mutat az országos átlaghoz 

viszonyítva.  Az eredmény azt jelzi, hogy nincs szignifikáns eltérés, ugyanakkor figyelmeztet, 

hogy ezen a területen van tennivaló. 
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Örvendetes, hogy intézményünkben ezen az évfolyamon nincs olyan tanuló, aki az 1-es szint 

alatt teljesítene, azaz az adott szöveggel nem képes műveleteket végrehajtani, még minimális 

szinten sem. 

Az 1-es szinten teljesítők százalékos aránya jobb eredményt mutat az országos illetve 

megyeszékhelyi általános iskolák eredményével összevetve. 

A jól teljesítők aránya kedvezőbb mindkét viszonyítási ponthoz képest. /5-ös, 6-os és 7-es 

szint/ 

 

8. évfolyam: 

 

A nyolcadik évfolyamosok mérési eredménye azt mutatja, hogy ha csekély mértékben is, de 

nem éri el az országos átlagot. 

Örvendetes, hogy a minimális szinten teljesítők száma kevesebb akár az országos, akár a 

megyeszékhelyi általános iskolák tanulóinak számát nézzük. 
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Ha osztályonként vizsgáljuk a teljesítményeket, hasonlókat tapasztalunk, mint a hatodik 

évfolyamosok esetében: 

A 2019-es mérés során a gyengén teljesítők aránya: 

 Alapszint 
Alapszint alatt 

teljesítő tanulók 

aránya % 

Minimumszint 
Minimumszint 

alatt teljesítő 

tanulók aránya % 

6. évfolyam 3. képességszint 33,68%    /33fő/ 2. képességszint 15,30%     /15fő/ 

8. évfolyam 4. képességszint 26,38%    /19fő/ 3. képességszint  34,72%   /25fő/ 

A minimumszint alatt teljesítő diák nem rendelkezik azon képességekkel és készségekkel, 

amelyek szükségesek ahhoz, hogy eredményesen végezze tanulmányi munkáját. Az 

alapszinten teljesítő diák képes konkrét adatok, elemi összefüggések felismerésére, képes 

energiáit aktivizálni a tanulás folyamatában. 

A 2019-es mérés során többiekhez képest kifejezetten jobb eredményt elérő tanulók 

aránya: 

 
A 6. képességszinten teljesítő 

tanulók 

A 7. képességszinten teljesítő 

tanulók 

 száma aránya száma aránya 

6. évfolyam 10 fő 10,20% 1 fő 1,38% 

8. évfolyam 12 fő 16, 66%% 5 fő 6, 94 % 

A 6. és a 7. képességszinten teljesítő tanulók száma a 6. évfolyamon 11  fő, a 8. évfolyamon 

17  fő. Ezek a diákok  jobban teljesítenek az országos átlagnál. Fontos a jelenlétük egy átlagos 

összetételű osztályban, hiszen ők jelentik a húzóerőt. Hiányuk esetén a közösség tanulmányi 

munkája elszürkül, átlagossá válik. A közösség fejlődése érdekében szükséges a kiválóan 

teljesítők arányának növelése, a tehetséggondozás.
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Igen Nem  Részben Igen Nem  Részben

1. Szerintem elegendő információt ad az iskola magáról a környezetének. 102 db 6 db 33 db 72,34% 4,26% 23,40%

2.
Tájékozott voltam az intézmény elvárásairól, amikor gyermekemet 

beírattam.
112 db 5 db 24 db 79,43% 3,55% 17,02%

3.
Azt nyújtja az intézmény, amit korábban a pedagógiai programjában, a 

szülői tájékoztatón ígért.
102 db 8 db 31 db 72,34% 5,67% 21,99%

4. Ebben az iskolában magas színvonalú oktató-nevelő munka folyik. 70 db 11 db 60 db 49,65% 7,80% 42,55%

5.
Véleményem szerint az iskola eredményesen fejleszti gyermekem 

idegen-nyelv tudását
99 db 7 db 35 db 70,21% 4,96% 24,82%

6.
Elégedett vagyok azzal, ahogy figyelembe veszik az egyéni tanulói 

képességeket a terhelésükkor.
65 db 22 db 54 db 46,10% 15,60% 38,30%

7. Továbbtanulási szempontból eredményesnek gondolja-e az iskolát? 87 db 9 db 45 db 61,70% 6,38% 31,91%

8. Elégedett vagyok a pedagógusok tanítási módszereivel. 50 db 14 db 77 db 35,46% 9,93% 54,61%

9. Rendszeresen kapok visszajelzést gyermekem előmeneteléről.  98 db 8 db 35 db 69,50% 5,67% 24,82%

10. Reálisnak tartom gyermekem értékelését. 98 db 7 db 36 db 69,50% 4,96% 25,53%

11. Elégedett gyermeke osztályának létszámával? 102 db 14 db 25 db 72,34% 9,93% 17,73%

12.
Az iskola sokféle lehetőséget biztosít a gyermekek számára a tanuláson 

kívüli területeken is (pl. sport, művészetek, szakkörök stb.)
124 db 4 db 13 db 87,94% 2,84% 9,22%

13. Személyes törődést is kap gyermekem ebben az iskolában 58 db 25 db 58 db 41,13% 17,73% 41,13%

14.
A pedagógusok fontosnak tartják a gyerekek motiváltságának, 

érdeklődésének fenntartását.
65 db 23 db 53 db 46,10% 16,31% 37,59%

15. Úgy érzi, hogy gyermeke szereti az iskolát? 71 db 22 db 48 db 50,35% 15,60% 34,04%

16. Elégedett vagyok az iskola nevelési elveivel fegyelmezési módszereivel,. 64 db 22 db 55 db 45,39% 15,60% 39,01%

17.
Az iskola megfelelő helyet és körülményt biztosít a különböző 

foglalkozások megtartására.
120 db 2 db 19 db 85,11% 1,42% 13,48%

18.
Megfelelő információja van-e az iskolai programokról, 

tevékenységekről?
124 db 5 db 12 db 87,94% 3,55% 8,51%

19.
Úgy érzem, hangot tudok adni a véleményemnek a gyermekemet érintő 

kérdésekben.
93 db 14 db 34 db 65,96% 9,93% 24,11%

20.
Igénybe veszi-e rendszeresen a fogadóórákon, szülői értekezleteken 

való kapcsolattartás lehetőségét?
98 db 5 db 38 db 69,50% 3,55% 26,95%

SZÜLŐI KÉRDŐÍV 

ELÉGEDETTSÉGI  KÉRDŐÍVEK 
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Igen Nem  Részben Igen Nem  Részben

1. Örülök, hogy ebbe az iskolába járok. 94 db 5 db 53 db 61,84% 3,29% 34,87%

2. Nagyon érdekel, amit az iskolában tanulunk. 50 db 13 db 89 db 32,89% 8,55% 58,55%

3.
Mindig elkészítem az írásbeli házi feladataimat és felkészülök a szóbeli 

számonkérésre.
60 db 8 db 84 db 39,47% 5,26% 55,26%

4.
Szorgalmasan tanulok és ennek megfelelően jók a tanulmányi 

eredményeim.
49 db 14 db 89 db 32,24% 9,21% 58,55%

5. Csak azt a tantárgyat tanulom szorgalmasan, amelyiket szeretem. 47 db 78 db 27 db 30,92% 51,32% 17,76%

6. Vannak tantárgyak, amiknél nehezen értem meg a tananyagot. 98 db 21 db 33 db 64,47% 13,82% 21,71%

7. Lehetnék jobb tanuló is, de nem látom értelmét annak, hogy tanuljak. 12 db 113 db 27 db 7,89% 74,34% 17,76%

8. Nem vagyok szorgalmas, de jók a tanulmányi eredményeim 24 db 61 db 67 db 15,79% 40,13% 44,08%

9. Nekem nem fontos, hogy jó osztályzatot kapjak. 11 db 123 db 18 db 7,24% 80,92% 11,84%

10. Nem nagyon szeretek tanulni. 42 db 37 db 73 db 27,63% 24,34% 48,03%

11. Ha jól teljesítek, megdicsérnek a tanárok. 97 db 15 db 40 db 63,82% 9,87% 26,32%

12. A tanáraimnak is fontos, hogy jó tanulmányi eredményt érjek el. 108 db 7 db 37 db 71,05% 4,61% 24,34%

13. A tanárok igyekeznek a jó tulajdonságaimat megismerni, azokra építeni. 90 db 12 db 50 db 59,21% 7,89% 32,89%

14.
A tanárok figyelembe veszik képességeimet a tanórai differenciálás 

során.
104 db 11 db 37 db 68,42% 7,24% 24,34%

15.
Megtalálom az iskolai könyvtárban a feladataimhoz szükséges 

szakirodalmat.
78 db 32 db 42 db 51,32% 21,05% 27,63%

16. A tanárokkal órán kívül is szoktam beszélgetni. 53 db 43 db 56 db 34,87% 28,29% 36,84%

17. Elégedett vagyok az iskola fegyelmezési módszereivel. 71 db 22 db 59 db 46,71% 14,47% 38,82%

18.
Az iskola sokféle lehetőséget biztosít számomra a tanuláson kívüli 

területeken is (pl. sport, művészetek, szakkörök stb.)
118 db 7 db 27 db 77,63% 4,61% 17,76%

19.
A tanórákon kívül változatos programokon vehetek részt (külföldi utazás, 

kirándulás, kiállítás, előadás, zenés mulatság stb.)
105 db 22 db 25 db 69,08% 14,47% 16,45%

20.
A DÖK keretein belül megfogalmazhatom véleményemet és 

javaslataimat.
98 db 18 db 36 db 64,47% 11,84% 23,68%

TANULÓI KÉRDŐÍV
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I.9. Szakmai innováció 

 MATIFIC program 

Készítette Ákos Zsoltné intézményegységvezető-helyettes, szaktanár: 

 

A 6.a 1. csoporttal regisztráltam be szeptember elején ebbe a programba. Azóta minden héten, 

kedden, tanórán kívüli foglalkozáson dolgozunk ezzel a programmal, illetve időnként ezzel 

adom a házi feladatot is. 2 alkalommal webináriumon vettem részt.  

A tanulók figyelmét lekötő Matific-platform a magyarországi kerettantervhez igazodva kínál 

a gyerekeknek játékos és gondolkodtató matematikai feladatokat.  

„Egy mágus a szörnycsaládokat elszakította egymástól és a szörnyeket egy matematikai 

fejtörőkkel lezárt ládába rejtette. 50 évvel később egy felfedező csoport talált egy térképet, 

melynek segítségével lehet megtalálni a ládákat. A feladatok megoldásával lehet a szörnyeket 

kiszabadítani. illetve a csillagokat gyűjteni”. 

A program előnyei: 

- Matific az iskolában, otthon és bárhol! (mindenhol elérhető)  

- A Matific-feladatokat órai és házi feladatként is kioszthatjuk a tanulóknak.  

- Érdekes feladatok szép grafikai kivitelben. 

- A Matific feladatai rugalmasak. Nagyszerűen használhatók bevezető feladatként az 

óra elején, a témakörök közötti átvezetéshez az óra közben, az órán tanultak 

összegzéseként, vagy az óra bármely egyéb részében. 

- A tanulók a saját tempójukban dolgozhatnak. 

- Csoportos munkához is használható. 

- A legjobb tanulók figyelmét is folyamatosan leköthetjük a Matific változatos 

tartalmaival, amelyek teret engednek az önálló gondolkodásnak. 

- A Matific valós idejű jelentéseivel minden tanuló fejlődését figyelemmel követhetjük. 

- Azonnal áttekinthetem az egyes tanulók korábbi tevékenységeit, fejlődését és 

elvégzendő feladatait.  

- A Matific egyetlen kattintásra elkészíti a valós idejű, személyre szabott jelentéseket. 

- Az automatikusan kiosztott feladatokat egyszerűen módosíthatom is. 

- Differenciált feladatkiosztás (mindenki képességének megfelelő szintű feladatot 

kaphat) 

- feladatlapokat lehet belőle nyomtatni.  

- A programban a feladatokat többféleképpen lehet keresni: téma szerint, kulcsszó 

alapján. évfolyam alapján. 

 

A Gazdálkodj okosan szakkör már második éve választható az alsó tagozat 3-4. évfolyamán, 

melynek vezetője Kiss Zsuzsanna. A gyerekek szívesen látogatják ezt a foglalkozást, amely 

jól előkészíti a felső tagozatban bevezetett Gazdasági és pénzügyi kultúra tantárgyat. 

Gazdasági és pénzügyi kultúra: Mindenkinek vannak pénzügyei, ennek elsajátítására szolgál - 

már minél előbb- az alsó tagozatosok számára tartott Gazdálkodj okosan! szakkör, melyen 

játékos formában ismerkedünk a pénzügyi alapfogalmakkal, a takarékosság és az 

öngondoskodás fontosságával. Külön örömömre szolgál, hogy a felsőbe továbblépő gyerekek 

visszajárnak, és lelkesen részt vesznek a foglalkozásokon.  

A 7-8-osokkal eleinte egyszerűbb példákon keresztül, majd bonyolultabb témákkal 

ismerkedve bővítjük a pénzügyi tudásunkat. Bár elsősorban a háztartás, mint alapvető 

gazdasági szereplőt vizsgáljuk, kitekintünk a vállalkozások, bankok, állam és nonprofit 
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szervezetek világába is, hogy ezek hogyan befolyásolják a mindennapi életünket. Továbbra is 

részt veszünk a K&H által szervezett Vigyázz, kész, pénz nevű versenyen. 

 

Lego robotika szakkörökön a logikus és algoritmikus gondolkodás fejlesztése mellett 

lehetőség nyílik a kreativitásra is. Biztatom a gyerekeket, hogy minél többféle módon 

oldjanak meg egy-egy feladatot, ahol lehet, keressék az egyszerűbb megoldásokat. Külön 

öröm volt számunkra, hogy az iskola által kapott drónokat együtt próbáltuk ki. Közben jöttek 

rá sokan, hogy mennyivel egyszerűbb a síkban való eligazodás. A térben való tájékozódás, 

közlekedés új dimenziót nyitott számukra minden értelemben. A következő feladatunk, hogy 

ezen eszközök telefonnal történő irányítása mellett annak kamerájával felvételeket is 

készítsünk, akár iskolai rendezvényeken is.  

 

 2020. március 16-tól a tantermen kívüli, digitális munkarend keretében: 

A tananyagot, feladatokat a Google Classroom felületen keresztül továbbítottuk a 

tanulóknak. Új ismeretszerzés alkalmával saját feladatlapokat, kidolgozott, magyarázattal 

ellátott példákat; prezentációkat; oktató videókat csatoltunk a YouTube csatornáról és 

szakmai csoportok anyagaiból válogatva. Ákos Zsoltné és Tóth Éva folyamatosan a Zoom 

alkalmazás segítségével tartotta az óráit. Messengeren keresztül többször történt videochat, 

telefonosos megbeszélés, közvetlen feladatmegoldás a tanulóval a Classroomon. 

Gyakorláshoz LearningApps, Okosdoboz, Wordwall, Sutori, szabaduló szoba, kódfejtő… 

csatolmányokat küldtünk a saját készítésű feladatok mellé.  A tanulók munkáját 

folyamatosan javítottuk, illetve jeleztük a hibáikat és kértük azok javítását. 

 

 

I.10. Az ellenőrzések területei és tapasztalatai 

Az intézményvezető ellenőrzései 

ellenőrzés területe ellenőr-

zésre 

fordított 

idő  

ellenőrzött személy 

neve (pedagógus/ 

NOKS/egyéb) 

az ellenőrzés tapasztalata 

(röviden) 

a megtett 

intézkedések az 

ellenőrzést 

követően 

INTÉZMÉNYI 

MŰKÖDÉS 

    

Munkafegyelem az 

alkalmazottak, tanulók 

esetében 

25 óra Valamennyi 

munkatárs 

7
30

 –kor valamennyi első órát 

tartó pedagógus megérkezett 

az iskolába. 

Naponta átlagosan 1-2 gyerek 

késett az iskolából. A késések 

időtartama 5-7 perc.  

 A reggeli ügyeletet ellátó 

kolléganő nem mindig érkezett 

pontosan az ügyeleti helyére. 

Az ügyeletes tanárok közül 

100%-ban ügyeleti helyükön 

tartózkodnak 

Több alkalommal ellenőriztem 

a pedagógiai asszisztens 

(Forgács-Őz Anett) 

munkakezdését, aki több 

alkalommal elkésett.  

A tájékoztató 

füzeten keresztül 

értesítettem a 

szülőt a késésről 

és a Házirend 

elvárásairól. 

A kolléganő 

figyelmét 

felhívtam a 

pontos 

munkakezdésre 

Újabb ellenőrzés, 

figyelmeztetés  

Belső- külső 

kapcsolatok 

20 óra Nyílt nap a leendő 

elsősöknek: 2 
 Két alkalommal tartottunk 

sikeres nyílt napot, melyre 40-

A tapasztalatok 

alapján nem volt 
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(információ- 

tudásmegosztás)- 

tájékoztatás, partneri 

viszonyok tartalma) 

alkalom 

Bemutató óra Ecker 

Andrásné,Pavliskó 

József, Harsányi 

Sándor,  

50 fő jött el. 

 Eredményesek voltak a 

kollégák bemutató órái is. 

szükség 

intézkedésre. 

Fogadó óra, szülői 

értekezlet 

6 óra Valamennyi kolléga Minden osztályfőnök és tanító 

megtartotta a szülői 

értekezletet az osztályában. 

Minden kolléga megjelent a 

fogadóórákon. 

A tapasztalatok 

alapján nem volt 

szükség 

intézkedésre. 

ADATSZOLGÁLTA

TÁS 

    

 

KIR-STAT 

elektronikus felület 

2 óra  

Ákos Zsoltné 

 

Hibátlan statisztikai adatátadás 

megtörtént. 

A tapasztalatok 

alapján nem volt 

szükség 

intézkedésre. 

SZAKMAI 

MŰKÖDÉS 

    

Óra/foglalkozások 

látogatása, 

megbeszélése 

40 óra − Ecker Andrásné 

tanulásmódszertan 

− Tengeri Teodóra 

matematika 4.d 

− Tengeri Teodóra 

környezetismeret 

4. d 

− Tanyi Zoltánné -

Abuczkiné 

Forgács Andrea2.a 

− Kiss Edit- 

Marjánné Fedur 

Georgina 2. b 

− Anginé 

Kluknavszky Judit 

Nyíri Mihályné 2.c 

− Harsányi Sándor  

úszás 2.b 

− Marjánné Fedur 

Georgina magyar 

nyelv2.b 

− Pavliskó József 

természetismeret 

6.a 

− Garáné Kurunczi 

Katalin 1.b 

irodalom 

− Kissné Juhos 

Ágnes etika 5.c 

− Takácsné Huszti 

Tímea 1.c 

irodalom 

− Varga Éva 4.d 

magyar nyelv, 

irodalom 

− Kissné Juhos 

Ágnes történelem 

6. b, 6.c 

− Hudra helga angol 

nyelv 4.c1, 5.a1 

− Ragány Bernadett 

8.d1 matematika 

− Nagy Istvánné 1.a 

Jól tervezett, szervezett és 

vezetett tanítási órákat láttunk. 

A kitűzött célok reálisak, a 

helyi tantervnek, a tanulók 

adottságainak, képességeinek 

megfelelőek voltak. Az óra 

részei jól elkülönültek 

egymástól, az egyes részek 

közötti átmenetek gondosan 

tervezték. Változatos 

munkaformákban 

tevékenykedtették a tanulókat, 

életkori sajátosságaiknak jól 

választották meg a 

munkaeszközöket, 

munkaformákat, a tanulók 

érdeklődését, motivációját az 

óra végéig fenntartották.  

Szinte valamennyi órán 

használták kollégáink az 

interaktív táblát, mellyel az 

óravezetést sokkal színesebbé 

tették. Valamennyi órát 

megfelelő értékelés zárt.  

Ezek a látogatások 

megerősítették kollégáimat 

abban, hogy jól teszik a 

dolgukat.  

Az új kollégáknál tett 

látogatások azt bizonyítják, 

hogy eredményes lesz 

oktatató-nevelő munkájuk.  

A tapasztalatok 

alapján nem volt 

szükség 

intézkedésre. 
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matematika 

Tervezések, 

beszámolási 

kötelezettség, 

tanmenet, munkaterv,  

40 óra Munkaközösség-

vezetők 

Valamennyi munkaközösség 

elkészítette a  tanévi munkáról 

a beszámolót. 

A tapasztalatok 

alapján nem volt 

szükség 

intézkedésre. 

Digitális munkarend 

szerinti oktatás 

60 óra Pedagógusok, tanulók Folyamatosan ellenőriztem a 

pedagógusok által feladott 

feladatok mennyiségét, a 

tanulók által elkészített 

feladatok visszaküldését. 

Nagyon sok tanulót nehezen 

lehetett rábírni egyes 

tantárgyakból a munkára 

Tájékoztatás a 

szülő felé a 

hiányos 

munkavégzésről, 

a Gyermekjóléti 

Szolgálat 

munkatársaival 

kapcsolatfelvétel. 

TANÜGY     

Tanulói balesetek 

jegyzőkönyvei és 

nyilvántartások 

1 óra Tarcsai Margit A félév során tanulói balesetek 

rögzítésre kerültek az 

informatikai rendszerben és 

megküldésre került az adat a 

Fenntartónak. A jegyzőkönyv 

egy példányát a szülő átvette. 

 

SZEMÉLYI  

ÜGYEK 

    

Munkaidőnyilvántartás

-jelenléti ívek 

40 óra Valamennyi 

munkatárs 

A havi jelenléti íve pontosan 

volt vezetve. 

Több esetben felhívtam a 

figyelmet a szabálytalan 

javításra. 

Nem volt szükség 

intézkedésre. 

Szabadság kiadása 3 óra Valamennyi 

munkatárs 

Minden kolléga aláírta az őszi 

és téli, tavaszi szüneti 

szabadságokat. Szabadság két 

esetben került átvitelre a 

következő évre a tartós táppénz 

miatt. Munkába lépéskor az 

átvitt szabadság kiadása 

megtörtént. 

A tapasztalatok 

alapján nem volt 

szükség 

intézkedésre. 

Személyi anyagok, 

munkaköri leírás 

5 óra  Szeptemberben minden 

pedagógus megkapta az új 

munkaköri leírását. Januárban, 

akiknek módosult a fizetési 

fokozat, vagy a besorolás. 

A tapasztalatok 

alapján nem volt 

szükség 

intézkedésre. 

DÖNTÉSHOZATAL

I JOGSZERŰSÉG 

    

Jogviszonnyal 

kapcsolatos döntések, 

tájékoztatási 

követelmények 

 

 

 

6 óra A tanulói jogviszony 

létesítésével és 

megszüntetésével 

kapcsolatos iratok 

 

 

Tájékoztatási 

követelmények 

teljesülése:20/2012 

(VIII.31) EMMI 

rendelet 31.§ (2) 

Valamennyi új tanuló 

felvételekor megszületett a 

határozat. Az intézményből 

távozó tanulók adatai 

megküldésre kerültek a 

Kormányhivatalnak. 

 

Valamennyi 7. évfolyamos 

osztályfőnök aláíratta a 

tájékoztató lapot a szülőkkel 

 

 

Minden szülő, óv oda 

kiértesítésre került a felvételt 

nyert 1. évfolyamos tanulók 

vonatkozásában. 

 

GAZDÁLKODÁS, 

VAGYONVÉDELM 

    

Térítési, tandíj 3 óra Kuruczné Parragh A havi részletfizetők A tapasztalatok 
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befizetése a művészeti 

iskolában 

Ildikó 

 művészeti iskolai 

térítési díj befizetése 

kivételével befizették erre az 

évre eső térítési díjat, tandíjat a 

művészeti iskolában 

alapján nem volt 

szükség 

intézkedésre. 

Leltár 100 óra Az ENYIR felületen 

az informatikai 

eszközök leltározása.  

Tar István, Tarcsai 

Margit 

A tételes DTK leltár 

elkészítése nagyon 

nagy erőfeszítést 

követelt 

mindannyiunktól, 

hiszen a 

Tagintézményi 

eszközök még mindig 

szerepeltek a 

leltáríveken. 

A leltárfelvételi ívek alapján 

valamennyi eszköz tételes 

leltározására került sor. Az 

eszközök hiánytalanul 

megvannak. 

A DTK leltárában a 

tagintézményben maradó és 

más szervezeteknek átadott 

eszközök leltárhiányként 

jelentkeztek. Sok volt az 

eltérések jegyzéke.  

 

Átadásra kerültek a Sinay 4. 

szám alatt maradt eszközök az 

Önkormányzatnak. 

 

A Tankerület kérésének 

megfelelően megtörtént a régi 

leltárkörzetek módosítása. 

 

A tapasztalatok 

alapján nem volt 

szükség 

intézkedésre. 

 

Kérjük a régi 

leltárkörzetek 

összevonását és a 

felesleges 

eszközök 

visszaadását az 

önkormányzat-

nak. 

 

II. Személyiség-és közösségfejlesztés 

Egy csoport közösséggé fejlődése sok időt, türelmet és tapintatot igénylő folyamat, amely nap 

mint nap az együttlét és közös tevékenység során alakul. Az osztályfőnök feladata az, hogy 

eközben segítse a pozitív erők és folyamatok működését, és a romboló tényezőket próbálja 

csökkenteni. Erre nemcsak a tanítási órákon törekszünk, hanem a szabadidős tevékenységek 

során is, ahol igyekszünk sokféle élményhez juttatni a gyerekeket. Kihasználjuk az iskolai és 

a város adta lehetőségeket. Részt veszünk kulturális rendezvényeken: színházba, múzeumba, 

moziba megyünk, sportprogramokat szervezünk: korcsolyázás, kerékpározás, túrázás, erdei 

séta, és sokféle egyéb rendezvénybe bekapcsolódunk. A szabadidő hasznos és közös 

eltöltésére klubdélutánokat, játékdélutánokat szervezünk. 

