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I. Helyzetelemzés 
 

I.2. Tárgyi feltételek 
 

Az intézmény tárgyi feltételei a minőségi pedagógiai munkához megfelelő. Tárgyi 

feltételeinket 4 forrásból biztosítjuk: 

- A 2011. szeptember 1-jén történt fenntartóváltást követően – az önkormányzat és a Szeged-

Csanádi Egyházmegye között kötött közoktatási megállapodása alapján – a korábbi iskola 

használatában lévő eszközök az egyházi iskola használatába kerültek. 

- Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2011 óta is segíti az iskola működését (pl. tanév végi 

jutalomkönyvek vásárlásában nyújt anyagi segítséget, tanulmányi versenyekhez biztosít 

ingyenes utaztatást, stb.). 

- Az iskola a fenntartó által biztosított működési költségből oldja meg a szükséges beszerzéseket. 

- Pályázati forrásokból vásárolt eszközök is kerültek az iskola tulajdonába. 

 

A tételes tárgyi eszközök listája az iskola leltárában olvasható. 
 

I.2. Személyi feltételek 
 

I.2.1. Pedagógus álláshelyek száma 

 

Az iskola pedagógus álláshelyeinek száma: 26 
 

I.2.2. Pedagógusok száma 

 

A pedagógusok álláshelyét 29 fő töltötte be (23 teljes állású, 2 részmunkaidős és 4 óraadó). 
 

I.2.3. Tanév közbeni fluktuáció és okai 

 

Személyi változás a tanítási év alatt nem történt. 
 

I.2.4. Technikai dolgozók száma 

 

1 gazdasági vezető/iskolatitkár áll az iskola alkalmazásában teljes állásban, 1 karbantartó teljes 

állásban, 3 takarító teljes állásban, 2 takarító részmunkaidőben, 1 rendszergazda 

részmunkaidőben. 
 

I.2.4.1. Oktatást segítő munkakörben dolgozók száma 

 

A technikai dolgozók közül a gazdasági vezető/iskolatitkár és a rendszergazda számít oktatást 

segítő munkatársnak. 
 

I.3. Tanulókra vonatkozó adatok 
 

I.3.1. Tanulói létszám alakulása (év eleji, év végi) 
 

 2019. szeptember 1. 2020. június 15. 

általános iskola 220 216 

művészeti iskola 79 83 
 

 

I.3.2. Napközis tanulószobai létszám alakulása (tanév eleji, tanév végi) 
 

2019. szeptember 1. 2020. június 15. 

123 123 
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I.3.3. Ismétlések, bukások száma és okai 
 

Iskolánk történetének ez a második tanítási éve, amikor nem volt tantárgyi bukás, így 

augusztusban javítóvizsgát sem szervezünk. 

 

I.3.4. Osztály- és tantárgyi átlagok 
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1.                                     

2. 4,15 4,37   4,67   4,67         5,00 4,89   4,89 5,00 4,74   4,71 

3. 4,10 4,80   4,35   4,35         4,95 4,70   4,85 5,00 4,80   4,65 

4/a 4,12 4,24 4,06 4,12   4,41         5,00 4,47   4,94 5,00 4,71   4,53 

4/b 4,61 4,55 4,50 4,61   4,55         4,83 4,72   4,94 4,83 4,72   4,69 

5. 3,88 4,00 3,88 3,82 4,59 3,88         4,82 4,65 3,94 4,65 5,00 4,82 4,18 4,31 

6. 3,74 4,22 4,22 3,96 4,65 4,57         5,00 4,91 4,43 5,00 4,91 4,70   4,50 

7/a 4,36 4,47 4,31 4,36 4,89   4,47 4,57 4,31 4,26 5,00 4,84 4,68 4,73 5,00 5,00   4,61 

7/b 3,95 4,29 4,10 3,76 4,86   4,38 4,48 3,90 3,86 5,00 4,71 4,48 4,90 4,95 4,87   4,43 

8/a 3,69 3,81 3,81 3,50 3,75   3,91 4,00 3,56 3,56 5,00 4,63 4,81   4,67 4,69   4,10 

8/b 3,80 3,93 3,93 3,80 4,20   3,93 4,06 3,60 3,80 4,93 4,86 4,80   4,86 4,66   4,22 

Isk. 4,04 4,27 4,10 4,10 4,49 4,41 4,17 4,28 3,84 3,87 4,95 4,74 4,52 4,86 4,92 4,77 4,18 4,47 

 

I.3.5. Magatartás- és szorgalomátlagok 
 

Magatartás Szorgalom 

5 4 3 2 5 4 3 2 

17 5 1 0 19 2 2 0 

12 15 0 0 17 9 1 0 

17 3 0 0 17 3 0 0 

7 10 0 0 7 7 3 0 

16 2 0 0 13 5 0 0 

9 7 0 0 7 7 2 0 

18 4 1 0 16 5 2 0 

16 3 0 0 13 3 3 0 

13 8 0 0 9 11 1 0 

13 3 0 0 8 5 3 0 

13 2 0 0 7 6 2 0 

151 62 2 0 133 63 19 0 

 

I.3.6. Igazolt és igazolatlan mulasztások száma alsó és felső tagozaton 
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1. 23 916 0 41,63  
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2. 27 662 0 24,51  

3. 20 523 0 26,15  

4/a 17 482 0 28,35  

4/b 18 449 0 24,94  

5. 17 519 0 28,83  

6. 23 976 0 42,43  

7/a 19 799 0 42,03  

7/b 21 603 0 28,71  

8/a 16 683 0 42,69  

8/b 15 615 0 41,00  

Iskola 216 7227 0 33,75  

 

I.3.7. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 
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1. 23 0 0  

2. 27 0 1  

3. 20 0 1  

4/a 17 0 0  

4/b 18 0 0  

5. 17 0 1  

6. 23 0 1  

7/a 19 0 0  

7/b 21 0 0  

8/a 16 0 0  

8/b 15 0 1  

Iskola 216 0 5  

 

I.3.8. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma 

 

Két tanulónk (8/a és 8/b – 1-1 fő) került ebbe a kategóriába a tanév végén. 

A Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ a következő értékelést küldte iskolánknak 2019. április 

29-én a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 

alapján: 

 

„Az Önök intézménye, feladatellátási helyei, illetve az Oktatási Hivatal 

illetékes pedagógiai oktatási központja által az informatikai rendszerbe rögzített adatok 

alapján - figyelemmel a Korm. rendelet 26/A. § (3) bekezdésében foglaltakra - a 2019/2020. 

tanév első féléve vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatjuk. 

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

szinten: 113 főből 1 fő (0,9 %) 

A köznevelési statisztika alapján a 2019/2020. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. 

évfolyamokon): 113 fő 

A 2019/2020. tanév első félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 1 fő (a 

tanulók 0,9 %-a) 

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú 

nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 1 fő (a 

tanulók 0,9 %-a) 
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A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy tanév alatt 1,1 

mértékben romlott: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a) 

Az illetékes Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ értékelése a 2019/2020. tanév első félévére 

vonatkozóan: 

Az adatszolgáltatással érintett (001) feladatellátási hely szerepel az Oktatási Hivatal pozitív 

iskolalistáján – jobb eredményt értek el, mint az tanulóik családi háttere alapján várható 

volna (hátránykiegyenlítés) 8. évfolyamon, matematika területen. A rögzített adatok alapján 

sem intézményi szintű, sem külső beavatkozásra nincs szükség.” 

 

I.3.9. Sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulók 

száma 
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1. 23 3 1  

2. 27 1 1  

3. 20 1 2  

4/a 17 1 1  

4/b 18 1 0  

5. 17 1 1  

6. 23 3 3  

7/a 19 1 0  

7/b 21 0 1  

8/a 16 1 1  

8/b 15 2 0  

Iskola 216 15 11  

 

I.3.10. Egyéni tanrendű tanulók és tanulói jogviszonyt szüneteltetők száma 

 

Iskolánk 1. és 5. évfolyamára jár 1-1 egyéni tanrendű tanuló, mindketten egészségi állapotuk 

miatt vesznek részt ebben a tanítási formában. 

 

I.3.11. Fegyelmi ügyek 
 

Az idei tanévben iskolánkban olyan cselekedet nem történt, amely fegyelmi tárgyalást vagy 

igazgatói figyelmeztetést vont volna maga után.  
 

I.3.12. Belső mérések és azok tapasztalatai 

 

A tanulók ellenőrzése, mérése és értékelése a Pedagógiai programban, valamint a Helyi 

tantervben leírtak szerint történik. Ezen felül további – a végzett munka színvonalára vonatkozó 

– méréseket is végeztünk intézményünkben.  

 

1. Logopédiai vizsgálat 

 

Ebben a tanévben Jakab Edit logopédus minden elsős kisdiákot felmért. A felsőbb 

évfolyamokon a pedagógusok által jelzett tanulók vizsgálatát végezte el. 

Komplex nyelvi felmérést végzett: a beszéd percepciós és produkciós vizsgálatával. 

A mérés fajtái: 



 8 

• Beszédszervi állapot és artikuláció 

• Hallási figyelem, auditív memória, a hangok differenciáló készségének   

• Auditív észlelés és beszédmegértés 

• Szeriális felfogás és kivitelezés 

• Nyelvi fejlettség vizsgálata 

Az utolsó hónapok körülményei megnehezítették a logopédiai fejlesztést, bár az utolsó két 

hétben gyakoroltak, és lehetett tájékozódni az elsősök fejlődéséről. 

Szeptembertől az 1. évfolyamban 8 tanuló vett részt a foglalkozásokon. Év végére hárman 

tünetmentesek, négyen további fejlesztést igényelnek, egynél még automatizálják a tanult 

hangokat. Minden tanuló esetében elengedhetetlen az utánkövetés. 

A tanév elején a 2. osztályosok közül megvizsgálta az előző évről további fejlesztésre 

szorulókat. Közülük 4 tanuló járt heti rendszerességgel márciusig, 5 tanuló pedig automatizálás 

és utánkövetés céljából kéthetente. Az utóbbiak most már tünetmentesek. A 3.-4. osztályból 1 

tanuló járt beszédtechnikai fejlesztésre, 4 pedig automatizálásra, utánkövetésre. Ők már jövőre 

nem vesznek részt a foglalkozásokon. 

 

2. Angol vizsga 

 

Mérfalvi Zsuzsa és Varga Krisztina szaktanárok vezetésével ebben a tanévben is megszerveztük 

helyi angol vizsgánkat, mely a rendkívüli helyzetre való tekintettel – az országos idegen nyelvi 

mérés elmaradása miatt – csak félévkor, a végzős tanulók számára került megrendezésre belső 

bizottság előtt. A 8. évfolyam minden tanulója félévkor tett belső bizottság előtti szóbeli vizsgát 

a 20 előre kiadott tételből. Ez az Európai Referenciakeret ún. A2 Alapszintjének (Waystage) 

felel meg.  

A 2019/2020-as tanév I. félévben (2019. január 13-15.) a végzős szóbeli vizsgaeredmények a 

következők voltak: 

Évfolyam 
Osztálylétszám 

(fő) 

Szóbeli vizsgát 

tett (fő) 

Átlageredmény 

(szóbeli) 

Nem érte el a 

60%-ot (fő) 

8. a 

osztály 
16 16 77% 3 

8. b 

osztály 
15 15 78% 1 

 

Egy másik kimutatás nyelvi csoportok szerinti bontásban: 

 

Nyelvi csoport Létszám Vizsgaátlaga (%) Vizsgaátlaga (érdemjegy) 

8. kezdő csoport 17 64 3,4 

8. haladó csoport 14 95 4,9 

 

A tanulók 87%-a elérte a minimumszintet, vagyis a 60%-ot. 

 

I.3.13. Jövő évi első osztályosok száma 
 

A 2020/2021. nevelési évre a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola első évfolyamába 42 tanulót írattak be. Külön öröm, hogy a zsombói Nefelejcs 

Katolikus Óvoda valamennyi ballagója a mi intézményünkben kezdi meg iskolás éveit. 

A leendő elsősök beiratkozásához kapcsolódó programok közül sajnos több is elmaradt a 

járványhelyzet miatt. A valós szülői értekezlet helyett az első tanítók online mutatkoztak be a 

szülőknek az iskola honlapján keresztül. Maga a beiratkozás – a törvényi előírásoknak 

megfelelően – előre egyeztetett időpontokban, a gyermekek jelenléte nélkül történt. 

Június végén kerül megrendezésre az óvodai ballagás, melyen a gyermekek és a leendő tanítók 

végre élőben találkozhatnak egymással, ezzel is segítve az óvoda-iskola közötti átmenet 
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zökkenőmentességét. Iskolánk augusztus végén szervezi meg a nyári tábort külön a kicsiknek, 

ahol remek alkalom nyílik majd arra, hogy megismerkedjenek egymással az osztálytársak, 

pedagógusok. 
 

I.4. A középiskolai felvételi tapasztalatok, felvett tanulók száma 
 

I.4.1. Középiskolai továbbtanulási mutatók 

 

Az idei évben minden tanulónk felvételt nyert középiskolába a normál időkeretben, senkinek 

nem kellett a pótfelvételi eljárásra készülnie. Tanulóink jól mérték fel képességeiket, mert a 

harmincegy tanulóból huszonhármat az első helyen, két tanulót a második helyen, egy tanulót 

a harmadik helyen, három tanulót a negyedik helyen, egy tanulót az ötödik helyen, egy tanulót 

a hatodik helyen megjelölt középiskolába vettek fel. 

 

Tanulóink a következő középiskolákban folytathatják tanulmányaikat: 

 

helység intézmény neve tagozat, szakmacsoport 

felvett 

tanulók 

száma 

egyházi fenntartású intézmény 

Szeged 

Szent Benedek Általános Iskola, 

Középiskola, Alapfokú Művészeti 

Iskola és Kollégium 

Informatika 2 

Dugonics András Piarista 

Gimnázium 
Angol tagozat 1 

Szegedi Baptista Középiskola Általános gimnázium 1 

állami fenntartású intézmények 

Szeged 

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium 

Humán és idegennyelvi 

orientáció 
1 

Matematika-angol orientáció 1 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 
1 

Természettudományos 

orientáció 
1 

Speciális angol tagozat 1 

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti 

Gimnázium 

Arany János Tehetséggondozó 

Program 
2 

SZTE Kossuth Zsuzsa 

Szakgimnázium és Szakközépiskola 

Egészségügy 2 

Kreatív kultúra és művészet 

(divat-, jelmez- és 

díszlettervező) 

1 

Szegedi SZC Kőrösy József 

Közgazdasági Szakgimnázium 

Közgazdasági ágazat, üzleti 

orientáció 
2 

közgazdasági ágazat, 

informatika orientáció 
1 

Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági 

és Informatikai Szakgimnáziuma 
Közgazdaság ágazat 1 
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SZTE Gyakorló Gimnázium és 

Általános Iskola 

Magyar-francia  1 

biológia-fizika-kémia 

orientáció 
2 

Szabad Waldorf Általános Iskola és 

Gimnázium, Alapfokú Művészeti 

Iskola 

Gimnázium 1 

Szegedi SZC Krúdy Gyula 

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 

Turisztikai Szakgimnáziuma és 

Szakképző Iskolája 

Kereskedelem-marketing, 

üzleti adminisztráció 

szakmacsoport 

1 

Szegedi SZC Gábor Dénes 

Szakgimnázium és Szakközépiskola 
Informatika 1 

Eötvös József Gimnázium Testnevelés tagozat 2 

Tömörkény István Gimnázium és 

Művészeti Szakgimnázium 
Általános tagozat 1 

Szegedi SZC VedresI stván 

Építőipari Szakgimnáziuma 
nyelvi előkészítő tagozat 1 

Makó 
Galamb József Mezőgazdasági 

Szakgimnázium és Szakközépiskola 
Mezőgazdasági gépész 1 

Ásotthalom 

Bedő Albert Erdészeti 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium 

gazda (lovász szakirány) 1 

Mórahalom 
Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi 

Szakképző Iskolája 
Informatika ágazat 1 
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I.4.2. A középiskolába felvételt nyert tanulók eredményeiről szóló visszajelzések 

 

Végzett tanulóink a maguk által választott középiskolában folytatják tanulmányaikat. 
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Konkrét, jegyeket is tartalmazó visszajelzést csak néhány esetben kapott az iskola, kizárólag a 

Tömörkény István Gimnáziumból. Ezen értesítésekből és a személyes beszámolók szerint is, 

melyeket régi növendékeinktől vagy szüleiktől kaptunk, megállapíthatjuk, hogy a gyerekek 

bárhol is tanultak tovább, minden középfokú iskolatípusban megállták a helyüket. 

Természetesen néhány jegynyi visszaesés tapasztalható volt azoknál, akik Szeged legerősebb 

középiskoláiban tanulnak tovább, de szinte valamennyien vissza tudták küzdeni magukat, amint 

alkalmazkodtak az új követelményekhez. Továbbtanuló diákjaink nagy számban vissza-

visszajárnak iskolánkba, és jó tanulmányi eredményekről számolnak be, nincsenek különösebb 

nehézségeik a beilleszkedéssel és szívesen mesélnek volt tanáraiknak ottani életükről, 

eredményeikről, aminek nagyon örülünk. A középiskolák elvégzése után jellemzően el tudnak 

helyezkedni valamilyen általuk választott munkakörben, mely gyakran nem a képzettségük 

irányába mutat, de ugyanígy jellemző a felsőfokú tanulmányokat folytatókra is, hogy gyakran 

váltanak profilt a középiskola után. 

