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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 (24 teljes állású, 1 részmunkaidős és 4 óraadó). 
 

I.2.3. Tanév közbeni fluktuáció és okai 

 

2018. december 1-jén Tari-Tóbiás Ágnes, az iskola matematikatanára (határozatlan idejű, teljes 

állású munkaszerződésben) szülési szabadságra ment, munkakörét Dobóné Veres Renáta, 

matematika szakos napközis pedagógus vette át, az ő helyére került egy új munkavállaló, Földi 

István András, aki eddig megbízási szerződéssel tanított nagybőgőt. 
 

I.2.4. Technikai dolgozók száma 

 

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

állásban, 3 takarító teljes állásban, 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) 
 

2018. szeptember 1. 2019. június 14. 

227 226 
 

 

I.3.2. Napközis tanulószobai létszám alakulása (tanév eleji, tanév végi) 
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2018. szeptember 1. 2019. június 14. 

128 128 
 

I.3.3. Ismétlések, bukások száma és okai 
 

Iskolánk történetének ez az első 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. 3,82 4,69   4,43   5,00         4,95 4,69   4,73 4,82 4,82   4,66 

3/a 4,12 3,82   4,00   4,12         4,88 4,59   4,88 5,00 4,53   4,44 

3/b 4,27 4,44   4,55   4,78         5,00 5,00   5,00 5,00 4,83   4,76 

4. 4,05 4,11 4,32 4,00   4,53         4,79 4,68   4,68 4,89 4,58   4,46 

5. 3,76 4,00 4,08 4,21 4,64 4,40         4,92 5,00 4,20 5,00 4,92 4,76 5,00 4,53 

6/a 4,45 4,60 4,30 4,30 4,80 4,25         4,90 5,00 4,80 4,85 5,00 4,75   4,66 

6/b 4,29 4,57 3,95 4,00 4,67 4,05         4,95 4,86 4,71 4,57 4,95 4,78   4,55 

7/a 3,50 3,50 4,00 3,88 4,63   3,69 3,94 4,06 3,63 4,75 4,69 4,19 4,56 4,94 4,13   4,14 

7/b 3,60 3,73 4,13 3,86 3,87   3,80 3,93 4,00 3,73 4,60 4,80 4,00 4,26 4,93 4,20   4,09 

8. 3,39 3,52 3,78 3,61 3,26   3,65 3,61 3,00 3,30 4,65 4,69 3,91   4,96 4,04   3,81 

Iskola 3,93 4,10 4,08 4,08 4,31 4,45 3,71 3,83 3,69 3,55 4,84 4,80 4,30 4,73 4,94 4,54 5,00 4,41 

 

I.3.5. Magatartás- és szorgalomátlagok 
 

O
sz

tá
ly

 Magatartás Szorgalom 

5 4 3 2 5 4 3 2 

1. 11 10 7 0 15 13 0 0 

2. 16 6 1 0 18 5 0 0 

3/a 5 12 0 0 4 9 4 0 

3/b 16 2 0 0 13 5 0 0 

4. 10 7 2 0 11 5 3 0 

5. 17 7 1 0 18 6 1 0 

6/a 15 4 1 0 17 3 0 0 

6/b 13 8 0 0 11 9 1 0 

7/a 12 4 0 0 8 5 2 0 

7/b 11 4 0 0 7 5 2 0 

8. 10 13 0 0 5 12 5 1 

Iskola 136 77 12 0 127 77 18 1 

 

I.3.6. Igazolt és igazolatlan mulasztások száma alsó és felső tagozaton 
 

Egy tanuló – 250 órát meghaladó hiányzása miatt – nem kapott osztályzatot, ő megfelel a 

jogszabályi feltételeknek – hat általános iskolai évfolyamot végzett el annak a tanévnek a 

végéig, amelyben a tizenötödik életévét betöltötte –, így a Szakképzési Hídprogramba kerül be 
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a következő nevelési év kezdetén. Az iskolaváltást a szülővel az osztályfőnök és a Szegedi 

Kistérség Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézmény Zsombói Szociális 

Alapszolgáltatási Központ vezetője is megbeszélte, a szülők támogatják a diák továbbtanulását. 
 

Osztály Létszám 

Hiányzás 

tanítási 
órában 

Ebből 
igazolatlan 

Hiányzások 
átlaga 

1. 28 1370 0 48,92 

2. 23 1555 0 67,60 

3/a 17 1134 0 66,88 

3/b 18 1048 0 58,22 

4. 19 1301 0 68,47 

5. 25 1428 0 57,12 

6/a 20 1220 0 61,00 

6/b 21 990 0 47,14 

7/a 16 1157 0 72,31 

7/b 16 1266 40 79,12 

8. 23 1965 0 85,43 

Iskola 226 14434 40 64,75 

 

I.3.7. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 
 

Osztály HH-s létszám 

HHH-s 

létszám 

1. 1 0 

2. 0 1 

3/a 0 0 

3/b 0 0 

4. 0 1 

5. 0 1 

6/a 0 0 

6/b 0 0 

7/a 0 0 

7/b 1 1 

8. 0 0 

Iskola 2 4 

 

I.3.8. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma 

 

Osztály 

Lemorzsolódással 

veszélyeztetett 
tanulók száma 

5. 0 

6/a 0 

6/b 0 

7/a 1 

7/b 1 

8. 3 

Iskola 5 
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A Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ a következő értékelést küldte iskolánknak 2019. április 

24-én a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan: 

„Az intézmény a 2018/2019. tanév első féléve folyamán nem igényelt a korai iskolaelhagyás 

csökkentését elősegítő pedagógiai-szakmai szolgáltatást, de több tanulót érintően – tanulói 

előrehaladást támogató – a tanulmányi eredmény javítását célzó, a tanulási és magatartási 

nehézségeket kezelő, illetve általános, a lemorzsolódás csökkentését célzó beavatkozást 

valósított meg. A lemorzsolódási mutató csökkent, az intézményi beavatkozások alkalmasak 

lehetnek az adatokban mutatkozó veszélyeztetettségi tényezők enyhítésére.” 

 

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

száma 
 

Osztály 
SNI-s 

létszám 

BTMN-es 

tanulók 
létszáma 

1. 1 2 

2. 2 2 

3/a 1 1 

3/b 1 0 

4. 0 2 

5. 2 4 

6/a 1 0 

6/b 0 1 

7/a 2 0 

7/b 3 1 

8. 2 1 

Iskola 15 14 

 

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a gyengébben teljesítők felzárkóztatását 

az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli felzárkóztató foglalkozások segítették. A 

tanórákon a nevelők figyelembe vették a lassabban haladó, gyengébben teljesítő tanulók 

képességeit, és az egyéni ütemükhöz igazították elvárási szintjüket is. Az 1-4. évfolyamon az 

egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére irányuló 

órákat szerveztünk, az 5-7. évfolyamon pedig felzárkóztató, korrepetáló, képességfejlesztő 

órákat tartottunk. A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a 

gyenge eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató órákat tartottunk. 

A sajátos nevelési igényű tanulókat iskolánkban integráltan oktatjuk. 

Az SNI-s tanulók fejlesztő foglalkozásait Kerekes Judit, Kismárton Petra gyógypedagógusok 

tartották, a BTMN-esekét februárig Víg Annabella, majd Dudás Ágnes fejlesztő pedagógusok 

látták el. 

A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való 

felzárkóztatás. A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi 

eredménye alapján a tanító, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon 

kötelező. 

Az első négy évfolyam korrepetálásai órarendbe illesztett időpontban az osztályban tanító 

pedagógusok javaslatára, kötelező jelleggel történnek.  

A felső tagozaton a korrepetálás differenciált foglalkoztatással – egyes tanulókra vagy kijelölt 

tanulócsoportokra ajánlott jelleggel – a szaktanárok javaslatára történik. 

 

I.3.10. Magántanulók és tanulói jogviszonyt szüneteltetők száma 

 

Ebben a tanítási évben iskolánknak nem volt magántanulója. 
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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. 

A mérés színterei:  

• Beszédszervi állapot és artikuláció 

• Hallási differenciáló készség vizsgálata 

• Nyelvi fejlettség 

Az 1. évfolyamban 12 tanuló – közülük ketten az első félév után csatlakoztak, egy kislány pedig 

más iskolába került – vett részt a foglalkozásokon. Év végére hárman tünetmentesek, öten 

további fejlesztést igényelnek, hárman még automatizálják a tanult hangokat. Minden tanuló 

esetében elengedhetetlen az utánkövetés. 

A tanév elején három, menet közben két másik tanuló is csatlakozott a második évfolyamból. 

Közülük végül egy teljesen tünetmentes, egyet havi szinten szükséges ellenőrizni, egyikőjük 

igényel beszédtechnikai fejlesztést, míg további két tanuló fejlesztést igényel a következőben 

is. 

A 3. osztályból 4 tanuló járt logopédiai fejlesztésre. Közülük három már csak időszakonként 

jár ellenőrzésre, beszélgetésre.  

A 4-5. osztályokból 1-1 tanuló járt logopédiai foglalkozásokra ebben a tanévben. 

 

2. Angol vizsga 

 

Czombos Barbara, Kerekes Judit és Varga Krisztina szaktanárok vezetésével ebben a tanévben 

is megszerveztük helyi angol vizsgánkat, mely egy – az országos idegen nyelvi méréshez 

hasonló – írásbeli, valamint egy külső bizottság előtti szóbeli részből állt. Az írásbeli vizsgákra 

(5. és 7. évfolyamon) május 22-én – az idegen nyelvi mérés napján – került sor, a szóbeli vizsga 

időpontja május 23. volt. 

A vizsga értékelése az intézményi százalékhatárok szerint történik, a szerzett érdemjegy – az 

írásbeli és szóbeli vizsgát is tett tanulók esetében – három jegynek felel meg. A vizsga célja 

nem csupán a tudásszint felmérése, hanem az országos kompetenciamérésre történő felkészítés, 

csakúgy, mint a vizsgahelyzethez kapcsolódó viselkedési normák, technikák elsajátítása, 

begyakorlása. 

Az írásbeli vizsga minden 5-8. évfolyamos tanulónak kötelező. A 6. és 8. évfolyam év végi 

írásbeli vizsgapontszámát az országos idegen nyelvi mérésen elért eredmény adja.  

Ebben a tanévben némi változtatás történt a vizsgáztatási rendben az előző évek tapasztalatai 

alapján. A 4. osztályban nem volt csoportbontás, ezért nem volt biztosított, hogy a tanulókat 

megfelelő mértékben készítsük fel az írásbeli és szóbeli vizsgákra. Az 5. haladó, minden 6. 

évfolyamos tanuló, a 7. haladó, valamint a 8. haladó angol csoport tanulói adtak számot 

tudásukról szóban is a külső bizottság előtt, melynek tagja volt egy idegen nyelvi lektor, egy 
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angol nyelvet tanító pedagógus, valamint egy középfokú nyelvvizsgával rendelkező 

középiskolás tanuló, iskolánk volt diákja.  

Az 5. és 7. évfolyam haladó csoportos tanulói prezentáció bemutatásával vizsgáztak a bizottság 

előtt, ami nem csupán idegen nyelvi kompetenciájukat, hanem kreativitásukon és 

kommunikációs készségeiken túl improvizációs, prezentációs készségeiket is mérlegre tette. A 

6. évfolyamok minden tanulója önállóan vizsgázott az előre kiadott 10 szóbeli tételből. Nekik 

az ún. A1 Minimumszint (Breakthrough) vizsgaszintet kellett teljesíteniük. 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. Év végén csak a 

haladó csoport tanulói vizsgáztak, akik különféle nyelvvizsga és érettségi feladattípusokkal 

találhatták szembe magukat: történet elmondása képek alapján, érvek és ellenérvek 

felsorakoztatása egy adott témával kapcsolatban, téma kifejtése négy kép segítségével, téma 

kifejtése megadott szempontok alapján egy percben. 

 

A 2018/2019-es tanév I. félévben (2019. január 21-23.) a végzős szóbeli vizsgaeredmények a 

következők voltak: 

 

Évfolyam 
Osztálylétszám 

(fő) 

Szóbeli 

vizsgát tett 

(fő) 

Átlageredmény 

(szóbeli) 

Nem érte el a 

60%-ot (fő) 

8. évfolyam 23 22 69% 7 

 

Tanulólétszám és eredmények a 2018/2019-es tanév végi vizsgákon: 

 

Évfolyam 
Írásbeli 

vizsgát írt (fő) 

Szóbeli 

vizsgát tett 

(fő) 

Átlageredmény 

(írásbeli) 

Átlageredmény 

(szóbeli) 

5. évfolyam 25 12 77% 89% 

6. évfolyam 41 41 79% 83% 

7. évfolyam 32 16 79% 84% 

8. évfolyam 23 12 67% 81% 

Összesen: 121 81 75% 84% 

 

Egy másik kimutatás a szóban és írásban is vizsgázókra vonatkozóan, nyelvi csoportok szerinti 

bontásban: 

 

Nyelvi csoport Létszám 
Vizsgaátlaga 

(%) 

Vizsgaátlaga 

(érdemjegy) 

5. haladó csoport 12 83 4,15 

6. kezdő csoport 12 83 4,14 

6. középhaladó csoport 13 83 4,18 

6. haladó csoport 16 82 4,08 

7. haladó csoport 16 82 4,08 

8. haladó csoport 12 83 4,12 

 

A tanulók 80%-a elérte a minimumszintet, vagyis a 60%-ot. 

A tapasztalatokat és eredményeket angol szakos kollégák megvitatták, továbbá kikérték a 

szóbeli vizsgabizottság véleményét és a tanórákon meghallgatták tanulóink reflexióit is. Jelen 

tanév végén nem vált indokolttá változtatás. 

 

3. Digitális kompetenciamérés 
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Innovációs törekvéseink közé tartozik, hogy megelőzve korunkat, mielőbb felmérjük 

tanulóinkat, és a tanultakat a kor és az ő igényeikhez, elvárásaihoz igazítsuk. Ennek okán Varga 

Krisztina tanárnő és digitális szaktanácsadó első alkalommal állított össze online digitális 

kompetenciamérést, melyet a felső tagozatos tanulók informatikaórán írtak meg. A mérés 45 

percet vett igénybe, a feladatok megoldásához a tanulók használhatták az internetet. Zárásként 

visszajelzést is kértünk a tanulóktól a méréssel kapcsolatban. 