Sajnos, egyre nehezebb a közös programokba bevonni a tanulókat. Ennek oka részben a 

magas óraszám, és a különböző délutáni elfoglaltságok (művészeti képzés, sport, zenetanulás 

stb.), többek esetében pedig az érdektelenség, motiválatlanság, kényelemszeretet, közöny. A 

szülők sem mindig támogatják gyermekük szabadidős programokban való részvételét, és 

ennek csak részben oka az anyagi források hiánya. 
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II.2. Különböző területek tanulólétszámai   

Intézményi statisztika 

  Alsó 
felső 

összesen  
Intézményi 

tanulói létszám 277 375 652 

napközis gyerekek száma 272 72 344 

magatartás átlag 4,48 4,30 4,38 

szorgalom átlag 4,49 4,01 4,21 

osztályozott 277 372 649 

osztályozatlan:  0 3 3 

     a, mulasztás miatt 0 2 2 
     b, magántanulói státusz 
miatt 0 1 1 

     c, egyéb 0 0 0 

Mulasztott órák száma össz. 13752 23874 37626 

Ebből igazolt órák száma össz. 13652 23732 37384 

igazolatlan órák száma össz. 100 142 242 

igazolt egy főre jutó átlag 49,29 63,62 57,69 

igazolatlan egy főre jutó átlag 0,36 0,38 0,37 

Kitűnő tanulók száma 78 32 110 

Dicséretek száma össz. 419 889 1308 

ebből tantárgyi 218 329 547 

         osztályfőnöki 107 288 395 

         szaktanári  11 47 58 

         intézményvezetői 83 225 308 

osztályozó vizsgára kötelezett 1 2 3 

évismétlésrekötelezettek száma/ 
szülői kérésre ismétel 2 3 5 

Bukások száma (fő) 1 5 6 

ebből 1-3 tantárgyból (fő) 1 3 4 

         4 v. több tantárgyból (fő) 0 2 2 

Logopédiai ellátásban részesült 10 0 10 

gyógytestnevelésben részesült 15 9 24 

családlátogatások száma 0 0 0 

veszélyeztetett gyermekek sz. 1 6 7 

állami nevelt 1 4 5 

Kollégiumi ellátottak 0 0 0 
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2.3.4. évfolyam 5-8. évfolyam Intézményi

Magyar nyelv 4,00 3,62 3,76

Magyar irodalom 4,14 3,91 3,99

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek
4,07 4,07

Angol nyelv 3,96 4,07 4,05

Matematika 4,12 3,52 3,74

Informatika 4,02 4,02

Környezetismeret 4,13 4,13

Természetismeret 3,93 3,93

Fizika 3,43 3,43

Biológia 3,69 3,69

Kémia 3,80 3,80

Földrajz 3,91 3,91

Ének-zene 4,59 4,64 4,62

Vizuális kultúra 4,73 4,52 4,59

Technika, életvitel és gyakorlat 4,70 4,73 4,71

Testnevelés és sport 4,71 4,60 4,64

Hon-és népism. 4,60 4,60

Tanulmányi átlag 4,37 4,08 4,16

 2019-2020 év végi Intézményi Tantárgyi Átlagok                                                                                          
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Összes bukás felső Vénkert 5 fő 

angol nyelv 
 

2 fő 

matematika 
 

3 fő 

magyar nyelv 
 

1 fő 

irodalom 
 

1 fő 

fizika 
 

1 fő 

kémia 
 

1 fő 

történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek 1 fő 

természetismeret 
 

3 fő 

földrajz 
 

1 fő 

biológia 
 

1 fő 

informatika 
 

1 fő 

   

   

   

   

   összes bukás alsó   1 fő 

   magyar nyelv 
 

1 fő 

matematika 
 

1 fő 

irodalom 
 

1 fő 

23 23 

15 
17 

8 
10 11 

3 

Kitűnő tanulók száma száma évfolyamonként 
2019/2020 év vége 
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Első évfolyam minősítése 

osztályozott: fő   22 21 21 64   

Tantárgy   1.a 1.b 1.c összesen % 

Magyar nyelv kiválóan teljesített 13 15 9 37 58% 

  ebből dicséret 6 8 1 15 23% 

  jól teljesített 5 5 6 16 25% 

  megfelelően teljesített 4 1 5 10 16% 

  fsz 0 0 1 1 1,6% 

Irodalom kiválóan teljesített 13 12 9 34 53,1% 

  ebből dicséret 5 6 2 13 20,3% 

  jól teljesített 6 7 9 22 34,4% 

  megfelelően teljesített 3 2 2 7 10,9% 

  fsz 0 0 1 1 1,6% 

Matematika kiválóan teljesített 12 13 13 38 59,4% 

  ebből dicséret 3 5 2 10 15,6% 

  jól teljesített 6 7 4 17 26,6% 

  megfelelően teljesített 4 1 3 8 12,5% 

  fsz 0 0 1 1 1,6% 

Környezetismeret kiválóan teljesített 16 18 13 47 73,4% 

  ebből dicséret 7 4 2 13 20,3% 

  jól teljesített 6 3 4 13 20,3% 

  megfelelően teljesített 0 0 4 4 6,3% 

  fsz 0 0 0 0 0,0% 

Technika, életvitel és 
gyakorlat 

kiválóan teljesített 22 17 17 56 87,5% 

ebből dicséret 9 2 1 12 18,8% 

  jól teljesített 0 4 4 8 12,5% 

  megfelelően teljesített 0 0 0 0 0,0% 

  fsz 0 0 0 0 0,0% 

Ének-zene kiválóan teljesített 18 19 15 52 81,3% 

  ebből dicséret 10 4 0 14 21,9% 

  jól teljesített 4 1 5 10 15,6% 

  megfelelően teljesített 0 1 1 2 3,1% 

  fsz 0 0 0 0 0,0% 

Vizuális kultúra kiválóan teljesített 18 18 14 50 78,1% 

  ebből dicséret 5 5 3 13 20,3% 

  jól teljesített 4 3 5 12 18,8% 

  megfelelően teljesített 0 0 2 2 3,1% 

  fsz 0 0 0 0 0,0% 

Testnevelés és sport kiválóan teljesített 18 17 13 48 75,0% 

  ebből dicséret 10 4 1 15 23,4% 

  jól teljesített 4 4 7 15 23,4% 

  megfelelően teljesített 0 0 1 1 1,6% 

  fsz 0 0 0 0 0,0% 

Etika/Hit-és erkölcstan 

kiválóan teljesített 22 20 21 63 98,4% 

ebből dicséret 0 0 0 0 0,0% 

  jól teljesített 0 1 0 1 1,6% 

  megfelelően teljesített 0 0 0 0 0,0% 

  fsz 0 0 0 0 0,0% 

Képességfejlesztés részt vett 22 21 21 64   

MINŐSÍTÉS kiválóan teljesített 13 13 9 35 54,7% 

  jól teljesített 6 7 8 21 32,8% 

  megfelelően teljesített 3 1 3 7 10,9% 

  fsz 0 0 1 1 1,6% 
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2019/2020. továbbtanulás 

 

 8. a fő 8. b fő 8. c fő 8.d fő % 

gimnázium  14 9 7 2 32% 

szakgimnázium 12 18 14 17 61% 

szakközépiskola 0 0 2 5 7% 

létszám 26 27 23 24 100% 
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KIVÁLÓAN 
TELJESÍTETT 

JÓL TELJESÍTETT MEGFELELŐEN 
TELJESÍTETT 

FSZ 

2019/2020 év vége 
1. évfolyam minősítése 

1.a 1.b 1.c
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  II.3. Tehetséggondozás 

A tanítási órákon gyakran alkalmazzuk a differenciálás módszerét. A jobb képességű tanulók 

nehezebb, több gondolkodást igénylő feladatokat kapnak. A képességfejlesztő 

foglalkozásokon is kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséges tanulókra. Ezen kívül versenyzési 

lehetőségeket kínálunk nekik, a levelezős versenyek feladatsoraiban segítséget nyújtunk, 

matematika tantárgyból házi versenyt indítottunk. 

Szeptember harmadik hetében beindítottuk a Városi Tehetséggondozó Programot, a 

kolléganőim, kollegám a következő modulokat tartották: 

 

A kétévente megrendezésre kerülő, idén az V. Tehetséggondozó Diákkonferenciára soha nem 

látott létszámban jelentkeztek tanulóink. Igaz a kiírásnak megfelelően nem csak a programban 

résztvevő diákok pályázhattak, hanem bárki az iskola diákjai közül. Egyénileg, párban és 

csoportban lehetett nekivágni a megmérettetésnek. A pályamunkákat jövő hónap közepéig 

kell elkészíteni. 

Egyéni pályázók: 

Tanuló neve Évfolyam Választott téma Mentortanár neve 

Kovács Hanna 6. Fura szállások Pavliskó József 

Fejes-Tóth Boglárka 7. Hárfa Stefáni Krisztina 

Gazsó Lajos 7. Az e-sport hajnalán Kiss Zsuzsanna 

Kaszás Blanka 7. Teljes élet hulladékmentesen Tóth Éva 

Sámi Anna Bella 7. Szenderek Pavliskó József 

Széles Dániel 7. Az e-sport hajnalán Bene Judit 

Párosan pályázók: 

Tanulók neve Évfolyam Választott téma Mentortanár neve 

Bede Blanka 

6. 
Az időjárás leglátványosabb 

megnyilvánulásai 
Tóth Éva Kovács Emese 

Beatrix 

Égerházi Petra 
6. Mi vezet a siker felé? Tóth Éva 

Szincsák Zsóka 

Nagy Orsolya 
7. 

Debrecen másképpen 

(reformáció nyomában) 
Ecker Andrásné 

Tóth Regina 

 

  

Képzőművészeti modul 5. évfolyam_10 fő Csukásné Horváth Judit 

Tanulásmódszertan modul 5. évfolyam_10 fő 

6. évfolyam_2 fő 

7. évfolyam_6 fő 

Ecker Andrásné 

Anyanyelvi modul 8. évfolyam_2 fő Horváth Katalin 

Idegen nyelvi modul 6. évfolyam_2 fő Kircsiné Bán Edit 

Matematika modul 8. évfolyam_2 fő Magyarné Hengsperger Éva 

Természettudományi modul 7. évfolyam_6 fő Vargáné Balog Tünde 
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Csapatban pályázók: 

Tanulók neve Évfolyam Választott téma Mentortanár neve 

Gábori Eszter 

6. Tündérország Szűcsné Somi Éva 
Mezey Viktória 

Nagy Hanna 

Szidónia 

Kovács Petra 

6. és 7. 
Kommentek, amik 

megváltoztatták a világot 
Kiss Zsuzsanna Lantos Lili 

Spiesz Nikolett 

Bodnár Gergő Manó 

7. Az e-sport hajnalán Kiss Zsuzsanna Pintér Csaba 

Somogyi Máté 

 

Sajnos 7 tanuló a pályázat beadása után visszalépett a megmérettetéstől. A pályamunkákat 

2020. február 14-én továbbítottuk a tehetséggondozó koordinátor felé. Innen a szakmai zsűri 

értékelte a beadott munkákat. 2020. március 4-én megtartottuk az iskolai fordulót, melyen a 

zsűri így 10 bemutatót nézett végig. A kialakult sorrend és a szakmai zsűri véleménye alapján 

folytatódott volna a megmérettetés, de a veszélyhelyzet miatt nem került sor a középdöntőre. 

 

 

II.4. Különleges bánásmód – esélyegyenlőség 

A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a tehetséges tanulók 

képességeinek fejlesztésére csoportbontásban, egyéni fejlesztésen, differenciált foglalkozáson 

van lehetőségünk. A pedagógia szakvélemények alapján a BTM-es, SNI-s tanulókkal fejlesztő 

pedagógus illetve utazó gyógypedagógus foglalkozik. A fejlesztő pedagógusok a hozzájuk 

foglakozásra járó gyerekek fejlesztési terveit személyre szabottan kidolgozták. A kollegák 

tanmeneteikben is külön fejlesztési tervet dolgoztak ki az ezekkel a gyerekekkel való 

foglakozásaikra. Témazáró dolgozatoknál – ha szükséges- több időt illetve kevesebb, 

egyszerűbb feladatokat adunk számukra.  

Az első évfolyamon logopédus megvizsgálta a gyerekeket, akiknek szükséges, heti egy 

alkalommal logopédiai foglalkozást tartott. Sajnos egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy a 

fejlesztő foglalkozásokra „elfejtenek” elmenni a tanulók.  

Az SNI, BTM tanulók esetében külön figyelünk a pontos szövegértelmezésre, a szükséges 

adatok kigyűjtésére, a biztos számolási készség és eszközhasználat kialakítására, az 

algoritmikus gondolkodás fejlesztésére.  

A 2019/2020–as tanévben négyen látták el a beilleszkedési, tanulási és magatartási 

nehézséggel küzdő gyerekek fejlesztését, Tokaji-Mester Szilvia (51 fő),  Tóth Tamásné (49 

fő), Simkó Sarolta (8 fő) és Tanyi Zoltánné (8 fő) .  

Az iskola SNI-s tanulóinak fejlesztését Dr. Nagyné Ruzsinszky Edit utazó gyógypedagógus 

végzi évek óta, akivel rendszeresen konzultálunk a tanulóinkról, a kölcsönös szakmai 

segítségnyújtás folyamatosan működik közöttünk. 

A gyerekek szakvéleménye alapján egyéni fejlesztési tervet készítettünk minden tanuló 

számára, figyelembe véve a tanulók problémáját és az előírt heti óraszámot. 

A gyerekek beilleszkedési, tanulási vagy magatartási nehézséggel küzdenek. 

A fejlesztés heti 1 vagy 2 alkalommal történik. 
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A tanév során fejlesztésre járó tanulók évfolyamonkénti megoszlása: 

1. osztály:    5 fő 

2. osztály:  11 fő 

3. osztály:  10 fő 

4. osztály:  15 fő 

5. osztály:  16 fő  

6. osztály:  16 fő 

7. osztály:  18 fő 

8. osztály:  25 fő 

Összesen:        116 fő 

 

A fejlesztésre járó tanulók problémája sokszor elég összetett, a gyerekek legtöbbjénél 

megtalálhatók a következő részképesség problémák: 

- téri és idői orientáció problémái 

- auditív és vizuális figyelem, emlékezet és észlelés gyengesége 

- tartós koncentráció, figyelem hiánya 

- beszédértési problémák 

- szövegértés, értő olvasás, lényegkiemelés nehezítettsége 

- szegényes szókincs, betűtévesztés 

- helyesírási készség gyengesége 

- gondolkodási képességek (matematikai, logikai, problémamegoldó) szűkebb kapacitása  

- számfogalom kialakulatlansága 

- számolási készség gyengesége 

- általános tájékozottság hiányosságai 

- mozgáskoordináció fejletlensége 

 

A fejlesztés eredményei: 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerekek nagy része nehezen 

motiválható, hiányzik az életükből a következetes, rendszeres otthoni gyakorlás. 

A fejlesztő foglalkozásokon aktívabbak, együttműködőbbek, felszabadultabban dolgoznak,  

mint a tanítási órákon. 

A feladatok elvégzése után nagyon szeretik a készségfejlesztő játékokat és igénylik a 

beszélgetést. 

Problémát jelent, hogy vannak tanulók akik kizárólag magatartási nehézséggel küzdenek, 

tanulmányi eredményük jó, nem lenne szükséges a tanulási képességeik fejlesztése. Nekik 

inkább a nevelési tanácsadás keretein belül lenne előnyösebb a magatartási problémáik 

feltárását és célzott kezelését kérni. Szeretnénk, ha a továbbiakban a pedagógusok vagy 

szülők ezeknek a gyerekeknek nevelési tanácsadást igényelnének, nem pedig szakértői 

vélemény iránti kérelmet. 

 

Kapcsolattartás: 

Folyamatos a kapcsolatunk a kollégákkal, elmondják észrevételeiket, hogy milyen fejlődést 

tapasztaltak, milyen nehézségekkel küzdenek a gyerekek a tanórákon. Négy osztályban 

dolgozunk a kéttanáros modellel, amikor a fejlesztő pedagógus bent ül a gyerek mellett, így 

azonnal reagálni tud a hibákra, hiányosságokra. Ezzel segítve a tanítók, tanárok munkáját 

 

II.5. A tanulás tanítása 

Az alsó tagozat fontos feladata a tanulók önálló tanulásra, ismeretszerzésre való felkészítése. 

Ezért az egyes tantárgyak tanítása során törekszünk kialakítani, fejleszteni azokat az 
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alapképességeket, melyek az önálló ismeretszerzést, az ismeretek bővítését segítik elő. 

Mindehhez fontos, hogy mind a tanítási órákon, mind az önálló tanulás alkalmával alakítsuk 

ki a helyes tanulási szokásokat. Már az első évfolyamtól kezdődően az életkori 

sajátosságoknak megfelelő szinten, a fokozatosság betartásával kezdjük el tanítani, 

fejlesztjük, alakítjuk a szokásokat, módszereket, technikákat, amelyek az eredményes tanulást 

elősegítik. Ennek folytatása felső tagozatban a tanulásmódszertan tantárgy, melynek 

keretében a gyerekek különböző tanulási technikákat ismerhetnek meg, és választhatják ki a 

maguk számára leghatékonyabb módszert az ismeretek elsajátítására. 

 

II.6. Szociális kompetencia-fejlesztés 

Az iskolába lépéskor a gyerekek eltérő szociokulturális közegből érkeznek, ezért nagyon 

fontos, hogy az elsős tanítók már a kezdetektől kialakítsák az egymásra figyelés, az empátia 

elemeit, mert a szülői háttér nem minden esetben nyújt megfelelő segítséget. Ez a folyamat 

azonban állandó megerősítést kíván minden kolléga részéről. Támaszkodhatunk ebben az 

iskolapszichológusra, aki szükség esetén egyénileg vagy az egész osztálynak is segítséget 

nyújt. A tanulók szociális kompetenciáját fejlesztjük a tanuló központú tanulás-tanítás 

folyamatával. A tanórákra a nyugodt, bizalomteli légkör jellemző. A tanulók együttműködési 

képességének erősítését szolgálták a csoport- és pármunkák, a csapatversenyek, a tanulói 

kísérletek. Hangsúlyt helyezünk a gyerekek igényes kommunikációjának fejlesztésére; 

egymás elfogadására, kölcsönös támogatására neveljük őket. Az órákon helye és szerepe van 

a vitának, a kulturált, érvekre épülő véleménycserének. Ösztönözzük a gyerekek őszinte, de a 

pedagógussal és a társakkal szemben tisztelettudó véleménynyilvánítását, elismerjük az elvei 

mellett kiálló, logikusan érvelő gyerek bátorságát akkor is, ha nincs igaza.  

Tartós élelmiszert, játékot gyűjtöttünk a  rászoruló családok számára, hogy ezzel is fejlesszük 

tanulóink szociális érzékenységét.  

 

 

II.7. Tanulói közösségek együttműködése; 

     Iskolánk valamennyi osztálya (az első két évfolyam kivételével) részt vesz a 

diákönkormányzat munkájában. A harmadik, negyedik és ötödik évfolyamon évfolyamonként 

három osztály; hatodik, hetedik, nyolcadik évfolyamon évfolyamonként négy osztály az 

általuk megválasztott 2-2 képviselővel képviseli a diákközösséget. 

Célkitűzéseink voltak:  

     A tanulók életkoruknak megfelelően tapasztalatokat szerezzenek a demokrácia és az 

önkormányzatiság működéséről, a közéleti tevékenység gyakorlásáról. 

A véleménynyilvánítást a kijelölt fórumokon biztosítsuk. 

Az iskolához tartozás érzését erősítésük a felkínált szabadidős és kulturális programok 

segítségével. 

Erősítsük a környezettudatos szemléletet, és az energiatakarékosságra nevelést, és ezzel 

támogassuk az iskola ökoiskolai programjának megvalósulását.  

 

A tervezett programok megvalósítása: 
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     Szeptember 11-én tartottuk alakuló DÖK gyűlésünket. Itt választottuk meg a 

diákönkormányzat új elnökét, illetve elnökhelyettesét, mivel az elmúlt tanévi 

diákönkormányzati vezetők elballagtak iskolánkból.  A diákönkormányzat elnöke Kaszás 

Blanka 7. a, helyettese Kovács Petra Lili 7.b osztályos tanulók lettek. 

    Szeptember folyamán megszerveztük az ebédlői diákügyeletet, amelyet a tízórai szünetben 

az osztályok által választott tanulók láttak el. Néhány osztályban egész tanévre 2-3 személy 

vállalta az ügyeletességet, más osztályokban az osztályfőnök beosztása alapján mindig más 

tanuló látta el a feladatot. Az ebédeltetés alatti diákügyelet beosztását a napközis nevelők 

vállalták.  

   A tízórai ügyeleti beosztás a DÖK faliújságon tekinthető meg. Ennek figyelemmel kísérése 

az osztályok által megválasztott képviselők feladata volt. Sajnos az ügyelet ellátása továbbra 

sem volt teljes mértékben zökkenőmentes. 

  Az energiatakarékosságra nevelés jegyében ismét elindult ún.”energiakommandós csoport” . 

Feladatuk, hogy minden délután ellenőrizzék a mosdókat és a folyosókat. A fölöslegesen égő 

lámpákat lekapcsolják, a nyitva hagyott csapokat a mosdókban elzárják. Tevékenységükről 

naplót az elmúlt tanévhez hasonlóan idén is vezetnek naplót. 

  Október 3-án a környezetvédelem jegyében papírhulladék-gyűjtést tartottunk. A rossz idő 

ellenére a szülők és diákok jóvoltából közel 8000 kg papírhulladékot sikerült gyűjtenünk. 

   Október 16-án tartottuk meg éves diákközgyűlésünket, ahol intézményvezető-asszony 

válaszolt a diákok által feltett kérdésekre. A kérdésekről, válaszokról, hozzászólásokról 

jegyzőkönyv készült.  

    Novemberben diákönkormányzatunk elnökhelyettese részt vett a Megyei Diákparlament 

ülésén.  

   Novemberben 21-én jó hangulatú „logikai játékok délutánját” rendeztünk érdeklődő felsős 

diákoknak.   

December 6-án megérkezett a Mikulás, aki édességgel lepte meg tanulóinkat. Néhány 

felsős tanuló Stefáni Krisztina tanárnő vezetésével vidám dalokkal kedveskedett a 

Mikulásnak, az alsós gyerekek pedig verssel, dallal várták osztálytermeikben az őket 

meglátogató Télapót. A Mikulás szerepét Ladányi Zoltán, a krampuszét Tokaji-Mester Szilvia 

kollégáink vállalták.  

 Meghirdetett fotópályázatunkra is érkeztek munkák vállalkozó kedvű diákjainktól. A 

díjazásra a farsangon került sor.  

   Január 22-én a magyar kultúra napján rövid nyelvi vetélkedővel emlékeztünk Kölcsey 

Ferencre és Himnuszunk születésére Szilágyi Imréné könyvtárostanár vezetésével. A 

rendezvényen mintegy hatvan felsős diák vett részt.  

Február 7-én tartottuk a vidám hangulatú farsangunkat, ahol a jelmezes felvonulás mellett 

diszkóval búcsúztattuk a telet. Ekkor került sor a meghirdetett fotópályázatunk 

eredményhirdetésére is. Az ötletes munkákat oklevéllel és praktikus ajándékokkal 

jutalmaztuk. 

Február 11-én tartottuk félévi diákönkormányzati gyűlésünket. A DÖK gyűlésen 

intézményvezető asszony értékelte az első féléves munkát, kiemelte a környezetvédelmi 

feladatok fontosságát, mivel iskolánk elnyerte az ökoiskolai címet. A tanulókkal ismertettem a 

második félév tervezett programjait.  
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Március 6-án az iskolarádión keresztül néhány fiútanítványunk Szűcsné Somi Éva tanárnő 

vezetésével rövid műsorral köszöntötték a nőket  a nemzetközi nőnap alkalmából. 

Programjaink közül a honfoglaló-bajnokság, a tavaszi hulladékgyűjtés és az Erdőspusztai 

Tájház és Arborétumba tervezett kirándulás a koronavírus-járvány miatt elmaradtak  

Nyugdíjas és jelenlegi pedagógusainkat e-mailen keresztül rövid zenés köszöntővel és néhány 

szívhez szóló gondolattal leptük meg pedagógusnap alkalmából. 

A diákönkormányzati napon Trianon századik évfordulójával kapcsolatban, a nemzeti 

összetartozás napja alkalmából készült videó alapján végeztek az osztályok különböző ötletes 

feladatokat (portré és népi motívumok rajzolása, keresztrejtvény, szókereső készítése, 

versírás, térképrajzolás) Csákfalviné Veniger Ágnes tanárnő által készített feladatok alapján. 

Az ötletes és kreatív feladatokból különböző prezentációk készültek az osztályok munkáiból, 

amelyek az iskola honlapján megtekinthetőek. 

 

 November hónapban megjelent iskolaújságunk idei első száma, mely elektronikus formában 

iskolánk honlapján található, olvasható. Az újságban megjelenő cikkek nagy része diákjaink 

élménybeszámolóit (nyári táborok, „Határtalanul!” program kirándulásai) tartalmazza, de 

ügyeltünk arra, hogy ökoiskolai címünkhöz méltóan természetvédelemmel kapcsolatos cikket 

is megjelentessünk „Zöld oldal” rovatunkban.  

 

II.8. Környezettudatos nevelés – Ökoiskola 

A földi környezet minőségét a természeti, társadalmi és a gazdasági sajátos 

törvényszerűségei, folyamatai és a közöttük lezajló kölcsönhatások határozzák meg. A 

környezeti neveléssel a diákjaink kezébe „eszközöket” adunk, amelyekkel a környezeti 

problémákat - saját lehetőségeikhez mérten – orvosolhatják, ezáltal javítva saját 

életminőségükön is. 

A legfontosabb feladatunk tehát, hogy megismertessük a felnövő fiatalsággal a környezetünk 

sokféleségét, szépségét, és hogy elérjük felnőttként is védjék és becsüljék azt. 

 

Folyamatos feladatok 

 Pályázatfigyelés, pályázati anyagok elkészítése, nyomon követése, beszámoló beadása 

 Együttműködés az iskolai Diákönkormányzattal 

 A kitűzött célok, és az ütemtervben szereplő programok megvalósítása 

 Továbbképzéseken való részvétel 

 Gyógy és fűszernövényes kiskert gondozása 

 

Rendezvények 

 Karácsonyváró Családi délután – kézműves asztaloknál karácsonyi díszek készítése 

természetes és újrahasznosítható anyagokból - december 06. 

Témanap  

 Autómentes nap - Kerékpáros ügyességi vetélkedő - szeptember 20. 

 Állatok Világnapja – október 03. 

 Láthatatlan iskola – érzékenyítő napok – október 17-18. 

 Iskolaszépítő nap – az iskolai udvarokra koncentráltan – október 25. 
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Témahét 

 Egészségnevelési hét 

 Csatlakozás az Európai Hulladékcsökkentési Héthez 

 

 

Pályázatok 

 Klímaváltozás rajzpályázat – Hogyan látják a Föld helyzetét ma a diákok? Milyen 

hatással van rá a kialakult helyzet? 

 Éghajlatunk élővilága rajzpályázat 

 A Nyírerdő ZRT pályázatára készítettek alkotásokat művészetis növendékeink 

 

Kiállítások 

 Kiállítás az Állatok Világnapja alkalmából 

 A Zöld Kör vendég kiállítása  január 20-29. 

 

Projektek 

 Újrahasznosítás – készíts a környék madarainak téli menedéket/odút/etetőt a 

rendelkezésre álló, de már nem használt tárgyakból október közepéig! 

 „Apró lépések az egészség útján, a test a lélek temploma” - Gyermek és ifi jóga órák 

 „KI-MIT-TUD kihozni belőle?” – a papír útja, térbeli alkotások osztályok közötti 

versenye, használt papírból. 

Verseny 

 

 BISEL 

 

Kapcsolattartás 

 Intézményen belül: vezetőséggel, alsós, felsős, napközis munkaközösségekkel, 

művészeti iskola munkatársaival, pedagógus munkát közvetve segítő kollégákkal, a 

diákönkormányzattal, az Alapítvánnyal 

 Intézményen kívül: Hortobágyi Nemzeti Park, Együtt az Állatokért Állatvédő 

Egyesület, Zöld Kör Természetvédő Egyesület 

 Szolgáltatók: DKV 

 

Tanórán kívüli tevékenységek 

 Zöld szív tisztasági verseny 

 Ökofal aktualizálása 

 Madáretetés  

 Papírgyűjtés 

 Darules a Hortobágyon 

 Lucázás –népi hagyományok felelevenítése 

 Tartós élelmiszer, és játékgyűjtés rászoruló családok számára 
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 Gyógy és fűszernövényes kert alakítása, rendben tartása   

 

Idén a digitális tanulás során is megemlékeztünk a Föld napjáról. Több alsós osztály 

készített szebbnél szebb festményeket, rajzokat, vagy papírból készített térbeli alkotásokat 

a Föld Napjára. Ezeket tanítóik összegyűjtve 1-1 ppt-be összesítették, melyeket iskolánk 

honlapján mindenki megcsodálhat. A felsősök már saját maguk készítettek ppt-ket, így 

például ketten angolul, ami a külföldiek számára is érthető lehet, ha ellátogatnak 

honlapunkra. 

Városi rajzpályázataink 

 Klímaváltozás 

 Éghajlatunk élővilága 

A tavasz során 2 pályázatunk is meghirdetésre került, hiszen nagyon érdekelt bennünket, 

hogyan is látják ma a világot a világjárvány által kialakult helyzetben a város iskoláskorú 

gyermekei. Amikor a munkatervbe bekerült ez a 2 téma, teljesen más szemszögből 

közelítettünk még hozzá, de a digitális világ, és a személyes környezetünkben tapasztaltak 

alapján a Földünknek nagyon jó tett az, hogy az emberek egy rövid időre otthonaikba 

kényszerültek maradni. Milyen lehet ezt megélni gyermekként, , milyen ez gyermekszemmel. 

A Klímaváltozás pályázatunkra 117 iskolás pályázott, 16 alsós 18 munkát, 98 felsős 98 

munkát, és 3 középiskolás korú fiatal 3 munkát küldött el. 

Az Éghajlatunk élővilága pályázatunkra 59 gyermek pályázott, 18 alsós 19 munkával, és 41 

felsős 45 munkával. 

 

II.9. Egészségtudatos nevelés 

Az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jól-lét állapota. Tehát 

egy folyamat. E folyamat során hozzásegítjük diákjainkat a testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez, ösztönözzük a tanulókat az egészséges táplálkozásra, rendszeres mozgásra, 

stresszkezelési technikák alkalmazására. Szeretnénk, ha képesek lennének lelki 

egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére, 

az önállóságra, a betegségmegelőzésre, valamint a veszélyes körülmények és anyagok 

felismerésére, a váratlan helyzetek kezelésére. Motiváljuk és segítjük őket a káros 

függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében.   