 

I.4.3. Kiemelkedő tanulói teljesítmények, versenyeredmények 

 

Általános iskola: 

 

Osztály Versenyző Megnevezés Helyezés Felkészítő 

1. Urbán Katalin Területi Szavalóverseny különdíj Kovács Mariann 

1. Kovács Boglárka 
Tombácz mesemondó 

verseny 
1. Kovács Mariann 

1. Urbán Katalin 
Tombácz versmondó 

verseny 
2. Kovács Mariann 

1. Czékus Alíz 
Tombácz versmondó 

verseny 
különdíj Kovács Mariann 

1. Urbán Katalin 
Tombácz vers- és 

mesemondó verseny 
2. Kovács Mariann 

1. Kovács Boglárka 
Tombácz vers- és 

mesemondó verseny 
1. Kovács Mariann 

1. Czékus Alíz 
Tombácz vers- és 

mesemondó verseny 
különdíj Kovács Mariann 

2. Törteli Bence 
Bendegúz Nyelvész 

Verseny 
országos döntő Kerekes Judit 

2. Törteli Bence 
Tombácz vers- és 

mesemondó verseny 
1. Kerekes Judit 

2. Kálmán-Tari Nóra 
Tombácz vers- és 

mesemondó verseny 
3. Kerekes Judit 

2. Nagyapáti Dorka 
Tombácz vers- és 

mesemondó verseny 
3. Kerekes Judit 
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3. Pálfi Levente 
Pangea Matematika 

Verseny 
5. 

Földiné Fülöp 

Katalin 

3. Hajlik Vince 
Tombácz vers- és 

mesemondó verseny 
1. 

Földiné Fülöp 

Katalin 

3. Hajda Kincső Virág 
Tombácz vers- és 

mesemondó verseny 
2. 

Földiné Fülöp 

Katalin 

3. Orosz Bella 
Tombácz vers- és 

mesemondó verseny 
3. 

Földiné Fülöp 

Katalin 

3. Meszlényi Johanna 
Tombácz vers- és 

mesemondó verseny 
2. 

Földiné Fülöp 

Katalin 

3. Kertész Dorina 
Tombácz vers- és 

mesemondó verseny 
különdíj 

Földiné Fülöp 

Katalin 

4.a Török Márton 
Pangea Matematika 

Verseny 
3. Becherer Anikó 

4.a Gyuris Luca Területi Szavalóverseny különdíj Becherer Anikó 

4.a Gyuris Luca 
Tombácz vers- és 

mesemondó verseny 
2. Becherer Anikó 

4.a Szűcs Attila 
Tombácz vers- és 

mesemondó verseny 
1. Becherer Anikó 

4.a Balogh Dávid 
Tombácz vers- és 

mesemondó verseny 
különdíj Becherer Anikó 

4.b Tóth Emma Területi Szavalóverseny 1. Soós Róbertné 

4.b Zsizsik Luca 
Zrínyi Megyei Matematika 

Verseny 
17. Soós Róbertné 

4.b Mihálffy Lujza Andrea 
Tombácz vers- és 

mesemondó verseny 
1. Soós Róbertné 

4.b Kondás Réka 
Tombácz vers- és 

mesemondó verseny 
3. Soós Róbertné 

4.b Tóth András 
Tombácz vers- és 

mesemondó verseny 
2. Soós Róbertné 

4.b Rácz Dávid 
Tombácz vers- és 

mesemondó verseny 
3. Soós Róbertné 

4.b Rigó Szonja Liza 
Tombácz vers- és 

mesemondó verseny 
különdíj Soós Róbertné 
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6. Móra Máté 

Gothard Jenő Országos 

Online Csillagászati 

Vetélkedő 

2. Tóth Andrea 

7.b Fábián Polett 
Kulin György Országos 

Csillagászati Verseny 
5. Tóth Andrea 

7.b Mangó Martina Málna 
Kulin György Országos 

Csillagászati Verseny 
5. Tóth Andrea 

7.b Gyuris Enikő Egyházi Népénekverseny 1. Lázár János 

8.a 
Kovács-Hegedűs 

Viktória 
Agycsavaró Verseny 2. 

Dobóné Veres 

Renáta 

8.a 
Kovács-Hegedűs 

Viktória 

Bolyai Matematika 

Verseny 
10. 

Dobóné Veres 

Renáta 

8.a Masa Bence 
Bolyai Matematika 

Verseny 
10. 

Dobóné Veres 

Renáta 

8.a Tolmacsov Máté 
Bolyai Matematika 

Verseny 
10. 

Dobóné Veres 

Renáta 

8.a Bakó Bálint 
Bolyai Matematika 

Verseny 
10. 

Dobóné Veres 

Renáta 

8.a 
Kovács-Hegedűs 

Viktória 

Zrínyi Megyei Matematika 

Verseny 
55. 

Dobóné Veres 

Renáta 

8.a 
Kovács-Hegedűs 

Viktória 

Pangea Matematika 

Verseny 
9. 

Dobóné Veres 

Renáta 

8.a Tóth Gabriella Dóra 
Bolyai Matematika 

Verseny 
29. 

Dobóné Veres 

Renáta 

8.b Korsós Jázmin 
Kulin György Országos 

Csillagászati Verseny 
5. Tóth Andrea 

8.b Kálmán Patrícia 
Bolyai Matematika 

Verseny 
29. 

Dobóné Veres 

Renáta 

8.b Kálmán Virág 
Bolyai Matematika 

Verseny 
29. 

Dobóné Veres 

Renáta 

8.b Monostori Péter 
Bolyai Matematika 

Verseny 
29. 

Dobóné Veres 

Renáta 
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Művészeti iskola: 

 

A versenyre való felkészülés fontos része a művészeti nevelésnek. Célt ad annak a 

növendéknek, aki egyébként nem tudná megmondani, hogy miért foglalkozik zenével, 

képzőművészettel. Minden tanévben készülünk ezekre az alkalmakra. A zenei versenyek 

általában tavasszal vannak, ezeket a járvány most sajnos eltörölte, néhány versenyen azért 

mégis sikerült megmutatkoznunk: 

 

Időpont Verseny neve Jellege Résztvevő Eredmény 

2019.09.27. Életre kelt 

hangszerek 

helyi, Zsombó Zsizsik Luca 1. hely 

2019.09.27. Életre kelt 

hangszerek 

helyi, Zsombó Kis Lívia Detti 2. hely 

2019.09.27. Életre kelt 

hangszerek 

helyi, Zsombó Szűcs Lilla 3. hely 

2019.09.27. Életre kelt 

hangszerek 

helyi, Zsombó Kovács-

Hegedűs 

Viktória 

1. hely 

2019.09.27. Életre kelt 

hangszerek 

helyi, Zsombó Veres Zsófia 

Szonja 

2. hely 

2019.09.27. Életre kelt 

hangszerek 

helyi, Zsombó Szunyog Milán 3. hely 

2019.11.11. Wartburg vára 

Szent Erzsébet 

korában 

térségi, 

Mórahalom 

Zsizsik Luca 1. hely 

2019.11.11. Wartburg vára 

Szent Erzsébet 

korában 

térségi, 

Mórahalom 

Gábor Inez 3. hely 

2019.11.11. Wartburg vára 

Szent Erzsébet 

korában 

térségi, 

Mórahalom 

Kovács-

Hegedűs Zsófia 

3. hely 

2019.11.13. X. Egyházi 

Népénekverseny 

országos, 

Szentes 

Gyuris Enikő 1. hely 

2020.01.20. Parafrázis 2020. 

országos 

festészeti 

verseny 

országos Zsizsik Luca elődöntőbe 

jutott 

 

II. Pedagógiai munka jellemzése és értékelése a holisztikus 

egészségmodell alapján 
 

II.1. Kiemelt nevelési feladatok megvalósulása 
 

A tanév idei mottója: mottó: „A beszűkült tudós mit csinál? Egymás mellé pakolgatja a 

megszerzett információtéglákat, és nem jön rá, hogy ezeket egymás tetejére is lehet rakni. 

Akkor leszünk kreatívak, ha rájövünk, hogy ezekből építeni is lehet…” (Freund Tamás, 

Széchenyi-díjas magyar neurobiológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos 

Akadémiarendes tagja, az agykéreg működésének nemzetközi hírű tudósa) 

Az egyházmegye által szervezett holisztikus egészségmodellre épülő továbbképzéseinek 

szellemében alakítottuk az iskolai nevelés feladatait. 
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II.1.1. Az elmúlt tanév munkatervében és a vonatkozó intézkedési tervekben foglaltak 

megvalósulása 
 

A munkatervben meghatározott feladatok a tantermen kívüli digitális munkarend bevezetéséig 

megvalósultak, március 13. után a személyes jelenlétet igénylő programok természetesen 

elmaradtak vagy online valósultak meg. 

Végzőseink ballagását és a tanévzárókat – a járványügyi intézkedések betartása mellett – már 

személyes találkozással valósíthattuk meg. 

A járványügyre való tekintettel és a kormányzati tájékoztatásnak megfelelően iskolánk nem a 

hagyományos módon búcsúztatta végzőseit június 13-án. 

31 nyolcadikos diákunk ballagási menete nem a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár 

nagytermébe, hanem a tornaterembe vezetett, ahol Gyuris Zsolt polgármester úr köszöntötte a 

diákokat. Pálmai Péter igazgató úr, Dobóné Veres Renáta és Zsemlye Ágnes osztályfőnökök 

beszédeikben az osztályok vicces, kedves történeteit elevenítették fel. Átadásra kerültek a Kós 

Károly-emlékérmek és a Szent Imre-díj is. A rekordok arra valók, hogy megdöntsék őket: az 

évfolyam rendkívüliségét az is bizonyítja, hogy a 2008-ban kiadott emlékérmek számát idén 

meghaladtuk. 

Ünnepségünk végén – meglepetésre – igazgató úr a Mozart című musical egyik betétdalát, az 

Árnyékdalt énekelte el a gyerekeknek. A vírus elleni védekezés jegyében a következő 

óvintézkedések kerültek bevezetésre: 

 

- Az ünnepségen csak a diákokkal egy háztartásban élő, 65 év alatti vendégek érkezhettek, akik 

az elmúlt két héten nem jártak külföldön. 

- A ballagó menet során a diákok maszkot viseltek (külön erre az alkalomra készültek maszkok 

az iskola logójával). 

- Kézfertőtlenítő automata állt a vendégek rendelkezésére. 

- A hetedik osztályos tanulók tarisznyaátadója elmaradt, a ballagási ajándékok a tanulók 

padjára előre ki voltak készítve. 

- A hetedikes szülők egy-egy szál virágot rendeltek a ballagóknak, így a rokonok virágátadója 

is elmaradt. 

 

Reméljük, a szükséges óvintézkedések miatt átszervezett ballagó ünnepségünk mindezek 

ellenére maradandó és szép élmény marad a gyerekeknek. 
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II.1.2. A fizikai egészség támogatása 
 

A holisztikus egészségmodell az embert egészében szemléli. Testi, lelki, szellemi, értelmi és 

érzelmi egységként. A mindennapi élet színterei közül pedig az egészségügyi intézményeken 

kívül a köznevelési intézmények azok a helyek, ahol az egészséges életmódra nevelés 

megvalósulhat. Az iskolai egészségfejlesztési tervek megvalósításában a testnevelésnek és a 

közreműködő pedagógusoknak jelentős szerepe van. A cél mindenképpen az, hogy a tanulók 

ráébredjenek saját felelősségükre testi képességeik fejlesztésében. A tanulók 

egészségmagatartásának hatásos és tartós befolyásolása az egészségnevelők és testnevelők 

szoros együttműködése révén érhető el. A testnevelési órákon való részvétel egészségmegőrző- 

és fejlesztő funkcióján túl hozzájárul önmagunk megismeréséhez, elfogadásához, megküzdő 

képességünk erősítéséhez  

A tanulók egészségének, egészséges életmódjának fejlesztése érdekében, a teljes körű iskolai 

egészségfejlesztési elvekkel összhangban a mindennapos testnevelés 2015/2016-os tanévtől 

már mind a 12 évfolyamon kötelező a heti öt testnevelésóra. Ebből kettő kiváltható sportköri 

edzésekkel. (Az intézményvezetés ezt csak abban az esetben engedélyezte, ha a tanuló aznapi 

testnevelés órája az utolsó óra.) 

Iskolánkban mind vezetőségi és tantestületi szinten pozitív az együttműködés, alkalmazkodás 

a mindennapos testneveléshez. Nagyon nagy segítséget jelent a választó függöny, amit a tavalyi 

évben szereltek fel. A diákok figyelmét nem vonja el a másik osztály, nem gurul át percenként 

egy labda, amivel megnöveli a balesetveszélyt és megzavarja az órát.  Az alsós tanítók, ha az 

idő engedi, kint az udvaron tartják meg az órákat, ezzel is teret adva az összevont vagy nagy 

létszámú osztályoknak. Az iskolai udvar megfelelően felszerelt két kisebb bekerített 

focipályával és más udvari játékokkal. Rendelkezik még az intézmény egy nagy 

aszfaltpályával, ahol két focikapu és kosárháló található. Itt az idei évben bővültünk egy kültéri 

mászókával.  A rövidtávfutások és kislabdadobások felmérésére is alkalmasak. A pálya szélén 

található még egy távolugró rész is. Az öltözők tusolóval ellátottak. 

A szertár felszereltségét évről évre próbáljuk bővíteni, bár itt vannak még kisebb hiányok. 

Többféle sporteszközre lenne szükség, hogy ki lehessen elégíteni a gyerekek mindennapos 

testneveléshez fűződő motiváltságukat. Sok felszerelés sajnos rossz, néha használhatatlan 

állapotú vagy hiányos és kevés, főleg a nagyobb létszámú osztályoknál jelent problémát. 

Szerencsére próbálunk közösen erre is megoldást találni.  
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A mindennapos testnevelés tehát nagyon jó lehetőséget biztosít arra, hogy több sportágat 

megismerhessenek a tanulók, és a megnövekedett óra miatt pedig még több legyen a 

játéklehetőség. Éppen ezért a gyerekek döntő többsége örül a nagyobb óraszámú 

testnevelésnek.  

Összefüggésbe lehet még vonni a heti öt testnevelés órát a NETFIT-rendszerrel. Minden fittségi 

kategóriát nem lehetne a tanulókkal felmérni a régi óraszámmal, pedig fontos, hogy tükröt 

kapjunk a fiatalok egészségi, fittségi állapotáról.  

Mivel a védőnők hasonló feladatokat látnak el a diákok testi és tápláltsági állapotuk felmérése 

kapcsán, a Netfit szakemberei azon dolgoznak, hogy ők is kulcsszereplői legyenek a 

felmérésnek az iskola egészségügyi ellátásának keretein belül. Feladatuk a testmagasság, 

testtömeg és testzsírszázalék mérése lenne, de ezekről még folynak az egyeztetések.    

 

• Iskolánkat ellátó gyermekorvos: Dr. Szabó Ágnes. 

• Iskolánkat ellátó védőnők: Tetlákné Gerhardt Ágnes, Molnár Krisztina  

 

A tanév ideje alatt fogadóórát tartanak minden csütörtökön 8-9 óráig a védőnői tanácsadóban. 

Igény szerint nevelőtestületi ülésen, szülői értekezleten való részvételt biztosítanak. Pediculosis 

szűrést végeznek iskolánkban kötelezően szeptember, január és áprilisi hónapokban, ezen felül 

jelzés alapján. Intézményünkben a gyermekek szociális szükségleteit követik, kapcsolattartás 

és együttműködés a jelzőrendszeri tagokkal, szükség esetén pedig családlátogatás történik. 1. 

osztályos tanulóknak kiállítják a törzslapjaikat, védőoltásaikat ellenőrzik, szükség szerint 

pótolják. 

 

Védőoltások a tanulók körében: 

 

• Szeptember:  

6. osztály DiTe oltás.       

7. osztály Engerix-B I  

7. osztályban megtörtént a HPV oltással kapcsolatos tájékoztatók átadása, nyilatkozatok 

összegyűjtése, könyvelése és az oltóanyag rendelése igény szerint.  

• Október:  

6. osztály MMR oltása 

7. osztályban leadott nyilatkozatok alapján HPV védőoltás az érintett lány tanulóknak 

• Március:  

7. osztály Engerix-B II. védőoltás, a koronavírus járvány miatt kialakult helyzetre való 

tekintettel elmaradt, de pótolva lettek május 27-én. 

• Április:  

7. osztályban leadott nyilatkozatok alapján HPV II. védőoltás az érintett lány tanulóknak a 

koronavírus járvány miatt kialakult helyzetre való tekintettel, a védőoltás elmaradt, de pótolva 

lettek május 27-én. 

A kötelező orvosi, fogászati szűréseken is részt vesznek minden évben tanulóink. 

A tanárok minden év elején részt vesznek a kötelező munkakör által előírt egészségügyi 

alkalmassági vizsgálaton. 