A mérés alapjául az Europass digitális készségek önértékelő táblázata és más európai 

keretrendszerek (DigCompOrg) szolgáltak. Ennek tükrében 5 részterületen mértük a diákok 

jártasságát: 

 

1. Információ feldolgozása 

2. Tartalom létrehozása 

3. Kommunikáció 

4. Problémamegoldás 

5. Biztonság    

Mind az 5 területen 3 szint van: 

1. Alapszintű felhasználó 

2. Önálló felhasználó 

3. Mesterszintű felhasználó 

Célunk volt az is, hogy a nyelvvizsgához, nyelvismerethez hasonlóan a tanulók 

nagyvonalakban képesek legyenek behatárolni digitális kompetenciájukat is, illetve legyenek 

tisztában magával a fogalommal is, hiszen a későbbiekben, akár egy Europass önéletrajz 

összeállításánál szükségük lehet rá. 

 

Az eredmények a következők: 

 

Évfolyam Tanulólétszám Átlageredmény (%) 
Nem érte el a 

60%-ot (fő) 

5.   évfolyam 23 69 5 

6. évfolyam 40 80 1 

7. évfolyam 32 76 3 

8. évfolyam 23 78 2 

 

4. SELFIE mérés 

 

A SELFIE egy ingyenes, online önértékelési eszköz, amelyet az Európai 

Bizottság fejlesztett ki az iskolák számára különböző európai országokból 

származó oktatási szakértők egy testülete segítségével, hogy segítse az iskolákat 

a digitális technológiák tanításhoz és tanuláshoz való felhasználásában. 

Az eszköz névtelenül és önkéntes alapon, kérdőívek segítségével gyűjti össze az 

iskolavezetők, a tanárok és a diákok meglátásait, és egy interaktív jelentés 

formájában nyújt áttekintést az eredményekről, amely segítségével 

azonosíthatók az erősségek és a gyenge pontok. A SELFIE évente kitölthető annak érdekében, 

hogy az iskolák nyomon követhessék fejlődésük időbeli alakulását, és egy tanév során akár 

háromszor is igénybe vehető. 

A SELFIE a három felhasználói csoport – iskolavezetők, tanárok és diákok – számára 

kidolgozott három kérdőívet foglalja magában. A SELFIE nem méri fel vagy veti össze az 

egyes felhasználók tudását vagy készségeit, és semmilyen módon nem értékeli vagy hasonlítja 

össze az iskolák teljesítményét. 

Varga Krisztina kolléganő és digitális szaktanácsadó koordinálta a mérést, amit a teljes iskolára 

vonatkoztatva végeztünk el. A részvételi arányokat az alábbi ábra mutatja: 
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A kérdőív nagyén részletes kiértékelést ad mindhárom szinten. Álljon itt most egy összesítés 

az eredmények rövid – vizuális – érzékeltetésére: 

Alsó tagozat eredményei 

Vezető általi értékelés 

 
Pedagógusok által adott értékelés 
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Diákok által adott értékelés 

 
Felső tagozat eredményei 
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Vezető általi értékelés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógusok által adott értékelés 
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Diákok által adott értékelés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3.13. Jövő évi első osztályosok száma 
 

A 2019/2020. nevelési évre A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola első évfolyamába 22 tanulót írattak be. (Tartós betegsége miatt 1 tanuló magántanulóként 

– a várható jogszabályi változások miatt egyéni tanrendű tanulóként – kezdi meg tanulmányait.) 

 

A leendő első osztályosok beíratásához a következő programok kapcsolódtak: 

 

Időpont Program 

2019. március 20.  
A leendő első osztályos osztályfőnök látogatása az óvodában. 

Ismerkedés a gyermekekkel az óvodai csoportokban. 

2019. március 27. Mesefoglalkozás az óvodában.  

2019. március 29. 
Kézműves foglalkozás az általános iskolában a leendő első 

osztályosok számára a negyedik osztályosok közreműködésével. 

2019. április 2. Bemutató óra a leendő első osztályos szülők számára. 

2019. április 5. 

Szülői értekezlet a Nefelejcs Katolikus Óvodában a leendő első 

osztályosok szülei számára a leendő osztályfőnök és a Szent Imre 

Katolikus Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói 

részvételével. 

2019. április 9. 

Hangszeres bemutató a leendő első osztályosok számára 

művésztanáraink és a művészeti iskolás gyermekek 

közreműködésével. 

2019. április 11-12.  A leendő első osztályosok beiratkozása. 

2019. május 16. 
Ismerkedés az iskola játszóterével, játék az iskola udvarán a 4. 

osztályos gyermekekkel. 

2019. május 30. 
Szülői értekezlet a leendő első osztályos gyermekek szülei számára 

az általános iskolában a leendő osztályfőnökkel. 
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I.4. A középiskolai felvételi tapasztalatok, felvett tanulók száma 
 

I.4.1. Középiskolai továbbtanulási mutatók 

 

Az idei évben minden tanulónk felvételt nyert középiskolába, senkinek nem kellett a 

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

tanulóból tizenkilencet az első helyen, három tanulót a második helyen, egy tanulót a harmadik 

helyen megjelölt középiskolába vettek fel. 

 

Tanulóink a következő középiskolákban folytathatják tanulmányaikat: 

 

helység intézmény neve 
tagozat, 

szakmacsoport 

felvett 

tanulók 

száma 

egyházi fenntartású intézmény 

Szeged 

Szegedi Baptista Középiskola 
közszolgálati 

ügyintéző 
1 

Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző 

Iskola Szegedi Tagintézménye 
villanyszerelő 1 

Szent Benedek Általános Iskola, 

Középiskola, AMI és Kollégium Szegedi 

Tanintézménye 

informatikai 

rendszerüzemeltető 
2 

állami fenntartású intézmények 

Szeged 

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium 
matematika-angol 

orientáció 
1 

Szegedi Tömörkény István Gimnázium 

és Művészeti Szakgimnázium 

biológia és 

környezetvédelemi 

orientációjú 

általános tantervű 

osztály 

1 

SZTEJKI Eötvös József Gimnáziuma 
általános tantervű 

osztály 
1 

SZTE Vántus István Gyakorló 

Zeneművészeti Szakgimnázium1 
zongora 1 

Szegedi SZC Déri Miksa 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

gépészet 1 

Informatika 1 

villamosipar és 

elektronika 
1 

Szegedi SZC Gábor Dénes 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
informatika ágazat 1 

Szegedi SZC Kőrösy József 

Közgazdasági Szakgimnáziuma 

pénzügyi- 

számviteli 

ügyintéző 

1 

Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és 

Informatikai Szakgimnáziuma 

pénzügyi és 

számviteli 

ügyintéző 

2 

Szegedi SZC Vedres István Építőipari 

Szakgimnáziuma 
grafikus 1 

Szegedi SZC Csonka János 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
rendészeti őr 1 

                                                           
1 2019. szeptember 1-jétől egyházi fenntartású intézmény 
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Szegedi SZC Móravárosi 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

központifűtés és 

gázhálózatszerelő 
1 

szárazépítő 1 

villanyszerelő 1 

Jánoshalma 

AM Kelet-magyarországi 

Agrárszakképző Központ, 

Mezőgazdasági Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium 

mezőgazdasági 

gépésztechnikus 
2 

Makó 
Galamb József Mezőgazdasági 

Szakgimnázium és Szakközépiskola 

mezőgazdasági 

gépésztechnikus 
1 

 

 
 

 
 

Középiskolai szintek megoszlása

Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola
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I.4.2. A középiskolába felvételt nyert tanulók eredményeiről szóló visszajelzések 

 

Konkrét, jegyeket is tartalmazó visszajelzést csak néhány esetben kapott iskolánk (kizárólag a 

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

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

is 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. 

 

I.4.3. Kiemelkedő tanulói teljesítmények, versenyeredmények 

 

Általános iskola: 

 

Osztály Versenyző Megnevezés Helyezés Felkészítő 

1. Szilágyi Anna Helyi rajzverseny különdíj 
Veresné Lajkó 

Mária  

1. Kálmán-Tari Nóra 
Helyi vers- és mesemondó 

verseny 
különdíj Kerekes Judit 

1.  Németh Emília 
Helyi vers- és mesemondó 

verseny 
1. Kerekes Judit 

1.  Bozsó Hanna 
Helyi vers- és mesemondó 

verseny 
2. Kerekes Judit 

2. Meszlényi Johanna Helyi rajzverseny 2. 
Földiné Fülöp 

Katalin  

2. Szűcs Lilla Helyi rajzverseny 3. 
 Földiné Fülöp 

Katalin 

2. Hajlik Vince 
Helyi vers- és mesemondó 

verseny 
3. 

Földiné Fülöp 

Katalin 

2. Szabó Máté József 
Helyi vers- és mesemondó 

verseny 
1. 

Földiné Fülöp 

Katalin 

2. Janó Szimonetta 
Helyi vers- és mesemondó 

verseny 
2. 

Földiné Fülöp 

Katalin 

2. Bakó Viktor János 
Helyi vers- és mesemondó 

verseny 
3. 

Földiné Fülöp 

Katalin 

2. Hajlik Vince 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
81. 

Földiné Fülöp 

Katalin 

2. Bakó Viktor János 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
107. 

Földiné Fülöp 

Katalin 

3.a Sala Rebeka Területi rajzpályázat 3. Dudás Ágnes 
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3.a Török Márton Pangea országos - matematika 8. Becherer Anikó 

3.a Török Márton 
Helyi vers- és mesemondó 

verseny 
3. Becherer Anikó 

3.a Kiss Lívia Detti 
Helyi vers- és mesemondó 

verseny 
különdíj Becherer Anikó 

3.a Szűcs Attila 
Helyi vers- és mesemondó 

verseny 
1. Becherer Anikó 

3.a Török Márton 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
1. Becherer Anikó 

3.a Farkas Áron 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
40. Becherer Anikó 

3.a Bozsó Roland 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
66. Becherer Anikó 

3.a Maróti Noel 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
75. Becherer Anikó 

3.a Török Márton Tombácz versmondó 3. Becherer Anikó 

3.a Kiss Lívia Detti Tombácz versmondó különdíj Becherer Anikó 

3.a Szűcs Attila Tombácz mesemondó 1. Becherer Anikó 

3.a Török Márton Kenguru matematika - megyei 1. Becherer Anikó 

3.a Farkas Áron Péter Kenguru matematika - megyei 40. Becherer Anikó 

3.a Bozsó Roland Kenguru matematika - megyei 66. Becherer Anikó 

3.a Maróti Noel Kenguru matematika - megyei 75. Becherer Anikó 

3.a Szalkai Norbert Kenguru matematika - megyei 88. Becherer Anikó 

3.a Török Márton Pangea országos - matematika 8. Becherer Anikó 

3.a Török Márton Pangea megyei - matematika 18. Becherer Anikó 

3.a Török Márton Területi matematika 3. Becherer Anikó 
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3.a Farkas Áron Péter Tudásbajnokság matematika 
arany 

minősítés 
Becherer Anikó 

3.a Gyuris Luca Hanna Tudásbajnokság matematika 
arany 

minősítés 
Becherer Anikó 

3.a Nógrádi Lilla Tudásbajnokság matematika 
arany 

minősítés 
Becherer Anikó 

3.a Szűcs Attila Tudásbajnokság matematika 
arany 

minősítés 
Becherer Anikó 

3.a Török Márton Tudásbajnokság matematika 
arany 

minősítés 
Becherer Anikó 

3.a Farkas Áron Péter Tudásbajnokság szövegértés 
arany 

minősítés 
Becherer Anikó 

3.a Balogh Dávid 
Tudásbajnokság 

környezetismeret 

arany 

minősítés 
Becherer Anikó 

3.a Barna Jana Szofi Tudásbajnokság anyanyelv 
arany 

minősítés 
Becherer Anikó 

3.a Kelemen Nóra Noémi Tudásbajnokság anyanyelv 
arany 

minősítés 
Becherer Anikó 

3.a Balogh Dávid 
Tudásbajnokság megyei 

környezetismeret 
15. Becherer Anikó 

3.a Farkas Áron 
Tudásbajnokság megyei 

matematika 
40. Becherer Anikó 

3.a Török Márton 
Tudásbajnokság megyei 

matematika 
1. Becherer Anikó 

3.a Török Márton Tudásbajnokság országos 7. Becherer Anikó 

3.a Sala Rebeka Tavaszi zsongás rajz 3. Becherer Anikó 

3.a Kelemen Nóra Noémi 
Madarak és fák napja 

csapatverseny 
5. Kovács Mariann 

3.b Kondás Réka Zrínyi Ilona - matematika 14. Soós Róbertné 

3.b Kondás Réka Területi helyesíró 4. Soós Róbertné 

3.b Tóth András Területi matematika 5. Soós Róbertné 

3.b Rigó Szonja Liza Területi mesemondó 3. Soós Róbertné 
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3.b Tóth Emma Dévai versmondó verseny 3. Soós Róbertné 

3.b Mihálffy Lujza Andrea 
Helyi vers- és mesemondó 

verseny 
1. Soós Róbertné 

3.b Zsizsik Luca 
Helyi vers- és mesemondó 

verseny 
2. Soós Róbertné 

3.b Zsizsik Luca 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
24. Soós Róbertné 

3.b Urbán Bíborka 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
27. Soós Róbertné 

3.b Tóth András 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
37. Soós Róbertné 

3.b Tóth Emma 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
62. Soós Róbertné 

3.b Kondás Réka 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
66. Soós Róbertné 

3.b Rigó Szonja Liza 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
71. Becherer Anikó 