A korszerű egészségnevelés az egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul, mint 

például az egészséges táplálkozás, az aktív szabadidő eltöltés, a mindennapos testmozgás, 

a személyi higiéné, a lelki egyensúly megteremtése, az egészséges és biztonságos 

környezet kialakításának igénye, az egészségkárosító magatartásformák elkerülése és a 

családi életre való nevelés. Bár a diákok egészséges életvitelének cselekvő alakítói a 

szülők, a szülők és az iskola együttműködése elengedhetetlen. A szülők véleményét a 

szülői értekezleteken, fogadóórák alkalmával ismerhetjük meg, ezen alkalmakkor 

gyűjthetjük össze a szülők által megfogalmazott problémákat, majd ezeket a felmerülő 

problémákat közösen – szülők, pedagógusok, diákok és más szakemberek 

együttműködésével - oldhatjuk meg.  
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Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez. Elsősorban 

osztályfőnöki, biológia és testnevelés órákon valósul meg, de a jövőorientált életvezetésű 

személyiség alakítására tanórán kívül is lehetőség nyílik.  Munkaközösségünk ezért is 

rendez egészségvédelmi napokat minden tanév őszén, ahol rengeteg hasznos ismeretet 

szerezhetnek diákjaink, melyet remélhetőleg be is építenek mindennapjaikba. 

Foglalkozásaink idén a testi, lelki egészség köré épültek.  

Minden alsós osztály részt vett az egészségnevelési hét programjában, ismeretterjesztő 

kisfilmeket néztek, melyet Dremákné Pesti Emőke koordinált. November 18-a és 21-e 

között „Egészségnevelési napokat” rendeztünk, mely során tanulóink hétfőn 

sportdélutánon vehettek részt, kedden elsősegély nyújtási ismereteiket alkalmazhatták 

gyakorlatban is. Gyakorolhatták- többek között – a sebkötözést, a stabil oldalfekvésbe 

való helyezést, illetve az ambu babán történő újraélesztést is. A szerda délután a lelki 

egészségről szólt, ezt önismereti játékokkal kívántuk színesíteni. Csütörtökön szellemi 

vetélkedő került lebonyolításra a 7. osztályosok csapatai között. 

Mindennapos tevékenységeink során megragadjuk az adódó alkalmakat, hogy 

odafigyeljünk az egészségtudatos magatartásra. Gyakran hangsúlyozzuk a tisztálkodás 

fontosságát, sok osztályban ehhez kapcsolódóan felelősi rendszer is működik. Az 

iskolagyümölcs program keretében kapott gyümölcsöket és zöldségeket egyre több gyerek 

fogyasztja szívesen.   

A szabadidő szervező kolléganő gyerekjóga foglalkozásokat tart, ahová több alsós gyerek 

is jár. 

Nyolcadik és hatodik és évfolyamos tanulóink részt vettek Debreceni Alapellátási 

Központ szűrővizsgálatán és prevenciós előadásain. 

III. Eredmények 

III.2. Versenyeredmények; tanulói pályázatok eredményei  

 Nemzetközi versenyek 

tantárgy verseny résztvevő helyezés felkészítő 

matematika 

Bolyai Matematika 

Csapatverseny  

Kárpát-medencei döntő 

Abai Patrik 7. b 

Dobos Gabriella 7. b 

Simon Bence 7. b 

Vég Hanna 7. b 

13. 
Magyarné 

Hengsperger Éva 

 

Országos versenyek 

tantárgy verseny résztvevő helyezés felkészítő 

testnevelés 

Rákoskert Kupa – 

Országos tornaverseny 

III-IV. kcs. csapatverseny 

Vénkerti Általános Iskola és 

AMI csapata: 

Tóth Dávid 6. a,  

Barbócz Bence 7. a 

Széles Dániel 7. a, 

Csige Mátyás 8. a  

Mozga Csaba 8. a 

1. Ladányi Zoltán,  

testnevelés 
Rákoskert Kupa – 

Országos tornaverseny 

Barbócz Bence 7. a 

 
1. 

Ladányi Zoltán, 
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III-IV. kcs. egyéni verseny 

testnevelés 

Rákoskert Kupa – 

Országos tornaverseny 

III-IV. kcs. egyéni verseny 

Széles Dániel 7. a, 

 

5. 
Ladányi Zoltán, 

 

testnevelés 

Rákoskert Kupa – 

Országos tornaverseny 

III-IV. kcs. egyéni verseny 

Csige Mátyás 8. a  

 

6. 
Ladányi Zoltán, 

 

testnevelés 
Torna Diákolimpia 

Országos Elődöntő 

III-IV. kcs. 

Barbócz Bence 7. a 

Széles Dániel 7. a 

Kiss Ákos 

Tóth Dávid 6. a 

Zsákai Máté 8. a 

Csige Mátyás 8. a 

2. 
Ladányi Zoltán 

testnevelés 
Országos elődöntő Területi 

Torna Diákolimpia 

III-IV. kcs. egyéni verseny 

Barbócz Bence 7. a 

 
2. Ladányi Zoltán, 

 

testnevelés 
Országos elődöntő Területi 

Torna Diákolimpia 

III-IV. kcs. egyéni verseny 

Csige Mátyás 8. a 

 

7. Ladányi Zoltán, 

 

gazdasági 

és pénzügyi 

kultúra 

BankVelem PénzOkos 

Kupa 

Bujdosó Zsolt7. b 

Dobos Gabriella 7. b 

Vég Hanna 7. b 

5. 
Kiss Zsuzsanna 

 

 Regionális versenyek 

tantárgy verseny résztvevő helyezés felkészítő 

matematika, 

gazdasági és 

pénzügyi 

kultúra 

K&H Vigyázz, kész, pénz 

Pénzügyi 

vetélkedő 

Kovács Hanna 

Zsuzsanna 6. a                                 

Kovács Kincső  6. a                                        

Csipkés Dorina 6. a 

5. 
Ákos Zsoltné 

gazdasági és 

pénzügyi 

kultúra 

K&H Vigyázz, kész, pénz 

Pénzügyi 

vetélkedő 

Boruzs Lili 7. b 

Szabó Mira 7. b 

Szilágyi Annabella 7. b 

7. 
Kiss Zsuzsanna 

 

 

 

Megyei versenyek 

tantárgy verseny résztvevő helyezés felkészítő 

testnevelés 

Megyei Komplex 

Tanulmányi Verseny - 

úszás 

Végh András 1. c 

Végh Eszter 4. c 

Levcsenkó Laura 

Jóri Bence 6 d 

Szabó Míra 7. b 

1. Harsányi Sándor 

testnevelés 

Megyei Komplex 

Tanulmányi Verseny - 

úszás 

Pénzes Balázs 2. b 

Papp Dóra 4. d 

Végh Anna 6. a 

Pintér Csaba 7. a 

2. Harsányi Sándor 
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testnevelés 

Megyei Komplex 

Tanulmányi Verseny - 

úszás 

Kala Jázmin 4. d 

Simon Luca 5. b 

Szécsi Zoltán 8. b 

3. Harsányi Sándor 

testnevelés 

Megyei Komplex 

Tanulmányi Verseny - 

úszás 

Reke Péter 5. b 

Megyes Márton 6. a 
4. Harsányi Sándor 

testnevelés 

Megyei Komplex 

Tanulmányi Verseny - 

úszás 

Szabó Milán 4. d,  

Papp Gyula 7. a 
5. Harsányi Sándor 

testnevelés 

Megyei Torna 

Diákolimpia 

III-IV. kcs. csapatverseny 

Vénkerti Általános Iskola és 

AMI csapata: 

Tóth Dávid 6. a 

Kiss Ákos 6. b 

Széles Dániel 7. a 

Barbócz Bence 7. a 

Csige Mátyás 8. a 

Zsákai Máté 8. a 

1. Ladányi Zoltán 

testnevelés 

Megyei Torna 

Diákolimpia 

III-IV. kcs. egyéni verseny 

Barbócz Bence 7. a 

 
1. Ladányi Zoltán  

testnevelés 

Megyei Torna 

Diákolimpia 

III-IV. kcs. egyéni verseny 

Csige Mátyás 8. a 

 
2. Ladányi Zoltán  

testnevelés 

Megyei Torna 

Diákolimpia 

III-IV. kcs. egyéni verseny 

Széles Dániel 7. a 

 
3. Ladányi Zoltán  

testnevelés 

Megyei Torna 

Diákolimpia 

III-IV. kcs. egyéni verseny 

Zsákai Máté 8. a 

 
4. Ladányi Zoltán  

testnevelés 

Megyei Torna 

Diákolimpia 

V-VI. kcs. egyéni verseny 

Dezső Norbert 8. a 5. Ladányi Zoltán  

Irodalom 

Bocskai István Általános 

Iskola vers- és 

prózamondó verseny 

Illés Kincső 3. c - 
Tóth-Vilmánszki 

Enikő 

Irodalom 
Benedek Napok alsós 

versmondó verseny 

Balogh Boglárka 4. c 

Ráti Boglárka 4. c 
- Orosz Angéla 

angol nyelv 

Lilla téri Általános Iskola 

– angol nyelvű hallott 

szövegértési verseny 

Szirmai Bernadett 7.a IV. Soós Imelda 

angol nyelv 

Lilla téri Általános Iskola 

– angol nyelvű hallott 

szövegértési verseny 

Homonnai Gergő 8.a IV. Dr.Zeke Lászlóné 

matematika 

Bolyai Matematika 

Csapatverseny  

 

Abai Patrik 7. b 

Dobos Gabriella 7. b 

Simon Bence 7. b 

Vég Hanna 7. b 

1. 
Magyarné 

Hengsperger Éva 

matematika 

Megyei Komplex 

Tanulmányi Verseny-Lilla 

Téri Általános Iskola 

Ratku Ábel Roland 8.a 2. Tóth Éva 
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matematika 

Megyei Komplex 

Tanulmányi Verseny-Lilla 

Téri Általános Iskola 

 

Simon Bence 7. b 

 

 

2. 
Magyarné 

Hengsperger Éva 

matematika 

Megyei Komplex 

Tanulmányi Verseny-Lilla 

Téri Általános Iskola 

Gábori Eszter 6.a 

 
4. Ákos Zsoltné 

matematika 

A Matematikában 

Tehetséges Gyermekekért 

Alapítvány megyei 

matematikaversenye 

Vég Hanna 7. b 2. 
Magyarné 

Hengsperger Éva 

matematika

gazdasági és 

pénzügyi 

kultúra 

Zöld Okos Kupa 

Gábori Eszter 6.a                                     

Kovács Márk 6.a                

Nagy Hanna 6.a 

4. Ákos Zsoltné 

 

Városi versenyek 

tantárgy verseny résztvevő helyezés felkészítő 

testnevelés 
Városi Diákolimpia Úszás 

„A” kategória 

4x50 m gyorsváltó II. kcs. 

Végh Eszter 4. c 

Pénzes Viktória 4. c 

Ráti Boglárka 4. c 

Papp Dóra 4. d 

3. Harsányi Sándor 

testnevelés 
Városi Diákolimpia Úszás 

„A” kategória 

50 m mellúszás II. kcs. 

Végh Eszter 4. c 
3. Harsányi Sándor 

testnevelés 
Városi Diákolimpia Úszás 

„B” kategória 

4x50 m gyorsváltó III. kcs. 

Pintér Szabolcs 5. a 

Reke Péter 5. b 

Megyes Áron 6. a 

Jóri Bence 6. d  

2. Harsányi Sándor 

testnevelés 
Városi Diákolimpia Úszás 

„B” kategória 

100 m mellúszás III. kcs. 

Végh Anna 6. a 
1. Harsányi Sándor 

testnevelés 
Városi Diákolimpia Úszás 

„B” kategória 

100 m hátúszás IV. kcs. 

Szabó Míra 7. b 
1. Harsányi Sándor 

testnevelés 
Városi Diákolimpia Úszás 

„B” kategória 

100 m mellúszás IV. kcs. 

Pintér Csaba 7. a 
2. Harsányi Sándor 

angol nyelv 

Benedek Elek Általános 

Iskola – angol 

nyelvhelyességi verseny 

Gábori Eszter 6.a I. 
Bársonyné 

Nyalka Ilona 

angol nyelv 

Benedek Elek Általános 

Iskola – angol 

nyelvhelyességi verseny 

Bicsinszki Melinda 7.a II. Soós Imelda 

angol nyelv 

Benedek Elek Általános 

Iskola – angol 

nyelvhelyességi verseny 

Kaszás Blanka III. 
Dr. Zeke 

Lászlóné 

 
 

 

IV. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
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IV. 1. Szakmai munkaközösségek, munkacsoportok tevékenysége, együttműködése 

Az alsó tagozatos humán- és reál munkaközösség szorosan együttműködik egymással mind a 

tanítás tanulás folyamatában, mind pedig a tanórán kívüli programok szervezésében 

lebonyolításában. A felmerülő szakmai-, gyakorlati-, módszertani problémákat, 

tapasztalatokat megbeszéljük, megosztjuk egymással, segítjük egymás munkáját. Ebben az 

évben még szorosabb kapcsolat is kialakult, hiszen ugyanazon épületben vagyunk, meg tudjuk 

beszélni a mindennapi iskolai problémáinkat, ismerjük egymás gyerekeit, és ugyanúgy 

figyeljük, fegyelmezzük őket pl: az udvaron, a folyosón. A szakmai megbeszélések is 

állandóak a kollégák között. Nagyon szoros és jó szakmai kapcsolat van a fejlesztő 

pedagógusok és az osztálytanítók között. Az iskolában működő más munkaközösségekkel is 

együttműködünk az iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában. Felső tagozatban 

a munkaközösségek, a szaktanárok és osztályfőnökök együttműködése elengedhetetlen és 

folyamatos: a tanulók viselkedése, teljesítménye más órákon, szünetekben szinte állandó téma 

közöttünk. Versenyeztetéskor is egyeztetünk. 

IV.2. Nevelőtestületi belső tudás-megosztás  

 Marjánné Fedur Georgina tartott bemutató órát irodalomból a 2. b osztállyal a belső 

önellenőrzés keretében, ezen az órán több kollégánk is részt vett.  

 Harsányi Sándor kollégánk 2019. november 14-én tartott bemutató órát úszásból a 2. b 

osztályban. A jó hangulatú órán megfigyelhettük, hogy már 2. osztályra kialakul a 

tevékenység rendje és az önfegyelem.  

 2019. december 12-én a 6.a osztály bemutató természetismereti óráján, Pavliskó József 

kollégánknak köszönhetően, tapasztalhattuk, hogy már sok tanulóban fellelhető az önálló 

tanulás igénye. 

 A Városi Tehetséggondozó Program tanulásmódszertan moduljának zárásaként Ecker 

Andrásné november 12-én összevont 6. és 7. évfolyamon, november 14-én az 5. 

évfolyamon be-mutató órát tartott. A foglalkozásokat szülők és pedagógusok nagy 

számban látogatták meg. 

 Az online oktatás hetei alatt a kollégák gyakran osztották meg egymással elkészített 

feladataikat, tesztjeiket, segítették egymást újabb ötletekkel, de volt olyan is, hogy csak 

egy-egy telefonos beszélgetésre volt szükség, hogy átlendüljenek a bezártság okozta 

mélyponton. 

 

IV.3. Gyakornokok mentorálása  

Ebben a tanévben (Szegediné Tímári Katalin) három gyakornok mentorálását próbáltam 

koordinálni. Kuruczné Parragh Ildikó iskolatitkár, valamint Forgács-Őz Anett pedagógiai 

asszisztens volt az osztályomban 5-5 órát hospitálni. Az órák után megbeszéltük a látottakat, 

az órák felépítését, a hospitálási napló elkészítésének menetét. Ezek után ők önállóan 

elkészítették a hospitálási naplókat, és elküldték számomra. A későbbiekben ezeket is 

átbeszéltük. Kuruczné Parragh Ildikónak februárban volt a minősítő vizsgája, ezért vele 

többször beszélgettünk a minősítésről, a szempontokról, az értékelésről. A harmadik 

gyakornok Tengeri Teodóra, ő is volt az osztályomban órát látogatni, órarészleteket 
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megnézni, vele is állandó a szakmai kapcsolatom. Kuruczné Parragh Ildikó minősítő 

vizsgájára február 12-én került sor, melynek minősítése: megfelelt. 

E tanév szeptemberétől Kissné Juhos Ágnes történelem, társadalmi és állampolgári 

ismereteket tanít intézményünkben, mentora Horváth Katalin volt. A szakmai gyakorlatának 

ideje következtében gyakornokként került a testületbe. November végére el kellett készítenie 

a minősítő vizsgához a portfóliót, majd fel kellett töltenie az OH megfelelő oldalára. A 

minősítésre 2020. február14-én kerül sor, melynek minősítése: megfelelt. 
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IV.5. A szülői szervezet és az intézmény együttműködése 

A szülők és a pedagógusok előzetesen megszervezett és egyeztetett együttműködési 

fórumai a fogadóórák és szülői értekezletek. Az iskolavezetés minden tagja tart 

rendszeresen fogadóórákat, melyek időpontjáról a tanév elején a szülőket a tájékoztató 

útján értesítjük. A Diákönkormányzaton és a Szülői Választmányon keresztül a diákokhoz 

és a szülőkhöz is eljutnak a fontos információk. Az együttműködést és a kommunikációt 

nagyban támogatja a már harmadik éve alkalmazott elektronikus napló. 

Bene Judit elsős osztályából többen részt vettek a Kelet Szíve Kupán a családjaikkal 

együtt, valamint a Főnix csarnokban a családtagokkal együtt tekintették meg a Diótörő c. 

előadást.   

A 2.c osztályt a Zöld sétára kísérték el a szülők és töltöttek el egy kellemes délutánt 

együtt.  

Karácsonyi kiselőadást néztek meg az 1.b osztályosok szülei Nagy Emese és Garáné 

Kurunczi Katalin tanítónők irányításával az osztályban. 

Több osztálynak van zártkörű Facebook csoportja, ahol a kollégák rendszeresen 

tájékoztatják a szülőket az iskolai eseményekről és itt is megosztják az osztályt érintő 

információkat. 

A szülői szervezet véleményezte a beszámolót félévkor és év végén, valamint 

támogatta az intézményi átszervezés megvalósítását (új tanszak indítását). Támogatta  és 

az intézményi dokumentumok átdolgozását. 

 

V. Az intézmény külső kapcsolatai 

V.1. Együttműködés a város intézményeivel   

 A POK szervezésében az alsós munkaközösség minden tagja részt vett a Meixner 

programot bemutató külsős szaktanácsadó előadásán.  

 Tamásiné Koncz Gabriella részt vett az Őszi pedagógiai napok egyik plenáris ülésén. 

 Papp Szabolcs bemutató órán volt a POK szervezésében, ahol a padlórobotok 

bemutatása volt az óra témája. 

 A problémás gyerekek esetében folyamatos és rendszeres a kapcsolat a következő 

intézményekkel: Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

 A Sinay Utcai Óvodában a 4.d osztály bemutatta a Lucázó műsorát, valamint a 

karácsonyi ünnepségünkre meghívtuk az óvodásokat. 

 A 3.b, valamint a 4.b osztály 18-18 tanulója érdekes kísérleteket, előadást láthatott a 

Tóth Árpád Gimnáziumban.  

 Intézményünk évek óta sikeresen működik együtt az Amerikai Kuckóval. Az 

általuk szervezett programok között találunk olyan eseményeket is, melyek 

megfelelnek az általános iskolás korosztály angol nyelvi szintjének és 

érdeklődésének. 

  Iskolánk már régóta kapcsolatot ápol az Angol Műhely Kulturális Egyesülettel, 

akik sikeresen bonyolítják a „Reading in English” levelezős versenyt, melyhez 

diákjaink évről-évre örömmel csatlakoznak. 
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 Tóth Árpád Gimnázium - TÁG TUDOR Labor Kapcsolattartó, koordinátor: Vargáné 

Balog Tünde 

 Az idén is részt vettünk a városi tehetséggondozó programban.  

 Őszi Pedagógiai Napok_ DSzC Mechwart András Gépipari Szakgimnázium 

Részt vett: Kiss Zsuzsanna 

 Hajdú – Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézménye 

 Adatot szolgáltattunk a Városi Tehetséggondozó Program moduljainak vezetőiről, 

diákjairól, a programban résztvevő nyolcadikos tanulók továbbtanulásáról. 

 Tehetségnaptárt készítettünk, melyben feltüntettük azon programjainkat, melyben a 

kiválasztott tanulók részt vesznek. 

 Segítséget nyújtottunk az 5., 6. és 7. évfolyamosok számára városi szinten beindított 

önismereti csoport szervezésében. 

 A modulokat tartó kollégák részt vettek az órákat megelőző munkaközösségi 

foglalkozásokon. 

 A város középiskoláival együttműködünk a közösségi szolgálat teljesítésében. Ebben 

a tanévben 6 volt tanítványunk vett részt a könyvtárban a közösségi szolgálat 

teljesítésében. 

 Az idei tanév szeptemberétől az óvodai – és iskolai szociális segítő szolgáltatás 

feladatait új kolléga látja el, immár nem a pályázat keretében. Két fél napot tölt 

intézményünkben, illetve szükség esetén máskor is itt tartózkodik. A kolléga 

messzemenően igyekszik figyelembe venni az iskolánk igényeit, segítőkész minden 

esetben, összekötő kapocs a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központ és 

intézményünk között. Figyelemmel kíséri a gondozásban levő gyerekek iskolai 

életét, részt vesz esetmegbeszéléseken és esetkonferenciákon. Szervezett érzékenyítő 

foglalkozásokat, rendkívüli osztályfőnöki órákat tartott a felvilágosítás témakörében. 

Gyakran konzultálunk, sokat beszélgetünk szakmai kérdésekről, 

kompetenciahatárokról, jól tudunk együttműködni. 

 

 

 

V.2. Közös szakmai feladatvállalás hazai intézményekkel  

 Oktatási Hivatal - Szakértői konferencia 

Részt vett: Ákos Zsoltné, Magyarné Hengsperger Éva, Tóth Éva, Kulcsárné Babják 

Tünde, Horváth Katalin 

 Eszterházy Károly Egyetem 

Idegen nyelvi munkaközösségünk négy tagja – Hudra Helga, Soós Imelda, Dr. Zeke 

Lászlóné és Bársonyné Nyalka Ilona  - csatlakozott szeptember végén egy-egy 

csoporttal az Eszterházy Károly Egyetem kutatásához, melynek célja nyomon 

követni, hogy a dákok angol nyelvi szókészlete és szövegértése hogyan változik a 

tanév során a „MyOn” program használatával. Hudra Helga tanítványai optimum 

felhasználók, a többi csoport pedig minimum alkalmazóként szerepel. Félévkor a 

pedagógusok és a diákok is kérdőíveket töltöttek ki az addigi tapasztalatok alapján. 

Februárban megtörtént a második szintmérő „star” teszt megírása, majd június elején a 

harmadik felmérésen is részt vettek a diákjaink. Most is történt elégedettséget mérő 



57 
 

kérdőív kitöltése a diákok és a kollégák által. A szaktanárok megkapták a bemeneti és 

kimeneti eredményeket, melyek a tanulók szókincsére vonatkoztak. Megállapítható a 

számok tükrében, hogy jelentősen fejlődött a tanulók szövegértése. Azt pontosan nem 

lehet kimutatni, hogy ebből a mért eredményből mennyi az iskolai nyelvoktatás 

hozadéka és mi az a beépült szókincs, ami a „MyOn” program használatának 

köszönhető. 

A tanulók véleménye nem volt azonos a program használatát illetően. Az ötödikesek 

szívesen foglalkoztak vele, a hetedikesek már kevésbé kedvelték, ami érthető, mert a 

legtöbb könyv a fiatalabb korosztály számára volt élményszerű. 

 Az Oktatási Hivatal MaTalent5 mérésben részt vettünk 4. évfolyamos tanulóinkkal. 

 

V.3. Együttműködés civil szervezetekkel  

 A Magyar Vöröskereszt által rendezett jótékony karácsonyi filmvetítésre vitt 15 alsós 

nehéz körülmények között élő gyereket Szegediné Tímári Katalin 

 A Nagyerdei Gondozó Szolgálatnál adtak elő szüreti és karácsonyi műsort a 4.b osztály 

tanulói. 

 Az iskola alapítványához fordulhatunk, ha néha szükséges anyagi támogatás egy-egy 

rendezvény lebonyolításához. 

 A Méltóság mezeje program 2017-ben lezárult ugyan, de néhány rendezvény továbbra is 

megmaradt. Idén is csatlakoztunk a Méltóság naphoz, mint Debrecen város számos 

közoktatási intézménye. A 2019. november 8-i Méltóság Nap célja volt az egy napon 

történő közösségi aktivitás (sport, kézműves tevékenység, előadás: vers, próza, színdarab, 

zene stb.) lebonyolítása, mellyel a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők, az emberi 

méltóság iránti tiszteletet fejeztük ki. Iskolánkban három osztályban (3.b, 4.c, 5.b) 

folytattam beszélgetést a gyerekekkel, tartottam ismertető előadást a Hospice-ról és a 

programról. A téma lezárásaképpen kézműveskedtünk (rajz, nárcisz virág készítés), illetve 

élőképet formáltunk az aulában. Meghirdetésre került a már hagyományos irodalmi 

pályázat is. Az idén „Méltósággal együtt” volt a cím. Több, mint 30 pályamű született, 

melyből tíz munka díjazásban részesült. 

V.4. Nemzetközi kapcsolatok  

Iskolánk nemzetközi kapcsolatai több irányúak. Két külföldön található testvériskolával 

ápolunk szoros kapcsolatot. Az egyik az Amerikai Egyesült Államokban található 

Woodrow Wilson Általános Iskola és a romániai Micske település általános iskolája. Az 

angol nyelv tanulása és gyakorlása szempontjából kiemelkedő jelentőségű az előbbi. Az 

Amerikai testvériskolánkba látogatott volna májusban 8 tanulónk és három kollégánk. 

Sajnos a világjárvány miatt az utazás elmaradt. Terveink szerint az ősszel szerettük volna 

az utat pótolni, de az ottani járványhelyzet miatt, nem igen kerül rá sor. Elmaradt a 

micskei testvériskolával tervezett 48-as vetélkedő és a partiumi néptánctalálkozó. 

 

VI. A pedagógiai munka feltételei 
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VI.1. Humán erőforrások alakulása  

Az intézményben a szakos ellátottság 100%-os. A távozó Aradi János helyére Kissné 

Juhos Ágnes gyakornok került felvételre. A tanító munkakörbe két új kollégát vettünk fel 

(Garáné Kurunczi Katalin, Tengeri Teodóra), a 6 nyugdíjba vonuló helyére. A tartósan 

táppénzen lévő Antal Csaba matematika óráit szeptemberben - csak részben szakos - belső 

helyettesítéssel oldottuk meg, októbertől két nyugdíjas tartotta az órákat: Dutka Józsefné 

és Vécsi Attiláné. Vécsi Attiláné helyére Sóvágó Sándor került alkalmazásra április 

közepéig. Antal Csaba a tavaszi szünet után állt be. A kémiát Fékiné Dzsula Ilona tanítja 

tankerületen belüli áttanítással. Hosszabb, tartós hiányzás a tanévben a testnevelés 

munkaközösséget sújtotta Battyányi Ibolya 2 hónapos táppénze miatt. A pedagógiai 

asszisztens továbbra is ellátta a reggeli ügyeletet, az úszáskíséréseket a hiányzó kollégák 

esetében.  

VI.2. A pedagógus át- és továbbképzési terv megvalósítása 

Ősszel a tantestület nagy része (48 fő) részt vett Mezőkövesden egy három napos 

akkreditált, 30 órás továbbképzésen a Prekog Alfa KFT szervezésében. A téma: „1956  a 

legújabb történelmi kutatások tükrében” 

A Tematikus napközis tábor „Csodaszarvas” továbbképzésén vett részt Tamásiné Koncz 

Gabriella, Rácz Ildikó és Marjánné Fedur Georgina.   

Nagy Emese, Dremákné Pesti Emőke vett részt előadáson „Az ökoiskola és a 

fenntarthatósági nevelés” címmel a Debreceni Megyei Pedagógiai Napokon. 

A fejlesztő pedagógusaink az első félévben több alkalommal részt vettek az Őszi 

Pedagógiai Napok rendezvényein. A Debreceni Bárczi Gusztáv EGYMI, Általános Iskola, 

Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumában hallgattak meg előadásokat a következő 

témákban: 

1. SNI ellátás a jogszabályok tükrében 

2. Kulcsár-féle mozgásterápia alapozó ismeretek a magatartási problémák 

prevenciójához 

3. „Disz” terápia a gyakorlatban 

4. Meixner-módszerrel az írás és olvasás tanításában 

 

Június 16-18. között 24 kolléga vett részt " A pedagógiai projektmódszer elméleti és 

gyakorlati alapjai, alkalmazásának lehetőségei" című 30 órás akkreditált továbbképzésen a 

Debreceni Egyetem szervezésében. 