 

Iskolánkban a tanórák keretein belül tervezett egészségnevelő órák osztályfőnökkel 1., 2., 3. 

osztály: Személyi higiéné, tisztálkodás, öltözködés, fogápolás, egészséges táplálkozás. 4. 

osztály: Személyi higiéné, külön lányoknak a serdülőkori változásokról. 5. osztály: Egészséges 

táplálkozás, személyi higiéné, serdülőkori testi/lelki változások – külön fiúk, lányok, káros 

szenvedélyek megelőzése.  6. osztály: Serdülőkori testi/lelki változásokról. Drogprevenció 7. 

osztály: Barátság, szerelem, párkapcsolat, fogamzásgátlás. Drogprevenció 8. osztály: Barátság, 

szerelem, párkapcsolat, fogamzásgátlás. Drogprevenció 
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Az idei évben az egyház által szervezett pályázat útján a 6. osztályban keresztény szemléletű 

felvilágosítás történt interaktív foglalkozás formájában, családi életre való nevelés 

célkitűzéseként. 

Gyógytestnevelés óra zajlik hetente egyszer, párhuzamosan a testnevelés órákkal, ahol a 

kollegák kölcsönösen segítik egymás munkáját a gyerekek érdekeit szemelőt tartva.  

A helyi vendéglő biztosította a napi háromszori étkezést, melynél mindig figyeltek a gyerekek 

ételallergiájára. Az intézményben működő büfében jelzik a termékek allergén összetevőit.  

A falu egészséghét programjainak keretében rendezte meg az iskola az egészséges sütemények 

versenyének kiállítását a közösségi házban. A finomságok nagyrészt a tankonyhában készültek 

el ugyanúgy, mint a többi egészséges étel a technika és életvitel órákon vagy a délutáni 

foglalkozások alkalmával. Plakáton is megjelenítették tanulóink, melyek az egészséges 

táplálékok. Az iskolatej-programban minden tanulónk egészséges tejtermékekben részesült 

hetente 4 alkalommal. Az iskolagyümölcs-programnak köszönhetően az elsőtől a hatodik 

évfolyamig kaptak iskolásaink egy héten háromszor valamilyen friss zöldséget, gyümölcsöt, 

illetve 100%-os gyümölcslevet. 

Az iskola lehetőséget biztosít az osztályoknak a helyi Sókuckóban való látogatásra prevenciós 

céllal, egy-egy bérlet megvásárlása által. Egy alkalmat a tanévben a Sókuckó is felajánlott 

tanulóinknak.  Itt megtapasztalták a sószoba egészségre gyakorolt pozitív hatását, mely 

különösen jót tett az évközi felső légúti betegségek elkerülése vagy éppen leküzdése érdekében. 

Különös tekintettel hasznos az asztmában szenvedő gyerekeknek.  Nem csak testileg, hanem 

mentálisan is töltődtek tanulóink, hiszen az osztályok csapatépítő oldalát is erősítette. Közös 

játékkal, beszélgetéssel, egymásra való ráhangolódással töltötték az időt egy-egy alkalom 

során. 

Tanáraink minden augusztus végén részt vesznek tűz-és balesetvédelmi oktatáson. 

Gyerekeknek minden esetben felhívjuk a figyelmét a balesetmegelőzésre. 

A személyi higiénére kellően odafigyelnek kollégáink. 

A papírhulladékot termenként szelektíven gyűjtjük. Különös tekintettel voltunk a koronavírus 

korlátozást követő enyhítő szabályozáskor a gyermek felügyelet és korrepetálások alkalmával. 

Már a vírus megjelenésekor osztályszinten néztünk a tanulókkal a kormány által kiadott 

videókat az ajánlott higiénés eljárásokról. A rendőrségtől is jöttek ebben a témában előadást 

tartani, mire figyeljenek oda tanulóink. Minden előírást betartottunk, kellően alkalmazkodtunk 

a járványügyi helyzethez. Iskolánk monogramjával ellátott szájmaszkok is készültek, 

tanárainknak és a ballagó osztályunknak, amit büszkén viseltünk a ballagás alkalmával is. A 

ballagáson az előírt elvárásoknak megfeleltünk, betartattuk a kellő távolságot, kézfertőtlenítőt 

helyeztünk ki, 65 éven felüli, illetve külföldről érkezett vagy azzal kapcsolatban lévő személy, 

beteg, nem jelenhetett meg iskolánkban. 

A nyári táborozások alkalmával, igény szerint, minden évben megrendezésre kerülnek az 

úszótáboraink és a túlélő táborunk, ahol a gyerekek aktív pihenéssel tölthetik nyári szünetüket. 

Ezen felül pedig a tanév végétől augusztus közepéig szintén biztosítunk a tanulóknak 

táboroztatást, ahol a mozgással teli, játékos feladatok és az egészségre nevelés nagy hangsúlyt 

kapnak. 

Az iskolában tanuló gyerekeknek az alábbi sportkörökben van lehetőségük sportolni:  

ritmikusgimnasztika, kyokushin karate, kézilabda, labdarúgás és sportlövészet.  

A ritmikus gimnasztika már hosszú ideje jelen van az iskolában, lehetőséget nyújtva azoknak a 

lányoknak, akik helyben szeretnének sportolni, de nem kézilabdában vagy sportlövészetben 

próbálnák ki magukat. Az utánpótlás évről évre biztosított, kiváló szakmai munka folyik, hiszen 

az országos versenyekről is minden esetben érmekkel a nyakukban érkeznek haza.  A karate 

sportkör szintén népszerű a tanulók körében. Fiúk és lányok egyaránt lelkesen látogatják az 

edzéseket, versenyeket és edzőtáborokat. A kézilabdázók a 2017-es tanévtől együttműködési 

szerződést kötöttek a MOL-PICK Szeged csapatával, így már az anyaegyesület fiókcsapataként 

kedvezőbb tárgyi feltételek között készülhetnek a megmérettetésekre. Az utánpótlásedzések az 

alsós tanulóknál a tornatermünk biztosítja a helyet az edzésekre. A labdarúgók évek óta a 
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legnagyobb létszámmal működő sportkör, mely minden korosztályban jelen van a gyerekek 

között. Korosztályos bajnokságokban, kupaversenyeken, illetve a Bozsik Programban vesznek 

részt. A sportlövészek viszonylag szűkebb utánpótlással, de annál eredményesebben képviselik 

az iskolát a versenyeken. Az országos bajnokságokról rendszeresen érmekkel érkeznek haza. 

Évek óta pedig rendszeres résztvevői vagyunk a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium 

atlétikai versenyeinek. 

Az iskolai évek alatti időszakban bontakozik ki a tanulók személyisége, alakul ki értékrendje, 

életmódja, és alapozódik meg műveltsége. Ennek érdekében az oktatás területén nagy hangsúlyt 

fektetünk arra, hogy az egészségfejlesztés koherensen jelenjen meg a tantervekben, és az 

intézményen belül is valósuljon meg az egészséges életmód gyakorlata a közétkeztetés, a 

mindennapos testedzés és a stresszmentes környezet segítségével. 

 

II.1.3. A mentális és érzelmi egészség támogatása 

 

Ez a cseppet sem egyszerű munka nem csupán az osztályfőnöki órák, alsó tagozaton az 

osztálytanítók feladata, hanem a gyermekkel érintkező minden felnőtt kötelessége az iskola 

falai között. A házirend, melyet a gyerekekkel a tanév folyamán többször is tudatosítani 

szükséges, jó útmutató a diákok egymás közötti kapcsolataiban. A pedagógus személyes 

mintájáról nem is beszélve! A pedagógiai, szociális tapintat, a segítő szándékú beavatkozás 

ideje akkor jön el, mikor a felmerülő probléma túlmutat az iskola hatáskörén, esetlegesen olyan 

krízishelyzet alakul ki, melybe az iskola pedagógusának nincs kompetenciája eljárni. Az 

osztályfőnökök ebben aktív szerepet játszanak, életképes jelzőrendszert működtetnek annak 

érdekében, hogy a gyermeket veszélyeztető legelső tünetek megjelenésekor jelzéssel éljenek a 

területi szociális központ gyermekvédelmi szervei felé, jelezvén a probléma mibenlétét. 

A „gyermekvédelmi felelős” (Becherer Anikó) összefogja ezt a munkát, részt vesz a havonta 

esedékes gyermekvédelmi jelzőrendszeri megbeszéléseken, közvetíti az esetmegbeszéléseken 

azokat a problémákat, melyek egy-egy diákunk életét, iskolában nyújtott teljesítményét, 

kiegyensúlyozott létét hátrányosan befolyásolja. Az idei tanévben sokkal nagyobb hangsúlyt 

fektettünk arra, hogy ezek az intézkedések időben, hathatósan megtörténjenek, ezek a diszkrét 

jelzések még idejekorán eljussak a gyermekvédelem helyi szervezetéhez, hogy valóban érdemi 

változás, segítés, nyomon követés történhessen. Krízishelyzet következtében indokolttá vált 

gyermekvédelmi intézkedés megtételére nem volt szükség. Kisebb fajsúlyú, inkább preventív 

intézkedések azonban történtek. Szükségesnek mutatkozott 2 diákunk esetében tanulószobai 

ellátás igénybevételének felajánlása, így a továbbtanulás előtt álló diákok valóban sikeresebben 

vették az akadályokat, étkezési ellátásukat is megnyugtatóan rendeztük így. Bár két családunk 

esetében nem várt krízishelyzet lépett fel (családapa halála), felajánlották az osztályfőnökök 

pszichológus segítségét is, illetve maguk is fokozott figyelemmel kísérik a diákjaik életét, úgy 

látszik a család még meg tudja oldani a veszteség fájdalmát. Több esetben jeleztük egy-egy 

gyermek esetén a gyermekvédelem folyamatos figyelemmel kísérését, tekintettel arra, hogy az 

érintett gyermek testvérei Zsombó más köznevelési intézményébe járnak, vagyis ott is előjöhet 

a probléma. A védőnőkkel való kapcsolat aktív, iskolánk gyermekorvosa rendszeresen szűri a 

diákokat, lehetősége van tehát a fizikai állapotfelmérés során olyan megfigyelésekre is, 

melyekre nekünk pedagógusként nem feltétlenül lenne módunk. Ami mindenképpen említést 

érdemel és a szakmaközi megbeszéléseken felmerült: Egyre erősödő társadalmi tendencia a 

gyermekeket is veszélyeztető családon belüli erőszak és az ennek következtében kialakuló 

kiskorút veszélyeztető krízishelyzet, melynek hirtelen kialakulását a gyermekvédelemben 

kevésbé járatos ember nem tudja kezelni. Hogy tudja, ebben a helyzetben hová kell fordulnia, 

képzést terveztünk a gyermekvédelem helyi szerveinek bevonásával a pedagógusok számára. 

A szülői elhanyagolás, valamint az internet és a számítógéphasználat tudatossá tétele érdekében 

– az idei tanévhez hasonlóan – tervezzük továbbá is neveléstudományi szakértők bevonását, 

előadások megtartását, illetve mintegy szülők iskolája jelleggel olyan nevelési segítség 
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nyújtását a szülőknek, mellyel érdemi segítséget kaphatnak a gyermeknevelés során fellépő 

nehézségek megoldásában, saját kompetenciáik, jog- és hatáskörük belátásában. 

A digitális tanrend új, nem várt helyzetet jelentett ugyan iskolánk diákjainak, de büszkén 

mondhatjuk, hogy aki élni szeretetett volna a „gépi” kapcsolattartás lehetőségeivel, az nem 

maradt le tanulmányaiban. Internet elérése minden diákunknak adott volt, a tanulói laptopokat 

pedig – bizonyos ésszerű szabályok betartása mellett – adott diákjainak az iskola. A 

gyermekfelügyeletet ebben a karanténhelyzetben is biztosítottuk és biztosítjuk tanítványaink 

számára szülői kérés esetén. Az évek óta sikerrel működő nyári napközis táborokkal is az a nem 

titkolt szándéka iskolánknak, hogy azon családoknak, illetve gyermekeiknek nyújtson tartalmas 

programok által gyermekfelügyeleti lehetőséget, akik más módon nem tudják megoldani 

gyermekeik napközbeni felügyeletét. Természetesen volt és bizonyára lesz is rá példa, hogy a 

gyermekvédelmi gondoskodásban levő gyermek kiegyensúlyozott létét, fejlődését, nevelését 

biztosítottnak látjuk a táborban, így nekik nyomatékosan felajánljuk ezt a lehetőséget. A tanév 

folyamán a hiányzás kereteit senki nem lépte át, igazolt hiányzásról nem érkezett jelzés, melyet 

jeleznünk kellett volna. 

 

II.1.4. A társadalmi egészség támogatása 

 

Társadalmi egészségnevelésünk szerves részét képezik nemzeti és egyházi ünnepeink, 

hagyományaink ápolása. 

 

II. János Pál pápa ünnepe: 

 

A szent pápa liturgikus emléknapján, október 22-én celebrálta diákmisénket Kopasz István 

plébános atya (a Kisboldogasszony templom felújítási munkái miatt a József Attila Közösségi 

Ház nagytermében). Prédikációjában felidézte, hogy a pápa felkereste a börtönben azt a férfit, 

aki rálőtt, majd megbocsátott neki. 

 

Október 23: 

 

Gyuris Zsolt polgármester köszöntője után iskolánk pedagógusa, nemzetpolitikai referense, 

Földiné Fülöp Katalin önkormányzati képviselő mondta el ünnepi gondolatait. Beszédében arra 

is emlékeztetett, hogy 1956-ban mi, magyarok hadat üzentünk a szovjet birodalomnak, 

fegyverrel is szembeszálltunk velük, végül hazaküldtük a katonáikat, és emberveszteség nélkül 

kimentettük hazánkat a kommunizmus lehulló gerendái alól. Az ünnepi műsort Bóka Attila 

történelemtanár tanította be. Diákjaink összehasonlították a polgári 30-as éveket a kommunista 

diktatúra és az 56-os szovjet beavatkozás borzalmaival. 

 

Szent Imre napja: 

 

Liturgikus emléknapján, november 5-én tanítás nélküli munkanap keretében emlékeztünk meg 

Szent Imréről. Az idei tematikának Szent István Imre herceghez szóló intelmeit választottuk. 

 

„Advent Feszt”: 

 

Ezzel a névvel szervezte meg a Szeged-Csanádi Egyházmegye azt a lelki napot, melyen 7-8. 

osztályos diákjaink is részt vettek a Szent Gellért Fórumban december 6-án. A rendezvényen 

800 diáktársukkal együtt hallgatták meg Böjte Csaba ferences rendi szerzetes adventi üzenetét 

is. A délután Kiss-Rigó László megyéspüspök által celebráltszentmisével zárult. 

 

Adventi koncert: 
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Idén a hagyományos adventi koncertünket – a Kisboldogasszony templom felújítási munkálatai 

miatt – a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár nagytermében tartottuk.  Az ilyenkor 

általában elhangzó Jingle Bells, Csendes éj, bölcsődalok, Ave Maria, Halleluja, menüettek és 

karácsonyi dalok csendültek fel növendékeinktől és a művésztanároktól. Szinte minden tanszak 

képviseltette magát, a szolfézscsoportok is bemutatták, hogy nemcsak kötelező tárgy a szolfézs, 

hanem az ott tanultak ilyen eseményeken is hasznosíthatók. Ezt követően a piactéren Mihálffy 

Béla, Kiskundorozsma önkormányzati képviselője és Gyuris Zsolt polgármester meggyújtotta 

a 3. gyertyát. Végzős diákunk szavalata és a népi ének tanszakának dalcsokrát követően az 

óvoda kakaót és teát, az iskola pedagógusai forralt bort kínáltak a vendégeknek. 

 

Mosolymanók: 

 

Iskolánk idén is csatlakozott a Mosolymanók ajándékgyűjtő programhoz, mely során már nem 

használt, de jó állapotban lévő játékokat gyűjtöttünk össze a rászoruló gyermekek részére. Idén 

53 db csomag érkezett. 

 

Január 22. – a Himnusz születése, a magyar kultúra napja: 

 

Diákjaink Darvas Iván előadásában hallgatták meg nemzeti imádságunkat, plakátkészítést 

vállaltak a Himnusz illusztrációjaként, motivációs plakáttal és kiselőadással járultak hozzá a 

magyar kultúra napjának megünnepléséhez. 

 

Balázsáldás: 

 

Liturgikus emléknapján, február 3-án, balázsáldásban részesültünk diákmisénken az orvosok 

védőszentjének, Szent Balázsnak az emlékére. 

 

Farsang: 

 

Idén is farsangoltak a diákjaink a József Attila Közösségi Házban. Az időpont Bálint napjára 

esett, így felső tagozaton a piros mellett a fekete kapott főszerepet az asztalterítési versenyben 

és a produkciók témájában is. Lázasan készültek előadásaikkal az osztályok és mindenki 

komolyan vette a farsang témáját is. 