4. Faragó Levente Megyei rajzpályázat különdíj Kovács Mariann 

4. Faragó Levente Területi rajzpályázat különdíj Dudás Ágnes 

4. Gábor József Csaba Pangea országos - matematika 68. Kovács Mariann 

4. Bálint Gellért 

Bolyai Matematika 

csapatverseny 
19. Kovács Mariann  

4. Tóth Márk 

4. Kothencz Bernadett 

4. Kuczora Nimród Norbert 

4. Gábor József Csaba 

Bolyai Matematika 

csapatverseny  
24. Kovács Mariann  

4. Kovács-Hegedűs Zsófia 

4. Hajlik Viola 

4. Vajdics Roland 

4. Kovács-Hegedűs Zsófia Helyi rajzverseny 1. Kovács Mariann  

4. Urbán Izabella 
Helyi vers- és mesemondó 

verseny 
2. Kovács Mariann 

4. Gábor József Csaba 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
15. Kovács Mariann 
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4. Kothencz Bernadett 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
54. Kovács Mariann 

4. Bálint Gellért 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
61. Kovács Mariann 

4. Vajdics Roland 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
66. Kovács Mariann 

4. Kuczora Nimród Norbert 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
70. Kovács Mariann 

4. Hajlik Viola 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
75. Kovács Mariann 

4. Bosch Péter Károly 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
82. Kovács Mariann 

4. Nagy Gergely 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
93. Kovács Mariann 

4. Gábor József Csaba Kenguru matematika 15. Kovács Mariann 

4. Kovács-Hegedűs Zsófia Kenguru matematika 29. Kovács Mariann 

4. Urbán Izabella Kenguru matematika 29. Kovács Mariann 

4. Kothencz Bernadett Kenguru matematika 54. Kovács Mariann 

4. Gábor József Csaba Zrínyi Ilona - matematika 30. Kovács Mariann 

4. Urbán Izabella Tombácz versmondó 2. Kovács Mariann 

4. Vajdics Roland Területi matematika 4. Kovács Mariann 

4. Gábor József Csaba Területi matematika 5. Kovács Mariann 

4. Kovács-Hegedűs Zsófia Területi helyesíró 7. Kovács Mariann 

4. Szűcs Bálint Tudásbajnokság - megyei 3. Kovács Mariann 

4. Gábor József Csaba Pangea országos - matematika 70. Kovács Mariann 

4. Bálint Gellért 
Madarak és fák napja 

csapatverseny 
5. Kovács Mariann 



 21 

4.  Erdős Emma Csenge 
Helyi vers- és mesemondó 

verseny 
különdíj Kovács Mariann 

4.  Kovács-Hegedűs Zsófia 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
29. Kovács Mariann 

4.  Urbán Izabella 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
29. Kovács Mariann 

5. Balogh Lázár Koppány Kistérségi matematika 19. 
Dobóné Veres 

Renáta 

5. Papp Hanna Területi rajzpályázat 1. Dudás Ágnes 

5. Kiri Csenge Mária Területi rajzpályázat 2. Dudás Ágnes 

5. Balogh Lázár Koppány Pangea országos - matematika 290. 
Dobóné Veres 

Renáta 

5. Móra Máté Pangea országos - matematika 419. 
Dobóné Veres 

Renáta 

5. Tóth Botond Noé Pangea országos - matematika 2784. 
Dobóné Veres 

Renáta 

5. Balogh Lázár Koppány 

Bolyai Matematika 

csapatverseny   
18.  

Tari-Tóbiás 

Ágnes  

  

5. Bosch Bálint Tjeerd 

5. Móra Máté 

5. Melega Noel Zoltán 

5. Tóth Botond Noé 

Bolyai Matematika 

csapatverseny 
58. 

Tari-Tóbiás 

Ágnes 
5. Pesti Lóránt 

5. Gyuris Boglárka 

5. Szilágyi Anna 

5. Móra Máté 
Medve Matek – területi 

csapatverseny 
37. 

Dobóné Veres 

Renáta 

5. Janó Sándor Helyi rajzverseny 2. Zsemlye Ágnes  

5. Kiri Csenge Mária Helyi rajzverseny 3.  Zsemlye Ágnes 

5. Balogh Lázár Koppány Dévai versmondó verseny különdíj Jakab Edit 

5. Janó Sándor 
Helyi vers- és mesemondó 

verseny 
különdíj Jakab Edit 

5. Bacsa Dorka 
Országos diákolimpia 

csapatverseny - sportlövészet 
1. Korsós Zoltán 

5. Bacsa Dorka Target sprint országos döntő 5. Korsós Zoltán 
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5. Tolmacsov Eszter Target sprint országos döntő 7. Korsós Zoltán 

5. Csamangó Jázmin Target sprint országos döntő 10. Korsós Zoltán 

5. Bacsa Dorka 
Target sprint országos döntő – 

csapatverseny 
1. Korsós Zoltán 

5. Tolmacsov Eszter 

5. Csamangó Jázmin 

5. Balogh Lázár Koppány 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
17. 

Dobóné Veres 

Renáta 

5. Sipos-Fülöp Eszter 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
64. 

Dobóné Veres 

Renáta 

5. Melega Noel Zoltán 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
80. 

Dobóné Veres 

Renáta 

5. Janó Sándor 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
83. 

Dobóné Veres 

Renáta 

5. Balogh Lázár Koppány 

Bolyai Természettudományi 

csapatverseny 
66. Tóth Andrea 

5. Móra Máté 

5. Tolmacsov Eszter 

5. Tóth Botond Noé 

5.  Balogh Lázár Koppány 

6.a Németh Kristóf Ákos Kistérségi matematika 16. 
Dobóné Veres 

Renáta 

6.a Dobrotka Ilona 

Bolyai Természettudományi 

csapatverseny 
51. 

Tarcsiné Tóth 

Ágnes 
6.a Erdélyi Boglárka 

6.a Kertész Balázs 

6.a Németh Kristóf Ákos 

6.a Németh Kristóf Ákos Pangea országos - matematika 1057. 
Dobóné Veres 

Renáta 

6.a Szél Viktória Pangea országos - matematika 1283. 
Dobóné Veres 

Renáta 

6.a Bozsó Bianka Pangea országos - matematika 2130. 
Dobóné Veres 

Renáta 

6.a Kertész Balázs Pangea országos - matematika 2769. 
Dobóné Veres 

Renáta 

6.a Kothencz Felícia Pangea országos - matematika 3424. 
Dobóné Veres 

Renáta 

6.a Nagy Fanni 10. 
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6.a Bozsó Bianka 
Környezetvédelmi levelezős 

csapatverseny 

Tarcsiné Tóth 

Ágnes 
6.a Szél Viktória 

6.a Schreck-Papp Róza 

6.a Dobrotka Ilona 

Bolyai Matematika 

csapatverseny 
43. 

Tari-Tóbiás 

Ágnes  

6.a Erdélyi Boglárka 

6.a Nagy Fanni 

6.a Schreck-Papp Róza 

6.a Németh Kristóf Ákos 

Bolyai Matematika 

csapatverseny 
49. 

Tari-Tóbiás 

Ágnes 

6.a Kertész Balázs 

6.a Gál Ábel Jenő 

6.a Bényi Nóra 

6.a Bényi Nóra Medve Matek - területi 

csapatverseny 
89. 

Dobóné Veres 

Renáta 6.a Gárgyán Alina 

6.a Bozsó Bianka 
Medve Matek - területi 

csapatverseny 
90. 

Dobóné Veres 

Renáta 
6.a Nagy Fanni 

6.a Schreck-Papp Róza 

6.a Kertész Balázs Medve Matek - területi 

csapatverseny 
126. 

Dobóné Veres 

Renáta 
6.a Németh Kristóf Ákos 

6.a Kun Laura Diána Medve Matek - területi 

csapatverseny 
178. 

Dobóné Veres 

Renáta 6.a Szél Viktória 

6.a Németh Kristóf Ákos 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
34. 

Dobóné Veres 

Renáta 

6.a Kertész Balázs 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
69. 

Dobóné Veres 

Renáta 

6.a Szél Viktória 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
70. 

Dobóné Veres 

Renáta 

6.a Kádár-Németh Ákos 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
75. 

Dobóné Veres 

Renáta 

6.a Bényi Nóra 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
79. 

Dobóné Veres 

Renáta 

6.a Mézes Dávid 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
81. 

Dobóné Veres 

Renáta 

6.a Gárgyán Alina 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
82. 

Dobóné Veres 

Renáta 

6.b Gyuris Enikő Megyei népdaléneklési 2.   

6.b Mihálffy Zita Napsugár Kistérségi matematika 18. Lázár János 

6.b Gyuris Enikő 81. 
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6.b Szunyog Milán Bolyai Természettudományi 

csapatverseny 

Tarcsiné Tóth 

Ágnes 6.b Varga Vivien Éva 

6.b Babos Réka 

Bolyai Természettudományi 

csapatverseny 
87. 

Tarcsiné Tóth 

Ágnes  
6.b Mihálffy Zita Napsugár 

6.b Vér Vencel Flórián 

6.b Szabó Vanessza 

6.b Gyuris Enikő Országos népdaléneklési 
arany 

minősítés 
  

6.b Babos Réka 

Környezetvédelmi levelezős 

csapatverseny  
2. 

Tarcsiné Tóth 

Ágnes  

6.b Gyuris Enikő 

6.b Varga Vivien Éva 

6.b Szunyog Milán 

6.b Fábián Polett  
Környezetvédelmi levelezős 

csapatverseny 
10. 

Tarcsiné Tóth 

Ágnes 
6.b Szabó Vanessza 

6.b Vér Vencel Flórián 

6.b Babos Réka 

Medve Matek - területi 

csapatverseny  
63. Lázár János  6.b Gyuris Enikő 

6.b Mihálffy Zita Napsugár 

6.b Szunyog Milán Országos Kerámia 2. Zsemlye Ágnes 

6.b Szunyog Milán Helyi rajzverseny 1. Lázár János  

6.b Gyuris Enikő 
Helyi vers- és mesemondó 

verseny 
2. Lázár János 

6.b Mihálffy Zita Napsugár 
Helyi vers- és mesemondó 

verseny 
3. Lázár János 

7.a Balogh Sára 
Tudásbajnokság országos - 

irodalom 
2. Zsemlye Ágnes 

7.a 
Kovács-Hegedűs 

Viktória 
Kistérségi matematika 3. 

Dobóné Veres 

Renáta 

7.a 
Kovács-Hegedűs 

Viktória 
Pangea országos - matematika 283. 

Dobóné Veres 

Renáta 

7.a Bakó Bálint Pangea országos - matematika 971. 
Dobóné Veres 

Renáta 

7.a Tolmacsov Máté Pangea országos - matematika 1203. 
Dobóné Veres 

Renáta 

7.a Masa Bence Pangea országos - matematika 2188. 
Dobóné Veres 

Renáta 

7.a Bakó Bálint 47.  
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7.a Tolmacsov Máté 

Bolyai Matematika 

csapatverseny 

Tari-Tóbiás 

Ágnes  
7.a Masa Bence 

7.a 
Kovács-Hegedűs 

Viktória 

7.a 
Kovács-Hegedűs 

Viktória 

Természettudós verseny - 

területi 
14. 

Czombos 

Barbara 

7.a Masa Bence 

Bolyai Anyanyelvi 

csapatverseny  
3. Zsemlye Ágnes 7.a 

Kovács-Hegedűs 

Viktória 

7.a Bakó Bálint 

7.a 
Kovács-Hegedűs 

Viktória 
Dévai versmondó verseny 1. Zsemlye Ágnes 

7.a 
Kovács-Hegedűs 

Viktória 

Helyi vers- és mesemondó 

verseny 
különdíj Zsemlye Ágnes 

7.a 
Kovács-Hegedűs 

Viktória 

Kenguru megyei 

matematikaverseny 
42. 

Dobóné Veres 

Renáta 

7.a Masa Bence 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
104. 

Dobóné Veres 

Renáta 

7.a Bakó Bálint 

Bolyai Természettudományi 

csapatverseny  
11. 

Czombos 

Barbara  

7.a 
Kovács-Hegedűs 

Viktória 

7.a Masa Bence 

7.a Tolmacsov Máté 

7.a Simon Vivien 

7.a Tóth Gabriella Dóra 

7.a Tolmacsov Máté 

Területi fizika csapatverseny 6. Tóth Andrea 

7.a Masa Bence 

7.a Simon Vivien 

7.a 
Kovács-Hegedűs 

Viktória 

7.b Kálmán Patrícia Kistérségi matematika 8. 
Dobóné Veres 

Renáta 

7.b Kálmán Virág Pangea országos - matematika 283. 
Dobóné Veres 

Renáta 

7.b Gábor Leila Pangea országos - matematika 379. 
Dobóné Veres 

Renáta 

7.b Korsós Jázmin Réka Pangea országos - matematika 466. 
Dobóné Veres 

Renáta 
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7.b Bálint Viktória Pangea országos - matematika 600. 
Dobóné Veres 

Renáta 

7.b Kálmán Patrícia Pangea országos - matematika 600. 
Dobóné Veres 

Renáta 

7.b Gera Bence Viradez Pangea országos - matematika 971. 
Dobóné Veres 

Renáta 

7.b Hódi Koppány Máté Pangea országos - matematika 1453. 
Dobóné Veres 

Renáta 

7.b Melega Leila Pangea országos - matematika 1686. 
Dobóné Veres 

Renáta 

7.b Lajter Szilárd Levente Pangea országos - matematika 2466. 
Dobóné Veres 

Renáta 

7.b Markovits Anna Olga Pangea országos - matematika 2719. 
Dobóné Veres 

Renáta 

7.b Monostori Péter Pangea országos - matematika 2922. 
Dobóné Veres 

Renáta 

7.b Kurkó Attila Pangea országos - matematika 3503. 
Dobóné Veres 

Renáta 

7.b Kálmán Virág 

Bolyai Matematika 

csapatverseny 
44. 

Tari-Tóbiás 

Ágnes  

7.b Kálmán Patrícia 

7.b Gábor Leila 

7.b Bálint Viktória 

7.b Hódi Koppány Máté 

Bolyai Matematika 

csapatverseny 
45. 

Tari-Tóbiás 

Ágnes  

7.b Gera Bence Viradez 

7.b Czékus Marcell 

7.b Monostori Péter 

7.b Kálmán Patrícia 
Medve Matek - területi 

csapatverseny 
20. 

Dobóné Veres 

Renáta 7.b Kálmán Virág 

7.b Monostori Péter 

7.b Kálmán Virág 
Területi művészeti verseny - 

szólóhangszer 

ezüst 

minősítés 
Huszár Emőke 

7.b Kálmán Virág 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
30. 