 

Papp Szabolcs informatika tanár végzettséget szerzett a Nyíregyházi Egyetemen. 

Pavliskó József egyetemi szintű biológia szakos tanári végzettséget szerzett a Debreceni 

Egyetemen. 

Tóth – Vilmánszki Enikő katolikus hittantanár-nevelő végzettséget szerzett a Szent 

Athanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola. 
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VI.3. Pedagógus életpálya-modell, minősítési rendszer  

 Pedagógus tanfelügyelet  

Ebben a tanévben pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzésre nem került sor. 

 

 

 Pedagógusminősítés  

Pedagógus neve Célfokozat Teljesítmény Eredmény 

Bene Judit Pedagógus II. 100% Megfelelt 

Garáné Kurunczi Katalin Pedagógus II.  93 % Megfelelt  

Mokánszki József Mihályné Pedagógus II.  97 % Megfelelt  

Dremákné Pesti Emőke Visszalépett  -  Törölve  

Varga Éva Pedagógus II.   97% Megfelelt  

Tóth-Vilmánszki Enikő  Visszalépett  -  Törölve  

Kuruczné Parragh Ildikó Pedagógus I.   96% Megfelelt  

 

 Vezetői önértékelés 

Gyarmatiné Piránszki Nóra és Pálfalviné Kovács Andrea Katalin  

 

IV.2.1. Kiemelkedő területek kompetencia területenkénti bontásban 

 

Általános Iskola - Gyarmatiné Piránszki Nóra 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Részt vesz az intézmény pedagógiai programjában megjelenő nevelési-oktatási alapelvek, 

célok és feladatok meghatározásában. A tanulói kulcskompetenciák fejlesztésére, a tanulói 

eredmények javítására összpontosító nevelő-oktató munkát vár el. A kollégákkal megosztja 

a tanulási eredményességről szóló információkat, a központi mérési eredményeket elemzi, és 

levonja a szükséges szakmai tanulságokat. A jogszabályi lehetőségeken belül a helyi 

tantervet a kerettantervre alapozva az intézmény sajátosságaihoz igazítja. Gondoskodik róla, 

hogy a kiemelt figyelmet igénylő tanulók (tehetséggondozást, illetve felzárkóztatást 

igénylők) speciális támogatást kapjanak. 

 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

A jövőkép megfogalmazása során figyelembe veszi az intézmény külső és belső 

környezetét, a folyamatban lévő és várható változásokat. Folyamatosan nyomon követi a 

célok megvalósulását. Irányítja az intézmény hosszú és rövid távú terveinek lebontását és 

összehangolását, biztosítja azok megvalósítását, értékelését, továbbfejlesztését. A vezetés 

engedi, és szívesen befogadja, a tanulás-tanítás eredményesebbé tételére irányuló 

kezdeményezéseket, innovációkat, fejlesztéseket. 
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3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Vezetői munkájával kapcsolatban számít a kollégák véleményére. A tanári szakma és az 

iskolavezetés területein keresi az új szakmai információkat, és elsajátítja azokat. A vezetői 

programjában leírtakat folyamatosan figyelembe veszi a célok kitűzésében, a tervezésben, a 

végrehajtásban. Hiteles és etikus magatartást tanúsít. (Kommunikációja, magatartása a 

pedagógus-etika normáinak megfelel.) 

4. Mások stratégiai vezetés és operatív irányítása 

A munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét egyértelműen meghatározza, 

felhatalmazást ad. A vezetési feladatok egy részét delegálja vezetőtársai munkakörébe, majd 

a továbbiakban a leadott döntési és hatásköri jogokat ő maga is betartja, betartatja. Irányítja 

és aktív szerepet játszik a belső intézményi ellenőrzési-értékelési rendszer kialakításában (az 

országos önértékelési rendszer intézményi adaptálásában) és működtetésében. Szorgalmazza 

a belső tudásmegosztás különböző formáit. Személyes kapcsolatot tart az intézmény teljes 

munkatársi körével, odafigyel problémáikra, és választ ad kérdéseikre. A döntésekhez 

szükséges információkat megosztja az érintettekkel. Támogatja, ösztönzi az innovációt és a 

kreatív gondolkodást, az újszerű ötleteket. 

 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény működését befolyásoló jogi szabályozók 

változásait. A pedagógusokat az őket érintő, a munkájukhoz szükséges jogszabályi 

változásokról folyamatosan tájékoztatja. Hatáskörének megfelelően megtörténik az 

intézmény mint létesítmény, és a használt eszközök biztonságos működtetésének 

megszervezése (például sportlétesítmények eszközei, taneszközök). Az intézményi 

dokumentumokat a jogszabályoknak megfelelően hozza nyilvánosságra. Elvárja a szabályos, 

korrekt dokumentációt. Az intézmény vezetése hatáskörének megfelelően hatékonyan 

együttműködik a fenntartóval az emberi, pénzügyi és tárgyi erőforrások biztosítása 

érdekében. 

 

Az önfejlesztési tervekben megjelölt feladatok 

1.3.8. Irányításával az intézményben a fejlesztő célú visszajelzés beépül a pedagógiai 

kultúrába. 

5.2.3. Az érintettek tájékoztatására többféle kommunikációs eszközt, csatornát (verbális, 

nyomtatott, elektronikus, közösségi média stb.) működtet. Az információáramlás 

kétirányú. 

 

 

Művészetoktatás - Pálfalviné Kovács Andrea Katalin  

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Részt vesz az intézmény pedagógiai programjában megjelenő nevelési-oktatási alapelvek, 

célok és feladatok meghatározásában. 

A kollégákkal megosztja a tanulási eredményességről szóló információkat, a központi 

mérési eredményeket elemzi, és levonja a szükséges szakmai tanulságokat. 
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Beszámolót kér a tanulói teljesítmények folyamatos mérésén alapuló egyéni teljesítmények 

összehasonlításáról, változásáról és elvárja, hogy a tapasztalatokat felhasználják a tanuló 

fejlesztése érdekében. 

Irányításával az intézményben a fejlesztő célú visszajelzés beépül a pedagógiai kultúrába. 

Irányítja a differenciáló, az egyéni tanulási utak kialakítását célzó tanulástámogató 

eljárásokat, a hatékony tanulói egyéni fejlesztést. 

Gondoskodik róla, hogy a kiemelt figyelmet igénylő tanulók (tehetséggondozást, illetve 

felzárkóztatást igénylők) speciális támogatást kapjanak. 

 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

A jövőkép megfogalmazása során figyelembe veszi az intézmény külső és belső 

környezetét, a folyamatban lévő és várható változásokat. 

Az intézményi jövőkép, és a pedagógiai program alapelvei, célrendszere a vezetői 

pályázatában megfogalmazott jövőképpel fejlesztő összhangban vannak. 

Figyelemmel kíséri az aktuális külső és belső változásokat, konstruktívan reagál rájuk, 

ismeri a változtatások szükségességének okait. 

Képes a változtatás folyamatát hatékonyan megtervezni, értékelni és végrehajtani. 

Folyamatosan informálja kollégáit és az intézmény partnereit a megjelenő változásokról, 

lehetőséget biztosít számukra az önálló információszerzésre (konferenciák, előadások, egyéb 

források). 

A vezetés engedi, és szívesen befogadja, a tanulás-tanítás eredményesebbé tételére irányuló 

kezdeményezéseket, innovációkat, fejlesztéseket. 

 

 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Vezetői munkájával kapcsolatban számít a kollégák véleményére. 

Tudatos saját vezetési stílusának érvényesítésében, ismeri erősségeit és korlátait. 

Önértékelése reális, erősségeivel jól él, hibáit elismeri, a tanulási folyamat részeként 

értékeli. 

A tanári szakma és az iskolavezetés területein keresi az új szakmai információkat, és 

elsajátítja azokat. 

Vezetői hatékonyságát önreflexiója, a külső értékelések, saját és mások tapasztalatai alapján 

folyamatosan fejleszti. 

Hiteles és etikus magatartást tanúsít. (Kommunikációja, magatartása a pedagógus etika 

normáinak megfelel.) 

Ha a körülmények változása indokolja a vezetői pályázat tartalmának felülvizsgálatát, ezt 

világossá teszi a nevelőtestület és valamennyi érintett számára. 

 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Részt vállal a pedagógusok óráinak látogatásában, megbeszélésében. 

A pedagógusok értékelésében a vezetés a fejlesztő szemléletet érvényesíti, az egyének 

erősségeire fókuszál. 

Ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére. A feladatok delegálásánál az 

egyének erősségeire épít. 
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A továbbképzési programot, beiskolázási tervet úgy állítja össze, hogy az megfeleljen az 

intézmény szakmai céljainak, valamint a munkatársak szakmai karriertervének. 

Szorgalmazza a belső tudásmegosztás különböző formáit. 

A döntésekhez szükséges információkat megosztja az érintettekkel. 

Támogatja, ösztönzi az innovációt és a kreatív gondolkodást, az újszerű ötleteket. 

 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

A pedagógusokat az őket érintő, a munkájukhoz szükséges jogszabály-változásokról 

folyamatosan tájékoztatja. 

Az érintettek tájékoztatására többféle kommunikációs eszközt, csatornát (verbális, 

nyomtatott, elektronikus, közösségi média stb.) működtet. 

A megbeszélések, értekezletek vezetése hatékony, szakszerű kommunikáción alapul. 

Hatékony idő- és emberi erőforrás felhasználást valósít meg (egyenletes terhelés, túlterhelés 

elkerülés stb.). 

Hatáskörének megfelelően megtörténik az intézmény, mint létesítmény, és a használt 

eszközök biztonságos működtetésének megszervezése. 

Az intézményi dokumentumokat a jogszabályoknak megfelelően hozza nyilvánosságra. 

A pozitív kép kialakítása és a folyamatos kapcsolattartás érdekében kommunikációs 

eszközöket, csatornákat működtet. 

Elvárja a szabályos, korrekt dokumentációt. 

Személyesen irányítja az intézmény partneri körének azonosítását, részt vesz a partnerek 

képviselőivel és – a szervezeti felépítésnek megfelelően – a partnereket képviselő 

szervezetekkel (például DÖK, szülői képviselet) történő kapcsolattartásban. 

Az intézmény vezetése hatáskörének megfelelően hatékonyan együttműködik a fenntartóval 

az emberi, pénzügyi és tárgyi erőforrások biztosítása érdekében. 

 

 Az önfejlesztési tervekben megjelölt feladatok 

A művészeti iskolai intézményegység tanulói létszámának megőrzése, emelése. 

IKT eszközök többcélú használata. 

Jogszabályok naprakész követése, alkalmazása. 

Kommunikációs képességek fejlesztése. 

 

Pedagógus önértékelés 

 Értékelt kollégák Időpont 

Adatgyűjtő  

Dokumentumelemzés  

Óra-/foglalkozás látogatás 

1. 
Marjánné Fedur 

Georgina 
2019. szeptember-október Szegediné Tímári Katalin 

2. Budai Anita 2019. december Magyarné Hengsperger Éva 

3. Hudra Helga 2020. február-március Soós Imelda Ildikó 

4. Szikora Gyöngyi 2020. február-áprilris Csukásné Horváth Judit 

5. Nagy Istvánné 2020. március Anginé Kluknavszky Judit  

 



63 
 

Az önfejlesztési tervekben megjelölt feladatok 

- Folyamatos pedagógiai megújulás, tehetséges tanulók fejlesztése, aktívabb részvétel a 

munkaközösség munkájában. 

-  Differenciálás biztosabb alkalmazása 

-  A tanulási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztése 

-  Egészséges életmód, környezetvédelem 

- Szakmai kérdések megbeszélése közvetlen kollégáimmal. Építő szándékú vélemények 

elfogadása. Szakmában megjelenő újdonságok követése, alkalmazása tanóra keretein belül. 

-  Integráció, különböző korú és identitású gyerekek között. Közösségfejlesztés. 

-  A modern infokommunikációs eszközök magabiztos használatának elsajátítása. 

-  Önálló otthoni munka támogatása. Inspiráló, elgondolkodtató feladatok adása. 

-  Egyéni fejlesztés egyéni igényeknek megfelelően. 

-  A tanuló figyelmes, kitartó munkavégzésének fejlesztése. 

 

VI.4. Infrastrukturális feltételek 

Az előző év végén több tanterem festése, lambériájának cseréje, a folyosók járólapozása 

megtörtént, ennek köszönhetően az A- B szárnyon is felújított, szép termekben tanulhatnak a 

gyerekek. A kisiskola megszüntetésével nagyon szépen felújított tantermekbe költöztek az 1-2 

évfolyamos tanulók. A tantermekbe, tanári előkészítőbe sikerült új fényáteresztő és sötétítő 

függönyöket vásárolnunk, valamint új bútorokat is, (szekrények tanári asztal, székek). Az év 

végén lehetőségünk nyílt új játékok, sportszerek, magnók és szőnyegek vásárlására is. Az 

eszközellátottságunk kifogástalan. Kértük még a mosdók felújítását (földszinti tanári, C 

szárny tanulói, művészeti iskola), amely április 30-ig meg is valósult. Köszönjük a 

Fenntartó támogatását. 

 

VI.5. Pályázatok 

VI. 3. 1. Európai Uniós pályázatok  

Október végéig lezárásra került a „Developing teaching methods and strategies on the 

bases of key competences and MI” című ERASMUS+ iskolák közötti stratégiai 

együttműködésről szóló pályázat. A beszámolót elfogadták a hiányzó 20%-ot átutalták a DTK 

számlájára. 

Intézményünk tavasszal két iskolák közötti stratégiai együttműködésre adott be ERASMUS+ 

pályázatot: 

1.  Climate detectives at school - think globally, act locally!  

Az éghajlati nyomozók az iskolában - gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! 

Koordinátor: Németország 

Partnerek: Észtország és Intézményünk 

 

2.  What is your promise? (Reuse of waste materials)  

Mi az ígéreted? (Hulladékanyagok újrafelhasználása) 
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Koordinátor: Törökország 

Partnerek: Olaszország, Görögország, Spanyolország és Intézményünk 

 

A pályázattal kapcsolatos angol nyelvű feladatokat Anginé Kluknavszky Judit látja el. 

 

 

VI. 3. 1. 2. Hazai pályázatok   

• EFOP-3.2.4-16-16-2016-00001  „Digitális kompetencia fejlesztése”  

Az intézményből 10+6 fő jelentkezett és kapott laptopot, 30 db tanulói tabletet, és tablettároló 

szekrényt kaptunk a pályázat keretében. Blended képzéssel megtörtént a tanári 

továbbképzések lebonyolítása. 

 A Határtalanul! A Felvidéken a Rákócziak nyomában 2019.09.21.-24. Szlovákia 

Elnyert támogatás: 2.200.000,- Ft 

40 fő 7. évfolyamos tanuló és 4 fő pedagógus vett részt. A pályázat elszámolása 

elektronikus úton benyújtásra  került.   

 Ebben a tanévben is megpályáztuk az Erzsébet-karácsony rendezvényét. A 

pályázatot- sajnos- nem nyertük el. (Mokánszki Józsefné, Hudra Helga, Iván Andrea) 

 

 Ebben az évben két Határtalanul!2020 pályázatot nyújtottunk be: 

Rákóczi emlékhelyek meglátogatása a Felvidéken 2 562 000 Ft 

A XVIII. XIX. századi MAGYAR értékek nyomában a Felvidéken     3 075 000 Ft 

 

 Négy pályázatot nyújtottunk be és nyertük meg a Napközis Erzsébet táborra  

02. turnus: 2020.07.06. – 2020.07.10. 2020-NAP-01-01167 elnyert összege: 360 000 Ft 

02. turnus: 2020.07.06. – 2020.07.10. 2020-NAP-01-02231 elnyert összege: 360 000 Ft 

03. turnus: 2020.07.13. – 2020.07.17. 2020-NAP-01-02043 elnyert összege: 360 000 Ft 

03. turnus: 2020.07.13. – 2020.07.17. 2020-NAP-01-02634 elnyert összege: 360 000 Ft 

 

VII. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 

Kollégáink a NAT és a kerettantervek alapján, az iskola Pedagógiai programjával 

összhangban készítették el a tanmeneteiket, foglalkozási terveiket. A kollégák törekedtek 

arra, hogy a tanmenetekben meghatározott tananyagbeosztást, óraszámokat, ajánlott 

tevékenységformákat, módszertani javaslatokat kövessék. A naplókba ezek alapján került 

bejegyzésre a tananyag. Ha valamilyen okból eltértek ettől, akkor a dokumentumaikban 

jelölték azt.  

- A tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon hozzájárultunk a tanulók 

- erkölcsi neveléséhez, elsősorban személyes példamutatással. 

- vitakultúrájának, önállóságának fejlesztéséhez, a szabályok betartásának 

tudatosításához. 

- megalapozott önismeretének, a felelősségvállalásuk kialakításához. 
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- az erőforrások tudatos, takarékos használatával kapcsolatos szemléletének 

kialakításához. 

- továbbtanulásra való felkészüléséhez. 

- hatékony tanulási stratégiájának kialakításához. 

- gazdasági és pénzügyi ismereteik megalapozásához. 

 

 

 

 

VIII. Gazdálkodási feladatok ellátása (szakszerűség, tudatosság, pénzügyi fegyelem) 

A gazdasági évre vonatkozó költségvetés felhasználásánál törekedtem a pénzügyi fegyelem 

betartására. A költségvetés teljesítési százaléka megfelelt az időarányos elvárásoknak.  

A saját bevételek tekintetében az elvárásnak megfeleltünk, a teljesítés  több, mint. 100%-os 

volt.   

A 2020. évi költségvetés megtervezésre került. A digitális munkarend miatt jelentősen 

csökkentek a dologi kiadásaink. A két fő tartósan távollévő, üzemeltetésben  dolgozó helyére 

nem vettünk fel új munkatársat így jelentős költségmegtakarítást értünk el november-március 

között.  

Továbbra is feladatom, hogy nagyobb odafigyelést kell tanúsítani az energia hatékonyabb 

felhasználására, a kommunikációs szolgáltatások csökkentésére, hogy a hatékony, takarékos 

gazdálkodás megvalósuljon. 

 

 

IX. Üzemeltetési feladatokban való részvétel 

Az intézményi üzemeltetésben 16 engedélyezett álláshellyel rendelkezünk, amit 17 fő töltött 

be, mert volt 2 fő 0,75-os státuszban és 1 fő 0,5-es státuszban. A telephely megszüntetésével 3 

fő átirányításra került más intézménybe, 1 fő 0,5 álláshelyen dolgozó felmondott 2019.12.31-

vel, így csak 13 fő engedélyezett álláshellyel rendelkezünk. 

Az üzemeltetési feladatok során nagy figyelmet fordítottunk a meghibásodások azonnali 

jelzésére, hogy a karbantartási szerződésben meghatározottak szerint megtörténjen az 

azonnali hibaelhárítás. Az elöregedett szennyvízelvezető csatorna meghibásodása miatt 

jelentős költségvetési kiadást eredményezett a mosdók dugulás elhárítása. 

A 2019. évi költségvetés terhére áprilisban megújult 8 mosdó. Ezzel az iskolahasználók 

komfortérzete jelentősen javult, másrészt ez a beruházás hatékony lesz az energiafelhasználás 

és a pénzügyi kiadások terén is.  

Továbbra is feladatom a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése a belső felújításra, mert 

javulna az iskolahasználók komfortérzete, egy felújított, korszerűbb épületben könnyebb 

lenne a működtetői feladatok ellátása. 
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Összegzés 

A tanév első felére a munkatervben meghatározott célokat, feladatokat sikeresen 

megvalósítottuk. Kollégáink vezetésével a gyerekek számos iskolai és iskolán kívüli 

rendezvényen vettek részt. Az óralátogatási tapasztalatok alapján megállapítható, hogy 

kollégáink szakmailag és módszertanilag alaposan felkészültek, változatos óravezetéssel, 

tanulásszervezéssel, érdekes játékos feladatokkal motiválják tanulóinkat.  

Azt tapasztaltuk, hogy az első évfolyamos gyerekek iskolai beszoktatására a kollégák 

hatalmas erőfeszítéseket tettek. Sajnos egyre nagyobb a képességbeli különbség az iskolába 

érkező gyerekek között, ami még tovább nehezíti az első évfolyamos kollégák dolgát, azért is, 

mert egyre kevésbé számíthatunk az otthoni szülői támogató, segítő háttérre. 

Továbbra is nagyon magas BTM-s, SNI-s gyerekek száma. Az ő megfelelő fejlesztésük 

komoly szakmai kihívás elé állít minden kollégát. Az ő esetükben nagyon meghatározó a 

sokszor elhanyagoló szülői háttér. Ezekben az esetekben szorosabb kapcsolatot igyekszünk 

tartani a segítő intézményekkel, a fejlesztő pedagógusokkal, valamint az 

iskolapszichológussal.   

Intézményi szinten 8 tanuló nem teljesítette a tanév követelményeit. (1 tanuló alsó tagozat, 7 

tanuló felső tagozat). 3 fő felsős évfolyamismétlő lesz, 3 fő javító vizsgát tehet egy tárgyból, 

egy fő osztályozó vizsgát tesz 3 tantárgyból. Két fő első osztályos a szülő kérésére megismétli 

az első évfolyamot. 

Új programként valósult meg országos szinten a Lázár Ervin Program. Tanulóink nagyon 

színvonalas kulturális programokon vetek részt, ami hozzájárult személyiségük fejlődéséhez, 

s lehetővé tette sok gyerek számára, hogy eljuthasson a Fővárosi Nagycirkuszba és a 

Csokonai Színházba. 

Digitális munkarend tapasztalatai:  

Az intézmény tanulói összetétele heterogén mind a tanulási képességeket, mind a 

szociokulturális, anyagi helyzetet tekintve. Ezek ismeretében szerveztük meg a digitális 

munkarendet.  Minden osztály, csoport számára egységesen a Google classroomban hoztuk 

létre az osztályokat, csoportokat. Nehézséget jelentett, hogy elég sok olyan tanuló volt, akinek 

a családjában nem rendelkezett senki e-mail címmel, hogy meg tudjuk hívni a csoportba. A 
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kollégák felmérték, hogy a tanulók milyen digitális háttérrel rendelkeznek, kiktől tudnak 

eszközt, segítséget kérni. Köszönjük a Tankerület támogatását, hogy 11 család kapott tabletet. 

  Két család volt, akinek semmiféle eszköze, sem internete nem volt, így ők a feladatot 

folyamatosan papíralapon kapták. A visszahozott anyagokat scennelve továbbítottuk a 

kollégák felé. Az első hét után mindenki felvette a munkát. 

A napló vezetését és a házi feladat kiadását a Kréta rendszeren keresztül végeztük.   

A tanórákra kiadott feladatokat a classroomba töltötték fel a kollégák. Magyarázatokat 

(PPT), oktató videókat, interaktív feladatokat készítettek hozzá. Felhasználták a digitális 

munkarendre megküldött ajánlásokból az alábbi felületek digitális tartalmait és maguk 

készítettek feladatokat, videókat (LearningApps, Okosdoboz, Wordwall, Szabaduló szoba, 

Mozabook, Sutori, NKP, Videotanár, Nemzeti Filmarchívum,  Gyakorolj! Liveworksheets, 

Agendaweb, Islcollective  alkalmazásokat).  Ellenőrzésre a Redmenta, a Blank Quiz, Google 

űrlap  felületét használták.  

Az alsós kollégák a szülőkkel együttműködve tudták az oktatást megvalósítani, mert a 

gyerekek semmiféle informatikai ismerettel nem rendelkeztek. E-mailen, Facebook 

csoportban, a szóbeli kapcsolatot a Messenger videochat-en, Skype-on, Viber-en keresztül 

tartották. Sok segítséget adtak a felület kezeléséhez, a feladatok lementéséhez, 

felcsatolásához. Sajnos nagyon sok szülő minimális informatikai ismerettel rendelkezik. 

Továbbá nehezítő tényező volt, hogy elfogyott a mobil internet. A szülők munkájuk miatt 

nem tudták az órarendi órák időpontjait tartani, de mindig volt néhány család, aki együtt 

dolgozott a kollégával az üzenetek és a leadott feladatok alapján. Előzetes egyeztetés alapján 

hetente 1 alkalommal 6 osztályban online órát is tartottak. 

A felső tagozaton már a tanulók önállóan is képesek voltak az órarendi órákban kiadott 

feladatokat elvégezni. Az első időszak itt is arról szólt, hogy a kollégák segítették elsajátíttatni  

telefonon, e-mail-ben az alkalmazások megismertetését, a mentés, letöltés, PPT készítés 

alapjait. Itt is sok szülő segítette a munkát, de nehezítette a feladatukat, hogy családonként 

esetleg 1 eszközzel rendelkezett 2-3 gyerek.  

Itt 3 kolléga volt, aki hetente 4-8-11 órát tartott online kapcsolatban. Ők a Zoom, 

Skype, Hangouts, Discord programon keresztül tartották az órákat. 5-6 kolléga hetente 1-1 

online kapcsolatos órát tartott. 

Intézményvezetőként minden osztályba tanárként bejelentkeztem, hogy folyamatosan 

tudjam ellenőrizni az ott folyó munkát. Láttam, hogy milyen mennyiségű és milyen minőségi 

feladatokat adnak ki a kollégák, mit küldenek vissza a tanulók. Folyamatosan javították és 

küldték vissza a tanulói munkákat.   Az első időszakban önmérsékletre kértem a kollégákat, 

hogy az érdeklődést felkeltsük, ne pedig az életkedvet vegyük el a tanulóktól. Nagyon sok 

tanulónk nagyon pontos, precíz házi feladatot, szorgalmi  feladatot küldött  vissza határidőre. 

Kértem, hogy a lelkesedést értékeljék jó érdemjegyekkel.  Folyamatosan listáztam a 

feladatokat, kértem a kollégáktól, hogy kik azok a tanulók, akik nem megfelelő minőségben 

és mennyiségben végzik el a feladataikat. Ezeket a szülőket a Kréta naplón keresztül 

tájékoztattam, telefonon felhívtam, ajánlott küldeményben értesítettem, hogy a gyermeke nem 
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a digitális munkarendben elvártaknak megfelelően dolgozik. Nagyon sokan komolyan vették 

a jelzést, pótolták a feladatokat. Azon gyerekek esetében, akik továbbra sem végezték 

megfelelően a munkát, azoknál kértem a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét április közepén. 

Május második hetében újra értesítettem azon szülőket, akiknek a gyermeke továbbra sem 

megfelelően dolgozott. Felajánlottam számukra az iskolai felügyelet igénybe vételét május 

15-től, hogy szakszerű segítséget tudunk gyermeke számára nyújtani. Sajnos csak 5 szülő élt 

ezzel a lehetőséggel. Ők sikeresen teljesítik a tanévet. 

Van néhány (4 fő) tanulónk, akik semmiféle ráhatásra nem akartak dolgozni, így nem 

is tudták teljesíteni a tanévi követelményeket, bármennyire is akartuk mi. 

A digitális munkarend időtartama alatt 2 hét volt csak, hogy gyermek nem volt az 

épületben. Elláttuk a honvédségi gyerekek felügyeletét, tanítását más intézményekből is (4 fő) 

és a saját tanítványaink felügyeletét és felzárkóztatását is. 

Váratlanul ért mindannyiunkat a helyzet. Egy új kihívásnak gondoltuk, amit 

mindenképpen meg kell oldanunk. Igyekeztünk az elvárásoknak megfelelni. Mindenki nagyon 

lelkiismeretesen dolgozott, a lehető legtöbbet hozta ki magából és a tanítványaiból. A 

végleges értékelést a tanév végén megtesszük és levonjuk a következtetéseket. Már látjuk, 

hogy mit kellene másképp csinálni, mit kell még egymástól tanulnunk, mire kell előre a 

tanulókat és a szülőket felkészíteni. 

A versenyek, nyelvvizsgák eredményessége nagyon hiányzik majd a megítélésünkből, de 

összességében egy eredményes tanévet zárunk.  

 

A 2020/2021 tanév fő feladatai 

  

 A digitális munkarend miatti  felzárkóztatás 

 A kompetencia mérés eredményeinek a javítása 

 A nyelvi mérés eredményeinek javítása 

 Tanulók motivációjának növelése 

 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentés 

 Tehetséggondozás, versenyeztetés 

 Az önálló tanulás képességének a fejlesztése 

 A kritériumorientált, diagnosztikus mérési-értékelési rendszer működtetése 

 Környezettudatos magatartás erősítése 

 Részvétel a témahetek programjaiban 

a „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét  

a fenntarthatósági témahét  

a digitális témahét 
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Vénkerti Általános Iskola 

és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

 

A művészeti iskolai intézményegység  

nevelő-oktató munkájának értékelő 

beszámolója 

2019/2020 tanév  
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I. Pedagógiai folyamatok 

"Még ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, akkor is elültetnék egy almafát."      