 

A magyar széppróza napja: 

 

2018 óta február 18-án ünnepeljük Jókai Mór születésnapján a magyar széppróza napját. A felső 

tagozatos tanulóinkkal az irodalom órákon megemlékeztünk a nagy íróról. Kiselőadással és 

verssel idéztük fel Jókai jellemét, más osztályokban egy-egy izgalmas regényrészletet 

olvastunk fel Jókai regényeiből, beszélgettünk a széppróza jelentéséről és jelentőségéről.  

 

Hamvazószerda: 

 

Diákmisén emlékeztetett minket Kopasz István plébános atya, hogy porból vagyunk, porrá 

leszünk. A hamvazószerdával lezárult a farsangi időszak, kezdetét vette a húsvét előtti 40 napos 

nagyböjt. 

 

Online megemlékezés március 15. alkalmából: 

Diákjaink leforgatták az ünnepi műsort, reméljük, ezzel hozzá tudtunk járulni az 1848-as 

forradalom méltó emlékéhez. 

 

Határtalanul pályázat: 
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Két hetedikes osztályunk egy sikeres pályázattal rendelkezik, amelynek megvalósulása a 

járványhelyzet miatt nem volt lehetséges a tervezett május hónapban. Bízunk benne, hogy az 

ősz folyamán ezt pótolni tudjuk. 

Új pályázatot adtunk be a következő tanévben hetedik osztályba lépők részére, amelyet 

befogadott a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Elbírálása azonban még folyamatban van. 

 

Trianoni megemlékezés: 

 

Iskolánk dolgozói Babits Mihály: Áldás a magyarra című versét szavalták el a 100 éves tragédia 

évfordulóján, így emlékezünk a trianoni békediktátumra. Nem feledjük: „Minden magyar 

felelős minden magyarért.” 

 

II.1.5. A társas egészség támogatása 

 

A belső kommunikációról: 

 

• A vezetőségtől az értekezleteken teljes körű tájékoztatást kaptak a pedagógusok az iskolával 

kapcsolatos ügyekről, feladatokról 

• A vezetőség részéről az információk digitálisan is megérkeztek, amelyek megkönnyítették a 

kapcsolattartást 

• Egymás szakmai munkáját segítettük, különösen megmutatkozott ez a digitális oktatáskor 

• A délelőtt tanító és a délutános kolléga között még szorosabb együttműködés alakult ki (pl. 

programok egyeztetése). 

• A pedagógiai esték sorozatot is látogatták a pedagógusok. 

 

A szülőkkel való kapcsolattartásról: 

 

• Legfontosabb a személyes kapcsolattartás a szülőkkel, melynek fórumai a szülői értekezletek 

és a fogadóórák és egyéb kommunikációs formák, digitális terek (pl. Facebook-csoportok, 

telefon, sms, Messenger, e-mail, Viber). 

• A Szülői Választmány segítségét igénybe vettük és vesszük a jövőben is egyes rendezvények 

szervezésében, lebonyolításában (pl. tanárbúcsúztató, családi nap) 

• Fonó előadások szervezése a szülőknek 

 

A tanár-diák kapcsolatról: 

 

• Rendkívül fontos a mindennapi személyes kapcsolat, s a kölcsönös bizalom, cél az olyan 

inspiráló közeg megteremtése, ahol a tanár és diák kölcsönösen megértik egymást, ahol a 

gyermek is tévedhet és hibáját korrigálhatja. 

• A tanárokat alapvetően tisztelik a gyermekek, ám az udvariasság írott és íratlan szabályainak 

betartása tovább fejlesztendő. 

• Az online oktatás során még szorosabbá vált a pedagógus-tanuló kapcsolata, amelyet nagyban 

segített a tanár fejlett empátiája (pl. amikor elfáradtak a gyerekek). 

 

II.1.6. A spirituális/lelki egészség támogatása, az iskola hitélete 
 

Az iskolában a hitélet két pilléren nyugszik: 

• a minimum havi rendszerességű iskolamisék 

• hitoktatás 
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Az iskolamisék kifejezetten népszerűségnek örvendenek a diákok körében, köszönhetően a 

korosztályhoz alkalmazkodó ifjúsági zenének, énekeknek és Kopasz István atya beszédeinek, 

lelkipásztori stílusának, személyiségének. Ezeken a szentmiséken a diákok – de a tanárok is – 

a spirituális egészség megőrzéséhez, lelki fejlődéshez bőségesen kapnak lelki táplálékot. Meg 

kell említeni azonban, hogy a 2019/2020. tanévben két sajnálatos körülmény befolyásolta az 

iskolamisék megszokott rendjét. 

1. Az első félév nagy részében a templomfelújítás jelentős csúszása miatt nem tudtuk használni 

a megszokott szakrális teret, vagyis a templomot, hanem a közösségi ház nagytermét kellett 

tartani a miséket. A szentmise természetesen mindenhol szentmise, és imádkozni is mindenhol 

lehet, de nem véletlenül vannak megszentelt helyek, ahol minden úgy van elrendezve és 

berendezve, hogy a hétköznapi földi foglalatosságokról az örök lelki értékekre terelje a 

figyelmet. A felújítás végül karácsony körül elkészült, a templom szebb és fölemelőbb lett, mint 

előtte. 

2. A másik körülmény természetesen a világjárvány miatti vészhelyzet. A közösségi élet teljes 

leállása minket is ugyanúgy érintett, mint az egész országot, hatása közismert, és még nem is 

múlt el teljesen, részletezni nem szükséges. 

A hitoktatás a szokásos rendben zajlott. Az osztályok 2 csoportra, haladó és kezdő hittanos 

csoportra osztva, két külön tanmenet szerint tanulnak. A haladók az évek óta megszokott rend, 

a katolikus egyház katekizmusa szerinti klasszikus hittant tanulják, fölkészülnek a 

szentségekre. A kezdő csoportoknál annyiban történt változás, hogy az alsóbb évfolyamokban, 

különösen az elsőben és a másodikban érezhetően csökkent, szinte teljesen el is tűnt az a fajta 

szülői ellenkezés vagy ellenállás, ami korábban tapasztalható volt a kötelező hittannal szemben. 

Ez legjobban a távoktatási rendszerben mutatkozott meg, ahol szülői közreműködés nélkül 

lehetetlen lett volna bármit is elérni. Nem csak azok a szülők voltak közreműködőek, akiknek 

gyermekei egyébként is lelkesek és az iskolamisékre is eljárnak, hanem 1-2 kivételtől 

eltekintve, eltérő mértékben ugyan, de mindenki. 

A spirituális egészség szempontjából döntő fontosságú, hogy a hitoktatás keretein belül a 

gyerekek az alapvető hittani ismereteken túl egy örök, állandó és biztos „pontot” 

tudatosíthatnak az életükben, ebben a folytonosan és néha szélsőségesen változó világban, ahol 

sajnos a családi háttér sem mindenkinél kellően kiegyensúlyozott. 

 

A járványügy kezdetéig az alábbi programokat valósítottuk meg: 
 

2019. szeptember 8. Kisboldogasszony napi templombúcsú, Veni 

Sancte tanévnyitó szentmise 

2019. szeptember 28.  Iskolánkból is részt vettek néhányan a Szent 

Gellért Ifjúsági találkozón 

2019. október 22.  Diákmise Szt. II. János Pál pápa emléknapján 

2019. november 5. Szent Imre nap 

Iskolánk névadójáról diákmisével és szellemi, 

ügyességi vetélkedővel emlékeztünk meg. 

2019. november 9. Kistérségi hittanos találkozón vettek részt 

sokan a 2-6. osztályosok közül Forráskúton. 

2019. december 2. Diákmise advent kezdetén 

2019. december 3 - december 20. Adventi időben hetente két alkalommal tartott 

roráte szentmisén és az azt követő agapén több 

diák vett részt 

2019. december 6. Adventfeszten vettek rész a 7-8. osztályos 
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diákok. 

2019. december 20. Iskolások és óvodások karácsonyi szentmiséje 

2019. december 25. Iskolások karácsonyi előadása az ünnepi 

szentmise előtt a templomban 

2020. január 6. Diákmise Vízkereszt ünnepén 

2020. február 3. Diákmise balázsáldással 

2020. február 26. Diákmise hamvazással    

 

II.2. Országos mérések tapasztalatai (kompetenciamérés – szövegértés, matematikai 

eszköztudás, idegen nyelvi mérés, Netfit-mérés), tervezett intézkedések 
 

1. DIFER 

 

A DIFER (Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer) a 4-8 éves korú gyermekek számára 

alkalmas alapkészségeinek fejlődésének vizsgálatára. A programcsomag az első osztály 

megkezdéséhez szükséges elemi alapkészségek fejlesztését segíti, méri. Ezek mindegyike a 

személyiségfejlődés, az iskolai tanulás szempontjából kritikus jelentőségű előfeltételnek 

tekinthető. Az eredményeket pontokban mérik, melyhez szinteket jelölő elnevezések tartoznak: 

előkészítő szint, kezdő szint, haladó szint, befejező szint, optimális szint. A készségek optimális 

működéséhez a készségek fejlettségének az optimális szintet meg kellene közelíteni, de 

legalább el kell érnie a befejező szintet.  

Ebben a tanévben Kerekes Judit 22 első osztályost mért ezzel a módszerrel. A 22 tanulóból 12 

lány, 4 gyermeknek van SNI, 1 tanulónak BTM-N státusza. A felmérés szeptember-októberben 

zajlott, főleg a délutáni órákban egyéni vizsgálat keretében. Az írásmozgás-koordináció 

felmérése csoportos vizsgálati keretben történt a délelőtti tanítási óra részeként. 

A vizsgálat eredményeit összegezve elmondhatjuk, hogy néhány gyermek esetén egyes 

képességterületeken tapasztalhatók ugyan elmaradások, de azt a tanítási órákba ágyazottan, 

illetve az SNI tanulóknak biztosított fejlesztő foglalkozások keretében célirányosan lehet 

fejleszteni. 

 

Vizsgált készség 
Átlageredmény 

és szint 
Eredmények 

Írásmozgás- 

koordináció 

18,36 pont 

befejező szint 
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Beszédhanghallás 
57,41 pont 

optimum szint 

 

Relációszókincs 
21,32 pont 

befejező szint 

 

Elemi számolási 

készség 

50,14 pont 

befejező szint 

 

Tapasztalati 

következtetés 

23,73 pont 

befejező szint 
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Tapasztalati 

összefüggés-

megértés 

27,59 szint 

optimum szint 

 

 

2. Kompetenciamérés: matematika és szövegértés 

A tanulók matematikai és szövegértési képességeit a kétszer 45 perces teszt alapján 7 

képességszintbe sorolják (kivéve: SNI-s tanulók). Az alapszint a 6. évfolyamon a 3. 

képességszint, a 8. és a 10. évfolyamon pedig a 4. képességszint mindkét mérési területen. Ez 

az a szint, amely az adott korosztály sajátosságait figyelembe véve szükséges a további 

ismeretszerzéséhez és a mindennapi életben való boldoguláshoz.  

Amennyiben az adott évben a diákoknak legalább a fele a két mérési területen a 6. évfolyamon 

nem éri el a 2., a 8. és 10. évfolyamon pedig a 3. képességszintet, akkor az iskolában intézkedési 

tervet kell készíteni, a kormányhivatallal el kell fogadtatni és annak ellenőrzése mellett végre 

kell hajtani. 

 

A telephely létszámadatai a 2018/2019-as tanévi mérés alapján: 

 

Évfolyam Összesen 
A jelentésben 

szereplők 

CSH-

indexszel 

rendelkezők 

A 2017-es eredménnyel is 

rendelkezők 

6. 41 39 36 - 

8. 23 21 21 20 

 

„A jelentésben szereplők” oszlop azoknak a tanulóknak a számát tartalmazza, akik nem 

hiányoztak a felmérés napján, és mindkét területen rendelkeznek pontszámmal. „A CSH-

indexszel rendelkezők” oszlop ismerteti azoknak a tanulóknak a számát, akik a Tanulói 

kérdőívet kitöltve küldték vissza, illetve akik rendelkeznek CSH-indexszel. A táblázat utolsó 

oszlopa tartalmazza azoknak a tanulóknak a számát, akiknek a 2016. évi eredménye mellett a 

két évvel és évfolyammal korábbi eredménye is ismert. 

 

Az utóbbi évek eredményei a következők: 

 

Matematika 6. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

országos átlag 1489 1491 1497 1486 1497 1499 1495 

nagyközségi átlag 1448 1453 1455 1445 1456 1471 1466 

telephelyi átlag 1433 1494 1521 1540 1550 1507 1519 

Matematika 8. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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országos átlag 1620 1617 1618 1597 1612 1614 1624 

nagyközségi átlag 1574 1578 1564 1547 1565 1568 1578 

telephelyi átlag 1648 1677 1587 1694 1681 1614 1662 

Szövegértés 6. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

országos átlag 1497 1481 1488 1494 1503 1492 1499 

nagyközségi átlag 1452 1441 1441 1451 1457 1457 1462 

telephelyi átlag 1487 1574 1513 1601 1502 1525 1528 

Szövegértés 8. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

országos átlag 1555 1557 1567 1568 1571 1602 1608 

nagyközségi átlag 1514 1510 1509 1516 1523 1555 1566 

telephelyi átlag 1630 1682 1497 1662 1627 1610 1561 

 

Alapszintet el nem érők aránya: 

 

Matematika 6. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

országos átlag 40% 39,5% 36,8% 40,7% 37,9% 37,6% 37,4% 

községi átlag 50,8% 47,4% 47,4% 52,2% 50,1% 49,6% 47,8% 

telephelyi átlag 57,9% 28,5% 35,3% 33,3% 26,1% 27,5% 20,6% 

Matematika 8. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

országos átlag 40,1% 42% 40,4% 45% 41,7% 41,6% 38,2% 

községi átlag 52,5% 51% 52,9% 56,9% 55,8% 56,1% 51,7% 

telephelyi átlag 25,8% 23,5% 42,8% 25% 21,4% 44,5% 28,6% 

Szövegértés 6. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

országos átlag 25,3% 26,3% 25,9% 25,1% 23% 23,4% 22,7% 

községi átlag 36,7% 35,4% 36,6% 36,4% 34,9% 34,3% 32,9% 

telephelyi átlag 21,1% 14,2% 23,5% 4,8% 21,7% 24,1% 5,2% 

Szövegértés 8. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

országos átlag 35,9% 36,3% 34,7% 35% 33,6% 28,9% 27,8% 

községi átlag 48,3% 48% 48,5% 48,4% 46,9% 41,8% 40,3% 

telephelyi átlag 16,1% 11,8% 50% 8,3% 7,1% 22,2% 38,1% 
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A 2019/2020. tanévi idegen nyelvi mérés elmaradt “az emberi erőforrások minisztere 5/2020. 

(III. 19.) EMMI határozata a 2019/2020. tanév egyes feladatainak változásáról” döntésének 

értelmében. 

 

3. Idegen nyelvi mérés 

A 2019/2020. tanévi idegen nyelvi mérés elmaradt “az emberi erőforrások minisztere 5/2020. 

(III. 19.) EMMI határozata a 2019/2020. tanév egyes feladatainak változásáról” döntésének 

értelmében. 

 

4. NETFIT 

 

A Netfit 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi a tanulók állóképességét, erejét, 

hajlékonyságát és testösszetételét. A mérések eredményei alapján a tanulók három zónába 

kerülhetnek (egészségzóna, fejlesztési zóna, fokozott fejlesztési zóna). 

Jelen tanév NETFIT mérése “az emberi erőforrások minisztere 5/2020. (III. 19.) EMMI 

határozata a 2019/2020. tanév egyes feladatainak változásáról” döntésének értelmében 2020. 

március 19-vel lezárult, így csak részmérések valósultak meg (testösszetétel és tápláltsági 

profil, vázizomzat fittségi profil). 