Dobóné Veres 

Renáta 

7.b Kálmán Patrícia 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
47. 

Dobóné Veres 

Renáta 

7.b Gábor Leila Bolyai Természettudományi 

csapatverseny 
54. 

Czombos 

Barbara 7.b Kálmán Virág 



 27 

7.b Melega Leila 

7.b Monostori Péter 

7.b Kálmán Patrícia Bolyai Természettudományi 

csapatverseny 
62. 

Czombos 

Barbara 
7.b Korsós Jázmin Réka 

8. Balogh Donát Kistérségi matematika 5. 
Dobóné Veres 

Renáta 

8. Lajkó Lóránt Kistérségi matematika 14. Faragó Gabriella 

8. Bényi Benedek Pangea országos - matematika 1498. 
Dobóné Veres 

Renáta 

8. Balogh Donát Pangea országos - matematika 1931. 
Dobóné Veres 

Renáta 

8. Balogh Gergő Pangea országos - matematika 2128. 
Dobóné Veres 

Renáta 

8. Barna Balázs Pangea országos - matematika 2667. 
Dobóné Veres 

Renáta 

8. Patik Zsófia Pangea országos - matematika 2667. 
Dobóné Veres 

Renáta 

8. Szabó Bence Pangea országos - matematika 2987. 
Dobóné Veres 

Renáta 

8. Simon Szabin Alex 

Bolyai Matematika 

csapatverseny 
25. Faragó Gabriella 

8. Lippai Bálint 

8. Rescsik Csaba 

8. Király Balázs 

8. Lajkó Lóránt 

Bolyai Matematika 

csapatverseny 
32. Faragó Gabriella 8. Rescsik Tamás 

8. Balogh Donát 

8. Németh Ádám Róbert 

8. Balogh Donát 
Medve Matek - területi 

csapatverseny 
21. 

Dobóné Veres 

Renáta 
8. Bényi Benedek 

8. Lajkó Lóránt 

8. Földi Sarolt Csenge 
Helyi vers- és mesemondó 

verseny 
1. Jakab Edit 

8. Lippai Levente 
Országos diákolimpia 

csapatverseny - sportlövészet  
1. Korsós Zoltán  8. Recsik Csaba 

8. Rescsik Tamás 
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8. Rescsik Tamás Target sprint országos döntő 1. Korsós Zoltán 

8. Lippai Levente Target sprint országos döntő 2. Korsós Zoltán 

8. Barna Balázs Target sprint országos döntő 6. Korsós Zoltán 

8. Rescsik Tamás 
Target sprint országos döntő - 

csapat  
1. Korsós Zoltán 8. Lippai Levente 

8. Barna Balázs 

8. Lajkó Lóránt 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
40. Faragó Gabriella 

8. Bényi Benedek 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
44. 

Dobóné Veres 

Renáta 

8. Földi Sarolt Csenge 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
55. Faragó Gabriella 

8. Balogh Donát 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
72. 

Dobóné Veres 

Renáta 

8. Balogh Gergő 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
77. 

Dobóné Veres 

Renáta 

8. Kothencz Balázs 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
83. 

Dobóné Veres 

Renáta 

8. Simon Szabin Alex 
Kenguru megyei 

matematikaverseny 
85. 

Dobóné Veres 

Renáta 

 

Művészeti iskola: 

 

időpont rendezvény kategória versenyző eredmény 

2019. 03. 06. XXIX. Csongrád 

Megyei 

Kortárszenei 

Találkozó 

 Ujvári 

Bernadett 

Tóth Barnabás 

kiemelt nívódíj 

kiemelt nívódíj 

2019. 03. 22. XXI. Deszki 

Maros Menti 

Fesztivál 

szóló 

népdaléneklés  

hangszeres zene 

 

Urbán Izabella 

 

Kálmán Virág 

Balogh Lázár 

Koppány 

1. helyezés 

 

ezüst minősítés 

ezüst minősítés 

2019. 04. 5-6 VI. Országos 

kerámia és 

szobrászat 

verseny 

 Szunyog Milán 2. helyezés 

2019. 04. 12. Fontos Sándor 

emléknap 

szólóhangszer 2. 

korcsop. 

szólóhangszer 2. 

korcsop. 

kamarazene 

 

Bosch Bálint 

Tjeerd 

Tóth Barnabás 

 

Bosch B. T.-

Tóth B. 

3. helyezés 

 

3. helyezés 

 

1. helyezés 
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szólóhangszer 3. 

korcsop. 

szólóhangszer 3. 

korcsop. 

Kálmán Virág 

 

Balogh Lázár 

Koppány 

3. helyezés 

 

különdíj 

2019.04.22.  Concorso 

Nazionale di 

Lingua e Cultura 

Italiana 

klasszikus zene Ujvári 

Bernadett 

2. helyezés 

2019. 05. 11. I. Tornyai János 

Országos 

Festészetverseny 

 Urbán Bíborka 

Kovács Dorina 

 

 

II. Pedagógiai munka jellemzése és értékelése 
 

II.1. Kiemelt nevelési feladatok megvalósulása 
 

A tanév idei mottója: „A magányos bérctetőn álló fát a vihar sokkal könnyebben kicsavarja, de 

ha az erdőben egymás mellett vannak, egymást védik, óvják, közösen a legnagyobb orkánnal is 

sokkal könnyebben fel tudják venni a harcot.” (Böjte Csaba) Ennek szellemében őriztük meg 

az eddigi értékeket, ápoltuk az iskola, a település, a katolikus egyház és a magyar nemzet 

hagyományait. 

Az egyházmegye által szervezett holisztikus egészségmodellre épülő továbbképzéseinek 

szellemében építettük az iskolai nevelés feladatait. 

 

II.1.1. Az elmúlt tanév munkatervében és a vonatkozó intézkedési tervekben foglaltak 

megvalósulása 
 

A munkatervben meghatározott feladatok megvalósultak, attól eltérés nem történt. 

 

II.1.2. Egészséges életmódra nevelés 
 

Egészséges táplálkozás megismertetése 

 

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

ételallergiájára, ezek: gluténintolerancia, laktóz érzékenység, tojásmentesség, mogyoró allergia 

Az intézményben működő büfében tábla jelzi, hogy felvilágosítással szolgálnak a termékek 

allergén összetevőiről. 

Az 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 a tanév folyamán. Plakáton is megjelenítették tanulóink, melyek az 

egészséges táplálékok. 

A tanévben a harmadikosok otthonról hozott friss gyümölcsöt, zöldséget fogyasztottak, kínálták 

vele a párhuzamos osztályba járókat. 

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. 

Folytattuk a Shelburne adaptáció – fenntartható iskolák tankert programot is. A helyi 

önkormányzat rendelkezésünkre bocsátott az iskola közelében egy kertet, ahol tanulóink 

zöldséget, gyümölcsöt neveltek majd a tanév végén elfogyasztották azokat. 
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A Happy héten a vízfogyasztást népszerűsítettük iskolánkban, ebédlőben.  

 

A gyermekek érett személyiséggé válásának, lelki egészségének elősegítése 

 

A társadalmi egészség, a társadalomban való integrálódás igénye az állampolgári ismeretek 

órákon, és az „Egy ezredévről mond mesét a szél” című nyertes „Határtalanul” pályázattal 

valósulhatott meg. Így a hetedik osztályos diákjaink egy erdélyi körutazáson vehettek részt. 

A társas egészségről beszélhetünk a pedagógusok egymás közti, tanár-szülő, tanár-diák, 

gyerekek egymással való megnyilvánulásaiban.    

A spirituális egészségre nevelés nemcsak hittanórákon volt jelen, hanem a diák és óvodás 

szentmiséken, a Szent Imre-napon, elsőáldozáson, bérmáláson. 

Idén először szerveztük meg az egyházmegyei egészségnapot. A gyermekek egészséges 

életvitelének alakítása és testi fejlődésük elősegítése játékos csapatmunka formájában 

fejlesztette a fizikai, mentális és társas egészségüket. 

Mentális egészségre nevelés is megjelent a tanórákon, tanórán kívüli foglalkozásokban: érzelmi 

kommunikáció, egymásra figyelés, egymás végighallgatása, segítése. 

A helyi Sókuckóban tölthetett el minden tanuló egy tanórát az év folyamán preventív céllal. Itt 

megtapasztalták a sószoba egészségre gyakorolt pozitív hatását. 

A kötelező orvosi, fogászati szűréseken kívül a védőnők az iskola egészségfejlesztő munkáját 

a tanórák keretein belül megtartott egészségneveléssel is segítették. 

Az osztálykirándulások szervezésénél is mindig szem előtt tartották a kollégák az 

egészségnevelést. 
 

II.1.3. Környezeti nevelés 

 

Iskolánk is csatlakozott a fenntarthatósági témahét keretében a „Teszedd – Önkéntesen A Tiszta 

Magyarországért” felhívásához, ezért diákok és pedagógusok március 22-én összeszedték 

Zsombón az eldobált hulladékokat.  

A fenntarthatósági témahét után is folytatta iskolánk a környezettudatos nevelést. Ennek 

jegyében szerveztük meg a két félév papírgyűjtéseit. 

A Tree Europe Egyesület ismét meghirdette faültetési programját, hogy tegyünk valamit 

Földünkért. Természetvédelmi jelentőségén túl a fa fontos szimbólum is: megjeleníti az örök 

körforgást, de utal az életerőre, a fejlődésre is. Faültetési programunknak az "Elsősök fája" 

nevet adtuk. A nyolcadikosok hagyományteremtő céllal az iskola és a bölcsőde között május 

15-én ültettek fát az elsősöknek, akik majd általános iskolás éveik alatt gondozni tudják. 

Elsőseink köszöntése után Benedek Elek: Szeresd a fát! című verse hangzott el. Az elsősök 

közös énekléssel köszönték meg a facsemetét, majd Kopasz István plébános atya megáldotta 

azokat is, akik ültették, azokat is, akiknek ültették. Faültetésünkről a Móranet Televízió 

riportfilmet forgatott. 

Május 13-án az 1. és 2. osztályos diákok felajánlásból származó virággal ültették be a 

közterületen kihelyezett ládákat.  

A gondozásukról a nyár folyamán az önkormányzat gondoskodik, de talán sajátjuknak érzik a 

falu utcáit díszítő növényeket.  
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II.1.4. Mindennapos testnevelés megvalósulása 
 

A mindennapos testnevelés a 2015/2016. nevelési évtől került bevezetésre. Jelentős mérföldkő 

a testnevelés oktatásában, mivel a tanulók szabadidő-eltöltési szokásai azt mutatják, hogy az 

iskolai testnevelés és sport az iskoláskorúak jelentős részénél az egyetlen lehetőség a 

rendszeres, megfelelő intenzitású fizikai aktivitásra. A testnevelésórákon átélt pozitív 

élmények, a személyiségformáló hatáson túl az aktív életmód melletti elköteleződést is 

megerősítik. Elősegíti a tanulók testsúlyának optimális szinten tartását, és javítja a pszichés 

közérzetüket, valamint a tanulók iskolai teljesítményének számos elemére kedvező hatást 

gyakorol. 

A megnövekedett óraszámot iskolánk úgy oldja meg, hogy a párhuzamos osztályok – a 6. 

évfolyam kivételével – testnevelés órákon összevontan vesznek részt. Sokáig gondot jelentett, 

hogy fél teremben kellett órákat tartani, mivel szinte mindig az alsósokkal párhuzamosan 

zajlanak a felsős tanulók órái. Ebben a tanévben viszont felszereltettünk egy választó függönyt, 

ami hatalmas segítség Nem vonja el a figyelmet a másik évfolyam, nem gurul át percenként 

egy labda, amivel megzavarja az órát. 

Az iskolai udvar megfelelően felszerelt, két kisebb bekerített focipályánk is a tanórák 

rendelkezésére állnak. Rendelkezik még az intézmény egy nagy aszfaltpályával, ahol két 

focikapu és kosárháló található. A rövidtávfutások és kislabdadobások felmérésére is 

alkalmasak. A pálya szélén lett kialakítva egy távolugró rész is. 

Az öltözők tusolóval ellátottak, bár a diákok nem veszik ezeket igénybe. 

A szertár felszereltségét évről-évre bővítjük, bár itt vannak még kisebb hiányok. 

 

II.1.5. Az iskola sportélete 

 

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. 
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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. 

A labdarúgók évek óta a 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 rendszeres résztvevői vagyunk a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium 

atlétikai versenyeinek. 

 

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 29 első osztályost mért ezzel a módszerrel. A 29 tanulóból 13 

lány, 1 gyermeknek van SNI, 2 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 egyik képességterületen sincs olyan 

számottevő elmaradás, melyet a tanítási órákba ágyazott célirányos fejlesztő munkával ne 

lehetne orvosolni. 