/Luther Márton/ 

A tanév tervezett feladatainak ellátását jelentősen befolyásolta, hogy 2020. március 16-tól a 

COVID-19 pandémia okán a Kormány bezáratta az iskolákat. Online oktatásra tértünk át. Ez a 

tény jelenősen átalakította a művészeti képzést is a tanév második felében. Új feladatokat 

oldottunk meg sikeresen, korszerű eszközökkel és módszerekkel. Tervezett feladatainkat 

átírtuk és a kialakult új szabályok betartásával igyekeztünk megvalósítani. 

 

I.1. Tanórai nevelő-oktató munka (a pedagógusok beszámolója tanszakonként) 

Fő feladatok megvalósulása  

Balett tanszak: Poroszlay Éva 

Idén egy csoport működik a balett tagozaton.  Az alapfok négy évfolyamán (3.-4.-5.-6.) több 

korosztály megtalálható. A tudásuk és a képességeik is nagyon különbözőek, így komoly 

logisztikára van szükség, hogy a megfelelő eredményt el lehessen érni. Készültek olyan 

koreográfiák, amiben az egész csoport részt tud venni. A kisebbek ilyenkor egyszerűbb 

lépéseket csinálnak, és a koreográfia nem minden részében vannak jelen. Természetesen a 

nagyok és a kicsik számára külön-külön is készültek különböző stílusú számok. Elsősorban a 

nagyobbak között vannak tehetségesebb gyerekek. A klasszikus balett technikáját nagyon 

nehéz elsajátítani, ezért mi sok karakter táncot tanulunk, hogy a gyerekeknek legyen 

sikerélménye is. Szorgalmasak, és a magatartásukkal sincs probléma.  

December 6-án a csoport minden tagjával tanulmányi kirándulásra utaztunk Budapestre, hogy 

megtekintsük a Táncművészeti Egyetem Diótörő előadását. Nagyon nagy élmény volt, a 

gyerekek ámulva figyelték az ifjú balett-művészeket. A kirándulás során Szépművészeti 

Múzeum időszaki kiállítását is megtekintettük, ahol kreatív játékokkal egészítettük ki a 

látottakat. 

 Novemberben részt vettünk a Nemzeti Művelődési Intézet NKFT által rendezett 

 XVIII. Hajdú-Bihar Megyei Moderntánc Találkozón és versenyen, Balmazújvároson. 

Mindkét számunkkal szép eredményt értünk el. Egy arany és egy kiemelt arany minősítést 

kaptunk. A második félév feladata is a technikai tudás növelése, új táncok betanulása és 

versenyeken való részvétel.  

Tanítványaim minden fellépésre szívesen mennek és nagy szerencsénkre a szülők minden 

segítséget megadnak gyermekeik megmutatkozásához. Szülői értekezleteken, nyílt órákon és 

facebook csoportokban, tartjuk a kapcsolatot. Követve és használva az internet lehetőségeit a 

ruhák, jelmezek felvételéről, leadásáról, rendben tartásáról is ez utóbbi csatornán teremtünk 

kapcsolatot. Igénylik a mindenre kiterjedő tájékoztatást, kedvelik, hogy az iskola honlapján, 

fotókon is megismerhetik gyermekeik próbákon és fellépéseken nyújtott teljesítményének 

pillanatait.    
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Az a tény, hogy már korábban is az online térben létesítettünk kapcsolatot jelentősen 

megkönnyítette a pandémia idejére az oktatást. A növendékek a Google classroom 

alkalmazásán kapták meg a feladatokat és küldték be a megtanult mozgásanyagot.  Itt kaptak 

instrukciókat és biztatást, hogy a feladatokat kitartással és lelkesedéssel végezzék. Nem volt 

könnyű a távoktatás, de mindenki bekapcsolódott és örültek a mozgásfeladatoknak, a sok 

iskolai írásbeli feladat között.                                                                     

Poroszlay Éva 

balettmester 

Néptánc tanszak:  

Újra jelentős változás volt tanévkezdetkor néptánc tanszakunkon. Már-már azt hittük, hogy a 

tavalyi tanévben hozzánk került Szombathyné Törő Nóra végre megteremti a stabilitást a 

néptánc tanszakon. Számunkra nem volt kedvező, amit augusztus utolsó hetében bejelentett, 

hogy teljes állásban talált munkát magának egy nagyobb néptánccsoportnál. Így újra „itt 

maradtunk” megfelelő végzettséggel rendelkező néptánc oktató nélkül. Minden követ 

megmozgatva, szeptemberben Teleki Mária hajdúböszörményi néptáncpedagógussal tudtuk 

elkezdeni a tanévet. Úgy tűnt, hogy a tanárváltás a növendékeket az előző évinél kevésbé 

viselte meg, bár a tanév elején nagy volt a „mozgás” a néptánc tanszakon. Sokan kiiratkoztak, 

de a kicsik korosztályában voltak új beiratkozók is. A munka azonban elkezdődött és a 

tapasztalat az, hogy tanítványaink „jó kezekben vannak”.                                                                                                    

Új tanszakvezetőjük lelkes, határozott, gyerek centrikus. (Pálfalviné) 

 

Teleki Mária (óraadó) 

A 19-es csoportban jelenleg 11 fő táncol, 5 lány és 6 fiú.  Alapfok első és második 

évfolyamosok. A csoport nagyobb része idén kezdett ismerkedni a néptánc, népi játék 

alapjaival. 3 fő második éve jár a tanszakra.  

Nagyon jó képességű csoport, nagyon szeretik és élvezik a játékokat. Gyorsan megértik és 

alkalmazzák a szabályokat. A tanév eleje ugrás, lépés, zenei érzék fejlesztésével telt. Több 

ugróiskolai gyakorlattal, különböző lüktetésű zenére történő járással fejlesztettem az alap 

mozgáskoordinációs képességüket. Megismerkedtek több mint 20 népi játék cselekményével 

és szövegével. Szépen tudnak egyénileg, párban és csoportosan dolgozni. Saját maguk 

találnak ki játékokat, melyek az adott mozgásforma elsajátításában segíti társaikat.  

A magatartással egy tanulónak vannak gondjai. Ezen tanuló SNI-s tanuló, érzelem kitörései és 

olykor rossz magatartása sokszor megzavarja az óra menetét és a táncos társak 

koncentrációját. Próbálok számára külön feladatokat biztosítani, ezzel is lekötni a figyelmét.  

A 20. csoportban jelenleg 12 fő táncol, 10 lány és 2 fiú. A csoport nagyobb része több éve 

táncol, alapfok negyedik és hatodik évfolyamosok. Nagyon jó képességű csoport, nagyon 

szeretik és élvezik az órákat. A tanév elején ugrás és lábfő gyakorlatokkal mélyítettem a 

tudásukat. Megismerkedtek az eszköz (bot) használatával tánc közben. Rétközi dalokat és 

népi játékokat tanultak. Sok órán keresztül gyakorolták a páros viszony megjelenítését a 
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színpadon. Az alap mozgás koordinációs gyakorlatokon túl, már rengeteg gesztus mozdulat 

fejlesztéssel ismerkedtek. A gyakorlatok során egyénileg, párban és csoportosan dolgoztak. 

Többször megtekintettek archív filmeket, gyűjtéseket. Tanulmányozták és beszámolót 

készítettek a kékcsei viseletből.  

A növendékek az órákat rendszeresen látogatják, nagyon csekély a hiányzás mértéke.  

Január 30-án a félévi vizsgakiállítás megnyitóján mindkét csoport bemutatkozott a szülők és 

vendégek előtt egy rövid etűd bemutatásával. A tanév végén Hajdúböszörménybe készültünk, 

ahol minősítő versenyen mutathatták volna be tudásukat a szakmai zsűri előtt. A 

járványhelyzet ezt sajnos meghiúsította. 

 A digitális tanrend kezdetben nagyon nehezen indult be a tanszakon. Sok tanulónak nem volt 

megfelelő IT eszköze. Ez a probléma hamar rendeződött és a gyerekek nagyon aktívak voltak 

a feladatok visszaküldésében. (Egy tanulónak néptánctanárunk Teleki Mária személyesen 

ajándékozott egy laptopot, hogy segítse munkáját) Az interneten a vírus miatt rengeteg eddig 

fizetős vagy nem digitalizált felvétel, film, játék és módszertan került nyilvánosságra. Ezeket 

és a saját magam által készített feladatokat, rajzokat, videókat használtam az oktatásban.  

Elmondható, hogy a körülményhez képest a gyerekek nagyon vették a digitális átállását és 

kiemelkedően fejlődött az infokommunikációs eszközökkel kapcsolatos tudásukat, amelyeket 

eddig nem használtak a minden napi életük során. A koronavírus miatti intézkedések lazítása 

lehetővé tette, hogy az utolsó héten két foglalkozáson személyesen is részt vegyenek a 

gyerekek. A záró foglalkozáson korlátozott nézőszámmal néhány hozzátartozó is részt vett, 

így sikerült az év végi csoportos vizsga követelményeit is teljesíteniük. 

Készítette: Teleki Mária 

mester okleveles néptánc tanár 

 

A képző- és iparművészeti ág tanszakai 

A foglalkozások differenciáltan-egyénre szabottan, a gyermekek egyéni stílusát tiszteletben 

tartva folytak, segítve ezzel a gyermekek individuumának fejlesztését, művészi vénájuk 

kibontakozását. 

Pozitív tapasztalatunk, hogy az utóbbi években a gyerekek nem „vándorolnak el” a 

tanszakról, hanem a kialakult, összeszokott csoportokként haladnak tovább a felsőbb 

évfolyamokba. 

 

Képzőművészeti, Grafika és festészet, és Festészet tanszak: 

Csukásné Horváth Judit 

Képzőművészeti-, grafika és festészet-, valamint festészet tanszak: 

A 2019/2020-es tanévben 67 növendékem van, összesen 6 csoportban.  

37 fő Vénkerti Általános Iskolás növendék, illetve 30 fő a város más Intézményeiből járó 

tanuló. Az új növendékek bekapcsolódása a már meglévő csoportokba, abban az esetben 
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kicsit nehezebb, ha magasabb évfolyamba kapcsolódnak be, 12-13 évesen. Nehezebben 

illeszkednek be, veszik fel a már kialakult szokásokat. 

 

Fontosnak tartom, hogy növendékeim a saját egyéni stílusuk megtartásával fejlesszem tovább, 

elősegítve ezzel későbbi művészi pályán való érvényesülésüket. 

A 2019/2020-es tanévben kiemelt feladat, a gyerekek lelkesedésének, motivációjának 

megtartása, mivel egyre fáradtabban jelennek meg a délutáni órákon, így kihívás nagyobb 

energiát igénylő projektekbe bevonni őket. 

A csoportok széles skálát mutatnak, mind a gyerekek életkora, mind a tanszakok tekintetében. 

A gyerekek életkora 7-19 év. Igen nagy feladat, egy napon belül két olyan csoporttal együtt 

dolgozni, akik korosztályuknál fogva a legtávolabb állnak egymáshoz. 

Alapfok első évfolyamosak 10 fővel maradtak a tavalyi év 14-es létszámához képest. Azok a 

gyerekek morzsolódtak le, akik kitartással, szorgalommal, tehetséggel kevésbé rendelkeztek, 

így ritkábban volt sikerélményük. A csoport létszámcsökkenése nyugodtabb, 

kiegyensúlyozottabb munkát eredményez. Figyelmesebben türelmesebben alkotnak. 

Feladattartásuk, koncentrációs képességük nagyon jó, rajzi képességeik kitűnőek. Az alapfok 

4.-5.-6. évfolyamon, illetve a továbbképző 8.-10. évfolyamokon szinte változatlanul 

„megmaradtak” a gyerekek. 

A festészet műhelyben folyó munka célja az esztétikai nevelés, a művészetek megszerettetése, 

a szakirányú továbbtanulás megsegítése, valamint az alkotó tevékenységen keresztül 

sikerélmény nyújtása, és nem utolsó sorban, egy kikapcsolódást, relaxálást, stresszoldást 

nyújtó önkifejező, alkotó tevékenység gyakorlása, ami a mai teljesítményorientált túlstresszelt 

világban mindenképpen gyógyító hatással bír. 

Ebben a tanévben fejeződött be a 2 éves művészetterápia képzésem Budapesten. Sikerült 

elsajátítanom a LEA Alapítvány művészetterápiás módszerét, mint művészetterápiás 

fejlesztő-foglalkoztató.  A tanultak egy része beilleszthető a tanórák menetébe. Nemcsak a 

nyugodt légkör megteremtése, a stressz oldás a cél ezeken az órákon, hanem az adott 

feladatokon, technikákon keresztül a saját maguk mind alaposabb megismerése, analizálása is. 

Ki vagyok én, mik az értékeim, milyen ember vagyok, mit gondolok, mit érzek- kérdéseket 

segítenek megválaszolni az egyes feladatok. 

A művészeti  középiskolába készülők beállításokon gyakorolnak, fogalmakat tanulnak. Mint 

minden évben, idén is vannak diákok, akik a jövőjüket művészi pályán, vagy annak közelében 

képzelik el. Idén az alapvizsgások száma igen nagy lesz év végén,(16 fő) így hogy kevesebb 

teher legyen májusban a gyerekeken, tudatosan, előre készülünk rá, az év folyamán. 

Minden félévben, - lehetőség szerint – igyekszünk megtekinteni a város képzőművészeti 

kiállításait. Idén októberben a MODEM „Csontváry természete „című kiállítását néztük meg 3 

csoporttal. Az izgalmas interaktív kiállítás még azok érdeklődését is felkeltette, akik nem 

igazán szeretnek múzeumba járni. A mobiltelefonos applikációk használata, számítógépes 

animációk készítése, digitális festmények életre keltése, mind-mind fantasztikus élmény volt 

számukra. 

A Tankerületek által népszerűsített „Szent Korona” rajzpályázat csoportonként minden 

gyermeket mozgósított, mely alkotások aztán digitálisan beküldésre kerültek. Rendkívüli 

munkák születtek, ezekből a féléves kiállításon is látható lesz néhány. 
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Másik nagy témakörünk a „80 éves Nagyerdő” témájára készültek, ahol Puskás Petra III. 

helyezést ért el. 

A Kazinczy Általános Iskola és AMI versenyén Tisza Lilla kapott különdíjat. 

Karácsony közeledtével az A/4-es csoporttal rendkívüli feladat keretében óriásképet 

festettünk a művészetis folyosó óriáskartonjára. 

 Nagyon bevált az aktív tábla a grafika teremben, itt tekintjük meg a művészettörténeti 

elemzéseket, illetve e diákok által készített ppt-ket is. Kitűnően felhasználható alkotások 

kivetítésére, a művészettörténet alaposabb, igényesebb oktatására. 

A művészeti képzés egyik velejárója a növendékek igényességre való nevelése. Az 

igényesség a munkájuk, alkotásaik, saját maguk, illetve a környezetük iránt. A tantermekben 

zajló órák is igényes környezetben kellene zajlania. A folyosókon mindig érdekes, látványos, 

kreatív alkotások illetve gyermekmunkák kerülnek elhelyezésre egy-egy új projekt keretében. 

 Idén az egyik legfontosabb festészeti műfaj, a csendélet rajzolása- festése lett a kiemelt 

feladatunk, ami alapján a diákok felvételt nyerhetnek, ha később bármilyen művészi pályán 

képzelik el a jövőjüket. 

A kialakult járványhelyzet nemcsak a II. félévre tervezetett megyei rajzversenyt törte ketté 

márciusban, hanem a kiemelkedően tehetséges Fanta Júlia egyéni kiállítását is meghiúsította. 

Sajnálatos módon el kellett mindkettőt halasztani, pedig nagy szorgalommal készültek az 

alkotások. Növendékeink, nem tudtak eszközt hazavinni, így kétséges volt az is, hogy van-e 

otthon megfelelő anyag az alkotáshoz. Nagyon hirtelen történt az átállás, de 1-2 nap alatt 

sikerült az új rendszert kialakítani és a gyerekekkel felvenni a kapcsolatot az online térben. 

Classroom csoportok alakultak, amikbe a gyerekek gyorsan visszajeleztek és hamar egy 

virtuális osztályteremben találhattuk magunkat. A gyors alkalmazkodás jegyében szinte 

megszakítás nélkül kaphatták a soron következő feladatokat. Nemcsak classroom 

csoportokban, hanem facebook-on, email-ben és telefonon is kapcsolódhattunk. Néhány 

tanuló volt csak, akinek külön segítség kellett a felzárkózáshoz. 

 A motiváció fenntartása kiemelten fontos feladatom volt az adott helyzetben, mivel tudtam, 

hogy mire a művészeti feladatokhoz érnek a gyerekek, addigra már túl sokat ültek a 

számítógép előtt. Ezért szem előtt tartva az év elején megtervezett feladatokat, azokat 

átalakítva, „háziasítva” adtam fel. Gondolni kellett arra is, hogy szinte egyáltalán nem volt 

idejük a szülőknek felkészülni az otthonról alkotásnak. Nem írhattam ki olyan feladatot, 

ami azt vonta volna maga után, hogy többletköltségek merüljenek fel a családoknál. 

 A kicsiknél (A/1) évfolyamnál számíthattam ugyan a szülői segítségre, de csak módjával. 

Érezhető volt a megoldások visszaküldésénél, ki az, aki jobban, ki az, aki kevésbé tudja 

gyermekét támogatni a tanulásban. A kisebbeknek a hagyományos rajzos feladatok mellé 

többször adtam izgalmas, kísérletező feladatokat, amelyek kicsit oldották a digitális oktatás 

hangulatát. A szülők ilyenkor nemcsak képeket, de videókat is küldtek vissza. Az építészetre 

reflektálva kuckót építhettek otthoni hozzávalókból, aminek szintén nagy sikere volt. Minden 

munkát, feltöltést személyre szólóan értékeltem. 
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Az alapfok 5-ös csoport a digitális oktatás elején még nagyon aktívan, precízen tartotta a 

határidőket, dolgozta ki a feladatokat. Ez a lendület idővel lankadni kezdett. Elmondásuk 

szerint, a sok beadandó miatt. Emiatt késleltetve ugyan, de felzárkóztak. A classroom- 

csoportokba éppen ezért voltak olyan órák, amiken felzárkózást kértem, így a gyerekek utólag 

is folyamatosan töltötték az adott feladathoz a megoldásaikat. Ezzel a lehetőséggel úgy érzem, 

hogy differenciáltabban tudták elkészíteni a munkáikat. Ebben a csoportban is személyre 

szólóan értékeltem, dicsértem, buzdítottam a gyerekeket. 

Az alapfok 6. csoport feladatai annyiban különböztek, hogy a 6. évfolyam, már év elejétől az 

alapvizsga feladatait tartotta szem előtt. Összegzések, alkotások összegyűjtése, 

művészettörténeti ismeretek megszerzése, képelemzések gyakorlása adta ki a munkáik 

gerincét. Jó döntésnek bizonyult, hogy a 16 fő alapvizsgás, és 4 fő záróvizsgás növendékkel, 

már év elejétől emlegettük a vizsgát, készültünk rá, gyűjtöttük a mappa tartalmát. Könnyen 

építhettem, a már szóban elhangzottakra, még a pp t-k is előre ki lettek választva, így a 

gyerekeket csak meg kellett kérnem, hogy melyik hétre készítsék el ténylegesen a leadandót. 

A jobb összegzés érdekében, egy Word dokumentumba kellett önreflexiót írniuk, illetve 

megjelölniük a főbb feladatok elkészültét. Ez a két dokumentum, és a mappájuk tartalma adta 

ki végül a vizsga feladatait, megoldásait. Azokat a pp t-ket, amiket a vizsgázók készítettek, a 

classroom felületén megoszthatóak, így a többi növendék is láthatja, tanulhat belőle: 

Korstílusok bemutatása, művészi életút elemzése. A rajzpályázatok sem maradtak el: több 

rajzpályázatot is feladtam a csoportokban, amire a gyerekek idejük, lelkesedésük, 

kreativitásuk szerint küldték vissza a munkáikat. „Bizakodás”, „Klímaváltozás” című, illetve 

„Dohányzás elleni” rajzpályázat témáira alkottak. A legszorgalmasabbakat kiemelném: 

Kovács Boglárka, Puskás Petra. 

Összegzésképpen: sok tapasztalattal lettem gazdagabb én, és a diákok is egyaránt. Az a fajta 

egyéni fejlesztés, amit folyamatos beszélgetéssel, visszacsatolással tudtam megoldani 

személyre szólóan, az most ebben az esetben csak kevéssé tudott működni. Többet dicsértem 

viszont, mert úgy éreztem, hogy a leírt szónak nagyobb a hatása, így óvakodtam attól, hogy a 

legfőbb motivációjukat a lelkesedésüket elveszítsék.  Több olyan anyagot, feladatot tudtam 

feladatul adni, aminek otthon személyre szólóan jobban megvannak a feltételei. (pl. 

kísérletek) Visszajelzést kaphattam, az eddigi munkámról: mit tud hasznosítani a gyermek 

abból a tudásból, gyakorlatból, amit eddig kapott. Nagyon örültem azoknak a megoldásoknak, 

amiket együtt fedeztünk fel, fejlesztettünk ki. Olyan meglepetés is ért, hogy eddig szorgalmas 

növendékek, akik szívesen, és nagy lelkesedéssel alkottak az órákon, most kevésbé tudtak 

csak teljesíteni a megszokott fokozaton. Ennek az ellenkezőjét is tapasztaltam: visszahúzódó, 

önbizalomhiánnyal küzdő kevésbé ügyes növendék, hétről hétre meglepett alkotásával.  

Azt gondolom, hogy a digitális oktatás tapasztalatait felhasználva erre építve, a 

művészetoktatásba jól beilleszthető, hiánypótló, betegség, vagy hiányzás esetén is jól 

hasznosítható rendszer lett kipróbálva. 

Cs. Horváth Judit 

művésztanár 
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Tűzzománckészítő-, Fém- és zománcműves- és Képzőművészeti tanszak:  

 Molnár Éva 

A Művészeti Iskolában, ebben az évben előképzős diákokkal is kezdtem, hosszabb idő után. 

A csoport összeállítása már kisebb nehézségekbe ütközött, kevesen voltak ahol a gyerek és a 

szülő komolyan szerette volna a művészeti órákat és a beiratkozás után is maradt. Akik 

jelenleg dolgoznak a csoportokban szép munkákat készítenek, a kitartást, az értékrend 

kialakulását viszont fejleszteni kell. 

Az alapfok 2. és 3. évfolyamos diákok között kifejezetten lelkes gyerekek is vannak, akik 

szeretnek rajzolni, alkotni.  

Itt az összetettebb munkák készítése jelent kihívást, hogy elszakadjanak a megszokott 

sémáktól és új dolgokat próbáljanak ki. A technikák alkalmazása már jól megy, a kreativitást 

kell fejleszteni. 

A fém-és zománcműves diákok már a nagyobb korcsoportba tartoznak. Ők már évek óta 

járnak művészeti órákra, náluk a kitartás már jelen van, ilyenkor az a probléma merülhet fel, 

hogy öntörvényűbben állnak a feladatokhoz. Komolyabb motiváció kell ahhoz, hogy ki 

akarjanak próbálni újabb, nehezebb, megoldásokat, bár természetesen nem lehet egyöntetűen 

általánosítani, mindenkinek más a habitusa és ennek megfelelően azért nem egyformán állnak 

a feladatokhoz. 

Ez a második év, hogy újra foglalkozunk óvodásokkal is, ebben az életkorban még nagyon 

lelkesek, természetesen velük játékosabban, rövidebb ideig lehet foglalkozni. 

Pályázatra ebben az évben is jelentkeztünk: Benedek Elek rajzpályázaton Nótin Zita ért el 2. 

helyezést. A Szent Korona pályázaton is részt vett több diák. Jelenleg az Álomút témájú 

versenyre van beadva több munka. 

A Kréta naplót kezdtük idén el, hosszabb idő kell hozzá, amíg sikerül teljesen megszokni, 

kitapasztalni. Egyelőre a papír alapú napló előnyeit még nem mutatja (mint pl. egyszerűbb, 

gyorsabb, átláthatóbb….), természetesen az elektronikus napló a jövő, remélhetőleg idővel 

letisztultabbá válik. 

A második félév a megszokott módon indult, de márciusban teljesen új fordulatot vett az 

oktatás, a korona vírus miatt otthon kellett maradnunk, mindenféle előkészülés nélkül, és 
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napok alatt megszervezni az online kapcsolattartást. Nem volt könnyű feladat. Új oldalát 

lehetett a gyerekeknek, szülőknek is megismerni. 

A tapasztalatok: Pozitív tapasztalat, hogy volt olyan diák, aki jobban boldogult az online 

oktatással, valószínűleg otthon nem vonta el a figyelmét más, egyedül jobban tudott 

koncentrálni a feladatra. Ami kiemelhető még, hogy olyan feladatok is kiadhatóak voltak, 

amik a hagyományos oktatásban nehézkesebbek, nem igazán életszerűek lettek volna, 

fotózástól kezdve, az online úton történő képek keresésén át, az otthoni saját beállítású, 

megvilágítású csendélet kialakításával bezáróan, bár a lehetőségeket még bőven lehet 

részletezni. A negatív tapasztalatok: nem igazán ment az önálló munka, az időt sem tudták 

praktikusan beosztani a diákok. A munkák színvonala pedig jó néhány esetben csökkent és 

kevesebbet is rajzoltak. Gond lehet az is ebben az esetben, hogy ez nem kötelező oktatás, így 

háttérbe is szorult. Valamint az érdeklődés fenntartása nagyon nehéz volt. Itt le kell vonni a 

következtetéseket, bár működik/működhet online módon „rajz oktatás”, talán itt, ebben a 

korcsoportban, az ilyen érdeklődésű gyerekeknél nem igazán lenne ez a megfelelő mód a 

művészeti órákra. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a következő évre beadták a jelentkezési 

lapjukat olyan diákok is, akik most a passzívabbak között voltak. A művészeti foglalkozások 

vonzereje a közösség, a sokféle anyag, eszköz az órákhoz, a személyre szabott segítség, 

oktatás, a megszokott időpontok a foglalkozásokhoz, mind-mind olyan tényező, ami otthon 

csak kismértékben, vagy egyáltalán nem áll rendelkezésre. Természetesen ez változhat, 

alakulhat. Talán ki lehet jelenteni, hogy a kétféle oktatás a jövőben együtt, egymást megfelelő 

módon kiegészítve jól működhet, de ezt csak átgondolt, megtervezett, szervezett módon lehet 

megvalósítani. 

Az „Én a képben”című pályázatunkra, kevesebb számban érkeztek pályamunkák, ők 

természetesen megkapták az elismerő okleveleket. A mi iskolánk diákjainál pedig mi meg 

tudtuk oldani az értékelést, szép számban kaptak oklevelet, ami ebben a helyzetben, talán 

jelentett némi motivációt. 

Molnár Éva 

a fém és zománcműves 

tanszak tanára 

 

Képzőművészeti tanszak:  

Szikora Gyöngyi 

2019-2020-es tanévben négy csoporttal kezdtem el dolgozni, ebből két tisztán alapfok első.  

Két vegyes alapfok 1,2,3. A Vénkerti általános Iskolából 28 növendékem. Más intézményből 

20 növendék. (főleg Dózsa György Általános Iskola) Volt lemorzsolódás, de mindössze egy 

főt veszítettük, külső körülmények miatt. 

Teljesen új csoportom nincs, így a már tavaly megkezdett munkát folytattuk, néhány új 

tanulóval, akik nagyon könnyen illeszkedtek be a csoportokba. A két alapfok 1-es csoportom 

főleg azonos osztályból jött tanulókból áll, itt örömmel tapasztalom, hogy van sok közös 
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kapcsolódási pont és van, amiben egységesek, egymást segítve tudnak alkotni.  Fontosnak 

tartom az egyéni kezdeményezéseket, munkákat. A jó ötletek erősítését, mert minden 

gyerekben van alkotási vágy. Két csoportom nagyon vegyes életkorú (8-tól 13 éves korig) jó 

látni, hogy egymásra nagyon pozitívan hatnak, erőt, energiát adnak egymásnak az alkotásban. 