 

A 2019/2020-as tanévben az 5-8. évfolyam részeredményei a következők: 

 

MÉRÉSI 

TERÜLETEK 

Fokozott fejlesztés 

szükséges 

% 

Fejlesztés 

szükséges 

% 

Egészségzóna  

% 

Testösszetétel és tápláltsági profil 

Testtömeg-index 

5. osztály: 12 

6. osztály: 5 

7.a osztály: 11 

7.b osztály: 5 

8.a osztály: 0 

8.b osztály: 7 

5. osztály: 24 

6. osztály: 24 

7.a osztály: 32 

7.b osztály: 14 

8.a osztály: 19 

8.b osztály: 20 

5. osztály: 64 

6. osztály: 71 

7.a osztály: 57 

7.b osztály :81 

8.a osztály: 81 

8.b osztály: 73 

Testzsír százalék 

5. osztály: 12 

6. osztály: 5 

7.a osztály:16 

7.b osztály: 5 

8.a osztály: 6 

8.b osztály: 13 

5. osztály: 29 

6. osztály: 29 

7.a osztály: 26 

7.b osztály:19 

8.a osztály: 25 

8.b osztály: 20 

5. osztály: 59 

6. osztály: 66 

7.a osztály: 58 

7.b osztály: 76 

8.a osztály: 69 

8.b osztály: 67 

Aerob fittségi (állóképességi) profil 

Állóképességi 

ingafutás 
elmaradt 

Vázizomzat fittségi profil 

Ütemezett hasizom elmaradt 

Törzsemelés elmaradt 
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Ütemezett 

fekvőtámasz 
elmaradt 

Kézi szorítóerő 

5. osztály: 13 

6. osztály: 14 

7.a osztály: elmaradt 

7.b osztály:19 

8.a osztály: 19 

8.b osztály: 7 

5. osztály: 33 

6. osztály: 33 

7.a osztály: 

elmaradt 

7.b osztály:29 

8.a osztály: 25 

8.b osztály: 33 

5. osztály: 54 

6. osztály: 53 

7.a osztály: 

elmaradt 

7.b osztály:52 

8.a osztály: 56 

8.b osztály: 60 

Helyből távolugrás 

7.a osztály: 0 

7.b osztály: 0 

8.a osztály: 0 

8.b osztály: 0 

7.a osztály: 19 

7.b osztály: 10 

8.a osztály: 7 

8.b osztály: 13 

7.a osztály: 81 

7.b osztály: 90 

8.a osztály: 93 

8.b osztály: 87 

Hajlékonysági profil 

Hajlékonyság elmaradt 

 

5. MaTalent 5 

 

Az Oktatási Hivatal a Nemzeti Tehetség Program támogatásával az idei tanévben újra 

megszervezte a negyedik évfolyamosok matematikai tehetségazonosító online mérését. Az 

Oktatási Hivatal MaTalent5 tehetségpályázatának keretében 2020. február 24. és március 6. 

között megszervezett országos online matematikai mérésben 792 általános iskolai 

feladatellátási helyről 17220 negyedikes tanuló vett részt. Iskolánkban 2020. március 4-én 32 

negyedik évfolyamos diák töltötte ki a főmérés online feladatlapjait, melyeket matematikai 

tehetségazonosításra alkalmas feladatokból állították össze a szakemberek.  

A tehetségazonosításnál a következő kategóriákat állapították meg:  

• 741 pont vagy e felett teljesített: átütő tehetségfejlődésű tanuló 

• 662 pont vagy e felett teljesített: kiemelkedő tehetségfejlődésű tanuló 

• 568 pont vagy e felett teljesített: tehetségígéret 

A megoldások kiértékelése után, az egyes tanulói teljesítmények tükrében:  

• átütő tehetségfejlődésű tanuló: 1 fő 

• kiemelkedő tehetségfejlődésű tanuló: 1 fő 

• tehetségígéret: 5 fő 
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6. Online tehetségkutatás és -mérés az 5. évfolyamon 

 

Az Új Nemzedék Központ az Emberi Erőforrások Minisztériuma háttérintézményeként 2016-

2020. között EFOP 3.2.1. „Tehetségek Magyarországa” címmel kiemelt uniós fejlesztési 

projektet valósít meg. A program legfontosabb célja, hogy javítsa a tehetséggondozáshoz való 

egyenlő hozzáférést, csökkentse a tehetségvesztés mértékét, illetve járuljon hozzá a 

tehetségbarát társadalmi környezet fejlődéséhez. A program fontos eleme egy komplex 

tehetségszűrő, -azonosító rendszer kifejlesztése az iskolák tehetségazonosító, -gondozó 

munkájának támogatása érdekében. A több online és papír-ceruza alapú mérőeszközből álló 
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rendszer és a kapcsolódó eljárásrend a tehetséges tanulók felismerését szolgálja kognitív és nem 

kognitív képességterületeken egyaránt. 

A mérés nem kötelező, ebben a tanévben nem valósult meg. 

 

II.4. Kiemelkedő pedagógusi tevékenységek 
 

Pálmai Péter igazgató: 

• Az Összefogás Zsombóért Egyesület (ÖZSE) titkára 

 

Becherer Anikó: 

• Koraszülött mentorhálózat önkéntes mediátora 

• Gyermekvédelmi koordinátor 

 

Dobóné Veres Renáta: 

• A Matematika Összeköt Egyesület tagja 

• A Medve Matek országos matematika verseny és tábor szervezője 

 

Földiné Fülöp Katalin: 

• A Mórahalmi Színtársulattal előadásaiban szerepelt. 

• Zsombó Nagyközség Önkormányzatának képviselője 

 

Földi István András: 

• Szarvasi Kamarazenekar tagja 

• Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar tagja 

• Universitas Szimfonikus Zenekar tagja 

• Szegedi Szimfonikus Zenekar tagja 

• Mórahalmi Színtársulat zenei vezetője 

 

Kerekes Judit: 

• A „Fonó” elnevezésű Szülők iskolája programsorozat szervezője 

 

Korsós Zoltán: 

• Mountain Bike Maraton Verseny Szilvásvárad – 8. hely 

• Bükk Maraton Felsőtárkány – 9. hely 

• Mátra Maraton Mátraszentistván – 5. hely 

 

Lázár János: 

• A Mórahalmi Színtársulatban rendezőként és színészként nagy sikerrel szerepelt több 

• közösségi házban a tanév folyamán. 

 

Soós Róbertné: 

• Mesepedagógia című előadás tartása az iskolában az érdeklődő szülőknek. 

 

Varga Krisztina: 

• Szekció vezetése a HiperSuli tanévnyitó eseményen (Telenor Ház, Törökbálint) 

• Képzés megtartása: Felkészítés digitális szaktanácsadói feladatok ellátására I. Pedagógus 

fogadóóra keretein belül konzultáció a portfólióval kapcsolatban 

• Meghívott előadó (Karolina Iskola, Szeged) 

• Angol szakos kollégák számára önértékelési lehetőség továbbítása 

• Telenor TudatosNet anyagának átdolgozása Koren Balázzsal 

• Mestercsoport létrehozása a Messengeren, programajánló kollégáknak 
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• Angol nyelvtanuláshoz applikáció- és weboldalajánló kollégáknak 

• 8 hetes Gyászfeldolgozás Módszer csoport szülőknek, kollégáknak 

• Folyamatos segítségnyújtás pedagógusoknak (országszerte), szülőknek, diákoknak a digitális 

távoktatási munkarendhez kapcsolódóan, segédanyagok készítése, megosztása 

• Digitális Névjegy Rendszer kapcsolattartója, koordinátora 

• Telenor HiperSuli oktatási kerekasztal meghívott tagja 

 

Veresné Lajkó Mária: 

• 8 éve bírósági ülnök. Feladata a bíróságon az ifjúsági ügyek tárgyalásakor az esetek 

véleményezése a bírósági döntés előtt. 

 

Zsemlye Ágnes: 

• Egészségfejlesztő mentálhigiénés projekt szervezése és lebonyolítása pedagógusok részére 
 

II.5. Az iskolavezetés belső ellenőrzésének és pedagógiai ellenőrzéseknek a 

tapasztalatai 
 

II.5.1. Óralátogatások száma és tapasztalatai 
 

Az igazgatói óralátogatások legfontosabb tanulsága az volt ezeken az órákon, hogy a tanulókat 

egyáltalán nem feszélyezi, ha rajtuk és az órát tartó pedagógusok kívül más is jelen van a 

tanteremben. Az órákat minden esetben szakmai felkészültség jellemezte. Kifejezett elvárás 

volt előzetesen, hogy ne kirakatórákat tartsanak a pedagógusok, hanem az éves pedagógiai 

folyamat szerves részét képző foglalkozásokat. (Ez alól természetesen kivételt képeznek a 

minősítő eljáráshoz kapcsolódó óralátogatások.) A tanórákon változatos pedagógiai módszerek 

jelentek meg, melyek összhangban voltak korunk pedagógiai elvárásaival. 
 

II.5.2. Bemutatótanítás és tapasztalatai 
 

Az iskolában a bemutatóórák a minősítő eljárásokhoz és a Hipersuli-programhoz kötődtek. 

Minden bemutatóóra felvonultatta a programokban tanult módszereket, változatos pedagógiai 

eszközöket, így az órát látogatók is meggyőződhettek iskolánk magas szakmai színvonaláról. 
 

II.5.3. Tanfelügyeleti ellenőrzésekből adódó következtetések (intézkedési terv) 
 

A 2019/2020. tanítási évben intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzés zajlott, az intézményi 

tanfelügyelet – a járványügyre való tekintettel – elmaradt, az OH tervei szerint 2021-ben 

pótolja. 

Az intézményvezetői tanfelügyelet a következő elemzéssel zárult: 

 
• Az elért eredményeiket folyamatosan elemzik, minden munkaközösség beszámol saját területük munkájáról 

(2017/2018 beszámoló). A követelményeket, elvárásokat a szülők diákok, pedagógusok ismerik. (PP) Az első és 

második félév lezárását követő tizenöt napon belül az iskola nevelőtestületi értekezleteken végezi el a pedagógiai 

munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A fenntartó értékelést az az intézmény munkájáról. 

(Munkaterv, beszámolók, interjúk) 

• A vezetői és a pedagógiai program is hangsúlyt fektet a kulcskompetenciák fejlesztését. A nevelőtestületi 

értekezletek színtere a feladatok értékelésének és megbeszélésének. Kis létszámú tantestület lévén minden 

lehetőséget kihasználnak a pedagógiai helyzetek elemzésére. A vélemény közös döntés eredményeként kerül 

meghozatalra. (PP, vezetői program, vezetői interjú) 

• Vezetői programja és az alapdokumentumok figyelembe veszik a mérési eredmények irányvonalait, azok 

megtartására, javítására irányulnak. (Vezetői program, PP, Munkatervek) 

• Törekszik az intézményen belüli tudásmegosztás megvalósítására. Hangsúlyt fektet munkatársai módszertani, 

pedagógiai kultúrájának fejlesztésére. (vezetőtársi interjú, fenntartói interjú) 

• A tanulói teljesítmények alakulását rendszeresen nyomon követi. Az információs értekezleteken és 

esetmegbeszéléseken is ezek visszajelzése megtörténik. Az azonnali beavatkozást igénylő helyzeteket 
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pedagógiai, vagy szervezeti intézkedésekkel igyekszik megoldani. Félévente valamennyi munkatárs beszámolási 

kötelezettséggel bír. A pedagógusok részére szakmai háttértámogatást biztosít, illetve a partneri kapcsolatok 

bevonásával segít. (beszámolók, Interjúk) 

• Az intézményi dokumentumokban részletes szabályozza az értékelés módját, gyakoriságát, ezeket számon kéri 

és ellenőrzi. Hangsúlyos a pozitív megerősítés, a dicsérettel motiválás. (Pedagógiai Program, önértékelés 

interjúi) 

• Olyan szervezeti értékek megerősítésére törekszik, amelyek a napi működés során evidenciaként értelmezik a 

reflektivitást, az emberséges, fejlesztő célú visszacsatolást. A fejlesztő célú visszajelzése a pedagógusok 

munkájának értékelésére is jellemző. (Interjúk) 

• A helyi tanterv a kerettanterv jogszabályban meghatározott módon történő beépítettségét tartalmazza. A 

sajátosságok megjelenése nyomonkövethető. A tanórán kívüli tevékenységek esetében is megjelenik. 

(Pedagógiai Program, éves munkatervek, beszámolók) 

• Az intézményben a tanmenetek kidolgozásának és értékelésének bevált rendszere van. Ebben helyet kap a helyi 

tantervi követelmények megjelenésének ellenőrzése és a követelményszint minden résztvevő számára való 

egyértelmű meghatározása. (vezetői interjú, vezetőtárssal végzett interjú) 

• A kiemelt figyelmet igénylők megkülönböztetett figyelemben részesülnek az iskolában. A tanulói igényeknek 

megfelelő módon, megfelelően működik a tehetséggondozás. A tanulók fejlesztését szolgáló programokat 

szorgalmaz (kérdőíves felmérés, dokumentumelemzés, vezetői pályázat, vezetői önértékelés, vezetői interjú). 

• A tanulói igényeknek megfelelő módon, a szakmai elvárásoknak is megfelelve működik a tehetséggondozás, a 

felzárkóztatás, valamint az egyéni készség-és képességfejlesztés. (kérdőíves felmérés: a nevelőtestület tagjai, 

intézményvezetővel készített interjú, dokumentumelemzés: egymást követő két tanév munkaterve és az éves 

beszámolók, munkaközösségi munkatervek) 

• A korai intézményelhagyás kockázatának kitett tanulók nyilvántartását vezeti. Együttműködnek az Oktatási 

Hivatallal. (munkatervek, beszámolók, vezetői interjú) 

• A jövőkép alkotásakor a partneri igények, a partneri elvárások mentén gondolkodott a vezető, melyben 

figyelemmel kíván lenni a jogszabályokra, a jogszabályi változásokra, a központi előírásokra, követelményekre 

és a helyi sajátosságokra. Gondolkodása partnerközpontú. (vezetői önértékelő kérdőív, munkáltatóval készített 

interjú, helyettessel készített interjú, dokumentumelemzés: vezetői pályázat, pedagógiai program) 

• Minden kollégának próbál lehetőséget biztosítani, hogy munkáját a célok szolgálatában eredményesen láthassa 

el. Élen jár, példát mutat. (nevelőtestületi kérdőív, vezetői önértékelő kérdőív, dokumentumelemzés: vezetői 

pályázat, pedagógiai program, interjúk) 

• A vezetői és pedagógiai program jövőképe összhangban van. (Vezetői program, PP) 

• Az intézmény életét meghatározó változásokat folyamatosan figyelemmel kíséri. A változások tényét, 

szükségességét a vezető elfogadja, azok okait igyekszik megismerni. A külső változásokra a szükséges belső 

változtatásokkal reagál. (Vezetői interjú, helyettesi interjú) 

• A változások szükségességének ok-okozati feltárásával, több oldalról való megvilágításával dolgozik. Ebbe a 

munkába bevonja kollégáit. A változások indokait kommunikálja, valamennyi partnerrel egyeztet. A változásban 

érintett szereplőkkel a kapcsolat létesítése konstruktív. (önértékelési jegyzőkönyv megállapításai – 

dokumentumelemzés, interjúk,) 

• Az intézményvezető az elvárásnak eleget téve képes a változás folyamatát hatékonyan megtervezni, értékelni és 

végrehajtani. (munkáltatóval készített interjú, vezetőtárssal készített interjú, dokumentumelemzés) 

• Az éves munkatervet a stratégiai céloknak megfelelően a munkaközösség-vezetőkkel egyeztetve az 

intézményvezető-helyettessel együtt készíti el. A célok teljesülését tervezett időközönként ellenőrzi, 

visszacsatolja a nevelőtestület felé. (munkatervek, beszámolók) 

• Programja kialakításakor meghatározta az intézmény erősségeit, és fejleszthető/fejlesztendő területeit. Az 

intézményi belső ellenőrzés rendszerében megjelennek a külső szakmai ellenőrzés szempontjai, elvárásai. 

(vezetői program, vezetői interjú) 

• Az intézmény folyamatait úgy alakítja, hogy a stratégiai tervek lebontása az éves munkatervekben realizálódik, 

mindeközben teret enged az új elképzeléseknek, törekvéseknek. Szervezeti és operatív változásokat irányít, a 

fenntartói elvárásoknak megfelelően menedzsel változtatásokat. A megvalósítást vezetőtársával együtt 

folyamatosan értékeli, a szükséges intézkedéseket, döntéseket meghozza. (vezetői és helyettesi interjúk) 

• A munkakörökhöz rendelt állandó feladatok, felelősségi körök a munkaköri leírások alapján pontosan 

meghatározottak. Az éves munkatervekben a feladatokhoz felelősök rendelődnek hozzá. A feladatok érthetőek, 

megvalósíthatóak. A munkatársak terhelhetőségét a vezető szem előtt tartja. (SZMSZ, munkatervek, interjúk) 

• A vezetőségi értekezleteken, illetve e-mailben, a faliújságon keresztül a vezető rendszeresen informálja kollégáit 

a változásokról, aktualitásokról. Aktívan részt vesznek az egyházmegyei rendezvényeken, képzéseken, 

tapasztalatcseréken, valamint a különféle pályázati projektek által kínált képzéseken. . Gondolkodása 

partnerközpontú. (vezetői önértékelő kérdőív, kérdőíves felmérés: a nevelőtestület tagjai, intézményvezetővel 

készített interjú, munkáltatóval készített interjú, vezetőtárssal készített interjú, dokumentumelemzés) 

• A vezetés nyitott a belső és külső innovációk befogadására, adaptálására. A vezető szívesen fogadja az 

innovációs kezdeményezéseket és biztatja kollégáit az új dolgok kipróbálására, bevezetésére. Nyitottságának 
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hatása érezhető a szervezetben. (kérdőíves felmérés, helyettesi, vezetői interjú, fenntartói interjú, 

dokumentumelemzés: vezetői pályázat, munkatervek, beszámolók) 

• Mindig párbeszédre törekszik. Tudatos saját vezetési stílusának érvényesítésében. Fontosnak tartja és elfogadja 

mások értékelését, és a kritikát. Nem csak a kollégái véleményére számít, hanem a belső és külső partnerek 

véleményalkotására is. (kérdőíves felmérések, dokumentumelemzés: vezetői pályázat, önértékelő kérdőív, 

vezetői, helyettesi interjúk) 

• Kiemelkedő kompetenciáit ismeri, igyekszik megtartani őket, a fejlesztendő területeket azonosítja és kijelöli a 

fejlődési utat. Határozott célok mentén működő, de demokratikus elvek szerint rendeződő közösséget teremtett. 