 

Vizsgált 

készség 

Átlageredmény 

és szint 
Eredmények 

Írásmozgás-

koordináció 

18,26 pont 

befejező szint 
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Beszédhangh

allás 

52,3 pont 

befejező szint 

 

Relációszóki

ncs 

21,92 pont 

optimum szint 

 

Elemi 

számolási 

készség 

47,21 pont 

befejező szint 

 

Tapasztalati 

következteté

s 

22,2 pont 

haladó szint 
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Tapasztalati 

összefüggés-

megértés 

26,4 pont 

befejező 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 2017/2018-as tanévi mérés alapján: 

 

Évfolyam Összesen 
A jelentésben 

szereplők 

CSH-indexszel 

rendelkezők 

A 2016-os 

eredménnyel is 

rendelkezők 

6. 32 29 25 - 

8. 23 18 17 17 

 

„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. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

országos átlag 1489 1489 1491 1497 1486 1497 1499 

nagyközségi 

átlag 

1442 1448 1453 1455 1445 1456 1471 

telephelyi átlag 1550 1433 1494 1521 1540 1550 1507 

Matematika 8. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

országos átlag 1612 1620 1617 1618 1597 1612 1614 

nagyközségi 

átlag 

1557 1574 1578 1564 1547 1565 1568 



 35 

telephelyi átlag 1576 1648 1677 1587 1694 1681 1614 

Szövegértés 6. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

országos átlag 1472 1497 1481 1488 1494 1503 1492 

nagyközségi 

átlag 

1424 1452 1441 1441 1451 1457 1457 

telephelyi átlag 1563 1487 1574 1513 1601 1502 1525 

Szövegértés 8. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

országos átlag 1567 1555 1557 1567 1568 1571 1602 

nagyközségi 

átlag 

1510 1514 1510 1509 1516 1523 1555 

telephelyi átlag 1554 1630 1682 1497 1662 1627 1610 

 

Alapszintet el nem érők aránya: 

 

Matematika 6. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

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

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

telephelyi átlag 15,8% 57,9% 28,5% 35,3% 33,3% 26,1% 27,5% 

Matematika 8. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

országos átlag 41,6% 40,1% 42% 40,4% 45,0% 41,7% 41,6% 

községi átlag 53,8% 52,5% 51% 52,9% 56,9% 55,8% 56,1% 

telephelyi átlag 50% 25,8% 23,5% 42,8% 25,0% 21,4% 44,5% 

Szövegértés 6. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

országos átlag 27,7% 25,3% 26,3% 25,9% 25,1% 23,0% 23,4% 

községi átlag 39% 36,7% 35,4% 36,6% 36,4% 34,9% 34,3% 

telephelyi átlag 0% 21,1% 14,2% 23,5% 4,8% 21,7% 24,1% 

Szövegértés 8. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

országos átlag 34,7% 35,9% 36,3% 34,7% 35,0% 33,6% 28,9% 

községi átlag 49,2% 48,3% 48% 48,5% 48,4% 46,9% 41,8% 

telephelyi átlag 20% 16,1% 11,8% 50% 8,3% 7,1% 22,2% 
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3. Idegen nyelvi mérés 

 

Az idegen nyelvi mérés az angol és német nyelvet első idegen nyelvként tanulók szövegértési 

készségeinek országos írásbeli mérése. A mérés 6. évfolyamon a KER szerinti A1-es, 8. 

évfolyamon a KER szerinti A2-es nyelvi szintet méri. Ebben a tanévben május 22-én adtak 

számot angol nyelvtudásukról a 6. és 8. évfolyamos tanulók. 

Az idegen nyelvi mérés tesztfüzetei két részből állnak: olvasott szöveg értését és hallott szöveg 

értését mérő feladatokból. A feladatok megoldása során semmilyen segédeszköz (pl. szótár) 

nem használható. A feladatok a mindennapi élethez kapcsolódnak, személyes és oktatási 

vonatkozásúak, valamint figyelembe veszik a korosztály életkori sajátosságait. Annak a 

tanulónak a nyelvtudása felelt meg az adott KER szerinti szintnek, aki a feladatlapon elérhető 

maximális pontszám 60 százalékát elérte. 

 

Az utóbbi évek méréseinek tanulólétszámai: 

 

Angol nyelv 6. 2015 2016 2017 2018 2019 

Mérésben résztvevő tanulók száma 22 26 26 32 41 

Ebből SNI/BTM-N tanuló 4 5 4 5 2 

Angol nyelv 8. 2015 2016 2017 2018 2019 

Mérésben résztvevő tanulók száma 11 16 17 23 23 

Ebből SNI/BTM-N tanuló 0 4 4 6 2 

 

Összesítés a mérés eredményeiről (kiegészítve a tavalyi év országos, valamint az idei tanév 

helyi eredményeivel): 

 

Angol nyelv 6. 

átlagpontszámai 

2015.06.11. 2016.05.18. 2017.05.17. 2018. 

05.16. 

2019. 

05.22. 

O H O H O H H H 

eredmény (O = országos, H = helyi) 

Hallott szövegértés 11,6 11,0 11,2 9,9 11,3 9,0 10,1  13,9 

Olvasott 

szövegértés 

11,6 11,1 10,7 11,1 10,7 10,2 8,9 9,7  

Megfelelt 83% 72% 77% 77% 78% 62% 71% 95%  

Angol nyelv 8. 

átlagpontszámai 

  

Hallott szövegértés 14,5 12,4 12,3 10,2 14,7 11,1 12,2 15,6  

Olvasott 

szövegértés 

13,8 10,3 12,0 12,0 13,5 13,6 13,1 11,4 

Megfelelt 70% 45% 54% 56% 68% 65% 64% 57%  
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Jó eredményt akkor érhet el egy telephely, ha a részt vevő tanulók legalább 80 százaléka 

megfelelt minősítést szerzett mindegyik részmérésen, amelyikben a telephely érintett volt. 

Gyenge eredményt ért el egy telephely, ha a tanulóknak legfeljebb 50 százaléka szerzett 

megfelelt minősítést mindegyik részmérésen, amelyikben a telephely érintett volt. 

Eredményeink alapján intézményünk egyik kategóriába sem sorolható. 

 

Angol nyelv 6. 

2019. május 22. 

megfelelt tanulók száma megfelelt minősítést 

szerzett 

Hallott szövegértés (min. 9 pont) 41 100% 

Olvasott szövegértés (min. 9 pont) 31 76% 

Angol nyelv 8. 
megfelelt tanulók száma megfelelt minősítést 

szerzett 

Hallott szövegértés (min. 12 pont) 19 83% 

Olvasott szövegértés (min. 12 pont) 12 52% 

 

A 6. évfolyamon a mérés mindkét részén 15, míg 8. évfolyamon a mérés mindkét részén 20 

pont volt az elérhető maximális pontszám. A diákok teljesítményének értékelése a két mért 

készségből együttesen történik; ahhoz, hogy a megfelelő szintet teljesítsék, a maximálisan 

szerezhető pontszám 60%-át (minimumszint) kell elérniük. 

A 2018/2019-es tanévben a 6.a osztályban 20 főből 1, a 6.b osztályból 21 főből 1, azaz a 6. 

évfolyamon 41 tanulóból 2 fő (5%) nem érte el a 60%-ot. A végzősöknél 23 tanulóból 10 maradt 

(43%) maradt a minimumszint alatt. Eredményeink fényében elmondható, hogy ugyan nincs 

szükség intézkedési terv írására, az olvasott szövegértés mindenképpen fejlesztésre szorul 

mindkét érintett évfolyamon.  

 

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). 

 

A 2018/2019-es tanév az 5-8. évfolyam (67 fiú és 54 lány) kiértékelt eredményei a következők: 

 

MÉRÉSI TERÜLETEK 

Fokozott 

fejlesztés 

szükséges 

% 

Fejlesztés 

szükséges 

% 

Egészségzóna  

% 

Testösszetétel és tápláltsági profil 

Testtömeg-index 12 21 67 

Testzsír százalék 9 26 65 

Aerob fittségi (állóképességi) profil 

Állóképességi ingafutás 9 16 75 

Vázizomzat fittségi profil 

Ütemezett hasizom - 4 96 



 38 

Törzsemelés - 62 38 

Ütemezett fekvőtámasz - 26 74 

Kézi szorítóerő - 41 59 

Helyből távolugrás - 16 84 

Hajlékonysági profil 

Hajlékonyság - 28 72 

 

5. MaTalent 4 

 

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

megszervezte a negyedik évfolyamosok matematikai tehetségazonosító online mérését. 

Országosan több, mint 17 773 negyedikes tanuló részvételével, 751 intézményben valósult meg 

sikeresen a MaTalent4 matematikai tehetségazonosító online mérés harmadik szakasza. 

Iskolánkban 2019. február 20-án 15 negyedikes kisdiák 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:  

● kiemelkedő tehetségfejlődésű tanuló: 2 fő 

● tehetségígéret: 4 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. Magyarország számára elengedhetetlenül 

fontos, hogy figyeljen a tehetséges fiatalokra, támogassa tehetségük kibontakozását és a velük 

foglalkozó szakembereket. 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 rendszer és a kapcsolódó 

eljárásrend a tehetséges tanulók felismerését szolgálja kognitív és nem kognitív 

képességterületeken egyaránt. Az intézményi és tanulói szintű visszajelzések pedig 

megalapozzák és segítik a tehetségeket támogató szereplők szakszerű munkáját. A projektben 

a következő online mérőeszközök fejlesztése valósul meg: 

1. adaptív tesztek: 

• fluid intelligencia mérése, 

• kristályos intelligencia mérése, 

• mechanikai képességek mérése, 

• téri-vizuális képességek mérése; 

2. tanári kérdőív; 

3. tanulói önjellemző kérdőív; 

4. szülői kérdőív. 

Jelenleg az adaptív fluid és kristályos intelligencia tesztek és a tanári kérdőívek első verziója 

elkészült, kipróbálásuk elkezdődött a 2017/2018-as tanévben, eddig több mint 1000 fő 5. 

osztályos tanuló vett részt a mérésben. 2020-ig további pilotokat tervezünk a tesztek és a 

kapcsolódó eljárásrend kipróbálására továbbfejlesztésük érdekében. 

Ebben a tanévben egy szókincs tesztet és egy problémamegoldó tesztet töltött ki az ötödik 

évfolyam. Aki a teszten az országos szinten fent említett több mint 1000 tanuló legalább 50%-

ánál jobb eredménnyel töltötte ki a tesztet, azoknak a tanulóknak van számszerű és írásbeli 

értékelése. A teszteket 24 tanuló töltötte ki. 

 

II.3. Az iskola hitélete 
 

2018. szeptember 8. Iskolások Veni Sancte tanévnyitó szentmiséje táskaszenteléssel, ami 

egyben templomunk alapkőletételének 95. évfordulós ünnepe is volt. A 
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szentmisét Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök celebrálta. 

2018. szeptember 9. Kisboldogasszony napi templombúcsú 

2018. szeptember 29.  Iskolánkból is részt vettek néhányan a Szent Gellért Ifjúsági találkozón. 

2018. október 26. Szent Imre-nap 

Iskolánk névadójának ünnepén diákmisével kezdődött a program, amit 

szellemi ügyességi vetélkedő követett az árpád-házi szent és boldogok 

témakörében. 

2018. november 19. Diák és óvodás szentmise Szent Erzsébet ünnepén 

2018. december 2. Advent első vasárnapján iskolások műsora volt az első gyertya 

gyújtásánál 

2018. december 4 – 

december 21. 

Adventi időben hetente két alkalommal tartott roráte szentmisén és az azt 

követő agapén több diák vett részt 

2018. december 19. Iskolások és óvodások karácsonyi szentmiséje 

2018. december 25. Iskolások karácsonyi előadása az ünnepi szentmise előtt a templomban 

2019. január 4. Diákok és óvodások szentmiséje 

2019. február 5. Diákok és óvodások szentmiséje 

2019. március 6. Hamvazószerdán diák és óvodás szentmise volt, mely a hamvazás 

szertartásával zárult    

2019. március 30. Körzeti ifjúsági találkozó Üllésen bordányi, forráskúti felső tagozatos 

diákok részvételével. Csapatokban mérhették össze ügyességüket a 

gyerekek, amit kézműves foglalkozás követett. Húsvétra készülve rövid 

közös készület után lehetőség volt szentgyónást végezni, majd keresztutat 

jártunk az üllési templomkertben. 

2019. április 16. Iskolások zenés keresztúti imádsága volt a Kisboldogasszony 

templomban  

2019. április 28. Templomunkban Kondé Lajos pasztorális helynök kiszolgáltatta a 

bérmálás szentségét az arra felkészült 8. osztályosoknak 

2019. május 5. A készületben részt vevő 3. osztályosok elsőáldozása ünnepi szentmise 

keretében 

2019. május 25. Egyházmegyei zarándoklat Óföldeákra, ami egyben a hittanos 

találkozó is volt. Kis csapat iskolás is részt vett a hittanos zarándoklaton. 

2019. május 27. Diákok és óvodások szentmiséje 

2019. június 11. A tanévzáró szentmise a Kisboldogasszony templomban. A misét 

követően a végzős diákok – a nyári templomfelújítási munkálatok miatt – 

segítettek kipakolni a templom belső berendezését. 

 

II.4. Kiemelkedő pedagógusi tevékenységek 
 

Becherer Anikó 

• Koraszülött mentorhálózat önkéntes mediátora 

• Gyermekvédelmi koordinátor 

 

Dobóné Veres Renáta 

• A Matematika Összeköt Egyesület tagja. 
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• A Medve Matek országos matematika verseny és tábor szervezője. 