Több pályázaton vettünk részt, ahol a család és állatábrázolások terén mutattak legnagyobb 

érdeklődést és eredményt. (Vojtina: Vitéz László, Szent korona. Erdészeti pályázatok: Állat és 

természetábrázolás) 

Az alapfokú csoportokban fő feladat ebben az évben a színkeverés, színes alkotások 

létrehozása volt. Kompozíció értelmezése. Életkoruknak, érdeklődési körüknek megfelelően 

differenciált egyénre szabott formában. Az órák során fontos, hogy az alkotás egyben 

kikapcsolódás is legyen, ahol az elvonatkoztatás, elgondolkozás a cél. Nehéz mindig érdekes 

feladatot találni, de önismeretről, önkifejezésről szóló témák mindig inspirálóak. Esztétikai 

nevelésükben hatékony a szemléltetés, művészettörténeti példák bemutatása.  

Mindenki számára nehéz körülményeket produkált a korona vírus. Az új helyzetet 

megpróbáltuk, valahogy kezelni, értelmezni és valahogy hasznosan feldolgozni. Új feladatok 

elé állított minket, a gyerekeket és természetesen a szülőket is. De lassan megtanultuk azt, 

hogy pozitív hatásai is lehetnek. Főleg a kisebbek vettek benne részt töretlen lelkesedéssel 

köszönhetően a lelkiismeretes szülőknek. A nagyobbak már nehezebben, de az alap 

elvárásokat ők is teljesítették. Nagy örömmel tapasztaltam, hogy az alkotásokba sok esetben 

bekapcsolódott anyuka, apuka és a testvérek is.  

Szikora Gyöngyi  

a képzőművészeti tanszak tanára 

 

 

I.2. Tanórán kívüli nevelő-oktató munka  

Az iskolából kilépve a fellépések, a kiállítás látogatások, a közös külső programok során a 

nem pedagógiai környezetben lehetőség nyílik a növendékek oktatására, nevelésére. A 

művészeti iskola pedagógusai minden lehetőséget kihasználnak az életszituációkban való 

megfelelés kompetenciáinak fejlesztésére.  

 

I.3. Iskolán kívüli nevelő-oktató munka  

A városi tehetséggondozó programban Csukásné Horváth Judit képzőművészeti 

modulfoglalkozásokat tartott novembertől. Poroszlay Éva kolléganőnk, mint a városi 

Táncművészeti Munkaközösség vezetője modulfoglalkozásait januártól tartja a városi 

tehetséggondozásban résztvevő tanulók számára.  

 

I.4. Iskolai hagyományok, rendezvények 
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Esemény megnevezése 

(időpontja) 

Területi 

hatálya 

Típusa 

(verseny fesztivál, 

kiállítás egyéb) 

Résztvevő, felkészítő 

2019. augusztus 31.  

Tanévnyitó 
iskolai fellépés 

Balett tanszak 

felkészítő: Poroszlay Éva 

2019. október 19. 

1956-os forradalom 62. 

évfordulójára adott iskolai műsor 

iskolai 
fellépés 

(balett betét) 

Balett tanszakos növendékek  

felkészítő: Poroszlay Éva 

2019. november 9. 

Nyílt-nap – Iskolába hívogató  

leendő első osztályosoknak                   
városi 

kiállítás, 

műhelybejárás 

Képzőművészeti tanszakos 

növendékek és tanárok Cs. Horváth 

Judit, Molnár Éva, Szikora Gyöngyi 

2020. 

Nyílt-óra – Néptánc 19.cs.  
iskolai bemutató 

Néptánc tanszakos növendékek  

felkészítő: Teleki Mária 

2020.  

Nyílt-óra – Néptánc 20.cs.  
iskolai bemutató 

Néptánc tanszakos növendékek  

felkészítő: Teleki Mária 

2020.  

Nyílt-óra –Balett 18.cs.  
iskolai 

bemutató 

 

Balett tanszakos növendékek  

felkészítő: Poroszlay Éva, 

2019. január 30.  

Fellépés a félévi vizsgakiállítás 

megnyitóján 

iskolai fellépés 

Balett tanszakos növendékek  

Poroszlay Éva  

Néptánc tanszakos növendékek  

felkészítő: Teleki Mária 

A második félév hagyományos rendezvény eit a COVID-19 meghiúsította. 

2020.június 11. 

Búcsú táncház 
 fellépés 

Néptánc tanszakos növendékek  

felkészítő: Teleki Mária 

 

 

 

Kiállítások 

- Az év eleji első kiállítás az előző tanév tanulói anyagának felrakásával kezdődött. 

- Októberben, hagyományosan a Fészek Galériában került bemutatásra az 1956. október 23-

ai történelmi képanyag (melynek felrakásában vettek részt a művészetis kollégák) 

- „Légy Üdvözölve Magyarország dicsősége” Ezzel a címmel nyílt kiállítás iskolánk Fészek 

Galériájában 2019. november 14-én. A megnyitón köszöntőt mondott Dr. Barcsa Lajos 

DMJV alpolgármestere, a városrész önkormányzati képviselője. A kiállítást megnyitotta 

Bobonkáné Papp Antónia a Vénkerti AMI tűzzománc tanszakának korábbi vezetője. 

Közreműködött Bárdos Ildikó népdalénekes. A rendkívüli anyag a Debreceni Művelődési 

Központ Újkerti Közösségi Ház Korona Gyermekrajz Gyűjtemény Köre és a Tájoló 

Tűzzománc Szakkör tagjainak tevődik össze. A kiállítás 2019. december 13-ig volt 

megtekinthető. 



80 
 

- Mini-kiállításon a művészeti folyosó vitrinjeiben mutattuk be az év során legsikerültebb 

munkákat. A kiállítás mobilis. Amikor elkészül, egy-egy szebb munka azonnal vitrinbe kerül. 

A gyerekek nagyon kedvelik ezt a kiállítási formát, inspirálóan hat rájuk, ha látják kitéve a 

munkáikat. 

- 2019. január 31-én nyílt meg képző- és iparművészeti tanszakos növendékeink Félévi 

vizsgakiállítása, melyen a balett és néptánc tanszakosok remek műsorral tették színvonalassá 

a rendezvényt.  

- Az Év végi évi vizsgakiállítás anyagát a pandémia alatt otthon készült alkotások képezték, 

melyet az érdeklődők az iskola honlapján és facebook oldalán tekinthettek meg.  

 

I.5. Speciális intézményi nevelés-oktatás pl. Úszóosztály, két-tanítási stb. 

I.6. 16 óráig való benntartózkodás 

A művészeti képzés területén nem releváns. 

I.7. Hit –és erkölcstanoktatás  

A művészeti képzés területén, direkt módon nem releváns, bár tanáraink a művészettörténet, a 

műelemzések során, óráikon a szükséges mélységben a pillanatnyi szituációkat kihasználva 

nevelnek becsületes, erkölcsös, diákságot. 

I.8. Mérések-értékelések tapasztalatai  

A művészeti képzésben számszerűsíthető mérés az alap- és záróvizsgák alkalmával történt. A 

2019/2020-as tanévben A/6 évfolyamon 1 növendék, T/10 évfolyamon 9 növendék 

jelentkezhetett az alap-, és záróvizsgára.  

 

Tanszak Alapvizsga Záróvizsga 

Balett 6 növendék - 

Néptánc 1 növendék - 

Festészet és grafika 16 növendék - 

Festészet - 4 növendék 

Fém és zománcműves 9 növendék - 

Összesen: 32 növendék  4 növendék 

 

Az online oktatás ellenére a jelentkezőknek sikerült elkészíteni és beküldeni a vizsgaanyagot, 

mely alapján a vizsgabizottság értékelni tudta a vizsgázókat. Az egyetlen néptáncos 
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vizsgázónk videó felvételről tanulta meg a vizsgaanyagot, melyet a járványügyi korlátozások 

enyhítése után sikeresen mutatott be a vizsgabizottságnak. 

I.9. Szakmai innováció 

A kiállításokon az újszerű megmutatkozás során és a foglalkozásokon egyaránt megvalósult. 

A tipikusan egyedi újrahasznosítási feladatok kiváló alkalmat nyújtanak innovatív 

feladatmegoldásokra. Karácsonyi óriásképeslapot készítettek a képzőművészeti tanszakosok 

Cs. Horváth Judittal.  

Az online oktatás minden művészetis tanártól újszerű, kreatív feladatmegoldást igényelt. 

I.10. Az ellenőrzések területei és tapasztalatai 

A tanév elején megtörtént a tanügyi dokumentáció teljes ellenőrzése, így, a tűz és 

balesetvédelmi oktatás jegyzőkönyveinek-, az ellenőrzők megnyitásának-, a bizonyítványok 

irattározásának, a beírási napló felvezetésének, és a befizetések ellenőrzése.  

A törzslapok, naplók, ellenőrzők vezetésében az ellenőrzések során tapasztalhatók voltak 

hiányosságok, így több területen kellett utóellenőrzést végezni. A hiányosságokat a kollégák 

gyakran már az első a szóbeli jelzésre, a kiírt határidő előtt pótolták. Folyamatos 

kapcsolattartással, e-mail, telefon, személyes megkereséssel igyekszem a kollégákat 

meggyőzni az adminisztratív tevékenységek precíz elvégzésének fontosságáról. Az 

adminisztráció terén legprecízebb munkát, a határidők betartását Molnár Éva és Poroszlay 

Éva kolléganők végezték.  

Ebben az évben kötelezően kezdtük el használni a KRÉTA elektronikus naplót. A KRÉTA 

rendszer jelenlegi állapotában a művészeti iskolai adtok kezelésére még nem alkalmas teljes 

mértékben. Gyakran kellett az ügyfélszolgálattól segítséget kérnünk, amire többször 

válaszolták azt, hogy legyünk türelemmel, mert még fejlesztés alatt áll a rendszer. Jobban 

szerettünk volna majd akkor bekapcsolódni az elektronikus napló használatába, amikor már a 

művészeti képzés sajátosságait is képes a rendszer figyelembe venni. Továbbra is szeretnénk, 

ha nem az általános iskolai napló rendszerét kellene kódolnunk a művészeti képzésre. Tanév 

végére történtek változtatások, de a napló jelenlegi állapotában még produkál hiányosságokat, 

„érdekességeket”. Nagy előrelépés, hogy képes egy tanulót két osztályban is kezelni. Jövőre 

úgy tervezzük, hogy osztályként visszük fel a művészetis csoportokat és reméljük, hogy 

sikerül megoldani a feladatokat. Intézményegység vezetőként nagyon sok időt töltöttem a 

Kréta naplóban, ellenőrzési, feladat ellátási, ismerkedési, tanulmányozási céllal. 

Tapasztalatom, hogy jó lenne, ha a fejlesztők minden részletében megismernék a művészeti 

képzés rendszerét, a képzésre alkalmazandó jogszabályokat, illetve szorosabb kapcsolatot 

tartanának a gyakorlattal. A Debreceni Tankerület intézményünket jelölte ki segítségnyújtásra 

a Kréta művészeti iskolai törzslap elkészítéséhez. A törvényi meghatározókat és gyakorlati 

tapasztalatokat továbbítottuk a fejlesztőknek (kb. három hete). A törzslapban ezidáig változást 

nem tapasztaltunk. 

A 2019/2020-as tanév már megszokottan jó hangulatú, lendületes foglalkozásokkal indult. 

Viszonylag kevés jegyzőkönyvezett, iktatott óralátogatás történt, de nagyon sok foglalkozásra 

fotódokumentációval igazolható betekintés valósult meg, az intézményegység-vezető és a 

munkaközösség-vezető részéről. (A munkaközösség-vezető teljes foglalkozási időtartamú 
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óralátogatása a saját 24 órája miatt nem igazán megoldható, ezért ő órarészleteket, nyílt órákat 

és fellépéseket látogatva győződött meg a kollégák munkájának színvonaláról.) Az 

óralátogatások alkalmával azt tapasztaltuk, hogy a kollegák magas szintű szakmai munkát 

végeznek, ami mindenki által lemérhető a fellépéseken, kiállítási anyagokon és a nyílt-, 

valamint a bemutató foglalkozásokon.  

A pedagógusok az óráikra lelkiismeretesen készülnek fel. Változatos módszereket 

alkalmazva, növendékeik figyelmét maximálisan képesek lekötni. Gyakran alkalmaznak IKT 

eszközöket az szemléletesebb oktatás érdekében, ezt a grafika terembe tavaly felhelyezett 

aktív tábla is elősegíti. A művészettörténeti részek különösen jól szemléltethetőek. Az órai 

feladatok érdekesek, a pedagógiai programban és a tanmenetekben leírtak szerint követik 

egymást. A szemléltetés különösen változatos.  A képzéseken szerzett tudásukat, 

tapasztalataikat óráikon alkalmazzák. (Net, reprodukciók, képek, fotók, könyvek, Prezi, Ppt) 

A pandémia idején teljesen új feladatokat, új módszereket alkalmaztak, új informatikai 

ismeretekkel gyarapították tudásukat.  

Többször tettem látogatást Szikora Gyöngyi (képzőművészeti tanszakok) és új kollégánk, 

Teleki Mária (néptánc) tanáraink óráin. Szikora Gyöngyi nagyon lelkiismeretes munkát végez 

csoportjaival. A diákok megkedvelték, csoportjaiba szeptemberben új gyerekek is 

beiratkoztak. Adminisztrációja precíz, gondos. Néptánc tanszakon az új növendékek ügyesen 

dolgoznak együtt nagyobb társaikkal és az új kollégával. A legkisebbek hamar elsajátították a 

néptánc tanulásához szükséges alapképességeket, feladattudatossá váltak. Néptánc-

pedagógusunk az órákon differenciál, egyénileg is foglalkozik tanítványaival, a tánclépéseket 

bemutatja, gyakran együtt táncol, tanítványaival.  A folklórismeret órákat az aktív tábla 

használatával teszi színesebbé. Következetes, határozott, ami észrevehető a növendékek 

mozgásán, fejlődésén.  

A művészeti képzés jellegéből adódóan, mint intézményegység-vezető hetente több 

alkalommal tettem „mozaik” óralátogatást is a műhelyekben. Nagyon sok fotó is készült a 

foglalkozásokról melyeket megtekintve, bárki meggyőződhet a gyerekek és tanáraik 

szakszerű, szorgalmas, kitartó munkájáról. (Lsd. honlap: http://venkerti.hu/ ) 

Pedagógusaink kreativitását dicséri, hogy szorgalmazzák a különféle agyagok másodlagos 

felhasználásával elkészített műalkotások létrejöttét. Ez a szemlélet olyan új távlatokat nyit 

meg az alkotói tevékenységben, amellyel növendékeink kompetenciái jelentősen javulhatnak. 

Az újrafelhasznált anyagok nem terhelik kiadásainkat, de gyermekeink kreativitásának 

fejlődésére nézve hozadékuk óriási, a környezettudatosságról nem is beszélve. Ezzel teljesítik 

az iskola Ökoiskolai cím fenntartásához szükséges elvárásokat is. 

Nagyon hasznos az internet elérhetősége a festészet műhelyben. A szemléltetés így napra, sőt 

pillanatra kész, hiszen az interneten bármely felvetődő témához azonnal lehet szemléltető 

anyagot, képeket, információt találni. Alkalmas arra is, hogy a foglalkozások végén „vizuális 

csemegével” motiválják a kollégák a további kutatásra, vizsgálódásra növendékeiket.  Az 

ilyen típusú használata az internetnek megtanítja a gyerekeket arra, hogy hol, és hogyan 

érdemes bolyongani a világhálón. Jól tudjuk használni erre a célra a grafika terem aktív 

http://venkerti.hu/
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tábláját is. A 121-es és a 123-as termekben, bár nem oldódott meg teljesen némileg javult az 

internet elérhetőség, ami nagyban könnyíti a szemléltetést.  

Az óralátogatások tapasztalatai alátámasztják a kollégák tanszaki beszámolóiban leírtakat. A 

művészeti iskola foglalkozásain változatos munkaformákat, differenciálást, újszerű 

megoldásokat alkalmazva, családias kellemes légkörben sajátíthatják el a növendékek 

művészeti águk tananyagait. 

 

 

 

 

 

 

Vezetői ellenőrzések:  

ellenőrzés területe 
ellenőrzésre 

fordított idő 

ellenőrzött 

személy neve 

(pedagógus/ 

NOKS/egyéb) 

az ellenőrzés tapasztalata (röviden) 

a megtett 

intézkedések az 

ellenőrzést 

követően 

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS 

Munkafegyelem az 

alkalmazottak, tanulók 

esetében 

8 óra Valamennyi 

munkatárs 

A kollégák a foglalkozásokat pontosan 

kezdték, feladataikat hiánytalanul 

ellátták  

Nem kívánt 

intézkedést 

 

Belső- külső 

kapcsolatok 

(információ, 

tudásmegosz-tás 

tájékoztatás, partneri 

viszonyok tartalma) 

   Nem kívánt 

intézkedést 

 

Fogadó óra, szülői 

értekezlet 

8 óra Valamennyi  

pedagógus 

Minden csoportvezető megtartotta a 

szülői értekezletet az csoportjaiban.  

A balett tanszakon több alkalommal 

tartottunk szülői értekezletet, ahol a 

versenyek fellépések megbeszélése is 

megtörtént. 

Minden kolléga a szülőkkel egyeztetve 

igény szerint fogadó órákat is tartott. 

Nem kívánt 

intézkedést 

 

ADATSZOLGÁLTATÁS 
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KIR- tanulói adatok 

 

 

 

3 óra Kuruczné Parragh 

Ildikó 

 

 

Az művészeti iskola valamennyi 

tanulójának adatai pontosan felvezetésre 

kerültek a KIR-be. Egyeztek a 

tanulólétszám és az adatok az 

csoportnaplókkal. 

Nem kívánt 

intézkedést 

SZAKMAI MŰKÖDÉS 

Óra/foglalkozások 

látogatása, 

megbeszélése 

kb. össz 

30 óra 

Minden 

művészetis 

pedagógus: 

Cs. Horváth Judit 

Poroszlay Éva 

Molnár Éva 

Szikora Gyöngyi 

Teleki Mária 

 

A félév során minden kolléga óráját, egyesekét 

több alkalommal látogattam hosszabb rövidebb 

időtartamban. A Kollégák jó kapcsolatot építettek 

ki a növendékekkel. Magas fokú szakmai hozzá 

értésükkel, innovatív motivációjukkal képesek 

voltak felkelteni és megtartani a tanulók 

figyelmét. Hatékonyan használják a 

kommunikáció eszközeit. Birtokában vannak a 

szakterületi, szakmódszertani ismereteknek. Jól 

tervezett, szervezett és vezetett tanítási órákat 

láttam. A kitűzött célok reálisak, a helyi 

tantervnek, a tanulók adottságainak, 

képességeinek megfelelőek voltak. Kollégáim 

egyre gyakrabban használnak IKT eszközöket. A 

2017/18-as tanévtől interaktív tábla is segíti a 

korszerű munkát, mellyel az óravezetés még 

színesebbé vált. Valamennyi órát megfelelő 

értékelés zárt.  Tanácsot, javaslatot csak ritkán 

kellet adni az óravezetéssel kapcsolatban. 

Megbesz

élés, 

értékelés, 

dokumen

táció 

Pályázatok 20 óra  Jelenleg nincs aktív pályázatunk, de keressük a 

lehetőségeket 

 

Tervezések, 

beszámolási 

kötelezettség, 

tanmenet, munkaterv, 

beszámolók 

100 óra Minden 

művészetis 

pedagógus: 

Cs. Horváth Judit 

Poroszlay Éva 

Molnár Éva 

Szikora Gyöngyi 

Teleki Mária  

A művészeti képzés tanmeneteit a kollégák a 

pedagógiai programban meghatározottak szerint 

készítették el a 2019/20-as tanévben beindított 

tanszakok és évfolyamoknak megfelelően. 

A tanmenetek ellenőrzése a munkaközösség 

vezető által is megtörtént.  

A képző és iparművészeti ág tanszakainak 

tanmenetei tartalmazzák az egyes 

foglalkozásokon fejleszthető, és fejlesztendő 

kompetenciaterületeket és kompetenciákat is.       

A munkaközösség tanév kezdetén elkészítette az 

éves munkatervet, valamint a félévi munkáról a 

beszámolót. 

Kisebb 

hiányoss

ágok 

javíttatás

a  

Utóellen

őrzés 

TANÜGY 

Adminisztráció 110  óra Minden 

művészetis 

pedagógus:  

A tanév eleji és végi adminisztráció ellenőrzése: 

anyakönyvek, naplók megnyitása, tűz és 

balesetvédelmi jegyzőkönyvek, ellenőrzők, 

Felszólít

ás a 

hibák 

javítására 
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Cs. Horváth Judit 

Poroszlay Éva 

Molnár Éva 

Szikora Gyöngyi 

Teleki Mária 

bizonyítványok 

Havi rendszerességgel került ellenőrzésre a 

tanügyi dokumentumok vezetése.  

A leírt kisebb adminisztrációs hiányosságok  

javítása rövid határidőn belül megtörtént. 

hiányoss

ágok 

pótlására 

szóban és 

írásban. 

Utóellen

őrzés 

Tanulói balesetek 

jegyzőkönyvei és 

nyilvántartások 

2 óra Művészeti iskola 

pedagógusainak 

balesetvédelmi és 

tűzvédelmi 

oktatásának 

ellenőrzése 

A balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás minden 

művészeti csoportban az első foglalkozásokon 

megtörtént. Az oktatáson való részvétel 

igazolásaként minden tanuló aláírta a 

jegyzőkönyvet. A később beiratkozó tanulók is 

részesültek tűz- és balesetvédelmi oktatásban, 

melyről a pedagógusok jegyzőkönyvet 

készítettek. 

Nem 

kívánt 

intézkedé

st 

 

Jogviszonnyal 

kapcsolatos döntések, 

tájékoztatási 

követelmények 

10 óra Kuruczné Parragh 

Ildikó 

 

Az iskolába jelentkező tanulók szülei megkapták 

a határozatokat a felvételről, valamint a térítési és 

tandíj összegének megállapításáról. 

Nem 

kívánt 

intézkedé

st 

 

GAZDÁLKODÁS, VAGYONVÉDELEM 

Térítési, tandíj 

befizetése a művészeti 

iskolában 

50 óra Kuruczné Parragh 

Ildikó 

- művészeti iskolai 

térítési díj 

befizetése 

A művészeti iskolában minden tanuló befizette a 

térítési díjat és tandíjat. A szülők a tanárok 

szóbeli, írásbeli, majd a vezetői írásbeli felszólítás 

után gyakran megvárják a személyes, vezetői 

telefonos felszólítást, ami nagyban hátráltatja 

munkánkat. Volt néhány tanuló az idén is, akitől 

nagyon nehezen tudtuk beszedni a díjat. 

Értesítés 

szóban, 

írásban 

Szülők 

megkeres

ése 

telefonon 

 

Munkaközösség vezetői ellenőrzések: 

ellenőrzés területe 

ellenőrzésre 

fordított idő 

összesen 

ellenőrzött személy 

neve (pedagógus/ 

NOKS/ egyéb) 

az ellenőrzés tapasztalata 

(röviden) 

a 

megtett intézkedések 

az ellenőrzést 

követően 

 

Pontos órakezdés 

10 óra 
Minden művészetis 

pedagógus 

A kollégák az ellenőrzések 

alkalmával mindig pontosan 

kezdtek. 

 

Nem kívánt 

intézkedést 

Félévi,/ év végi 

osztályzatok lezárása 

 

3 óra 

Minden művészetis 

pedagógus 

Az osztályzatok beírása 

hiánytalanul és pontosan 

megtörtént 

Nem kívánt 

intézkedést 

Ellenőrzők kitöltése 5 óra 
Minden művészetis 

Rendben voltak az adatok Az félév során 

folyamatos betekintés 
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Óralátogatások 

 

15 óra 

pedagógus A kollégák magas szakmai 

színvonalon dolgoznak 

az órák menetébe 

Bizonyítványok év 

eleji összegyűjtése / 

év végi kitöltése 

 

 

50 óra 

Minden művészetis 

pedagógus 

Nem minden bizonyítvány 

került az irattárba a kijelölt 

határidőre 

Többszöri ellenőrzés 

elvégzése 

Félévi, évközi, év 

végi kiállítások 

rendezése 

 

1 hét 

A képző-iparművészeti 

tanszakokon dolgozó 

kollégák 

Minden kolléga rendben 

kiállította növendékei munkáit. 

 

Nem kívánt 

intézkedést 

 

Beszámolók 

elkészítése 

 

20 óra 

 

Minden művészetis 

pedagógus 

A kollégák elkészítették a kért 

beszámolókat, melyben 

elemezték a csoportokkal 

végzett munkát. 

Nehezen érkeztek be a 

tanszaki anyagok, de 

egyszeri felszólításra 

megtörtént. 

 

II. Személyiség-és közösségfejlesztés 

A művészeti képzés alapvető célja és feladata a személyiség és közösségfejlesztés, amit 

óráinkon maradéktalanul sikerült megvalósítanunk. A személyiség és közösségfejlesztés, 

alappillérei, és kiemelt erősségei a művészetoktatásnak. A mai elembertelenedett, felgyorsult, 

felszínes világunkban, amikor az odafigyelés, a dicséret, a mások meghallgatása idő 

hiányában szinte eltűnőben van a napi rutinból, az önmagunkra fordítható idő végletesen 

lerövidült, nagyon nagy szükség van a stresszoldásra, elcsendesedésre. Művészeti óráinkon az 

alkotói csendben, a másokkal együtt alkotás megnyugtató idilljében a gyerekek feltöltődnek, 

csoportokká, kis közösségekké válnak, ami pajzsként védheti őket az egyre inkább rájuk 

nehezedő külső negatív hatásoktól, a stressztől. A karantén idején mindez érzékelhetően 

nagyobb hangsúlyt kapott, mint eddig. 

Az órák témái rendszeresen visszautalnak az önismeretre, annak fejlesztésére, a ”ki vagyok 

én?” kérdés megválaszolására. A személyiség ismerete, fejlesztése, az önmegismerés 

megtapasztalása nélkül a pályaválasztás előtt álló korosztály nem tud felelősségteljesen 

dönteni jövője felől, ezért meg kell ragadni minden lehetőséget, hogy a gyermekek jobban 

megismerhessék saját magukat. 

Nemcsak tanítványaink személyiségének és közösségének fejlesztése fontos feladatunk. Csak 

úgy tudjuk ezt jól megtenni, ha magunk is dolgozunk a magunk kis közösségein, a magunk 

személyiségén. Tanév kezdetén és félévzáráskor egy fagylalt, majd egy süti mellett 

megtartottuk a VM’Café foglalkozását. Főként szakmai feladatok kerültek jó hangulatban 

átbeszélésre, de az oldott, kellemes légkör kialakítása könnyebbé tette a későbbi munkát. 

Közösen állapítottuk meg, újra hogy jó volt ebben a formában és szellemben találkozni. 

Június 15-e után jó volt újra találkozni. A kollégák a korábbiakban megszokottnál is nagyobb 

egymásra figyeléssel oldották meg a tanév végi feladatokat. 
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II.1. Statisztikai mutatók (osztályozott tanulók, hiányzás) 

2019/2020 tanév  

 

 

A statisztikáról 

A 20 csoportban, 235 tanuló 238 csoporthelyen (három fő két tanszakon) kezdhette meg a 

2019/20-as tanévet. 14 fő más alapfokú művészeti iskolában is részt vesz művészeti (zene, 

tánc) képzésben. Október 1. után 3 fő iratkozott be a képzésbe, és 5 növendék döntött úgy, 

hogy kilép a rendszerből. Egy növendék iskolát váltott, majd visszajött a képzőművészeti 

tanszakra is. A Kréta napló ezt az esetet nem tudta kezelni. (Új naplóoldalt nyitott és 

megkettőzte a tanuló szüleinek adatait, majd nem engedett módosítani.) A többi kimaradó 

növendékek egy része lakcím és iskolaváltás miatt nem tudta folytatni a megkezdett munkát, 

de volt, aki a térítési díj befizetését nem tudta megoldani, ezért kérte kiírását.  

Nincs változás abban, hogy még mindig sokan gondolják „szakkörnek” vagy tanfolyamnak a 

művészeti képzést és felelősségtudat nélkül döntenek hol így, hol úgy. Sok tennivaló van még 

mindig a helyes értelmezés terén. 

Tanév elején úgy gondoltuk, hogy a tavalyihoz hasonló létszámmal indulhatunk, de október 

1-ig sajnos több gyermek jelezte, hogy a tavaszi beiratkozása ellenére nem szeretne részt 

 

Néptánc 

TM 

Balett 

PÉ 

Képzőm. 