(Interjúk, dokumentumelemzés: vezetői pályázat, önértékelési jegyzőkönyv) 

• Jó és meggyőző kommunikációval rendelkezik, ennek sok szakmai eredményt köszönhet. A vezető erősségei 

mellett fejleszthető területeit is látja, azokat saját tanulási folyamatának részeként értékel. (dokumentumelemzés, 

vezetői pályázat, önértékelő kérdőív, vezetői interjú, vezetői önfejlesztési terv) 

• A továbbképzések, önképzés hozadékát, a fenntartóval, az iskola partnereivel folytatott jó kapcsolatát és egyéb 

kapcsolatrendszerét az iskola érdekében hasznosítja. (vezetői, fenntartói, helyettesi interjúk) 

• Az intézményvezetői munkát folyamatosan tanulja. Önértékelést és önfejlesztést is készít. (vezetői interjú, 

önértékelés dokumentumai) 

• Partnereivel mindig etikus magatartást tanúsít, kommunikációja hiteles és hatékony. Betartja a szakma etikai 

szabályait, elvei és gyakorlata egységet mutat. (Kérdőíves felmérések, interjúk a vezetővel, a helyettessel, a 

munkáltatóval, önértékelési jegyzőkönyv) 

• A vezetői programban megfogalmazott célok koherenciát mutatnak a pedagógiai program célrendszerével. 

Megvalósításuk folyamatos, az éves tervezésekben és a beszámolókban nyomon követhető. 

(dokumentumelemzés, interjúk, éves tervezések, beszámolók) 

• Vezetői programjának célkitűzéseit folyamatosan figyelemmel kíséri, szükség esetén felülvizsgálja, a 

változásokat ismerteti a nevelőtestülettel. (SZMSZ, pedagógiai program, egymást követő két tanév munkaterve 

és az éves beszámolók, vezetői önértékelő kérdőív) 

• Az SzMSz tartalmazza a munkatársak hatáskörét. A rendszergazda feladatát a gazdasági vezető határozza meg. 

• Az SzMSz tartalmazza a hatáskörök megosztását. Munkáját jellemzi az erőteljes katolikus szellem, valamint a 

„nyitott ajtó" politika, nem csak informálisan, hanem nyílt kommunikációval vonja be munkatársait. 

Munkaközösségi és csapatmunkát szervez, a vezető kezdeményez, és alapvetően nélkülözhetetlen. (interjúk) 

Vezetőhelyettesével, munkaközösség-vezetőkkel megosztják a feladatokat. (beszámolók, munkatervek) 

• Az SzMSz-ben kidolgozott, a vezetési programban jól körülhatárolt a pedagógiai munka rendje, meghatározottak 

a célok, módszerek, az ellenőrzésre jogosultak köre. Fejlesztő szemléletet képviselve irányítja a belső intézményi 

ellenőrzési –értékelési rendszer működését. (munkatervek) Az intézmény ellenőrzési-értékelési rendszerében 

óralátogatásokon vesz részt és biztosítja a pedagógusok egymás óráinak látogatását is. Az önértékelési csoport 

tagja, a minősítések alkalmával intézményi delegált feladatot vállal. A vezetői és intézményi tanfelügyeletet 

megelőző önértékelésben meghatározó szerepe van (interjúk). 

• Az intézmény ellenőrzési-értékelési rendszerében óralátogatásokon vesz részt és biztosítja a pedagógusok 

egymás óráinak látogatását is. (interjúk, beszámolók) 

• Tudatosan sok visszajelzést ad a kollégáknak. Vezetői tevékenységének egyik alappillére a fejlesztő célú 

értékelés. (interjúk) 

• A feladatok delegálásánál az egyének erősségeire épít. A pedagógusok továbbképzési igényeit támogatja lsd. 56-

os továbbképzésen való széleskörű részvétel lehetőségének megteremtése, KIP-es képzés. 

• Munkatársak ötleteit felkarolja, megvalósításában segítséget nyújt. Pl. idegen nyelvi vizsgarendszer kidolgozása, 

működtetése mesterprogramban megfogalmazottak által (vezetőtárssal készített interjú) 

• Jelenleg 4 munkaközösség működik az iskolában: alsós, felsős, napközis és művészeti munkaközösség, valamint 

alkalmi munkacsoportok (munkatervek, beszámolók, vezető társ interjú) 

• Személyisége és intézmény iránti elkötelezettsége a munkatársakat is aktivitásra, együttműködésre ösztönzi. 

(interjúk, beszámolók, kérdőívek) 

• A továbbképzési programból, beiskolázási tervből kiderül, hogy mennyire felel meg az intézmény szakmai 

céljainak, a tanulói igényeknek, valamint a munkatársak szakmai karriertervének. Hiányterület jelenleg nincs. 

(vezetői interjú, vezetői program) 

• Saját, intézményi DRIVE-felület hatékony működtetése által valósul meg leginkább. 

• A döntéseket legtöbbször a pedagógusok bevonásával hozza, így azok támogatottsága biztosított (kérdőívek). 

Elsőként a vezetőtárssal (igazgatóhelyettes) egyeztet, majd a munkaközösségek tárgyalják meg a felmerülő 

ügyeket, problémákat. Döntéseit ezek után hozza/hozzák meg. (vezetőtárs interjú) 

• Az intézményben az információ áramlása szinte zökkenőmentes. Több csatornán keresztül történik a tájékoztatás 

(személyes tájékoztatás vezetőtárson keresztül, elektronikus levelező lista, faliújságok. (interjúk) 

• Nyitott személyisége garantálja a terület sikerességét. (vezetőtársi interjú, munkáltatói interjú) 

• Az intézmény minden dolgozójára odafigyel. Az interjúból kiderül, hogy érdekli kollégái sorsa, véleménye. Az 

ajtaja mindig nyitva áll előttük (interjúk, vezetői program) 
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• Az iskola tiszta rendezett. Elegendő tanteremmel rendelkezik, amik jól felszereltek. Több fejlesztés történt az 

elmúlt évek során, melynek egy része már az ő munkájának köszönhető. Több teremben interaktív tábla 

található. A tantermek bútorzata és elhelyezése a céloknak megfelelő. A házirend elérhető online és nyomtatott 

formában is. (interjúk) 

• A kreativitás számos formája érzékelhető. Az intézmény programjai frissek, korszerűek, ötletgazdagok. 

(beszámolók, honlap) 

• Figyeli a jogszabályi változásokat, az egyházkerület iránymutatásait, tájékoztatóit. Az SZMSZ-ben 

meghatározott csatornákon és gyakorisággal biztosítja minden érintett számára a munkavégzéshez és a 

döntésekhez szükséges információkat. A fenntartóval való kapcsolattartása a humán erőforrás, valamint a 

pénzügyi és tárgyi erőforrások biztosítása érdekében hatékony. (kérdőíves felmérés, SZMSZ, munkatervek, 

beszámolók, interjúk) 

• Ismeri az intézményre vonatkozó jogszabályokat, figyelemmel kíséri a változásokat, ezekről folyamatosan 

tájékoztatja a pedagógusokat (megbeszéléseken, értekezleteken, elektronikusan). (vezetőtársi interjú) 

• Minden eseményről szükség szerint tájékoztatja a fenntartót. A helyi szokásoknak megfelelően tájékoztatja az 

iskola partnereit az iskolánkban folyó eseményekről. (munkáltatói interjú) A nevelőtestületen belül folyamatos 

az információáramlás, korrekt a tájékoztatás. (vezetőtársi interjú) 

• Vezetői, nevelőtestületi és munkaközösségi értekezleteken az információáramlás gördülékeny és akadálymentes, 

nyílt kommunikáción alapul. (helyettesi interjú) 

• Hatáskörének megfelelően együttműködik a fenntartóval a humán erőforrás biztosításában. Egyenletes terhelésre 

törekszik. Az erősségekre fókuszál. (Vezetői, helyettesi interjú, munkaterv, beszámoló) 

• SZMSZ tartalmazza az épülethasználat rendjét, szabályait. Munkatervek tartalmazzák a tárgyi eszközfejlesztés 

konkrétumait és a karbantartási és felújítási eredményeit. Rendszeresen felméri, mire van szükség. A tárgyi 

eszközöket folyamatosan fejleszti. A fenntartóval egyeztet. (helyettesi interjú, fenntartói interjú, munkatervek) 

• Az intézmény honlapja tartalmazza a megfelelő információkat. A dokumentumok legitimizációs záradékokkal 

megfelelően ellátottak. (SZMSZ, Pedagógiai Program, munkatervek, beszámolók) 

• Verbális kommunikációval és nyomtatott formában a helyben szokásos módokon. Az intézménynek van önálló 

honlapja, facebook oldala. 

• Az intézményben zajló pedagógiai, gazdasági, ügyviteli folyamatoknak meghatározott rendje és formája van. A 

sajátos, egyéni ügyek esetében bizottságokat hoz létre, azok munkáját koordinálja. (SzMSz, munkatervek, 

beszámolók) 

• A dokumentációk megfelelőek. Formai sajátosságai a fenntartói elvárásnak megfelelőek. (fenntartói interjú, 

munkatervek, beszámolók, SzMSz, Pedagógiai Program) 

• Személyesen vesz részt a partnerekkel való kapcsolattartásban. Fontosnak tartja, és az intézmény érdekében 

maximálisan kihasználja lehetőségeit. Széles kapcsolati hálóval rendelkezik. (Fenntartói interjú,vezetői, 

helyettesi interjú) 

• Az együttműködés hatékony, konstruktív, előremutató a fenntartóval. (vezetői, helyettesi interjú, beszámolók, 

fenntartói interjú) 

 

II.5.4. Pedagógusminősítési eljárások és tapasztalatai 

 

Név Célfokozat 
Tanított tárgy/ 

terület 

Osztály/ 

csoport 

Eredmény 

(százalékban) 

Dobóné Veres Renáta pedagógus I. matematika 8. 82 % 

Varga Krisztina mesterpedagógus Fejlesztő, 

támogató 

- 93 % 

Sztarek-Bendesi Ágnes pedagógus I. testnevelés 8. Felfüggesztett 

Windecker Orsolya pedagógus II. napközi 3. Felfüggesztett 

 

A megtartott eljárások megfeleltek a törvényi előírásoknak, a bizottság tagjai elismerően 

beszéltek a minősülő pedagógusok szakmai munkájáról. A koronavírus terjedése következtében 

a Kormány 1102/2020. (III.14.) Korm. határozatában a köznevelési és szakképzési 

intézményekben új munkarend bevezetéséről, az emberi erőforrások minisztere 3/2020. 

(III.14.) határozatában pedig tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött. 

A Pedagógus I. és II. fokozatot célzó minősítési eljárásnak, a pedagógus-tanfelügyeletnek és a 

szaktanácsadásnak fontos része az óra-, illetve foglalkozáslátogatás. Ezek alapján – az Emberi 

Erőforrások Minisztériumával történt egyeztetés alapján – a 2020. tavaszi félévre tervezett 

tanfelügyeleti és pedagógusminősítési, valamint audit-látogatások és a Hivatal által szervezett 

szaktanácsadói események felfüggesztésre kerülnek. A pedagógusminősítésben, a 
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tanfelügyeleti eljárásban és a szaktanácsadásban részt vevő intézmények, pedagógusok, 

szakértők és szaktanácsadók adott eljárásokban lévő státuszát – további intézkedésig – a Hivatal 

felfüggeszti. Az ilyen módon felfüggesztett eljárásokat a 2020. őszi időszakban szervezi meg a 

Hivatal az eljárásokra vonatkozó határidők megtartásával. 

 

II.6. A nevelést-oktatást segítő munkatársak tevékenységének értékelése 
 

Az intézmény rendszergazdája részmunkaidős jogviszonyban áll az iskolával. 

Munkaidejében, látja el az iskola és a Nefelejcs Katolikus Óvoda rendszergazdai teendőit. 

Folyamatosan karbantartja az informatika terem gépeit és az iskolai egyéb digitális eszközöket. 

Feladatai közé tartozik az iskola honlapjának frissítése a naprakész információk elérésének 

érdekében. Kapcsolata állandó az intézmény informatika tanárával, az ő instrukciói, kérései 

szerint történik a frissítés, fejlesztés. A Hipersuli program digitális eszközei szintén 

naprakészen rendelkezésre állnak. A művészeti iskola részéről érkezett kérés alapján 

számítógép került a 45. terembe, valamint fénymásoló gép a tanáriba. A szolfézs kötelező tárgy 

oktatásához szükséges programokat, alkalmazásokat feltelepítette az informatika terem gépeire. 

(MuseScore-kottaszerkesztő, Zenesziget App-oktató, gyakorló program) A teljes karbantartást 

a nyári szünet idején végzi el, melynek köszönhetően a teljes gépállomány az elvárásoknak 

megfelelően működik. 

A gazdasági vezető és iskolatitkár az intézmény teljes állású dolgozója. Munkaköre szerint az 

iskola gazdasági és pénzügyi feladatait látja el az intézményvezető irányításával, a 

jogszabályoknak és a munkaköri leírásának megfelelően. Munkája kiszámítható, következetes. 

Mindenkor segítőkészen áll a nevelőtestület rendelkezésére, részt vesz a nevelőtestületi 

értekezleteken. A szakterületével kapcsolatos kéréseit, információit időben megosztja az iskola 

összes partnerével (vezetőség, nevelőtestület, szülők). A pénzügyi, számviteli feladatok 

irányítása, ellenőrzése mellett gondoskodik az intézmény gazdasági munkájának 

megszervezéséről, továbbá a munkavégzés feltételeinek biztosításáról. Az eszközbeszerzés, a 

kulturális és sporttámogatások rendelkezésre álló kerete szerint az igazgatóval történő 

egyeztetés alapján dönt. Nyugodt, türelmes kommunikációjával, precíz munkájával stabil 

hátteret biztosít az iskolai folyamatok működtetéséhez.  
 

III. Az iskolai szervezet működése 
 

III.1. Iskolavezetőség 
 

Az iskolavezetés igazgatóból, igazgatóhelyettesből, iskolatitkár/gazdasági vezetőből és négy 

munkaközösség-vezetőből (alsó tagozatos, felső tagozatos, napközis/tanulószobai és művészeti 

iskolai) áll. 

A vezetés a szervezeti felépítésnek és a munkaköri leírásoknak megfelelően végezte a 

munkáját. Az iskola többi dolgozója az alapdokumentumokban lefektetett módon fordul a 

hozzájuk. 

A vezetés és a beosztottak közötti munkaviszony, információáramlás, feladatkörök ellátása 

zökkenőmentes. 

 

III.2. Nevelőtestület 
 

Száma az I.2.1. és I.2.2. pontokban olvasható. 

Mindegyik pedagógus tagja valamelyik munkaközösségnek. 

Az igazgató által tartott havi értekezleteken vesznek részt, ahol hozzájutnak a munkához 

szükséges minden fontos információhoz. 

A nevelőtestületben uralkodó légkör jó, széthúzás, ellenségeskedés nem tapasztalható. 
 



 39 

 
 

III.3. Szakmai munkaközösségek 
 

Szakmai munkaközösség – alsó tagozat 

 

Az alsós munkaközösségbe a nagyobb óraszámban alsó tagozaton tanítókat számítjuk, így az 

alsós munkaközösséget 8 pedagógus alkotja. Közülük egy fő felső tagozaton is tanít műveltségi 

területének megfelelően. Munkánkat felsős pedagógusok is segítik: az idegen nyelvet a 

negyedik évfolyamon 2 angol tanár tanítja, 1 pedagógus pedig alsó tagozaton éneket és 

matematikát tanít, egy másik a környezetismeret tanítását, 4 pedagógus pedig a 

napközis/tanulószobai feladatokat látja el.  

Két pedagógusnak is vannak kiemelt feladatai: esélyegyenlőségi referens, nemzetpolitikai és 

egyházpolitikai referens.  

A 2019/20-as tanévben az alsó tagozaton az első, második és harmadik évfolyamon 1-1 osztály 

van, negyedik évfolyamon pedig 2 párhuzamos osztályban tanulnak a gyerekek. Az alsó 

tagozaton 4 napközis csoport működik, a negyedikesek már a felsős tanulószobai keretek között 

készítik el házi feladataikat. 

Az idegen nyelv oktatását csoportbontásban a 4. évfolyamon 2 felsős pedagógus segíti.  

Szakköri keretben lehetőség van az angolon kívül másik idegen nyelv tanulására. Két tanítónk, 

Becherer Anikó és Kovács Mariann egy-egy szakköri csoporttal kezdte meg az idei tanévben a 

nyelvtanulást.  

Egy fő jelentkezett minősítő vizsgára, az ő jelentkezését elfogadták, de pillanatnyilag a minősítő 

vizsga időpontját bizonytalan ideig törölték.  

A négy munkaközösség szoros együttműködésben tevékenykedik (pl. iskolai ünnepségek, 

osztályszintű megemlékezések, ünnepségek műsora), de a mindennapi munka során is 

tapasztalható az egyeztetés, alkalmazkodás, segítségnyújtás. 