 

Huszár Emőke 

• Közreműködött Elizabeth Pitcairn amerikai hegedűművész zenekarában (Budapest) 

• Zsűri elnök volt az Aranyhúr megyei hegedűversenyen (Csongrád) 

• Közéleti tevékenység: ZSOME (Zsombói Művészetbarátok Egyesülete) elnökségi tag  

 

Földi István András 

• Szarvasi Kamarazenekar tagja 

• Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar tagja 

• Universitas Szimfonikus Zenekar tagja 

• Mórahalmi Színtársulat zenei vezetője 

 

Földiné Fülöp Katalin 

• A Mórahalmi Színtársulattal előadásaiban szerepelt 

 

Kerekes Judit 

• „Fonó” elnevezésű szülői tréningek szervezése különböző témákban 

• Generációk című előadás tartása több intézményben 

 

Lázár János  

• A Mórahalmi Színtársulat rendezője, színész, díszlettervező 

 

Soós Róbertné 

• Mesepedagógia című előadás tartása az iskolában az érdeklődő szülőknek 

 

Varga Krisztina 

• 2018. október 1-4.: részvétel a Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(DPMK) meghívott szakértőjeként angliai tanulmányúton (nemzetközi tapasztalatcsere-

program) 

• 2018. október 30., november 22., 2019. április 4.: Telenor önkéntesek felkészítése iskolai 

biztonságos internet foglalkozások megtartására 

• 2018. december 1.: budapesti Veres Pálné Gimnáziumban biztonságos internet foglalkozások 

koordinálása 

• 2019. január 14-15., 28-29.: részvétel digitális szaktanácsadók képzőinek képzésén Budapesten 

• 2019. február 8.: Digitális szaktanácsadók képzése 

• 2019. február 16.: Részvétel a LearningReloaded 2.0 című digitális pedagógiával kapcsolatos 

rendezvényen a budapesti Finnagorában 

• 2019. február 21.: Meghívott tag a DigiNoir kutatás fókuszcsoportjában (DPMK, Budapest) 

• 2019. március 11.: Digitális Témahét tájékoztató napján meghívott előadó (Karolina 

Gimnázium, Szeged) 

• 2019. április 2.: TudatosNet foglalkozás tartása a kiskundorozsmai Orczy Általános Iskola elsős 

diákjainak 

• 2019. május 10.: TudatosNet foglalkozások megtartása 7. évfolyamos tanulóknak 

Hódmezővásárhelyen 

• 2019. május 14.: ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Média és 

Kommunikáció Tanszékén, az „Énkomponálás.net” kurzus meghívott előadójaként tartottam 

előadást a Hipersuliról, a tudatos internethasználatról, valamint a digitális oktatás jelenéről és 

jövőjéről 

• 2019. június 25-27.: HiperSuli képzés pedagógusoknak (Karolina Gimnázium, Szeged) 
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• 2019. július 1. és augusztus 9. között heti egy alkalommal tudatosnet foglalkozások tartása 

gyerekeknek a Telenor nyári táborában 

• TudatosNet anyagok kidolgozása különféle eseményekre (Városligeti Gyereknap, Learning 

Day, DUE Sajtófesztivál, DOKK konferencia) 

• Segítségnyújtás a MaTalent4 mérés lebonyolításában 

• Intézményi SELFIE mérés koordinálása 

• Jogosultság megszerzése az iskola számára a Google Suitefor Education csomag használatára 

• Internetbiztonság, június 12.: Veszteség és gyász címmel mint gyász- és veszteségfeldolgozó 

specialista 

• Tanórákon és azon kívül a tanulók és a kollégák körében alkalmazta a klinikai kutatási 

koordinátor munkakörben megszerzett tapasztalataimat (pl. szóróanyag vénás lábtorna 

témakörben, diákoknak mozgás beépítése a tanórákba) 

• Life coach és karriercoach végzettség 

• Digitális szaktanácsadó képesítés 

• Első digitális kompetenciamérés kidolgozása iskolánk 5-8. évfolyamára, annak koordinációja 

• Coaching szemlélet alapozása a nyelvoktatásban: önértékelő segédlet készítése és egyéni 

értékelő beszélgetések az angolos tanulókkal 

• Óralátogatások országszerte a HiperSuli program keretein belül (Budapest, Hatvan, 

Hódmezővásárhely, Zsombó) 

 

Veresné Lajkó Mária 

• Bírósági ülnök 
 

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 2018/2019. tanítási évben tanfelügyeleti ellenőrzés iskolánkban nem volt. 
 

II.5.4. Pedagógusminősítési eljárások és tapasztalatai 

 

név célfokozat tanított tárgy osztály/ 

csoport 

eredmény 

(százalékban) 

Kerekes Judit pedagógus II. olvasás 1. 96% 

Soós Róbertné pedagógus II. matematika 3.b 96% 
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Bóka Attila pedagógus I. történelem 5. 87% 

Czombos Barbara pedagógus I. angol 6. haladó 99% 

Faragó Gabriella mesterpedagógus matematika 8. 97% 

 

Az eljárások megfeleltek a törvényi előírásoknak, a bizottság tagjai elismerően beszéltek a 

minősülő pedagógusok szakmai munkájáról. 
 

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

 
 

III.3. Szakmai munkaközösségek 
 

Szakmai munkaközösség – alsó tagozat 

 

A 2018/2019. tanítási évben egy pedagógus távozott nyugdíjazás miatt és két új pedagógus 

érkezett a munkaközösségbe. Az alsós munkaközösséget 10 pedagógus alkotja, közülük 4 

pedagógus a felső tagozaton is tanít műveltségi területének megfelelően, 4 felsős pedagógus 

pedig alsó tagozaton is ellát oktatási-nevelési feladatokat. 

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 

és szavaló versenyek). Szoros, napi kapcsolatban állnak az iskolában fejlesztő munkát ellátó 

gyógypedagógusokkal, fejlesztő pedagógussal, iskolapszichológussal és gyógytestnevelővel. 

Az alsós munkaközösség pedagógusai a nevelő-oktató munka mellett óraközi és reggeli 

ügyeleti és ebédeltetési feladatokat is ellátnak.  

A mindennapi oktatás során kiemelt céljuk a biztonságos, oktatási célú internethasználat 

tanítása, ennek keretében több pedagógusunk is tagja a Telenor Hipersuli programjának. 

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, színház- és mozilátogatás. Minden osztálytanító változatos programokkal 

igyekszik megvalósítani mindezt. A szervezési és lebonyolítási feladatokba a napközis nevelők, 

osztályfőnök-helyettesek is besegítenek. 
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A közösségépítés másik színtere a szülők, a családok összekovácsolása, melyet a családi napok 

megszervezése, anyák napi kis ünnepi műsorok megtartása is erősít. Ezen eseményeknek a 

napközis nevelők is hatékony, aktív résztvevői.  

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

tagozatot megmozgató rendezvények lebonyolításában és szervezésében egy emberként 

összefogva munkálkodnak a feladatokat elosztva.  

Tanítóink aktív részt vállalnak a nagyközség életében is: aktív résztvevői, szervezői, 

lebonyolítói a különböző rendezvényeknek, melyeknek iskoláink tanulói a fő látogatói 

(egészséghét, adventi készülődés, húsvéti készülődés, falunapok, gyermeknap…). 

 

 
 

Pedagógusaink használják az elektronikus levelezést, a szerkeszthető, megosztható google 

alkalmazásokat és élnek a szóbeli kommunikáció eszközeivel is (esetmegbeszélések, szakmai 

problémák megbeszélése, beszámoló a továbbképzések tapasztalatairól, belső továbbképzések, 

egyeztetések…).  

A tanév egyik újdonsága, hogy szakköri keretben lehetőség van az angolon kívül másik idegen 

nyelv tanulására. Két tanítónk, Becherer Anikó és Kovács Mariann – német nyelvtanári 

diplomájukat kihasználva – egy-egy szakköri csoporttal kezdte meg az idei tanévben a 

nyelvtanulást. A másik újdonság, hogy beindult a SZIKAI Rádió, melynek működését Lázár 

János koordinálta. 
 

Szakmai munkaközösség – felső tagozat 

 

Iskolánk felsős munkaközösségi munkájában 15 pedagógus vesz részt. Három kollégánk (Gera 

Erika, Mérfalvi Zsuzsa és Tari-Tóbiás Ágnes) tartós távolléten van. A munkaközösség 

vezetését ebben a tanévben Varga Krisztina látta el. Két pedagógusunk részmunkaidős, egy 

kollégánk – történelemtanári feladatai mellett – a felsős tanulószoba nevelője volt, míg Jakab 

Edit kolléganő délután látott el fejlesztési feladatokat mint logopédus. Három alsós pedagógus 

a délelőtti nevelő-oktató munkából veszi ki a részét, ezzel is megkönnyítve a felső tagozat 

munkáját. 

Az idei tanév sem volt mentes a változástól, bár ezúttal örömteli ok tette ezt szükségessé. Tari-

Tóbiás Ágnes matematika szakos kolléganő tartós távolléte miatt osztályfőnöki és szaktanári 

feladatait Dobóné Veres Renáta vette át 2018. december 1-jén.  
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A tanórai és napközis/tanulószobai teendőkön túl a munkaközösség tagjainak feladata volt a 

reggeli és óraközi ügyelet ellátása, esetenként pedig az ebédeltetés is. A munkaközösségben 

Korsós Zoltán látja el a diákönkormányzattal kapcsolatos ügyeket, Varga Krisztina digitális 

szaktanácsadóként a digitális pedagógia és mérés területéért felel. 

A kémia tanítását 7. és 8. osztályban nem szakos pedagógus látta el Tóth Andrea fizika-technika 

szakos tanár személyében. A földrajzoktatást Tarcsiné Tóth Ágnes biológia-technika szakos 

pedagógus végezte. Két felsős tanulószobai (1 és 2) csoport működik, délután egybegyűjtve a 

4-8. osztályos diákokat. Ennek ellátását az alsós, a felsős és a napközis munkaközösség közösen 

végezte. 

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

szakmai munka és együttműködés: 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. 

Ebben a tanévben a második idegen nyelv szakköri formában volt választható, 

munkaközösségünkből Varga Krisztina 8 tanulót tanított franciára. Ezen felül az iskolai 

rendezvények megörökítése céljából média szakkör is indult, melyen a diákok kipróbálhatták 

magukat a fotózás, videózás, videókészítés és hangmérnöki területeken is. A szakkört 12 tanuló 

látogatta, akik a 3-8. évfolyamok diákjai közül kerültek ki. 

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

történő felkészülésre: Faragó Gabriella matematikából, Jakab Edit pedig magyarból tartott 

előkészítő foglalkozásokat. 

A tanév során több mérést is lebonyolított a munkaközösség: a SELFIE digitális önértékelést, 

az 5. osztályosok tehetségszűrését, az országos idegen nyelvi mérést és az országos 

kompetenciamérést. Az idegen nyelvi munkacsoport ebben a tanévben is megszervezte az angol 

nyelvi vizsgát a felső tagozatos tanulók számára. 

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 koordinálását a felsős munkaközösség-vezető végzi. 

 

Szakmai munkaközösség – művészeti iskola 

 

A művészetis munkaközösségbe tartozott a néptánc, a képzőművészeti és a zenei tagozat. A 

néptánc megszűntével csak a zenei és a képzős maradt, mivel a néptánc tanítása egyesületi 

keretek között folytatódott, az órarendnek továbbra is alkalmazkodnia kellett a néptánc 

beosztásához. 

A zenetagozatos növendékek kivették a részüket az iskola programjaiból, nem volt még olyan 

felkérés, amit elutasítottak volna. 

A kerámia tanszak növendékei félévi és tanév végi kiállításukkal mutatták be éves munkájukat. 
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Zongora tanszak: 

 

Tanszaki létszám év elején: 14 

Tanszaki létszám év végén: 13 

Szereplések: 

2018.10.01.  – zene világnapja: Gábor Inez, Hajlik Viola, Janó Sándor, Erdős Emma Csenge, 

Gábor József Csaba, Nagy Gergely, Vajdics Roland, Fejes Csilla, Tóth Barnabás 

2018.11.15. – jubileumi koncert: Tóth Barnabás 

2018. 12.02.  – adventi koncert: Tóth Barnabás, Hajlik Viola, Gábor Inez 

2019.04.09. – hangszeres bemutató óvodásoknak: Gyuris Benett, Varga Barbara Angyalka, 

Gábor Inez, Hajlik Viola, Erdős Emma Csenge, Gábor József Csaba, Vajdics Roland 

A tanszak munkája eléggé kiegyenlített. Az előképzős növendékeket is be tudtuk vonni a 

rendezvényeken való szereplésbe. Félévkor és év végén is játszottak a vizsgán, holott ez 

számukra nem kötelező. A két vizsgaalkalmon kívül is mindenki legalább egy rendezvényen 

közönség elé állt. Rutinosan kezelik a fellépéssel járó helyzeteket. 

Tervek a jövő tanévre: az idei programokon kívül jövőre újra megrendezik a Kiskunfélegyházi 

Magyar Zeneszerzők Műveire Kiírt Országos Versenyt, erre készülünk.  

 

Hegedű tanszak: 
 

Tanszaki létszám: 10 fő 

Vizsgák:  

 2019.01.23. – félévi vizsga 

 2019.06.05. – tanév végi vizsga 

 2019.06.12. – alapvizsga: 1 fő tett alapvizsgát (Balogh Donát A6.) 

 

Fellépések, koncertek: 

 2018.10.01. – koncert a zenei világnap alkalmából, tematika az állatvilág  

 (hegedűegyüttes, teljes tanszak, Huszár Emőke - moderátor) 

 2018.12.02. – adventi koncert (hegedűegyüttes, teljes tanszak) 

 2019.01.22. – magyar kultúra napja – kiállításmegnyitó (Szegedi SZC Kőrösy József 

 Közgazdasági Szakgimnázium) Kálmán Virág A5., Kálmán Richárd A8. 

 2019.02.18. – magyar széppróza napja, Kondás Réka A1. 

 2019.03.15. – március 15-i megemlékezés (hegedűegyüttes, teljes tanszak, zenei 

 aláfestés) 
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 2019.04.09. – OVI koncert, Kondás Réka A1. 

 2019.05.06. – anyák napja, Maróti Noel A1. 

 2019.06.07. – Ujvári Bernadett önálló estje, Kálmán Richárd A8. 

 2019.06.19. – tanévzáró ünnepély, Balogh Lázár Koppány A3., Kálmán Virág A5. 

 

 
 

Szolfézs kötelező tárgy: 
 

Szereplések, események:  

• 2018.11.19., 21. – Tombácz vers és mesemondó verseny (szolfézs csoportok) 

• 2018.12.02. – adventi koncert (szolfézs csoportok) 

• 2019.04.13. – szolfézs csoport kirándulása Budapestre – Erkel Színház látogatása, Liszt Ferenc 

Zeneakadémia (ForTe csoport, a Kodály 135+1 pályázat jutalom  kirándulása) 

• 2019.06.04. – 1 fő alapvizsga, 4 fő osztályozó vizsga 

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

programba. 

• Sikeres felvételi felkészítés szakirányú továbbtanulásra (Földi Sarolt Csenge – SZTE Vántus 

István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium) 

 

Az iskolai munkatervnek megfelelően megvalósultak a tervezett programok, koncertek. A 

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. A tanév végi vizsga meghívott vendége és elnöke Czeglédi 

Ibolya, a TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője és hegedűtanára volt. 

A tanszak létszáma évek óta stabil, a 4. évfolyam kivételével minden évfolyamon tanul 

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

kitartóan ragaszkodik a művészeti iskolai tanulmányaihoz. A folytonosság jó példát mutat a 

fiatalabbaknak, láttatja a gyakorlás, a türelmes, következetes munka eredményét. Az idén 1 fő 

fejezte be az alapfokú tanulmányait; várhatóan ő is beiratkozik a következő tanévben. Az 

előképző, illetve az első évfolyam beiskolázása érdekében a leendő első osztályosokat 
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próbálom motiválni. Jól működik a teljes tanszakból álló hegedűegyüttes, melyet az idén 

kiegészített a nagybőgő tanszak. A közös zenekari munka nagy élményt nyújt a gyerekeknek.  