MÉ,  

CSHJ, 

SZGY 

Grafika és 

festészet 

CSHJ 

 

Festészet 

CSHJ 

Fém- és 

zománc-

műves 

  MÉ 

Összesen

, 

Átlagok 

Osztályozott tanulók száma összesen: 23 16 86 46 10 50 231 

Október 1. után iratkozott be - - 1 1 - 2 4 

Osztályozatlan tanulók száma 2 1 6 2 - 1 11 

Mulasztás miatt - - - - - - - 

Kimaradás miatt 1 1 6 2        - 1 11 

Egyéb ok 1 - - - - - 1 

Mulasztott órák 45 20 123 54 39 188 469 

Mulasztott napok 11,25 5 30,75 13,5 9,75 47 117,25 

Igazolt napok 11,25 5 30,75 13,5 9,75 47 117,25 

Igazolatlan napok 0 - - - - - - 

mulasztási átlag nap/fő 0,49 0,30 0,36 0,30 0,90 0,94 0,50 
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venni a művészeti képzésben. A kimaradás oka leggyakrabban az egyéb elfoglaltságok 

órarendi ütközése volt, mivel a térítési-, és tandíj összege ebben az évben nem változott 

jelentősen.  

A szülők, tanulók döntései sajnos nem kellőképpen megalapozottak, amikor beiratkoznak, 

nem érzik döntéseik súlyát.  

Az intézményen belüli beiratkozók aránya továbbra is magas. Valószínű a novemberi nyílt 

napnak, a szülői értekezleteken való személyes részt vételnek és a bemutató foglalkozásoknak 

köszönhetően.  

S bár több óvodában ismertettük meg intézményünk képzési lehetőségeit, azok, akik más 

általános iskolába íratják gyermeküket, nem szívesen vállalják a többletterhelést, ami a tanuló 

foglalkozásokra való elhozását illeti. Van egy képzőművészetis csoportunk, akik a Dózsa 

György Általános Iskolából iratkoztak be hozzánk, úgy, hogy a tanszakvezető átmegy értük a 

közeli iskolába.  

Továbbra is feladatunk megtalálni minél több módot arra, hogy a környező iskolák tanulóinak 

nagyobb számban tudjuk bevonni. 

 

 

II.2. Különböző  művészeti területek tanulólétszámai 

Induló művészeti ágak, tanszakok, tanulói létszámok évfolyamonként, tanszakonként (október 

1.) 

Tanszakok 
Előképző Alapfok Továbbképző 

Tanulói 

létszám 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Balett     3 3 5 6     17 

Néptánc   9 8 7   1     25 

Képzőművészeti 19 1 39 12 20        91 

Grafika és festészet      16 14 16     46 

Festészet          6  4 10 

Fém és 

zománcműves 
     12 23 9 5    49 

Évfolyamonként 

összesen: 
19 1 48 20 30 31 42 32 5 6 0 4 238 

 

Táncművészeti ág:     3 csoport 

Képző- és iparművészeti ág: 17 csoport 

Összesen:    20 csoport 
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Az első foglalkozásokon megalakultak a csoportok. November végére tisztázódni látszottak a 

ki és beiratkozások.  

Az ingyenesség szabályozóinak korábbi szigorítása most kezd jelentkezni és kedvezőtlenül 

hatni a tanulói létszámra. Amikor a törvényi változásokat először alkalmazni kellett a már 

„bent lévő” tanulók szülei tisztában voltak azzal, hogy a művészeti képzés mennyire jó 

hatással van gyermekük személyiségfejlődésére, így inkább kifizették a térítési díjat, de nem 

iratkoztak ki a képzésből. Nagyon nehéz azonban meggyőzni azokat, hogy beiratkozzanak, 

akik még nem ismerik a tánc és a vizuális nevelés által nyújtott rengeteg pozitív hatást és 

lehetőséget. Az idén mindössze 91-en vannak a képzőművészeti tanszakosok előképző 1-2, és 

alapfok1-2-3 évfolyamokon. Ennek oka lehet az is, hogy szeptemberben a Vénkerti Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában tavalyelőtt és tavaly is már csak 3 első osztály indult, 

nem túl magas létszámokkal és tudjuk azt is, hogy a 6 évesek létszáma városi szinten 

mélyponton van. Reméltük, hogy az új törvényi rendelkezés, miszerint szeptemberben minden 

6 évesnek iskolába kell mennie jótékony hatással lesz a művészeti képzés létszámára. A 

COVID-19 után csak a csodában bízhatunk, bár mindent megtettünk, hogy biztosítsuk a 

beiratkozás lehetőségét. (classroom értesítés, osztályfőnökök bevonása, e-mail értesítés, 

reklámvideók készítése, facebook megjelenés, pedagógus és más munkatársak bevonása, 

honlapon való tájékoztatás, online és személyes beiratkozás lehetőségének biztosítása, e-mail 

cím nyitása a beiratkozáshoz, telefonos tájékoztatás,….)  

 

II.3. Tehetséggondozás 

A művészeti képzés alapvető célja és feladata azoknak a tanulóknak a tehetséggondozása, 

akik a tánc, és a képzőművészetek területén valamilyen szinten tehetségesnek mutatkoznak.   

Kiemelkedő tehetségek ebben a tanévben nem mutatkoztak, de vannak a festészet tanszakon 

végtelenül szorgalmas, tanulni és alkotni vágyó ügyes, tehetségüket olykor megvillantó 

növendékek. Ők az online térben még inkább megmutatkoztak. A négy záróvizsgás nagylány 

szenzációs anyaggal lepte meg a vizsgabizottságot. 

Ebben a tanévben is átadtuk „Az év ifjú művésze” díjat.  Az elismerést Kiss Kata festészet 

tanszakos növendékünk kapta, aki az idén záróvizsgával fejezte be tanulmányait. 

Tanulmányai alatt nagyon sok díjat, kiemelkedő versenyeredmény hozott a Vénkert AMI-nak. 

Novemberben a városi tehetséggondozó program munkaközösségének összejövetelén vett 

részt Poroszlay Éva és Csukásné Horváth Judit kolléganő. A városi tehetséggondozó 

képzőművészeti foglalkozások novemberben kezdődtek el, az 5. osztályos gyerekeknek, heti 

egy alkalommal vettek részt Csukásné Horváth Judit óráin. A Vénkerti tehetséggondozó 

munkaközösség vezetője Tóth Éva óralátogatáson győződött meg arról, hogy az itt végzett 

munka színvonalas, érdekes, kreativitást fejlesztő. A tehetséggondozó program tánc 

moduljának keretében Poroszlay Éva kolléganő a tanév második felében kezdi kurzusait.  

Az AMI képzése nagyban járul hozzá munkájával, hogy „Kiválóra minősített 

tehetségpont”ként tartsák számon a Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát. 

II.4. Különleges bánásmód – esélyegyenlőség 
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Foglalkozásainkon növendékeink a művészet eszközeit használva kapnak különleges egyéni 

bánásmódot kompetenciáik fejlődéséhez. A differenciálás a képességek szerinti egyéni 

foglalkozás minden tanszakon kiemelt feladat. A viszonylag alacsony csoportlétszámok 

nagyban járulnak hozzá, hogy tanulóinkkal egyéni bánásmódot valósítsunk meg (erről 

kollégáink is beszámolnak tanszaki beszámolóikban). Reméljük, ez eredményeinkben is 

tükröződik majd. 

Ahogy évek alatt egyre bonyolultabbá válik a világ, a családi viszonyok instabillá, az emberi 

kapcsolatok felszínessé, egye inkább úgy érezzük, hogy évről évre nagyobb szükség van a 

művészet gyógyító erejére.  

A csoportjaink nagy részét már nem csak a tehetséges gyerekek teszik ki, de az általános 

iskolai képzésben nehezen kezelhető BTM-es (14fő), SNI-s (3fő), problémás, változó és 

rossz magaviseletű gyerekek is a művészetis csoportjainkban vannak. A művészet 

gyógyító erejét azonban naponta megtapasztaljuk. (HH és HHH 8 fő) 

Csukásné Horváth Judit kolléganő a művészetterápiai képzésen szerzett művészetterápiás 

fejlesztő-foglalkoztató képesítést, melyet a továbbképzési program keretében az intézmény is 

támogatott. A művészetterápia képzésen tanultakat, tapasztalatait rendszeresen és sikeresen 

építi be óráiba. Az óráin gyakran relaxációs zenére, alkotói csendben dolgoznak növendékei 

és az önismeret, önkifejezést fokozottan fejlesztő, kiemelő témákat is feldolgoznak. 

Az online oktatásban teljes mértékben megvalósult az egyéni foglalkoztatás, ahogy ezt a 

kollégák a tanszaki beszámolókban is leírták. Sokkal nehezebb feladat volt azonban a távolból 

instruálni növendékeinket.  

 

II.5. A tanulás tanítása 

A vizualitás az emberek többségénél óriási szerepet játszik a tanulásban. Képzőművészeti 

foglakozásainkon a vizuális emlékezet fejlesztésével, a táncok tanulásakor a mozdulatsorok 

rögzítése során a gyerekek tanulási stratégiájának és az emlékezet fejlesztéséhez járulunk 

hozzá. 

II.6. Szociális kompetencia-fejlesztés 

A művészeti képzés minden területén fontos és folyamatosan megvalósul a szokások, minták, 

attitűdök, meggyőződések, készségek, ismeretek sokaságának elsajátítása.  A szociális 

kompetencia fejlődése az egyéni szociális értékrend erősödése, a kreativitás növekedése révén 

is megvalósul. A kreativitás elengedhetetlen az improvizációhoz a néptánc és a balett 

foglalkozásokon, de nélküle nem születnek győztes pályamunkák sem. A foglalkozásokon a 

különböző korosztályok együtt alkotása a másikról való gondoskodásra, a segítség nyújtására 

napi szinten ad lehetőséget.  

 

II.7. Tanulói közösségek együttműködése; DÖK 

A DÖK fotópályázat begyűjtésében és értékelésében működtünk együtt a diákszervezettel.  

A DÖK által megszervezett papírgyűjtés anyagából sok, számunkra értékes, jól használható 

papírhulladékot, sőt művészeti témájú könyveket, folyóiratokat is kapunk.  
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A pályázatfigyelés során a DÖK számára hasznos, munkájukba beilleszthető pályázatok 

átadásával, ismertetésével segítjük a működést.  

 

II.8. Környezettudatos nevelés – (Ökoiskola) 

A művészeti képzésben a környezettudatos nevelés a képző- és iparművészeti tanszakokon 

valósul meg leginkább azáltal, hogy takarékos anyagfelhasználásra ösztönözzük 

növendékeinket, valamint gyűjtünk minden újrafelhasználható anyagot, amiből gyermekeink 

fantáziája és a kreativitása új értékeket hozhat létre. Gyakran pályázunk természeti témájú 

versenyekre ahol elengedhetetlen, hogy a pályamunkák elkészítése előtt és megalkotása 

közben megismerjék a bennünket körülvevő természetet. Modelljeink sokszor a természetből 

származnak, s tanulmányozásuk során, szépségük felismerésekor közelebb kerülnek hozzá, 

megértik összetettségét, védelmének fontosságát. Ebben a tanévben is vettünk részt olyan 

pályázatokon, amelyek a természettudatosságról, természet szeretetéről, tiszteletéről 

késztettek alkotásra.  

Az intézmény ökoiskolai programjának megvalósításához aktívan járultunk hozzá. 

(gyógynövényes könyv) 

 

II.9. Egészségtudatos nevelés 

Az egészségtudatos nevelés leginkább a néptánc és balett tanszakon valósul meg. 

Növendékeink hamar felismerik, hogy a mozgás szabadsága, a tánc egy egészségesebb, 

esztétikusabb testet eredményez. Fellépések alkalmával példát mutatnak diáktársaiknak.  

A rajzpályázatok gyakran választanak az egészséggel kapcsolatos témákat. Ilyenkor 

szükséges jól előkészíteni, „kibeszélni” a témát, hogy kellő tárgyi tudás birtokában és kellő 

motivációval készüljenek el a pályamunkák. 

III. Eredmények 

III.1. Tanulmányi mutatók 

 Néptánc 

TM 

Balett 

PÉ 

Képzőm. 

MÉ,  

CSHJ, 

SZGY 

Grafika és 

festészet 

CSHJ 

 

Festészet 

CSHJ 

Fém- és 

zománc-

műves  MÉ 

Összesen, 

Átlagok 

Szorgalom átlag 5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 5,0 4,99 

Példás 23 16 86 45 10 50 230 

Jó - - - 1 - - 1 

Változó - - - - - - - 

Főtárgy átlaga 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Jeles (5) 23 16 68 46 10 50 231 

Jó     (4) - -  - - -  

Közepes  (3) - 
- - - - - - 
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III.2. Versenyeredmények; tanulói pályázatok eredményei 

Esemény megnevezése 

(időpontja) 

Területi hatálya 

(országos, 

megyei, városi, 

nemzetközi) 

Típus 

(verseny fesztivál, 

kiállítás egyéb) 

Résztvevő, versenyző, eredmény felkészítő  

2019. november 26.  

A Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóság által szervezett, „80 

éves a Debreceni Nagyerdő” 

című rajzpályázat 

 

országos 

 

 

alkotó-

pályázat 

3. helyezés: Puskás Petra 

 

Felkészítő tanár: Cs. Horváth Judit 

2019. november 30. (szombat) 

A Nemzeti Művelődési Intézet 

NKFT által rendezett 

 XVIII. Hajdú-Bihar Megyei 

Moderntánc Találkozó 

Balmazújváros 

 

országos 
minősítő 

verseny 

KIEMELT ARANY minősítés:  

C. Green-F.Brown:  

„Vízcseppek nélkül” 

Bíró Nóra Anna,  Csatáry Hanna 

Krisztina, Cseke Liliána, Dóka Petra, 

Fodor Tímea, Gábor Ilka Emma, 

Jóna Franciska D, Keczán Flóra, 

Kondor Gréta Virág, Lévai Amira 

Dorka, Menyhárt Anna Léna, 

Mészáros Dóra, Nagy Hanna 

Szidónia, Porcsin Anna Viola, 

Szilágyi Dóra, Tovtin Veronika 

Felkészítő tanár: Poroszlay Éva 

Elégséges (2) - 
- - - - - - 

Kiválóan teljesített - 
- 18 - - - 18 

Jól teljesített - 
- - - - - - 

Megfelelően telj. - 
- - - - - - 

Tantárgyi dicséretek 

száma összesen  
- 

- - -  -  

Főtárgy  - 
- - -  -  

Kötelező tárgy  - 
- - -  -  

Kitűnő tanulók sz. 23 16 86 45 10 50 230 

 Szintfelmérő vizsgák    

  (új belépőknél) 
10 - 34 13 - 10 67 

Különbözeti vizsgák 

száma  
- - 16 - - 5 21 

Művészeti alapvizsgák  1 6 - 12 - 9 28 

Művészeti záróvizsgák  - - - - 4 - 4 

mulasztási átlag nap/fő 0,49 0,30 0,36 0,30 0,90 0,94 0,50 
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Esemény megnevezése 

(időpontja) 

Területi hatálya 

(országos, 

megyei, városi, 

nemzetközi) 

Típus 

(verseny fesztivál, 

kiállítás egyéb) 

Résztvevő, versenyző, eredmény felkészítő  

2019. november 30. (szombat) 

A Nemzeti Művelődési Intézet 

NKFT által rendezett 

 XVIII. Hajdú-Bihar Megyei 

Moderntánc Találkozó 

Balmazújváros 

 

megyei 
minősítő 

verseny 

 ARANY minősítés:  

„Shakira – Hakuna Matata” 

Bíró Nóra Anna,  Csatáry Hanna 

Krisztina, Cseke Liliána, Dóka Petra, 

Fodor Tímea, Gábor Ilka Emma, 

Jóna Franciska D, Keczán Flóra, 

Kondor Gréta Virág, Lévai Amira 

Dorka, Menyhárt Anna Léna, 

Mészáros Dóra, Nagy Hanna 

Szidónia, Porcsin Anna Viola, 

Szilágyi Dóra, Tovtin Veronika 

Felkészítő tanár: Poroszlay Éva 

2019. november 22. 

A „Benedek versenyek” 

alkalmából meghirdetett 

rajzverseny 

városi rajzpályázat 

2. helyezés: Nótin Zita 

Felkészítő tanárok: Molnár Éva  

2019. december 10. 

az EMMI és az OH által kiírt 

„A Szent Korona és a magyar 

koronázási jelvények” című 

művészeti versenyén 

országos 
művészeti 

verseny 

19 dicsérő oklevél: Zádor Liza, 

Szászi Gréta, Kecskés Ákos, Dóka 

Gergő, Fejes-Tóth Boglárka, Kiss 

Kat, Fanta Júlia, Zeke Bálint, kovács 

Alexandra Mária, Magyar Mirjána, 

Barilla Adrienn, Végh Eszter, Nagy 

Barnabás, Pereki Szimonetta Leila, 

Tánczos Boglárka, Kiss Gábor Azár, 

Nagy Zsófia, Dóra, Gombos Réka, 

Nyári Anikó Csilla 

Felkészítő tanárok:  

Cs. Horváth Judit és Molnár Éva 

2019. december 14.  

A Debreceni Kazinczy Ferenc 

Általános Iskola és AMI Megyei 

Komplex Verseny 

 „Az időjárás ezer 

arca”rajzpályázat 

megyei rajzpályázat 
Különdíj: Tisza Lilla 

Felkészítő tanár: Cs. Horváth Judit 

2020.március 10. 

Bethlen Gábor Gimnázium, 

országos 
képzőművé-

szeti verseny 

Különdíj: Menyhárt Tímea 8.o. 

Felkészítő tanár: Molnár Éva 
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Esemény megnevezése 

(időpontja) 

Területi hatálya 

(országos, 

megyei, városi, 

nemzetközi) 

Típus 

(verseny fesztivál, 

kiállítás egyéb) 

Résztvevő, versenyző, eredmény felkészítő  

Általános Iskola, Óvoda és AMI 

„Bethlen Művészeti Fesztivál” 

Nyíregyháza 

Képzőművészeti verseny 

2020. március 

„Éna képben” a Vénkerti 

Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola digitális 

Minősítő Rajzpályázata 

 

megyei rajzpályázat 

Kiemelt arany: 9 növendék 

Arany minősítés: 115 növendék 

Ezüst minősítés: 11 növendék 

Bronz minősítés: 7 növendék 

Felkészítő tanárok:  

Cs. Horváth Judit, Molnár Éva és 

Szikora Gyöngyi 

2020. március 15. 

Szepes Gyula Művelődési 

Központ Érd 1848/49-es 

forradalom és szabadságharc 

tiszteletére meghirdetett 

rajzpályázat 

országos rajzpályázat 
Különdíj: Fejes-Tóth Boglárka 

Felkészítő tanár: Molnár Éva 

2020. április 

 A Debreceni Tankerület 

pszichológus 

munkaközösségének 

rajzpályázata (Versényi Anna 

szervezésében) 

„COVIDáman nagycsaládban” 

városi rajzpályázat 

1. helyezés: Kovács Boglárka 

Felkészítő tanár: Cs. Horváth 

Judit 

2020. Rajzpályázat a 

„Klímaváltozás 2020” 

témakörében 

városi rajzpályázat 

Középiskola:  

1. Kiss Réka  

2. Marincsák Zsanett  

3. Dobos Gergely 

Felkészítő tanár: Cs. Horváth Judit 

2020. Rajzpályázat a 

„Klímaváltozás” témakörében 
városi rajzpályázat 

Felső tagozat: 

3. Puskás Petra Felkészítő tanár: 

Cs. Horváth Judit 

 

Összesítés:  
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Verseny 

szintje 

Díjazott 

(külön-

díj 

fődíj)  

Kie-

melt 

dicsé-

ret 

I. 

hely 

II. 

hely 

III. 

hely 

ARANY,Kiemelt 

arany minősítés 

EZÜST 

min. 

BRONZ 

min. 

Dicsérő 

oklevél 

Versenyszinten-

két összesen 

Nemzetközi 

verseny 
       

 
 - 

Országos 

verseny 
2        19 21 

Megyei 

verseny 
1    1 126 11 

7 
 146 

Városi 

verseny 
  2 2 2   

 
 6 

Összesen:         3  2 2 3 126 11 7 19 175 

 

Összesen: A 2019/20-as tanévben 152 rangos megyei és városi elismerés, valamint 21 

országos szintű dicsérő oklevél az eddigi mérlegünk. Ezen eredmények mindegyike a 

művészetis pedagógusok által végzett lelkiismeretes és minőségi munkának köszönhető. 

Ez a korábban megszokott eredményeknél számszerűen kevesebb. Ennek egyik oka a 

koronavírus miatt elmaradt versenyek, de nagyban hátráltatja a pályázati tevékenységet az 

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 216/679 RENDELETE 

(GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény 16.§-a szerinti tájékoztatási kötelezettség is. A pályázás, versenyzés, 

a dokumentumok szülőkkel való kitöltése, postázása, szkennelve küldése nagyon sok időt 

vesz igénybe. A versenyeken, pályázatokon begyűjtött pozitív visszajelzések a tanév utolsó 

negyedében is nagyon fontosak lettek volna tanítványaink kitartása, szakmai fejlődése, 

önbizalmának növelése szempontjából. 

A versenyeztetés a jövőben is kiemelt és folyamatos feladatunk.  

Észrevételünk azonban, hogy az utóbbi években egyre inkább jellemző, hogy a pályázatok 

meghirdetői, nem értékelik rangsorolással a beérkező munkákat, így fordul elő, hogy több 

apró tárgyjutalommal díjazott, vagy „kiállítói elismerés” születik. Olykor egyszerűen a 

Facebook látogatóira bízzák a jutalmazottak névsorának kialakulását, ezáltal erősen sérül a 

szakmaiság, illetve a maghirdetett verseny hitelessége. Ha a szervezők a versenykiírásban 

feltüntetik, igyekszünk az elismert szakmai zsűrivel rendelkező versenyeket, pályázatokat 

választani.  

 

Az alapfokú művészeti iskolai intézményegységben negyedszer került kiírásra, „Az év ifjú 

művésze díj”.  Ezzel a díjjal azokat a művészetis növendékeinket jutalmaztuk, akik 

kiemelkedő tehetségükkel, kitartó szorgalmukkal, kiváló versenyeredményeikkel iskolánk jó 

hírnevét öregbítették a tanév során, mindezzel példát mutatva társaiknak.  

2020-ban a díjat Kiss Kata – festészet tanszakos növendékünk kapta. 
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Kata a díjat kitartó, szorgalmáért, rengeteg kiváló versenyeredményéért, a művészetek iránti 

példamutató alázatosságáért, a festészet, és a grafika, területén megmutatkozó kimagasló 

tehetségéért,  érdemelte ki. Művészetek iránti érdeklődése, kitartása, rátermettsége példa 

értékű minden művészetisünk számára. Művésztanárunk Cs. Horváth Judit tizenegy éven át 

segítette Kata tehetségének kibontakozását, akinek tervei között szerepel, hogy érettségi után 

művészeti egyetemre jelentkezik majd.   Tanára: Cs. Horváth Judit 

 

Pályakövetés 

Februárban tervezzük meghívni egy kötetlen beszélgetésre, volt Vénkertis és néptáncos 

tanítványunkat Borbély Sára Barbarát, akiről az utóbbi években egyre több Jó hírt hallunk, s 

ezért példaképként állíthatjuk jelenlegi növendékeink elé. (Néptáncos sikerek a DNE-ben, 

színházi fellépések, sikeres spanyol nyelvvizsga, a Fazekas Mihály Gimnázium tanulójaként 

kiváló tanulmányi eredmények és remek emberi tulajdonságok. Sári szívesen jár vissza 

fellépéseinkre, ahol segít a kicsi néptáncosainknak színpadképessé válni.)   

 

 

Újra büszkék lehettünk volt néptáncos tanítványunkra, Fekete Bencére, (néptáncművész, 

tánckari szólista, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes tagja) Bencének a tánc világnapján a 

Magyar Táncművészek Szövetsége, „Az évad legjobb férfi táncosa” díjat adományozta 

néptánc kategóriában.  

Forrás: https://papageno.hu/intermezzo/2020/04/muveszeket-dijaztak-a-tanc-vilganapja-

alkalmabol/ 

 
 

 

III.3. Az intézmény középiskolában továbbtanuló diákjainak félévi eredményei 

Bár sok diákunk tanul tovább művészeti irányultságú középfokú intézményben, sajnos róluk 

hivatalos visszajelzést nem kapunk. Olykor visszalátogatnak mestereikhez és szívesen 

beszélnek fejlődésükről, terveikről, céljaikról. 

 

IV. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

IV. 1. Szakmai munkaközösségek, munkacsoportok tevékenysége, együttműködése 

Ebben a tanévben is igen jó az együttműködés, iskolánk más munkaközösségeivel.  

Kollégáink a magyar-történelem munkaközösséggel az ’56-os kiállítás felrakásában, és az 

ünnepi műsorok megvalósításában működtek együtt. A táncbetétek betanításával és a 

színvonalas dekoráció megtervezésében vették ki részüket. Januárban a történelem verseny 

előzetes feladatának elkészítésében nyújtottak segítséget a művészeti iskolás tanulók. „Az 

Árpád-kor története” című, beadandó kisfüzetre rajzot készítettek a koronázási jelvényekről, 

valamint tűzzománc technikával elkészített „pecséttel” fogták össze.  

Februárban Borbélyné Gonda Ildikó (viselettárosunk) a március 15-ei ünnepséghez varrt 

dekorációt, majd mivel a műsort nagyközönség előtt előadni nem lehetett videóra vette az 

elkészült előadást melyet tanulóink a tantermekben, kis közösségekben tudtak megtekinteni. 

 

https://papageno.hu/intermezzo/2020/04/muveszeket-dijaztak-a-tanc-vilganapja-alkalmabol/
https://papageno.hu/intermezzo/2020/04/muveszeket-dijaztak-a-tanc-vilganapja-alkalmabol/
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IV.2. Nevelőtestületi belső tudás-megosztás 

A nevelőtestületi belső-tudásmegosztás az eddig megtartott munkaközösségi foglalkozáson 

valósult meg.  

IV.3. Gyakornokok mentorálása  

A művészeti képzés területén nem releváns a minősítési rendszer fogalomalkotásában, 

Vénkerti AMI oktatásába újként  belépő Teleki Mária mesterokleveles néptáncpadagógus  

kolléganő  klasszikus mentorálása, segítése a pedagógusok, a munkaközösség vezető, és az 

intézményegység-vezető részéről is folyamatos volt. Úgy tapasztaljuk, hogy ezáltal 

beilleszkedése könnyebbé vált és munkájáról is elismeréssel nyilatkozhatunk. 

IV.4. Együttműködés az Intézményi Tanáccsal  

Az Intézményi Tanáccsal együttműködésre nem került sor. 

 

 IV.5. A szülői szervezet és az intézmény együttműködése  

Az intézmény szülői szervezetének munkájában a művészeti iskolás tanulók hozzátartozói is 

részt vesznek, akik szükség esetén képviselik a művészeti iskolai intézményegység érdekeit. 

A művészetis diákok szüleivel az együttműködés napi szinten valósul meg. A szülők 

munkaszüneti napokon is hozzák a fellépésekre, versenyekre a gyerekeket, valamint a 

jelmezek, a kiegészítők megvarrásában, beszerzésében is szívesen nyújtanak segítséget. 

Tanáraink a szülői értekezleteken kívül telefonon és facebook-on is tarják a szülőkkel a 

kapcsolatot. 

V. Az intézmény külső kapcsolatai  

V.1. Együttműködés a város intézményeivel 

Külső partnerekkel 

Együttműködési szerződést kötve a Sinay Miklós Utcai Óvodával állunk szoros kapcsolatban.  

Az intézményegység-vezető mesterprogramja szerint az óvodások heti egy alkalommal 

kóstolnak bele a művészeti ágakba, hogy megismerve azokat, valamint tanárainkat, iskolánkat 

a közeljövőben nagyobb számban iratkozzanak be a Vénkerti AMI-ba. 

Pedagógiai programunk vezető gondolata, hogy művészeteket értő és kedvelő kreatív, önálló 

gondolkodású, érdeklődő fiatalokat neveljünk, ezáltal minden debreceni kulturális 

intézménynek nevelünk értő partnereket, látogatókat, nézőket, közönséget. 

Ennek szellemében diákjainkkal aktív látogatói vagyunk a város kulturális intézményei által 

rendezett programoknak, képzőművészeti pályázatoknak, versenyeknek.  