Az alapvető nevelő-oktató munkán belül kiemelt figyelmet fordítanak pedagógusaink a tanulási 

nehézséggel küzdő (SNI, BTM-N státuszú) gyermekek differenciálására, a tananyag 

elsajátításával nehezebben boldoguló gyermekek korrepetálásra, felzárkóztatására, ugyanígy a 

tehetséges gyermekek differenciált fejlesztésére, versenyekre való felkészítésére (tanulmányi 
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és szavaló versenyek). Szoros, napi kapcsolatban állnak az iskolában fejlesztő munkát ellátó 

gyógypedagógusokkal, fejlesztő pedagógussal, logopédussal, iskolapszichológussal és 

gyógytestnevelővel. 

A versenyekre való felkészítés is kiemelt fontosságú a munkaközösség tevékenységeiben. 

Sajnálatos módon a távoktatás bevezetésével a legtöbb tanulmányi verseny elmaradt. 

A munkaközösség pedagógusai a nevelő-oktató munka mellett óraközi és reggeli ügyeleti és 

ebédeltetési feladatokat is ellátnak.  

Munkánkat az elhivatottság, együttműködés és a magas szintű nevelési-oktatási tevékenységek 

jellemzik. A mindennapi oktatás során kiemelt célunk a biztonságos, oktatási célú 

internethasználat tanítása, ennek keretében több pedagógusunk is tagja a Telenor Hipersuli 

programjának. Ebben napi szinten segíti munkánkat Varga Krisztina Hipersuli szakmai 

koordinátor. 

Az oktató munka mellett kiemelt jelentőségű a nevelő munka is, melyet pedagógusaink 

végeznek. Ennek fontos színtere a közösségépítés az osztályközösségen belül. Erre kiválóan 

alkalmasak az osztályfőnökök által szervezett játék-, illetve kézműves délutánok, tanulmányi 

kirándulások (a speciális helyzet miatt ezek az idén elmaradtak), színház- és mozilátogatás. 

Minden osztálytanító változatos programokkal igyekszik megvalósítani mindezt. A szervezési 

és lebonyolítási feladatokba a napközis nevelők, osztályfőnök-helyettesek is besegítenek, 

illetve gyakori részesei ezeknek a szülők, a családok is.  

Pedagógusaink iskolai rendezvények lebonyolításában is aktív részt vállalnak. Az egész alsó 

tagozatot megmozgató rendezvények lebonyolításában és szervezésében egy emberként 

összefogva munkálkodnak a feladatokat elosztva. Jellegzetes példája ennek a Tombácz János 

vers- és prózamondó verseny. 

A digitális tanrend és távoktatás bevezetése, illetve ennek megszervezése és megvalósítása nagy 

kihívás elé állította az egész tantestületet. Szerencsére a technikai feltételek adottak voltak az 

átálláshoz: tabletekkel tudtuk segíteni az oktatáshoz való hozzáférésben az esélyegyenlőséget. 

A Google Tanterem nemcsak a diákokkal való kapcsolatteremtés eszköze volt, de a digitális 

tanáriba rengeteg olyan hasznos alkalmazás és linkgyűjtemény került fel, melyen mindenki 

megtalálhatta a hozzá közel állót, amivel a lehető legpraktikusabban és hatékonyabban tudta 

megvalósítani a diákok oktatását és a velük való kapcsolattartást. Reflexióra folyamatosan volt 

lehetőség, az összegző értékelést pedig műhelymunka keretein belül valósítjuk meg.  

 

Szakmai munkaközösség – felső tagozat 

 

A munkaközösség tevékenységét ebben a tanévben is jellemezte a magas színvonalú, hatékony 

szakmai munka és együttműködés, úgymint az egységes pedagógiai követelmények 

megvalósítása, a Pedagógiai Programban megfogalmazott elvek betartása, a módszertani 

kultúra fejlesztése, önképzés, továbbképzéseken, versenyeken való részvétel, családi napok, 

kirándulások, felzárkóztatás és tehetséggondozás, bemutatóórák és előadások tartása, egymás 

óráinak látogatása. Feladataink közé tartozott a reggeli és óraközi ügyelet biztosítása, 

esetenként pedig az ebédeltetés is. 

Iskolánk felsős munkaközösségének 16 pedagógus a tagja a többségi tanítás óraszámait 

figyelembe véve. A munkaközösség vezetését ebben a tanévben is Varga Krisztina látta el.  

 

Osztály Osztályfőnök Helyettes 

5. osztály Korsós Zoltán Földi István András 

6. osztály Tóth Andrea Mérfalvi Zsuzsa 

7.a osztály Jakab Edit Dobóné Veres Renáta 

7.b osztály Lázár János Faragó Gabriella 

8.a osztály Dobóné Veres Renáta Varga Krisztina 

8.b osztály Zsemlye Ágnes Pálmai Péter 
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Munkaközösségünkben döntően biztosított a szakos ellátottság. 

Négy pedagógusunk az alsós, egy kollégánk pedig a művészeti munkaközösség munkáját is 

segítette. A mi munkánkat az alsós munkaközösségből két kolléga, míg a napközis 

munkaközösségből egy kolléga tette könnyebbé. 

A felsős szaktanárok ebben a tanévben is lehetőséget biztosítottak a középiskolai felvételikre 

történő felkészülésre: Faragó Gabriella és Dobóné Veres Renáta matematikából, Jakab Edit és 

Zsemlye Ágnes pedig magyarból tartott előkészítő foglalkozásokat. 

Az idén ismét adott volt a lehetőség második idegen nyelvet tanulni szakköri keretek között. 

Munkaközösségünkből Varga Krisztina 5 tanulót franciára, Becherer Anikó – az alsós 

munkaközösség pedagógusa – pedig 9 tanulót német nyelvre tanított.  

Az iskolai rendezvények megörökítése céljából a korábbi tanévek média szakkörösei vállaltak 

feladatokat a fotózás, videózás, videókészítés és hangmérnöki területeken is Varga Krisztina 

koordinálásával. Az iskolarádió működtetését Lázár János kolléga vezetésével a 7.b osztály 

tanulói látták el. 

Az idegen nyelvi munkacsoport ebben a tanévben is megszervezte az angol nyelvi vizsgát, a 

rendkívüli helyzetre való tekintettel csupán félévkor: a végzős diákok belső bizottság előtt, 

szóban adtak számot tudásukról. 

Iskolánk több éve vesz részt meghatározó intézményként a Telenor Hipersuli programjában, 

ami a jövő oktatását célozza meg a módszertani megújulás és a digitális eszközök használatának 

ötvözésével. A program iskolai szintű koordinálását a felsős munkaközösség-vezető végzi. 

Munkaközösségünk a 2020. március 16-án bevezetett rendkívüli helyzetben komoly 

erőfeszítéseket tett a tantermen kívüli digitális oktatás megvalósítása érdekében. Ebben nagy 

segítségünkre volt, hogy a technikai feltételek már szinte rendelkezésre álltak, hisz egyfelől az 

iskola rendelkezett a Telenor HiperSuli program tabletjeivel, amiket ki tudtunk osztani a 

hátrányos helyzetű tanulóknak. Ráadásul a Telenor erre az időszakra külön SIM kártyákat is 

rendelkezésünkre bocsátott, hogy az internethozzáférés is megoldott legyen. Szerencsére már 

év eleje óta használatban volt iskolai rendszerünk: a Google Suite for Education; egy olyan 

alkalmazásgyűjtemény, amely megkönnyíti a távoktatás lebonyolítását (például iskolai e-mail 

fiókok, felhőtárhely, fájlmegosztás, naptár, beadandók és órai feladatok kezelése a virtuális 

tanteremben, videó tanóra létrehozása) és díjmentesen használható. A platform célja, hogy 

folyamatos együttműködést tegyen lehetővé az oktató, a diákok és a szülők között. Törekedtünk 

a tanulók ésszerű terhelésére, mentális állapotuk figyelemmel követésére, online órák 

megtartására és a folyamatos segítségnyújtásra. Saját munkánk támogatására Digitális Tanárit 

működtetünk a Google Tanterem rendszerében. A tanév elteltével fontosnak tartottuk, hogy a 

megszerzett tapasztalatokat egy nevelőtestületi műhelymunka keretein belül összegezzük, a 

tanulságokat vonjuk le és a jól működő elemeket tartsuk meg, akár beépítve őket az offline 

oktatásba is. 

 

Szakmai munkaközösség – művészeti iskola 

 

Zongora tanszak 

Tanszaki létszám: 13 

 

Rendhagyó tanévet hagyunk magunk mögött. Az első félév még terv szerint zajlott.  

2019.09.30-án a zene világnapját ünnepeltük. 

2019.11 21-én jubileumi koncertet rendeztünk. 

2019.12.15-én adventi koncerttel készültünk az ünnepekre. 

Félévi vizsgát tett minden beiratkozott növendék 2020.01.24-én. 

Megkezdődött a második félév. Meghívást kaptunk a szentesi Kortárs Zenei Találkozó 30. 

évfordulója alkalmából rendezendő gálakoncertre. Iskolánkat Tóth Barnabás képviselte nagy 

sikerrel. 
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Készültünk a Magyar Zeneszerzők Műveire kiírt országos versenyre, Deszkre a Maros Menti 

Fesztiválra, Üllésre a Fontos Sándor napokra, de ezek a rendezvények már sajnos elmaradtak. 

Beköszöntött a digitális oktatás időszaka. Akármennyire is ódzkodtunk ellene, voltak pozitív 

hozadékai is. 

• több szülő végighallgatta az órát, így képet alkothatott arról, miben áll a zenetanulás 

• szembesültem a növendékek hangszereinek minőségével, kicsit én is máshogy látom a 

gyakorlás eredményességét 

• néhány növendék gyakorlása, teljesítménye sokkal kiegyensúlyozottabb lett 

Ami viszont hátráltatta a munkát: az akadozó kép és hang, a rossz minőségű hang, a növendékek 

kottához való hozzáférésének nehézsége. 

A tanszaki átlag: 4,9 

Hiányzások: 41, hiányzások átlaga: 3,15 

 

Hegedű tanszak és szolfézs kötelező tárgy: 

Tanszaki létszám: 10 fő 
 

fellépések, koncertek: 

2019.09.30. Koncert a Zenei világnap alkalmából, tematika: "Koncert 3/4-ben" 

(hegedűegyüttes, teljes tanszak, Huszár Emőke - moderátor) 

2019.11.21. Jubiláló zeneszerzők koncertje (Kálmán Virág 6., Huszár Emőke  moderátor) 

2019.12.15. Adventi koncert (teljes tanszak különböző kamarazenei formációkban) 

2020.01.22. Félévi vizsgakoncert 

Versenyek: A COVID 19 járvány miatt a tavaszra meghirdetett versenyek és fesztiválok 

elmaradtak. 

 

szereplések, események:  

2019.11.13., 14. Tombácz vers és mesemondó verseny (szolfézs csoportok) 

2019.12.15. Adventi koncert (szolfézs csoportok) 

2019.10.24. Oktatási Hivatal – műhelymunka (új kompetencia területek kidolgozása) 

2019.11.05. Szent Imre Nap – zenei tárgyú versenyfeladatok: Szt János himnusz  éneklése 

szolmizálva, aki tudja latin szöveggel is, puzzle - (István a király előadásból  fotó) 

2019.11.21. Jubiláló zeneszerzők koncertje (Huszár Emőke moderátor és előadó – 

kamarazene: Huszár Emőke – hegedű, Földi  István András – nagybőgő, Elekné Sándor 

Szilvia – zongora) 

2020.01.31. Stresszkezelés és határaink – Kósa Ildikó pszichológus előadása (iskolai szervezés) 

2020.02.04. Zeneovi (zenei foglalkozás és hangszerbemutató) 

2020.02.28. Tanári koncert (Huszár Emőke, egyéni és kamarazene) 

2020.02.29. Zsombói Népfőiskola zárórendezvénye (Huszár Emőke) 

2020.03.03. Zeneovi (zenei foglalkozás és hangszerbemutató) 

 

7 fő alapvizsgázó: A COVID 19 járvány miatt – eddigi teljesítményüket figyelembe véve – 

megajánlott osztályzatot kaptak (átlageredmény: 4,42) 

1 fő osztályozó vizsga: átlag: 3 (közepes) 

A digitális gyakorló és oktató programok használatával a szolfézs tárgy bekerült a Hipersuli 

programba. 

Az első félévben az iskolai munkatervnek megfelelően megvalósultak a tervezett programok, 

koncertek. A félévi vizsgákat mindenki sikeresen teljesítette. A nyilvános, koncert formájában 

megrendezett vizsga előnye, hogy a szülő is meghallgathatja a tanszakon folyó munkát, együtt 

örülhet gyermeke sikerének, koncertélményhez jut. 2020 március 16. után a digitális tanrendnek 

megfelelően a hegedű oktatás is online keretek között folyt. A szülőkkel való egyeztetést 

követően a Messenger video chat funkcióját használtuk az online hegedűórák megtartására. 

Szolfézs tárgyból a tananyag feldolgozása, illetve a gyakorlás különböző digitális programok 
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segítségével valósult meg. A KAHOOT mellett, mely évek óta már jól bevált és kedvelt a 

gyerekek körében, a learnigapps és musicators tanulást segítő programok segítségével 

gyakorolhatták a tanulók a zenei alapelemeket. 

A tanszak létszáma évek óta stabil, az 5. évfolyam kivételével minden évfolyamon tanul 

növendék. A továbbképző 9. évfolyamán is tanul 1 fő, aki a gimnáziumi tanulmányai mellett 

végzi szorgalmasan, magas színvonalon a művészeti iskolai tanulmányait A következő 

tanévben művészeti záróvizsgával fogja befelyezni a továbbképző évfolyamait. A folytonosság 

jó példát mutat a fiatalabbaknak, láttatja az utat, a gyakorlás, a türelmes, következetes munka 

eredményét! Az idén 1 fő fejezte be az alapfokú tanulmányait; várhatóan ő is beiratkozik a 

következő tanévben. 

Jól működik a teljes tanszakból álló hegedűegyüttes, melyet az idén is kiegészített a nagybőgő 

tanszak. A közös zenekari munka nagy élményt nyújt a gyerekeknek és közönségnek egyaránt. 

Sajnos a versenyek és fesztiválok elmaradtak, pedig lelkesen, szorgalmasan készültek a tanulók. 

A tanszak hangszerellátottsága megfelelő, minden korosztály számára tud biztosítani hangszert 

az iskola. 7 fő használja az iskolai hangszereket, 3 fő pedig saját hangszerrel rendelkezik. 

Megfelelő mennyiségű kotta is a rendelkezésre áll, az ezen kívül szükséges zenei anyagokat 

pedig az ingyenesen letölthető internetes könyvtárakból tudjuk pótolni. A kamarazene és a 

hegedűegyüttes repertoárjához szükséges zenedarabok átírásához, saját készítésű kottákat is 

használunk (MuseScore kottaszerkesztő). A tanszak egész éves munkáját Elekné Sándor Szilvia 

korrepetítor segítette. 

 

Nagybőgő tanszak: 

Tanszaki létszám: 7 fő 

 

Az előző tanévhez képest a létszám jelentősen megemelkedett. 2018/2019-ben 2 fővel indult a 

tanszak, erre a tanévre már 7-en iratkoztak be. Pályázati lehetőségnek köszönhetően egy saját 

hangszert is vásárolhatott az iskola. Egy tanuló második osztályos a hangszertanulásban, így 

már alkalmas volt arra, hogy egy rövid darabbal szerepelhessen a falukarácsonyon. A félévi 

vizsgát mindenki sikeresen teljesítette, amely nyilvános volt, a szülők és kollégák előtt adtak 

számot tudásukról a kezdő tanítványok is. 

A távoktatás időszakában a gyerekekkel online órákon vettek részt, így a kiűzött tananyagot el 

tudták sajátítani. 
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Magánének tanszak: 

Tanszaki létszám: 6 fő 

 

fellépések, koncertek, események: 

• zenei világnap 

• ZSOME-rendezvény 

• Tombácz Versmondó Verseny megnyitója 

• idősek karácsonya 

• adventi koncert 

• Csongrád Megyei Kortárszenei Találkozó 

 

Szakmai munkaközösség – napközi, tanulószoba 

 

A 2019/2020. tanévben a munkaközösség pedagógus létszáma és összetétele az előző évhez 

hasonlóan alakult. 

A napközis, tanulószobás munkaközösséget 8 pedagógus alkotta, közülük öten felső, hárman 

alsó tagozaton is tanítottak, egy a művészeti oktatásban is részt vett. Így a munkaközösség 

pedagógusai közül sokan más munkaközösségnek is aktív tagjai. Az idei tanévben is kevés volt 

azon pedagógusok száma, akikre „csak” az mondható, hogy délutános nevelők. Szerepük 

nagyon összetett; sokrétű, szerteágazó feladatot láttak el. A gyerekek koordinálása a délutánok 

folyamán a különböző szakkörökre, elfoglaltságokra, különösen az alsóbb évfolyamokon. 

Gondoskodtak a mindennapos írásbeli házi feladat elkészítéséről, a gyakoroltatásról, az 

olvasásról, írásról és számolási feladatokról, a memoriterek megtanulásáról. 

Az alapvető feladatuk volt, hogy a tanulók számára biztosított legyen a nyugodt tanulás a 

szóbeli-és az írásbeli házi feladat elkészítéséhez. A pedagógusok erre fordítottak a legtöbb 

energiát és időt. 