Két főt sikerült versenyekre felkészíteni; szép eredményeket – ezüst, illetve bronz minősítést 

értek el. A hangszerellátottság megfelelő, 7 fő használja az iskolai hangszereket, 3 fő pedig 

saját hangszerrel rendelkezik. Megfelelő mennyiségű kotta is a rendelkezésemre áll, az ezen 

kívül szükséges zenei anyagokat pedig az ingyenesen letölthető internetes könyvtárakból tudom 

pótolni.  

A tanszak egész éves munkáját Elekné Sándor Szilvia korrepetítor segítette. 

 

Tervek: 

• a beiskolázás folytonossága érdekében zenei foglalkozások tartása az óvodában (zeneovi) 

• a tanulók további hatékonyabb motivációja az otthoni gyakorlás érdekében 

• több közös zenei projekt megvalósítása, akár tematikusan 

• kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel a környező művészeti iskolák hegedű tanszakaival 

• HEGEDŰ nap (december 13. a hegedű nemzetközi napja) 

• SZOLFÉZS nap (nyílt nap, a szülők bevonásával) 

• Hipersuli bemutató óra 

• kirándulás vagy koncertlátogatás szervezése 

• vonószenei tábor (megyei szinten meghirdetve) 

 

 
 

Magánének tanszak: 

 

létszám: 6 + 1 fő (Az elmúlt tanévben végezte el a 6. évfolyamot. Mivel az alapfokú 

művészetoktatásban magánének szakon nincs továbbképzés, ebben a tanévben zongora 

főtárgyasként maradt az intézmény növendéke, kötelezően választható tárgyként kamaraéneket 

tanult. Magánének és korrepetíciós órákat egész évben órarenden kívül kapott. Ilyen keretek 

közt készítettük fel a szentesi kortárszenei találkozóra, az évközi hangversenyekre, másfél órás 

önállóestjére, művészeti alapvizsgájára és sikeres felvételi vizsgájára az SZTE Vántus István 

Gyakorló Szakgimnázium 13/szakképző évfolyamára.) 

Félévi és tanév végi vizsgáink vendége, vizsgaelnöke Bátki Fazekas Zoltán, a Magyar Állami 

Operaház magánénekese volt. 

vizsgát tett növendékek száma: 6 fő 

fellépések, koncertek:         
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• zenei világnap 

• jubileumi koncert 

• tanári koncert 

• adventi koncert 

• hangszerbemutató 

• könnyűzenei koncert 

• idősek karácsonya 

• egyházzenei koncert 

• Ujvári Bernadett ária- és dalestje 

• pedagógusnapi műsor 

 

 
 

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 

• tavaszi papírgyűjtés megszervezése 

• segítség az osztálykirándulások szervezésében 

• ballagás előkészítése 
 

III.5. Gyermekvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus, szabadidő-szervező 
 

Iskolánkban a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat az osztályfőnökök látták el saját 

osztályukban. Az iskolában szabadidő-szervezői munkakör nincs. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy a szemléletformálás sokat tehet azért, hogy feladat-, jog és 

hatókörünkkel kapcsolatosan maximális tapintattal, ugyanakkor a gyermek, és adott esetben 
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családjuk érdekeit szem előtt tartva járjunk el. Ehhez óriási segítséget kaptunk a tanév elején a 

helyi gyermekvédelmi szervektől kapott tájékoztatással.  

Sok pedagógus számára vált világossá az, hogy a lehetőségeink ugyanakkor jelzőrendszeri 

kötelezettségekkel járnak együtt, illetve tisztán láttunk és megértettük azt is, milyen úton, 

milyen módon kell jeleznünk, ha bármilyen, a gyermek életét veszélyeztető jelenséggel 

találkozunk. 

A gyermeket életkori sajátosságai lévén megillető természetes oltalom, érdekeinek, jogainak 

védelme érvényesül a mindennapokban is. Ennek érdekében intézményünk aktív kapcsolatot 

tart fenn községünk egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményeivel (a gyermekorvos 

iskolánk iskolaorvosa is egy személyben), a védőnőkkel, a családsegítő szolgálattal, a fiatalabb 

gyermekek nevelésében hasonlóan elkötelezett többi helyi nevelési intézménnyel (Bóbita 

Bölcsőde és Nefelejcs Katolikus Óvoda), valamint a rendőrséggel és a pedagógiai szakmai 

szolgáltatást nyújtó intézményekkel. Ezt a munka érdemi eredményekkel is kecsegtet, a havi 

esetmegbeszéléseken felmerülő problémák – melyek sokszor több gyermek lévén – nem 

intézményi, hanem intézményeket érintve családi szinten merülnek fel- a jelzőrendszer 

tagjainak hathatós és azonnali intézkedését követően megoldódnak. 

A pedagógusok a tanév folyamán többször is jelezték szóban a látott vagy hallott 

tapasztalataikat, melyre érdemi megoldás született. Sajnos társadalmi jelenségként egyre több 

esetben szembesülünk az elhanyagolás veszélyeivel, ilyen esettel a tanév folyamán egy 

alkalmasint volt csak teendőnk (pl. szemüveg elkészíttetése). 

Igazolatlan hiányzás miatt jelzéssel ez alkalommal élt intézményünk, nagy számú igazolt 

távollét miatt – és tanítványunk túlkorossága miatt – a tanuló évfolyamot ismételni köteles, 

teszi ezt az osztályfőnök segítő közreműködésével egy más, speciális alternatív intézmény 

tanulójaként. A korábban fokozott gyermekvédelmi gondoskodásban gondozott gyermeket 

veszélyeztető családi körülmények sajnos újra fennállnak. A következő tanévek tekintetében 

már most látható, hogy a pedagógiai szakmai szoláltatások közül intézményünkben is működő 

pszichológus segítő, mediátori tevékenységére egyre inkább szükség lesz. Az elhanyagolás, 

mint reális társadalmi veszély össztársadalmi szinten, így az általunk oktatott és nevelt diákok 

tekintetében is – bár láthatóan még elhanyagolható számban – felfedezhető. Most még apró 

jelzésekkel, fogadóórákon, szülői értekezleteken jelezhető a szülő felé egy-egy tapintatos 

beszélgetés formájában, azonban erre sajnos egyre kevesebb érdemi lépést tapasztalunk. Ez 

fokozott együttműködést tesz szükségessé a nevelési tanácsadóval, pszichológussal. 

Erre való törekvés már az idei tanévben is mutatkozott: az első osztályos tanítónő szociometriai 

vizsgálat után érzékelte gyermekcsoportjánál, hogy szociális kompetenciáik fejlesztésre 

szorulnak, egymáshoz és a környezetükhöz való sikeres alkalmazkodást elősegítendő egymásra 

épülő terápiás csoportfoglalkozások keretében (pályázati forrás) a tanév folyamán végig 

érzékenyítő foglalkozásokon vettek részt a diákok. Az eredmények nyilván nem azonnal 

„mérhetőek” az osztályfőnök tájékoztatása szerint, de bizonyára idővel visszaköszönnek egy-

egy új élethelyzetben a feldolgozott tartalmak. 

A gyermekvédelmi tevékenység és a szoros együttműködés a pedagógiai szakmai 

szolgáltatókkal a mindennapokban is realizálódik. BTMN-es tanulóink fejlesztő 

foglalkozásokon vesz részt, a visszajelzések alapján általában pozitív irányú változás 

észlelhető. Pszichológus segítségét 5 tanulónk vette az idei tanévben igénybe, merjük remélni, 

hogy a felülvizsgálatok után megerősítést kapunk a tekintetben, hogy az iskolapszichológus 

szakmai és emberi tevékenysége is helytálló és érdemi volt. 

A kiskorúak érdem- és jogvédelme a prevencióban is megnyilvánul. Tudatosan tervez és 

szervez intézményünk pedagógiai közössége olyan témanapokat, témaheteket (egészségnap), 

rendezvényeket (felvilágostó előadások tudatos internethasználat, online bántalmazás, 

szexuális felvilágosítás, továbbtanulás), melyek meglátásunk szerint tanítványaink életében 

veszélyeztető körülmények tudatos kikerülését célozzák. A cél nem a veszélyhelyzet 

megoldása, hanem a krízishelyzet elkerülése, olyan segítő beavatkozás a megfelelő helyen és 

időben, mely még idejekorán elé megy a lehetséges problémának. 
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Ehhez mindenképpen hasznosnak látjuk, ha maguk a pedagógusok is érzékelik nem csupán a 

felelősséget, hanem magát azt az elismerést is 

Pécsi Rita pedagógusoknak tartott érzelmi intelligenciáról szóló előadása fontos támogatás volt 

a nevelőtestületnek a témában. 

 

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. 
 

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. 

Az intézményben két mozgáskorlátozott diák tanul, az ő gyógypedagógiai foglalkozásukat 

szomatopedagógus biztosította heti 3 órában. 
 

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 
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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. Hatóságok 
 

Az iskolában hatósági eljárás nem történt. 

 

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 Hajnalka 

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

Gábor főigazgató 

• 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 Megyei Kormányhivatal 

• Összefogás Zsombóért Egyesület – elnök: Gyuris Zsolt 

• Védőnői szolgálat 

• Dr. Szabó Ágnes gyermekorvos 

• Dr. Apró Katalin fogorvos 

• Rendőrség – Lengyel Zsolt iskolarendőr 
 

V. Szervezési feladatok 
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V.1. A tanítás nélküli munkanapok felhasználása, változás a munkatervhez képest 
 

Az éves munkatervben meghatározott programok a tervezettnek megfelelően valósultak meg, 

A tanítás nélküli munkanapok is a munkatervnek megfelelően zajlottak: 
 

V.2. Iskolai ünnepélyek, rendezvények, ezek értékelése 
 

Iskolánk arculatának fontos része a hitélet mellett a nemzetpolitika. Célunk, hogy ünnepeinkkel 

büszke, nemzeti érzelmű, keresztény fiatalokat neveljünk. 

 

Legfontosabb eseményeink: 

 

Szeptember 2. – Tanévnyitó 

Szeptember 2-án 17 órára gyülekeztek a pedagógusok, a szülők és a diákok a József Attila 

Közösségi Ház nagytermébe, hogy ünnepélyesen köszöntsék a tanév kezdetét és 

megünnepeljék, hogy 1022 év óta létezik Magyarországon közoktatás. 

Pálmai Péter igazgató úr üdvözölte az új munkatársakat, bemutatta a nyári felújításokat és 

összefoglalta a tanévkezdés főbb tudnivalóit. Gyuris Zsolt, Zsombó polgármestere 

köszöntőjében Szent-Györgyi Albertet idézte, miszerint „Az iskola arra való, hogy az ember 

megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, 

megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.” 

A diákok műsorát Kerekes Judit tanítónő állította össze és készítette fel a gyerekeket. 

 

Szeptember 8. – Az olvasás világnapja 

"Minden elolvasott könyv egy újabb megélt élet.” (Lukjanyenko) 

Az osztályok különböző módon emlékeztek meg: beszélgetéssel, könyvajánlóval, könyvekről 

szóló élménybeszámolóval. 

 

Október 1. – A zene világnapja 

Október első napján 10 órakor a zene világnapjának alkalmából hangversenyt hallgattunk a 

József Attila Közösségi Ház nagytermében. Az idei koncert témája az állatok voltak. A 

művészeti iskola növendékei és tanárai felidézték őket hangutánzó, hangulatfestő zenékkel.  

 

Október 6. – Megemlékezésünk a nemzeti gyásznapon 

Az aradi vértanúkról az első osztályosok írás órán emlékeztek meg. Rövid beszélgetés 

(forradalomról, harcról, önfeláldozásról, szabadságról, büntetésről) után a gyerekek rajzoltak a 

beragasztott kép alá.  

A 2. osztályos tanulók először elolvasták az olvasókönyvükben található szöveget, mely erről 

az emléknapról szólt. Megbeszélték a felmerülő kérdéseket: "Mi az, hogy honvéd tábornok?" 

Mi a hon, a haza...? Ezt követően pedig megnézték és meghallgatták a Kárpátia zenekar Utolsó 

szó jogán című dalához készített prezentációt. 

Az idei tanévben egy történelmi témájú szöveg feldolgozása tette a 3/a osztály számára 

lehetővé, hogy bepillantást nyerjenek az akkori események láncolatába. Az 1848-as forradalom 

megtorlásaként kivégzett aradi vértanúkra neveik hangos felolvasásával és néma főhajtással 

emlékeztek meg az osztály tagjai. 

A 3/b osztályosok az aradi vértanúk emléknapján megtekintették a "Kárpátia – Az utolsó szó 

jogán" című videóját, melyben a kivégzett tábornokok nevei, képei és a kivégzés előtti utolsó 

mondataik szerepelnek. A gyerekek a füzetükbe leírták a neveket, melyeket meg is kell 

tanulniuk. 

A negyedikesek felidézték október 6. előzményeit. A gyerekek emlékeztek rá, nagyon ügyesen 

felidézték az erről korábban tanultakat. Majd a 13 aradi vértanú nevét ők is leírták a füzetükbe, 
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miközben néhány mondattal bemutatásra kerültek a tábornokok. Az óra végén emlékükre 

gyertyát gyújtottak. 

Az ötödikesek már korban is teljesen el tudták helyezni a szomorú eseményeket, amit idén is 

felidéztek. 

A 6/a osztály egy kisfilmet nézett meg, és az irodalom óra első negyede is a tragikus eseményre 

való reflektálásról szólt. Az egyik tanuló újságokat hozott, amelyek a megemlékezésről szóltak; 

részleteket olvastak a cikkekből, valamint beszélgettek a tragédia okairól és 

következményeiről. 

A 6/b osztály a Tökéletlen Történelem videóval és zenés klippel emlékezett meg az 

eseményről.  

A 7/a osztály saját tudásukat kiegészítve internetes kutatómunkát végzett. 

A 7/b osztály tanulói a megemlékezés első felében megtekintettek egy rövid történelmi 

összefoglalót, ezt követően mindenki kapott egy fénymásolatot a 13 aradi vértanúról, melyek 

közül egyet kiválasztott, s lerajzolta a portréját. 