Cs. Horváth Judit kolléganőnk évek óta rendszeresen látogatja  tanítványaival a város kiállító 

tereit. Tanév elején a MODEM „Csontváry természete „című kiállítását nézték meg 3 

csoporttal.  
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Folyamatosan tartjuk és építjük a kapcsolatot a környékbeli óvodákkal és általános iskolákkal, 

(Dózsa György Általános Iskola, Ibolya Utcai Általános Iskola, Lilla Téri Általános Iskola, 

Hatvani István Általános Iskola) leginkább a beiskolázás céljával és időszakában. A felsorolt 

iskolák intézményvezetőivel felvettem a kapcsolatot és az iskolákba a pótbeiratkozás 

időszakában plakátokat küldtünk ki, melyeken tájékoztattuk a gyerekeket, a pedagógusokat és 

a szülőket a Vénkerti AMI művészeti képzésének lehetőségeiről. 

 

Iskolaválasztást segítő szülői értekezletre hívtak bennünket a Hajó Utcai Óvodába, ahol 

tájékoztattuk a szülőket az alapfokú művészeti oktatás lehetőségéről, hasznosságáról, és 

feltételrendszeréről. Tervezzük a többi partneróvodába is ellátogatni a tájékoztatás végett. 

Partneróvodáink: Sinay Miklós Utcai Óvoda, Arany János Óvoda (volt Hajó Utcai Óvoda), 

Thaly Kálmán Utcai Óvoda, Lehel Utcai Óvoda, Jerikó Utcai Óvoda, Ifjúság Utcai Óvoda, 

Bartók-Babits Utcai Óvoda. 

 

Papp Irén Katalin a Karácsonyi „Kézműves bemutató” megszervezésekor több a városban 

alkotó, dolgozó népi kismesterségeket életben tartó kézműves mesterrel vette fel a 

kapcsolatot. 

A koronavírussal kapcsolatosan bevezetett intézkedések jelentősen hátráltatták a korábban 

gyakorolt kapcsolattartási szokásainkat. 

 

 

 

 

 

 

V.2. Közös szakmai feladatvállalás hazai intézményekkel 

Esemény megnevezése 

(időpontja) 

Területi 

hatálya 

 

Típusa 

(verseny 

fesztivál, kiállítás 

egyéb) 

Részvétel típusa 

(versenyző, résztvevő, meghívott, 

díszvendég) 

2019.augusztus 20. 

„Debreceni Virágkarnevál” 

Karneváléj rendezvény - DMK 

városi 

(nemzet

közi) 

Fellépés 

Balett-tanszakos növendékek 

Felkészítő Poroszlay Éva 

 

Debreceni Csokonai Színház  városi Fellépés 

Csatáty Hanna - balett 

tanszakos növendékünk több 

darabban kapott táncos 

gyerekszerepet 

Balettmestere: Poroszlay Éva 

 

DMK Újkert Nevelési Központ városi együttműködő „Légy üdvözölve 
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Esemény megnevezése 

(időpontja) 

Területi 

hatálya 

 

Típusa 

(verseny 

fesztivál, kiállítás 

egyéb) 

Részvétel típusa 

(versenyző, résztvevő, meghívott, 

díszvendég) 

2019.augusztus 20. 

„Debreceni Virágkarnevál” 

Karneváléj rendezvény - DMK 

városi 

(nemzet

közi) 

Fellépés 

Balett-tanszakos növendékek 

Felkészítő Poroszlay Éva 

 

„Légy üdvözölve Magyarország 

dicsősége” című kiállítás 

Magyarország dicsősége” 

című kiállítás a Fészek 

Galériában 

Bobonkáné Papp Antónia,  

volt tűzzománc tanárunk 

közreműködésével 

DMK Újkert Nevelési Központ 

Helytörténeti séta a Vénkertben 
városi együttműködő 

Szabó Katalin és Nyúl Imre 

vezetésével a „Vénkerti 

történelem” darabjainak 

megtekintése iskolánkban 

 

V.3. Együttműködés civil szervezetekkel 

Iskolánk alapítványával az együttműködés folyamatos. Ebben a tanévben még nem kaptunk 

segítséget az alapítványtól munkánkhoz. A későbbiekben szeretnénk anyagi segítséget kérni 

néptáncos ruhatárunk bővítéséhez. 

 

V.4. Nemzetközi kapcsolatok 

A művészeti iskola tanulói és pedagógusai részt vesznek és mindenben támogatják az 

intézmény folyamatos és aktuális nemzetközi kapcsolatait. A képző- és iparművészetisek 

munkáikkal, a balett és néptánc tanszakosok fellépéseikkel, műsoraikkal öregbítik iskolánk jó 

hírnevét a határokon túl is.  

A pandémia meghiúsította tanulóink New Brunswickba (USA) szervezett utazását, így a 

művészetis növendékek március 16-ig elkészített ajándékai sem juthattak el a testvériskoláb 

 

 

 

VI. A pedagógiai munka feltételei 

VI.1. Humán erőforrások alakulása 

A 2018/2019-es tanévben 5 pedagógus vesz rész a művészeti oktatásban. 

2 fő teljes óraszámban (Molnár Éva- 24 ó., Csukásné Horváth Judit -22+2ó mk.vez.) 

1 fő iskolánkban, részmunkaidőben, (Szikora Gyöngyi - 16 ó.) 
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2 fő óraadóként (Poroszlay Éva – 4 ó., Teleki Mária– 9 ó) tanít művészeti tárgyakat. 

 

1 fö Borbélyné Gonda Ildikó jelmez és viselettárosi feladatokat lát el a művészei iskolában 

jelentősen megkönnyítve a táncpedagógusok munkáját. A tanév eddig eltelt részében: a 

Virágkarnevál után balettos ruhák beszedése, néptáncos cipők karbantartása, tanévkezdésnél 

néptánc ruhák kiadása, a Katalin napi kisfarsangra, Lucázásra az osztályoknak ruhák kiadása, 

visszaszedése, az aktuális ünnepségekre az aula „felöltöztetése”, a díszítés lebontása. 2019. 

szeptemberéig a jelmezek és kelléke a „kisiskolában” kaptak helyet. A Sinay Miklós utca 4. 

számú telephely bezárása miatt az összes táncruhát és kelléket napokon keresztül egyedül 

költöztette át új helyére a nagyiskolába. A költözés közben megtörtént a viseletek szakszerű 

karbantartása (varrás, gombok pótlása, itt-ott javítgatás, vállfázás, vasalás) ami bizonyára 

meghosszabbítja a táncruhák élettartamát is a kolléganő lelkiismeretes munkájának 

köszönhetően. A félévi vizsgakiállításon való fellépésre nem volt megfelelő méretű és számú 

„pendely”. Kolléganőnk 11 darabot készített az általa és új óraadó néptáncpedagógusunk által 

hozott alapanyagokból. (vászon, gumipertli, cérna) A fellépésre segített a feladatban járatlan a 

szülőknek a viseletek rendbetételében is. Nagy szerencsénk, hogy ennyire szívén viseli, és 

ilyen aktívan segíti a néptánc tanszak működését.  

Borbélyné látja el a Sulibox-szal kapcsolatos tevékenységeket is, valamint készítette a 

személyre szóló, jelenléti íveket, kezelte az iskolagyümölcs” projekt szállítókkal való 

kapcsolattartási feladatait és szükség esetén besegített az adminisztrátoroknak. 

 

VI.2. A pedagógus át- és továbbképzési terv megvalósítása 

A művészeti képzésben dolgozó pedagógusok minden lehetőséget megragadnak, hogy 

tudásukat fejlesszék, az aktuális szakmai kérdésekben tájékozottak legyenek, ill. ismereteiket 

továbbadják a szakma fennmaradása és fejlődése érdekében. 

Cs. Horváth Judit ebben a tanévben befejezte Budapesten a LEA Alapítvány képzését, ahol 

művészetterápiás fejlesztő-foglalkoztató képesítést szerzett. Az ott tanultakat már eddig is 

hasznosította tanóráin. 

Pedagógusaink szakmai fejlődésükért felelősséget érezve több rendezvényen vettek részt és 

kiállításokat is megtekintettek. Állandó látogatói a MODEM, a Kölcsey Központ, a DMK 

Józsai Közösségi Ház, a Halköz Galéria a B24 Galéria és a Sesztina Galéria kiállításainak. 

- MODEM – "Csontváry természete" c. kiállítás 

 - MODEM – „Panel” c. kiállítás 

- Kölcsey Központ – Aktuális kiállítások 

A világjárvány miatt bezárt iskola és kiállítóterek nem engedték gyarapítani ezen felsorolást, 

pedig művészetis kollégáimnak rengeteg terve volt a második félévre. 

VI.3. Pedagógus életpálya-modell, minősítési rendszer  

Elvégeztük az aktuális feladatokat (BECS önértékelés) Pálfalviné Kovács Katalin vezetői 

önértékeléséhez. 

Februárban Szikora Gyöngyi megtartotta a BECS értékeléshez a tanítási órákat, majd 

elkészült és feltöltésre került a kolléganő önértékelése. 
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Pálfalviné Kovács Katalin mesterprogramjának keretében a következő tevékenységek 

valósultak meg. 

Az óvodákban a szülők tájékoztatása egy alkalommal történt meg. Kutatva az érdeklődés 

hiányát, azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a nagycsoportosok szülei nem igénylik a személyes 

tájékoztatást. Az információkat begyűjtik az internetről és határozott elképzeléseik vannak 

gyermekük jövőjét illetően. 

A kérdőívezést az iskola leendő elsősöknek tartott két nyílt napján és iskolakezdési szülői 

értekezletén tudtam pótolni. Az a kérdőív kitöltésére megkértem azokat a szülőket, akik 

iskolánkba látogattak. A kérdőív kitöltése során a szülők cselekedtetve informálódhattak a 

művészeti iskolánkban folytatott képzésről.  

A kérdőívek kiértékelése a tavalyihoz hasonló eredményeket hozott. Lassan nem lep meg, 

hogy mennyire nincsenek tisztában a szülők a művészeti képzés lehetőségeivel, rendszerével, 

emberformáló erejével. Így azen a területen végzett feladatomat még inkább hiánypótlóbbnak 

és szükségesebbnek látom. 

A szomszédos iskolák szeptemberi szülői értekezleteire e-mailben küldtünk tájékoztatást. 

A Mesterpedagógus együttműködési megállapodást keretében a Sinay Miklós utcai Óvodával 

az óvodás tehetségfejlesztő foglalkozások ügyében a kapcsolat felvétele megtörtént. 

Megindult a kapcsolat „korszerűsítése”. Ebben az első megvalósítási évben az óvodások heti 

egy foglalkozás keretében kaptak ízelítőt a művészetiskola lehetőségeiből a szerdai napokon. 

Az óvoda munkarendje, és a különféle fejlesztő foglalkozások miatt több időt nem tudtak 

számunkra biztosítani. Ezekhez az idén is alkalmazkodnunk kellett. A világjárvány miatti 

intézménybezárások miatt a foglalkozások márciustól megszűntek. 

Balett és néptánc tanszakos növendékeink több alkalommal léptek már fel az idén különböző 

iskolai és külső rendezvényeken.  

Balett tanszakon januárban Nyílt órát tartottunk ahová a szülőkön kívül a gyerekek tanítói, 

tanárai is ellátogattak. Néptánc tanszakon a Nyílt órák február második hetében tartottuk meg. 

A hatósugár növelése érdekében honlapunkon küldtünk meghívást rendezvényeinkre, adtunk 

aktuális hírt magunkról.  

A „Gyógyító műhely” ebben a tanévben a hallássérültek iskolájában adott karácsonyi 

műsorral terveztük megvalósítani az intézményen kívül. Ezt azonban a LEP program teljesen 

átrendezte. A 6. évfolyamosok december 19-én csütörtökön, amikorra már meg volt beszélve 

a fellépés város szinten Budapestre utaztak. Balettosaink magját a 6-os korosztály képezi. 

Átszerveztük az iskola gyermeknapi rendezvényére a műsort, amit aztán a pandémia hiúsított 

meg. Cs. Horváth Judit kolléganő nagy sikerrel alkalmazta a művészetterápiás képzésen 

tanultakat foglalkozásain. A tapasztalatunk az, hogy az általános iskolánkban egyre több a 

BTM-es és SNI-s gyermek, így a művészeti képzésbe is többen kerülnek be. Valójában a 

„Gyógyító műhely” megvalósításához ki sem kell lépnünk az intézmény falai közül. Akkor 

végezzük a leghasznosabb munkát, ha a Vénkerti-s gyerekek egyéni fejlesztésével 

foglalkozunk többet. Azt tapasztaljuk, hogy sikeres együttműködést a szülők elismerik, 

értékelik. (Csáki Géza, Bihari Ákos) Bízunk benne, hogy a szülő elmondja majd ismerőseinek 

a pozitív hatást, mindezzel reklámot kifejtve intézményünknek. 

Egy alkalommal küldtem be a megyei napilapba művészeti iskolai hírt, eredményt 

(Moderntánc Fesztivál arany és kiemelt arany minősítés). Sajnos nem jelent meg a Napló 
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oktatási oldalán. Két alkalommal azonban megjelent intézményünk neve, munkája a Hajdú-

Bihari Naplóban. 

      - Hajdú-Bihari Napló - 2019. november 2. (szombat)  

        Helsinkiig motoroztak – Nyugdíjas kollégánk Sólymos József öregbítette jó hírnevünket 

teljesítményével. 

      - Hajdú-Bihari Napló - 2019. november 16. (szombat)  

        A Szent Korona üdvözletére – Kiállítás köszönti a Szent Koronát a Vénkerti Általános 

Iskolában 

- Helytörténeti séta útvonalának egyik célpontja volt intézményünk az itt található 

művészeti alkotások megtekintése végett. Az eseményről a HAON és a DMK 

közösségi oldala is hírt adott. 

https://www.facebook.com/V%C3%A9nkert-102903491189158/?epa=SEARCH_BOX 

http://www.dehir.hu/debrecen/megmasztuk-a-debreceni-szelmalom-tornyat-es-megneztuk-mi-

maradt-az-5-os-villamosbol-fotokkal/2020/02/15/ 

- „Józsai mozaik” címmel nyílt kiállítás a Józsai Közösségi Házban, amelyen 

művésztanárunk Cs. Horváth Judit munkáit is láthattuk. A művészeti iskola grafika- és 

festészet tanszak tanára munkája elismeréseként oklevelet vehetett át Balázs Ákos 

alpolgármestertől.  

DTV Napszemle 2020.02.14. https://www.dehir.hu/dtv/napszemle-2020-02-24/  

Az intézmény honlapján 44 alkalommal jelent meg információ, tájékoztatás, cikk és képes 

beszámoló a művészeti iskolában folyó munkáról, növendékeink kiemelkedő teljesítményéről. 

Az intézményi facebook oldalon is megjelentek az AMI hírei. 

A művészeti csoportok, tanszakok facebook oldalai jól működnek. A pedagógusok, szülők, 

gyerekek, jelmez és viselettárosunk a facebook csoportokban tartanak napi kapcsolatot 

egymással. Ezeken az oldalakon is megtörténik a legfontosabb információk, tájékoztatások 

közlése. (versenyinformációk, díjbefizetés, képek, hiányzás, betegség bejelentése, nyílt óra, 

szülői értekezlet,…) Egyre többen kapcsolódnak be a csoportoldalak működtetésébe. Az 

online oktatás során az AMI is a Google-classroom –ot használta. 

A „Net kiállítás” keretében a félévi és az év végi kiállítási anyag is felkerült a honlapra, így 

bárki otthonról gyönyörködhet növendékeink alkotásaiban. Ezt a kiállítási formát a 

mesterprogram beindulásától kezdtük alkalmazni. Hasznosságát és sikerét mutatja a szülők 

pozitív visszajelzése és az, hogy más debreceni intézmények is átvették az ötletet. 

A műhelyekben meghirdettük „Az év ifjú művésze díj” –at. http://venkerti.hu/galeria/2019-

2020-as-tanev/ev_muvesze/209.html  

Megszerveztük a IV. Vénkerti Minősítő Rajzversenyt. Szerencsére a járvány előtt 

meghirdettük és most vált igazán hasznossá, hogy a lebonyolítás minden mozzanatát a 

virtuális térbe végezzük. (meghirdetés, pályamunkák beküldése, oklevelek, minősítő 

dokumentumok kiküldése) Eredeti célunk az volt, hogy a verseny költségkímélő, 

környezettudatos, és takarékos legyen, most pedig beigazolódott, hogy módszerünkkel 

rendkívüli helyzetben is lebonyolítható. A Vénkerti AMI versenyzői a bizonyítványukkal 

együtt, más intézmények pályázói e-mailben kapták meg okleveleiket. 

Szakmai fejlődésem érdekében a városi bemutatóterek kiállításait látogattam. 

https://www.facebook.com/V%C3%A9nkert-102903491189158/?epa=SEARCH_BOX
http://www.dehir.hu/debrecen/megmasztuk-a-debreceni-szelmalom-tornyat-es-megneztuk-mi-maradt-az-5-os-villamosbol-fotokkal/2020/02/15/
http://www.dehir.hu/debrecen/megmasztuk-a-debreceni-szelmalom-tornyat-es-megneztuk-mi-maradt-az-5-os-villamosbol-fotokkal/2020/02/15/
https://www.dehir.hu/dtv/napszemle-2020-02-24/
http://venkerti.hu/galeria/2019-2020-as-tanev/ev_muvesze/209.html
http://venkerti.hu/galeria/2019-2020-as-tanev/ev_muvesze/209.html
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Megtartottuk az évkezdő és félévi VMcafé foglalkozását, melyen nagyon szívesen vesznek 

részt a  munkaközösség tagjai. Értékeltük eddigi munkánkat, vázoltuk további feladatainkat, 

olyan igazi, kötetlen művészi stílusban, kellemes hangulatban. Az év eleji és az év végi záró 

találkozót külső helyszínen bonyolítottuk.  

A beiratkozási időszak előtt terveztük meghirdetni a „Mini-Mester” óvodás képzőművészeti 

pályázatot. A legügyesebb óvodásokat igyekszünk beszervezni a következő tanévre. 

 

VI.4. Infrastrukturális feltételek 

Nagyon hasznos, hogy a grafika terem az elmúlt évben interaktív táblát kapott és sikerült 

megoldani az internet elérhetőséget. Több órán használták műalkotás elemzéshez, képi 

közléshez sikeresen a kollégák. 

A 121-es és a 123-as termekbe is némileg javult, ami nagyban könnyíti a szemléltetést.  

A 121-es termünkben süllyedés, lejtés alakult ki a terem egyik részében, valamint a 

linóleum nagyon régi, elkopott,  és a függönyök is elöregedtek. Decemberben új függönyök 

vásárlására kaptunk lehetőséget a Tankerülettől. 

A képző és iparművészeti műhelyekben a sok éven át hiányolt tisztasági festés a nyáron 

megtörtént.    

Változatlanul nagyon nagy szükség lenne a Fészek Galéria installációs rendszerének 

cseréjére. A lassan 20 éve használt rendszer elavult, tartozékai elhasználódtak, tönkre mentek. 

A Korona kiállításhoz az Újkert Közösségi Ház legyártatott néhány függesztéket, amelyet 

nagy örömünkre itt hagytak az iskolában, így kiállítási feltételeink javultak. 

 

A kiállító vitrinek is lassan felújításra szorulnak. Több vitrin belső drapériája 

elpiszkolódott és öt (3 régi, 2 újabb) vár üvegezésre. 

Az iparművészeti tanszakokon dolgozó kollégák nagyon fontosnak találják a műhelyek kézi 

szerszámainak folyamatos felújítását, hiszen a diákok minőségi felszereléssel tudnak 

minőségi munkát végezni. A folyamatos fejlesztésre, cserére nagy szükség volna az idei 

tanévben is. 

Táncosaink szeptembertől a nagyiskola 42-43-as, korábban média termében kezdhették meg a 

munkát. A balett terem tükreinek és a táncpadló áthelyezése megtörtént. Egyetlen gondunk, 

hogy a kisiskola bezárásával két tánctermet illetve testnevelés oktatására alkalmas termet 

veszítettünk el. Így az új táncteremben testnevelés órákat is tartanak. Sajnos a felsős diákok 

nem vigyáznak a terem épségére. Szeptembertől többször kellett a balett rudat visszaerősíteni, 

illetve a sínről leszaggatott függönyöket visszarakatni. Júniusban lecseréltük a médiaterem 

sötétítő- és fényáteresztő függönyeit vitrás függönyökre, melyek az alsó ablakelemekre lettek 

rögzítve. Ezáltal a felső ablakszárnyak nyitása, a szellőztetés könnyebbé vált. 

A viselettárat 11 pendellyel bővítettük Borbélyné Gonda Ildikó viselettárosunk és Teleki 

Mária néptánc tanárunk összefogásával és felajánlásából (vászon anyag, gumiszalag, cérna)  
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Az viselettár kialakításához vastag falú vascsöveket kértünk a tankerülettől, melyre a 

viseleteket szerettük volna vállfázni. A tartóállványok elkészültek, de sajnos olyan gyenge 

minőségű keresztrudakat kaptunk, melyet 5-6 szoknya is meghajlított. A rögzítésére kapott, 

fémet utánzó műanyag tartó a felrakáskor azonnal eltört. A helyzet megoldása folyamatban 

van. 

Művészetis leltárunkban volt egy hibás motoros fazekas korong, melyet karbantartó 

munkatársainknak (Kiss Csaba és Kovács József) sikerült működőképessé tenni. A következő 

tanévben Szikora Gyöngyi kolléganő színesíteni tudja foglakozásait a korongozás 

kipróbálásával. 

 

VI.5. Pályázatok 

VI. 5. 1. Európai Uniós pályázatok 

Jelenleg nincs aktuális Európai Uniós pályázatunk.  

TÁMOP 3.1.4. B-13/1-2013-0001 

  „Köznevelés az iskolában” című projekt - fenntartási időszak (4. éve) 

 

 „A KLIK a szakmai eredményesség növelése érdekében írta ki a Mentoráló intézményi 

pályázatot. A kiválasztott pályamunkák valós pedagógiai problémákra nyújtanak hatékony 

megoldási javaslatot.”  

Módszertani innováció modul, mentoráló műhely célja a legjobb nevelési-oktatási módszerek 

elterjesztése.  Az általunk megvalósított program hiánypótlónak is tekinthető, hiszen az 

óvoda-iskola zökkenőmentes átmenetét sajátságosan segíti a képzőművészet eszközeivel. 

A Sinay Miklós utcai Óvodával aláírt együttműködési megállapodást mindenképpen 

gyümölcsözőnek találjuk, hiszen bővülhet, gazdagodhat az óvoda-iskola kapcsolata, erősödhet 

a hatékony együttműködés, megvalósulhat a zökkenőmentes átmenet az iskolába, távlati célok 

nyílhatnak a gyermekek előtt a képzőművészet területén. 

Az eddig elért eredményeink között tudhatjuk a 6-7 éves korosztály képzőművészeti 

tehetségfejlesztésének bemutatását, az adaptációba bevont kollégák oktató-nevelő 

munkájának újragondolását, nyitott befogadó szemléletváltást. A következő időszak feladata 

lesz hangsúlyt fektetni az óvodás tehetségfejlesztésre. 

Megkeresés, más intézmény részéről a „Jó gyakorlatok” átvételére nem történt. 

 

VI. 5. 1. 2. Hazai pályázatok        

Jelenleg nem veszünk rész hazai pályázatban. 

VII. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a 

pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való 

megfelelés 

A pedagógiai programban megfogalmazott intézményi elvárásokat, a tanmenetekben 

tervezetteknek megfelelően teljesítettük. 
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Összegzés 

Fő feladataink megvalósulása a művészeti iskolában a 2019-2020-as tanév munkaterve, 3.1. 

alapján 

Kitűzött feladat, cél: Megvalósulás 

A helyi tanterv felmenő rendszerű 

bevezetésének folytatása (új az Alapfok 

/hetedik évfolyamon) 

Minden tantárgyból elkészítettük a 

tanmeneteket az új helyi tantervünknek 

megfelelően. 

Tanulóink versenyeztetése,  Még a COVID-19 miatti bezárás után is részt 

vettek növendékeink rajzpályázatokon. 

Minősítő rajzverseny szervezése, Megszerveztük, az online térben 

lebonyolítottuk. 

A külső megmutatkozás lehetőségének 

bővítése, 

Jelentősen hátráltatta a pandémia miatti 

korlátozás. 

Hatékony reklámtevékenység a tanulói 

létszám megtartása érdekében 

Ennyi tájékoztatást, reklámcélú hordozó 

anyagot még sohasem készítettünk, mint az 

idén. 

Bekacsolódás az Öko-iskola cím 

megvalósításának programjába 

környezettudatos anyagfelhasználás, 

Sikerült megvalósítani teljes mértékben. 

Részvétel a témahetek programjaiban A feladatokban alkalmazkodtunk a témahét 

arculatához. 

A pedagógusok digitális kompetenciájának 

fejlesztése 

Ebben a pontban pozitívumként hatott a 

járvány, hiszen tanáraink jelentős fejlődést 

mutattak az online oktatás során. 

Tanulók motivációjának növelése Folyamatosan megtörtént. 

 

A képző- és iparművészeti tanszakok feladatai hozzásegítették a tanulókat a külvilág tudatos 

érzékeléséhez, tanulmányozásához, valamint a belső látás és a képzelet finomításához, 

tudatosításához. Figyelembe véve az életkori sajátosságokat; a tanulók érdeklődésére, a 

kézműves hagyományokra, valamint a klasszikus és kortárs képző– és iparművészeti, 

médiaművészeti értékekre építve gyarapítottuk ismereteiket, alakítottuk készségeiket. A 

táncművészeti oktatásban elvégzett feladatok fejlesztették a gyerekek mozgáskultúráját, testi-

lelki állóképességét, kapcsolatteremtő képességét, hozzájárultak ahhoz, hogy egészséges, 

erős, jó tartású, jó mozgású, a táncot értő és szerető, boldog felnőttekké válhassanak.  

A művészeti óráink nagymértékben elősegítették a tanulók személyiségfejlődését és 

tehetségük gondozását, miközben elindulhattak a művészetek iránt érdeklődő, értő 

közönséggé válás útján. Célunk, hogy tovább folytassuk a megkezdett munkát, hogy 

megfeleljünk a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak, és hogy a mai hyper 

gyorsasággal változó világunkban maradéktalanul megvalósítsuk pedagógiai programunkban 

megfogalmazott intézményi céljainkat.  
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Kollégáimmal lelkiismeretes és eredményes munkát végeztünk a tanév során. Kitűzött 

céljainkat a világjárvány ellenére is nagyrészt sikerült megvalósítanunk. 

 

A jövőben is kiemelt feladatainknak tekintjük az intézmény menedzselését, amely az alábbi 

részfeladatok segítségével tervezünk megvalósítani:  

- Aktív kapcsolattartás a környező óvodákkal,    

- Ovis fejlesztő foglalkozások a tanulói létszám megtartása, növelése érdekében 

- Sokoldalú korszerű, hatékony reklámtevékenység,  

- Média megjelenés,  

- A külső megmutatkozás lehetőségének bővítése,  

- A tanulóink versenyeztetése,  

- Megyei minősítő rajzverseny szervezése,  

- „Mini-Mester” városi ovis rajzverseny szervezése 

- A modern tánc tanszak beindításának engedélyeztetése, az oktatás feltételeinek 

megteremtése. 

 

A moderntánc tanszak beindítására 2019. novemberében kértünk engedélyt, amit a Debreceni 

Tankerület támogatott, azonban 2020. június 9-én értesítést kaptunk, hogy a Klebersberg 

Intézményfenntartó Központ nem engedélyezi az innovációt. Nagy elkeseredéssel vettük 

tudomásul a döntést, hiszen rengeteg munkát fektettünk be a világjárvány idején, hogy 

beindíthassuk a tanszakot. Nagyon lelkesek voltunk és helyi viszonyokat, érdeklődést ismerve 

indokoltnak láttuk a váltást, hiszen a klasszikus táncműfajokra jelentősen csökkent az 

érdeklődés. A jelenlegi néptánc és balett tanszak tanulói létszáma zuhanórepülésben csökken. 

A balett és néptánc tanszakra évek óta rendkívül nehezen találunk megfelelő végzettségű 

táncpedagógust. A következő tanévben újra kérelmezni fogjuk, a moderntánc tanszak 

beindításának lehetőségét. 

Művészetis munkatársaimmal valljuk és hisszük, hogy a művészeti képzésnek sokkal nagyobb 

szerepet kellene betöltenie egy egészséges lelkületű a jövőnemzedék nevelésében, hiszen 

 

„ …a művészeti tevékenységek önmagukban is örömet okoznak, függetlenül az 

eredménytől.”  

(Girija Kaimal) 

 

Debrecen, 2020. június 15. 

 

 

Pálfalviné Kovács Katalin 

intézményegység-vezető 