A munkaközösség tagjai jó kapcsolatot ápolnak egymással. Az információáramlás napi szintű 

nemcsak közöttük, hanem a tanítókkal, szaktanárokkal, osztályfőnökökkel, szülőkkel is. 

A napközis/tanulószobás csoportok száma és létszáma: 

 

csoportok létszámok 

Napközi 

1.osztály 21 
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2.osztály  

/1 13 

/2 14 

3.osztály 17 

Tanulószoba 

1. 4.b osztály 17 

2. 4., 5. osztály 21 

3. 6. 7. 8. évfolyam 20 

Összesen: 123 

 

A munkaközösség pedagógusai a nevelő-oktató munka mellett óraközi, reggeli ügyeleti és 

ebédeltetési feladatokat is elláttak. Az iskolai, valamint az osztályfőnökök által szervezett 

programok lebonyolításában is tevékenyen részt vettek. Ezek közé tartozott többek között a 

Szent Imre nap szervezése, adventi előkészületek, karácsonyi ünnepség, farsangi programok 

lebonyolítása. A munkaközösség feladata volt az iskolai dekorálás is, amelyben nagy segítséget 

nyújtott a rajzos kolléganő, a képzőművészeti tanszak vezetője.  

A tantermen kívüli digitális oktatásba a pedagógusok bekapcsolódtak, majd május 18-tól 

felügyeletet láttak el az azt igénylő tanulók számára. 
 

III.4. Diákönkormányzat 
 

Az iskolai diákönkormányzat az idei tanévben is az elvárásoknak megfelelően látta el feladatait, 

melyek az iskola hagyományos programjait fedik le. Ezek a következők voltak: 

 

• év elején az osztálydekorációk elkészítése 

• a diákügyeleti rendszer felállítása 

• őszi papírgyűjtés szervezése 

• aktív részvétel az egészséghéten 

• adventi dekorációk elkészítése osztályonként 

• Mikulás diszkó megszervezése 

• alsó és felső tagozatos farsangok megszervezése 

 

A tavaszi papírgyűjtés, az osztálykirándulások szervezésének segítése, illetve a ballagás 

előkészítése az idei tanévben a koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet miatt elmaradt. 

 

IV. Az intézmény kapcsolatrendszere 
 

IV.1. Fenntartó szervezet – SzeGeKIF (pedagógiai munka, bérszámfejtés, könyvelés) 
 

Iskolánk a fenntartóval – a távolság ellenére – napi kapcsolatban áll. A pedagógiai munkához 

útmutatást főigazgató asszony igazgatói értekezleteken ad az intézményvezetőknek, a sürgős 

tennivalókról körlevélben tájékoztatja az iskolákat. 

A SzeGeKIF bérszámfejtéséhez és könyveléséhez szükséges dokumentációkat az iskola mindig 

időre eljuttatta a fenntartó munkatársainak. 

A fenntartói elvárás és az ezzel kapcsolatos tennivalók nem rónak az iskolára indokolatlan 

többletadminisztrációt, a kért adatokat, dokumentumokat az iskolavezetés mindig határidőre a 

fenntartó rendelkezésére bocsátotta. 

A fenntartó és az iskola szakmai együttműködése a törvényi előírásoknak megfelelő, az 

együttműködés légköre kimondottan jó. 
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IV.2. Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való együttműködés 
 

A sajátos nevelési igényű tanulók felülvizsgálatát a Csongrád Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Szegedi Tagintézménye látta el. Az iskola feladata, hogy figyelemmel kísérje 

a szakértői vélemények lejártának időpontját. Minden tanév végén összesítő táblázatban 

megküldjük azoknak a diákoknak a nevét, akiknek a következő tanév során vizsgálaton kell 

megjelenniük. A lejárati idő előtt 2-3 hónappal felülvizsgálati kérelmet tölt ki az intézmény az 

adott tanulóra vonatkozólag a szülők, a szaktanárok és a gyógypedagógus közreműködésével. 

Ezt követően hívják be a diákokat vizsgálatra, amelynek időpontjáról a szülőket és az iskolákat 

is értesíti a szakszolgálat. A vizsgálat napján egy előzetes szakértői véleményt kap kézhez a 

tanuló, a szülő. A végleges okirat ezt követően pár héten belül megérkezik postai úton az 

iskolában. 

A BTMN-es tanulók felülvizsgálatát és fejlesztését látta el a Csongrád Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Mórahalmi Tagintézménye. A BTMN-es tanulók felülvizsgálati kérelmét is a 

szakszolgálat mórahalmi tagintézményének kellett eljuttatni. 

A pszichológiai ellátást is a mórahalmi szakszolgálat biztosította, egy utazó pszichológus járt a 

gyerekekhez. 
 

IV.3. Szülői szervezet, szülőkkel való együttműködés 
 

Az iskolánkban működő szülői szervezet feladatkörét tekintve már túlmutat a szülői érdekek 

érvényesítésén, a vélemények kikérésén, továbbításán, hisz sokkal összetettebb jellegű. Jelen 

van a Mikulás érkezésekor, szervezi a pedagógusnapot műsorral, ajándékokkal együtt, de a 

legnagyobb horderejű teendő, a jótékonysági bál sikeres lebonyolítása is az ő feladatuk. Immár 

harmadik éve alkot kiváló vezetőpárost Kapás Jánosné, az SZMK elnöke és helyettese, Gálné 

Barna Veronika.  

A pedagógus szülőkkel való kapcsolattartásának egyre több színtere van, mely köszönhető a 

telefon, internet, közösségi oldalak lehetőségeinek is. Egyre több pedagógus érzi mindemellett 

kiemelten hangsúlyosnak, hogy a tanuló fejlődéséről, iskolai életéről személyes találkozás 

alkalmával, előre egyeztetett időpontban is beszélhessen a szülővel. A szülői értekezletek 

osztályszintű kérdések megvitatására kiválóan alkalmasak, de egyéni kérdésekről nem ezen a 

színtéren nyilatkozunk. Közösségformáló ereje vitathatatlan a családi napoknak, ahol a 

családok apraja-nagyja és a pedagógus is tevékenyen jelen van. Rendszerint évente egy 

alkalommal szerveznek az osztályfőnökök ilyen eseményt. 
 

IV.4. Gyermekjólét- és családsegítő szolgálat 
 

Az iskola megbízott pedagógusa havonta vett részt észlelő- és jelzőrendszeri 

esetmegbeszéléseken, ahol a többi közintézménnyel együtt figyelemmel kísérjük a 

gyermekvédelmi gondoskodásban levő családok életét. Egyszer pedig a pedagógusok is 

meghallgattak egy tájékoztatást arról, hogy milyen módon és miért fontos aktív jelzőrendszeri 

szerepünk ebben a mechanizmusban, milyen módon és mit figyeljünk, és hogyan tudunk 

hivatalosan is segíteni az adódó problémák megoldásában. 

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az iskolán belül ne legyen a gyermeket hátrányosan 

érintő viselkedés egyik fél részéről (szülő, gyermek, pedagógus) sem. Ha ilyet tapasztalunk, a 

kollégák (nem csak osztályfőnökök, hanem szaktanárok, tanítók, iskola egyéb dolgozói is) 

beszélgetésekkel segítik a probléma megoldását, akár a szülők bevonásával is a gyermeki és 

emberi jogok (kötelességek) figyelembevételével. 
 

IV.5. Hatósági eljárások, iskolát érintő ellenőrzések 
 

Hatósági ellenőrzés 
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A Csongrád Megyei Kormányhivatal hatósági ellenőrzést folytatott le 2019. október 29-én. 

Megállapították, hogy az iskola szakos ellátottsága nem teljes és az intézményünk házirendje 

nem tartalmazza a tanulók iskolai felvételére, átvételére vonatkozó sorsolás szabályait.  

 

Fenntartói gazdasági ellenőrzés 

 

2019. november 14-én a fenntartó képviseletében Terhes Tímea könyvelő, Füri Ágnes könyvelő 

és Varga Anikó könyvelő végzett ellenőrzést. 

 

Az ellenőrzésbe bevont területek voltak: 

 

• Pénzkezelési szabályzat 

• Számviteli politika 

• Eszközök és források értékelési szabályzata 

• Eszközök és források leltározási és leltárkésztési szabályzata 

• Számlarend 

• Pénzkezelés 

• Pénztár rovancs 

• Kerekítések kezelése 

• Házipénztári készpénzkészlet tárolása 

• Házipénztár tárgyi és személyi védelme, adatvédelem 

• Banki terminál kezelése, utalások: 

• Nyilvántartások 

• Szállítók 

• Szállítónak fizetett, vevőtől kapott előleg 

• Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása 

• Kiküldetéssel kapcsolatos dokumentumok 

• Rendezetlen követelések, kötelezettségek 

• Tárgyi eszköz nyilvántartás 

• Szobaleltárak 

 

Az ellenőrzés rendben zárult, az intézmény törvényes működését az ellenőrzést végzők 

megfelelőnek találták. 

 

IV.6. Más külső segítő szervezetek 
 

Folyamatos munkakapcsolatot tartunk az alábbi szervezetekkel: 

 

• Szülői Választmány – Kapás Jánosné elnök, Gálné Barna Veronika elnökhelyettes 

• Nefelejcs Katolikus Óvoda Zsombó – óvodavezető: Fogasné Matula Zsuzsanna 

• Kisboldogasszony Plébánia Zsombó – Kopasz István plébános 

• Zsombói Egyházközség képviselőtestülete – Dr. Kispéter Gábor elnök 

• Zsombó Nagyközség Önkormányzata – Gyuris Zsolt polgármester 

• Zsombó Nagyközség Polgármesteri Hivatala – Dr. Sziromi Márta jegyző 

• József Attila Közösségi Ház és Könyvtár – igazgató: Hajdu Lajos 

• Bóbita Bölcsőde – vezető: Ráczné Horváth Henrietta 

• Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete (SZEGEPI) – Dr. Kozma 

Gábor főigazgató 
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• Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény zsombói feladatellátási 

helye (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, gyermekjóléti szolgálat, családsegítő 

szolgálat) – vezető: Magonyné Kudik Edit 

• testvériskola: Puskás Tivadar Iskolaközpont orotvai általános iskolája (Székelyföld) – 

igazgató: Cristina Hadambu 

• Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal 

• Összefogás Zsombóért Egyesület – elnök: Gyuris Zsolt 

• Védőnői szolgálat 

• Dr. Szabó Ágnes gyermekorvos 

• Dr. Apró Katalin fogorvos 

• Rendőrség – Lengyel Zsolt iskolarendőr 
 

V. A tanítás nélküli munkanapok felhasználása, változás a munkatervhez 

képest 
 

Az éves munkatervben meghatározott programok a tervezettnek megfelelően valósultak meg a 

tantermen kívüli digitális munkarend bevezetéséig, a tanítás nélküli munkanapok a 

munkatervnek megfelelően zajlottak. 

 

VI. Továbbképzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon való részvétel 
 

Továbbképzés, tanfolyam, konferencia 

neve 

létszám pontérték ideje 

Egészségfejlesztő mentálhigiénikus 

pedagógus szakvizsgára felkészítő 

szakirányú továbbképzés 

2 szakvizsga 2018.09-2020.01. 

Helyesírási készségfejlesztés - távoktatás 1 120 2019.03- 2020.03. 

Online képzés - Alapozó nyelvi coaching, 

coaching szemlélet alkalmazása a 

nyelvoktatásban 

1 - 2019.09.25. 

Pécsi Rita neveléskutató előadása a 

következő témákban: 

Fejleszt vagy rombol? A képernyő és az 

internet hatásai 

A függőség kialakulása és megoldásaink 

A képernyőzés és a fejlődő idegrendszer 

Életkorhoz illő használat? 

Hogyan válik valaki függővé? 

A Patkány Hotel kísérlet 

Közösségi média: kapcsolat vagy illúzió? 

Van védelem? Tanítható? 

Mire való a gép? Mire való az agy? 

(Zsombó, József Attila Közösségi Ház) 

25 - 2019.10.07. 

Köznevelési Szakértők Országos 

Egyesülete, Konferencia, KECEL 

1 - 2019.10.19. 

Oktatási Hivatal – műhelymunka (új 

kompetencia területek kidolgozása) 

1 - 2019.10.24. 

Mérlegképes könyvelők továbbképzése 

(16 óra) 

1 - 2019.11. 

Szabadságra nevelünk! Fegyelmezéssel? 

Pécsi Rita neveléskutató előadása 

15 - 2019.11.04. 
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(Zsombó, József Attila Közösségi Ház) 

Google for Education online kurzus (8 

hetes) 

1 - 2019.12.05-

2020.01. 

Webinárium: How to teach mindfulness 

with confidence & credibility? 

1 - 2020.01.03. 

Online szakmai képzés: 

Stresszesemények és kiégés 

tehetségeseknél és pedagógusoknál: 

áttekintés és esetmegbeszélés (Magyar 

Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) 

1 10 2020.01.13-31. 

"Mindig magasabbra" országos 

konferencia a tanfelügyeleti és 

pedagógusminősítési  rendszer 

tapasztalatai, jövője, fejlesztési 

lehetőségei (SZTE Rektori Hivatal) 

1 - 2020.01.23. 

Mi van a PISA eredmények mögött? Dr. 

Setényi János oktatáskutató  előadása 

(Somogyi Károly Városi és Megyei 

Könyvtár) 

1 - 2020.01.24. 

Stresszkezelés és határaink – Kósa Ildikó 

pszichológus előadása (iskolai szervezés) 

1 - 2020.01.31. 

Google Digital Workshop: Bevezetés a 

digitális jóllétbe (online képzés) 

1 - 2020.02.02. 

Haladó online képzés: Online 

Gyászfeldolgozás Módszer® Egyéni 

Program (2. szint) 

1 - 2020.04.22.,04.29., 

05.06. 

Online Tutoriális Program: Képi 

kifejezéspszichológia - rajzelemzés (12 

hét) 

1 - 2020.04.28-07.28. 

Közép Európai Mediációs Intézet 

(KEMI) mediációs képzése 

1 90 2020.06.04-26. 

IKT eszközök a tanórán online 

továbbképzés pedagógusoknak 

1 30 2020.04. 

Online ifjúsági coach továbbképzés 

 

1 - 2020.07.16-21. 

 

Zsombó, 2020. június 26. 

 

 

Pálmai Péter 

igazgató 
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Értékelő értekezlet jegyzőkönyve 
 

Értekezlet időpontja: 2020. június 26. – 10 óra 

Értekezlet helye: Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 

földszinti zsibongó 

 

• Az igazgató köszönti a nevelőtestület tagjait. Jegyzőkönyv-vezetőnek felkéri Szunyogné 

Székesi Beáta gazdasági vezetőt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kerekes Juditot és Földiné Fülöp 

Katalint. A jegyzőkönyv-vezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét a nevelőtestület 

kézfelemeléssel egyhangúlag megszavazza. 

• Az igazgató 3 napirendi pontban tartja meg beszédét: 1. Összefoglalja a tanítási év főbb 

tanulságait, kiemeli és folytatásra érdemesnek javasolja, ami jó volt, és felsorolja, mik azok, 

amiken változtatni kell. Külön elemző értékelést ad a digitális oktatás tanulságairól. 2. 

Meghatározza a nyári szünet feladatait 3. Előkészíti a következő nevelési évet. 

• Az igazgató ismerteti az intézmény összesített statisztikai adatait. Megköszöni a munkáját a 

tanév helyi rendjében meghatározott programok felelőseinek. 

• Az igazgató megdicséri a minősítő eljárásban résztvevő pedagógusokat, mindannyian kiválóan 

helyt álltak. 

• A munkaközösség-vezetők kapnak szót: összegzik és értékelik a munkaközösségek munkáját. 

Elmondják, hogy javult a kapcsolattartás a munkaközösségek között. Igényként fogalmazódik 

meg, hogy az értekezletek előtti vezetői megbeszéléseken jelen tudjon lenni a művészetis és a 

napközis munkaközösség-vezető is, ezekben az időpontokban célszerű megszervezni a 

helyettesítésüket. 

• Az igazgatóhelyettes kap szót, összefoglalja az éves helyettesítéseket. 

• A jövő évi tantárgyfelosztás legnagyobb változása az ideihez képest az új NAT óraszámai 

lesznek 1. és 5. évfolyamon, természetesen az iskola a változásokhoz alkalmazkodni fog. 

• A tankönyveket a KELLO augusztus 25-én szállítja ki, a tankönyvosztást is ehhez fogja a 

vezetőség igazítani, ennek pontos időpontja a nyár folyamán kerül ki az iskola hirdetőfelületeire 

a tanévnyitó ünnepély időpontjával és a taneszközjegyzékkel együtt. 

• Az igazgató mindenkinek jó pihenést kíván a nyárra Isten áldásával. Az értekezletet bezárja. 

 

 

Zsombó, 2020. június 26. 

 

 

  Pálmai Péter     Szunyogné Székesi Beáta 

     igazgató        jegyzőkönyvvezető 

 

 

            Lázár János                                          Faragó Gabriella 

                 jegyzőkönyv-hitelesítő       jegyzőkönyv-hitelesítő 
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