A 8. osztályban a megemlékezés egy rövid bevezető után egy rövidfilm megtekintésével zajlott. 

 

Október 23. – Ünnepi megemlékezés a forradalomról 

A magyar nemzet a kommunizmus ellen kirobbant forradalmáról és szabadságharcról, 

Zsombón 16.00-kor tartottunk megemlékezést a József Attila Közösségi Ház nagytermében. 

Gyuris Zsolt polgármester úr köszöntője után Dr. Miklós Péter történész, a hódmezővásárhelyi 

Emlékpont igazgatója tartott ünnepi beszédet, méltatta a hősöket és levonta a forradalom máig 

ható tanulságait. 

Bátki-Fazekas Zoltán operaénekes, az önkormányzat humánpolitikai bizottságának tagja 1956-

ról szóló saját versét szavalta el. 

Iskolánk végzősei felidézték Magyarország főbb eseményeit a 2. világháború befejezésétől a 

szabadságharc vérbe fojtásáig. Ünnepi műsorukra osztályfőnökük, Korsós Zoltán tanár úr 

készítette fel őket. 

Büszkék lehetünk arra, hogy Zsombó idén is méltó emléket állított a szovjet diktatúra ellen 

vívott szabadságharcnak. 

 

Október 26. – Szent Imre napja 

Az idei tanévben is rendhagyó módon ünnepeltük meg Szent Imrét. A tiszteletére szervezett 

tanítás nélküli napon és az azt megelőző felkészülésen gyarapodtak tanulóink ismeretei az 

árpád-házi boldogok és szentek tekintetében, illetve mindazok az emberi erények, pozitív 

viselkedési attitűdök kerültek előtérbe, melyek mindennapi viselkedésünk részét képezik. A 

diákmise után a gyerekek vegyes csoportokban állomásról állomásra vándorolva, egymást 

segítve, biztatva, támogatva járták végig a kijelölt útvonalat, próbára téve tudásukat, 

ügyességüket. Ennél az eseménynél is nagy segítségünkre volt plébánosunk, az SZMK 

vezetősége, és minden pedagógus, akik munkájukkal hozzájárultak ehhez az élményteli naphoz. 

 

December 21. – Karácsonyi műsor 

December 21-én találkoztunk 2018-ban utoljára. Ezen a napon örvendeztettek meg bennünket 

4. osztályosaink karácsonyi műsorukkal, mely a betlehemi történetet és a kis gyufaáruslány 

meséjét is feldolgozta. 

A szereplők és felkészítő osztályfőnökük Kovács Mariann igazi karácsonyi hangulatot 

varázsoltak közénk. 

Iskolamisénken a napkeleti bölcsek érkezésére emlékeztünk január 4-én, vízkereszt ünnepén. 

Ezzel záródott a karácsonyi ünnepkör, megkezdődött a farsangi időszak. 

 

Január 22. – A magyar kultúra napja 

Nemzeti imádságunk születéséhez kötődően minden évben január 22-én ünnepeljük a magyar 

kultúra napját. 
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Osztályaink a Himnusz keletkezésének körülményeit dolgozták fel, nemzeti jelképeink rövid 

áttekintése után prózában és zenés formában is előadták Kölcsey Ferenc művét büszke szívvel 

gondolva arra, hogy mit is jelent egy hazához, egy néphez tartozni. Megnézték az eredeti kézirat 

fényképét is. Arról is szó esett, hogy még néhány évtizede a határainkon túl élő magyarokat 

bizonyos országokban megtorlás és börtön várta, ha énekelték, ugyanis Magyarország jelképe 

volt, és fenyegetőnek tartották. 

Míg az általános iskolában osztályszintű megemlékezések zajlottak, a szegedi Kőrösy József 

Közgazdasági Szakgimnáziumban évről évre kiállítást rendeznek ilyenkor. Szegedi 

képzőművészek műveiből állítanak ki, rövid műsorral színesítik a látványt. A műsorra idén is 

művészeti iskolánkat kérték fel.  

 

Farsang 

Iskolánk alsósai február 25-én, felsőseink február 26-án űzték el a telet a József Attila 

Közösségi Házban megrendezett farsangi mulatságokon. Az osztályok már hetekkel korábban 

készültek az idei nagy megmérettetésre alsóban szabadon választott produkciókkal, felsőben 

egy-egy történelmi kor bemutatásával, ehhez járultak hozzá a szülői segítséggel az asztalokon 

megjelenő étkek és a dekoráció is. Az 1-4. osztályok ajándékcsomagokat kaptak, hiszen saját 

"kategóriájában" mindenki győzött, a nagyokat három tagú zsűri értékelte. A fődíjat, a szegedi 

Napfényfürdő Aquapolis egész napos rekreációját a 7.b osztály nyerte.  

 

Február 1. – Balázsáldás 

"Szépen könyörgök, segíts rajtam, Szent Balázs!" (Babits Mihály) 

A balázsáldás szertartását Szent Balázs püspök és vértanú emlékére végzi az egyház. Kopasz 

István plébános atya a februári diákmise keretében két keresztalakba illesztett gyertyát tartott 

elénk, miközben e szavakat mondta: 

„Szent Balázs püspök és vértanú esedezése által mentsen és őrizzen meg téged az Úr a torokbaj 

és minden egyéb bajoktól az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen.” 

Reméljük, hogy az áldás ismét egy évre távolt tart diákot és pedagógust a torokbetegségektől. 

 

Február 18. – A magyar széppróza napja 

A Magyar Írószövetség Választmánya – a 2017. november 13-i ülésén hozott döntése 

értelmében – kezdeményezte, hogy 2018. február 18-án, Jókai Mór születésnapján első ízben, 

majd attól kezdve minden évben ezen a napon rendezzék meg Kárpát-medence szerte a magyar 

széppróza napját. 

Iskolánkban 2019. február 18-án ünnepeltük meg először mi is a jeles napot. Rögtönzött 

színházteremmé varázsoltuk az alsó zsibongót, hiszen itt gyűlt össze a teljes alsó tagozat és az 

ötödik osztályosok, hogy meghallgassák Janó Sándor előadásában Christofer Hope és Yehudi 

Menuhin: A király, a macska és a hegedű című meséjét, melyet gyönyörű hegedűjátékával. 

Emlékezetes előadás volt, tanulóinkat elvarázsolta a mese és az azt kísérő dallam egyaránt. 

A nyolcadik osztályosok Karinthy mintájára saját iskolai élményeik humoros leírását kapták 

előzetes feladatként. A diákcsínyek és vicces történetek érdekessé tették a felolvasásokat. 

Diákjainknak lehetősége nyílt ez alkalommal, hogy azok, akik saját kedvtelésből szoktak 

írogatni, bemutassanak alkotásaikból. Reméljük, egyre többen kapnak kedvet az íráshoz! 

 

Február 25. – A kommunista diktatúra áldozatainak napja 

A kommunizmus áldozatainak emléknapja. Minden osztály megemlékezett a kommunizmus 

áldozatairól osztálykeretben, az osztályfőnökök vezetésével 

 

Március 6. – Hamvazószerda 

Ezen a napon diákmisén vettünk részt, Kopasz István atya szentelt hamuból – melyet az előző 

évi virágvasárnapi körmeneten használt barka elhamvasztásával állítanak elő – keresztet rajzolt 
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a homlokunkra. (Ezt a szertartást még II. Orbán pápa rendelte el 1091-ben.) Kezdetét vette a 40 

napos nagyböjt. 

 

Március 15. – Ünnepi megemlékezés a forradalomról 

9 órakor kezdődött ünnepi megemlékezésünk a József Attila Közösségi Ház nagytermében. 

Gyuris Zsolt, Zsombó Nagyközség polgármesterének köszöntője után Bátki-Fazekas Zoltán 

operaénekes a Hazám, hazám című áriát adta elő, amit Hegedűs Károlyné kísért zongorán. 

Meghívott vendégünk, Zakar Péter történész beszédében azt foglalta össze, mi volt a közös a 

több száz 1848-as forradalmárban. 

A hagyományoknak megfelelően a település ünnepi műsorát iskolánk adta, idén Soós Róbertné 

rendezte a 3/b osztályos gyerekek jelenetét, akik Móra Ferenc szabadságharcról szóló 

elbeszélését, a Kuckó királyt vitték színre. Segítségükre voltak a művészeti iskola hegedű és 

nagybőgő tanszakos növendékei Huszár Emőke, Elekné Sándor Szilvia és Földi István András 

zenepedagógusok vezetésével. A megemlékezés a Mária téren fejeződött be, ahol a zsombói 

közintézmények és civil szervezetek vezetői elhelyezték a település kopjafájánál a tiszteletadás 

koszorúit. 

 

Április 11. – A magyar költészet napja 

A magyar költészet napján az iskola aulájában gyűltek össze először a felsősök, aztán az alsó 

tagozatos diákok, hogy meghallgassák végzőseinket, akik József Attila verseket szavaltak a 

költő születésnapján. A megemlékezés végén a megzenésített "Kertész leszek" csendült fel. 

 

Április 28. – Bérmálás 

Nyolcadikos diákjaink április 28-án részesültek a bérmálás szentségében, így megkapták a 

küldetést, hogy Krisztus élő tanúi legyenek az egyházban és a világban. Végzőseink Kondé 

Lajos pasztorális püspöki helynök jelenlétében újították meg keresztségi ígéretüket és váltak 

ezáltal nagykorú kereszténnyé. 

 

Május 5. – Anyák napján köszöntöttük az elsőáldozókat 

Az elsőáldozókat és az édesanyákat is köszöntötte Kopasz István plébános atya május első 

vasárnapján. A 11 órakor kezdődő szentmisén járultak először az oltáriszentséghez 3. osztályos 

tanulóink. 

 

Kirándulás Erdélyben 

Iskolánk „Egy ezredévről mond mesét a szél” című nyertes „Határtalanul” pályázatával vettek 

részt hetedik osztályos diákjaink 2019. május 6-10. között egy erdélyi körutazáson. A 

tanulmányi kirándulás alatt megismerték Zsombó testvértelepülését, a székelyföldi Orotvát és 

testvériskolánkat. Megtekintették Gyergyóditró katolikus templomát, mely Erdély második 

legmagasabb kéttornyú temploma. Számos székelyföldi látványosságot láttak: a Gyilkos-tó és 

a Békás-szoros környékét, a parajdi sóbányát és a csíksomlyói kegytemplomot. A történelem 

órán tanultakat (Trianon, 2. bécsi döntés, stb.) személyesen átélhették, ez a program nem titkolt 

célja volt. Betekintést nyertek a határon túli magyarság mindennapjaiba is. 

A családias szállás az orotvai Székelyvölgy panzióban tette még feledhetetlenebbé az öt napot. 

Fontos tanulság fogalmazódott meg hazafelé a buszon: a program az elvetett magot kelti ki, 

erősíti a tanulókban az elcsatolt területek iránt érzett szeretetet. A legfőbb elvárt eredmény nem 

kézzel fogható. A gyermekek lelkületében bekövetkezett változás, a határon túli magyarságról 

való gondolkodásnak nem lehetnek mért eredményei. 

 

Június 4. – A nemzeti összetartozás napja 

Június 4-e nemzeti gyásznap a magyarságnak. 99 éve ezen a napon írták alá a franciaországi 

Trianon palotában azt a diktátumot, mely elkobozta Magyarország területének kétharmadát, 3 

millió magyar pedig egyik napról a másikra idegen ország uralma alá került. 
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Az országgyűlés ezt a napot a nemzeti összetartozás napjának nyilvánította, így a tragédia 

mellett arra is emlékezünk, hogy – bár a nemzethatár és az országhatár nem esik egybe – a 

magyar nemzet egy megbonthatatlan egység. 

Hetedikes diákjaink emlékműsora is a nemzet összetartozásáról szólt. 

Felkészítőjük iskolánk nemzetpolitikai referense, Földiné Fülöp Katalin volt. 

 

 
 

Június 15. – Ballagás 

Június 15-én elballagtak iskolánk 8. osztályos tanulói. 

Az ünnepség a 7. osztályosok tarisznyaátadójával kezdődött 9 órakor, ekkor adta át Gyuris Zsolt 

polgármester úr is ballagó ajándékát, egy-egy Tombácz mesekönyvet. A ballagó menet 10 

órakor indult el, végighaladt a szépen feldíszített osztálytermeken át egészen a József Attila 

Közösségi Ház és Könyvtár nagytermébe, ahol ünnepi műsor búcsúztatta el a végzősöket. 

Pálmai Péter igazgató úr itt hirdette ki az idei Szent Imre-díjat, elhangzott az ünnepi bejelentés 

is, miszerint az év ifjú zsombói sportolója az egyik nyolcadikos, aki az elismerést a falunapon 

veheti majd át. Korsós Zoltán, a ballagtató osztályfőnök búcsúbeszédében hol vicces, hol 

megható módon idézte fel az elmúlt éveket. A gyerekek Varga Krisztina tanárnő jóvoltából egy 

kisfilmet is megnézhettek, majd a bizonyítványosztás után végleg elbúcsúztak az általános 

iskolától. 
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Június 19. – Tanévzáró ünnepély 

A művészeti iskola a legjobb vizsgaprodukcióit, a 7/b osztályosok afrikai szafarit megjelenítő 

árnyjátékot mutattak be. Varga Krisztina tanárnő jóvoltából egy kisfilmet tekinthettünk meg a 

tanév legemlékezetesebb pillanatairól. 

Pálmai Péter igazgató úr átadta a nevelőtestületi dicsérteket a 47 kitűnő tanulónak, Faragó 

Gabriella, a Zsombói Diákokért Alapítvány kuratóriumának elnöke kihirdette, hogy Szunyog 

Milán lett az év ifjú zsombói művésze díj tulajdonosa. Az ünnepély után az osztályok átvehették 

bizonyítványaikat az osztályfőnököktől és a művésztanároktól. 
 

VI. Pályázatok – Azok eredményessége 
 

Intézményünkben a 2017/2018-as az alábbi pályázat fenntartási időszaka folytatódott: 

TIOP 1.1.1-07/1-2008-1046: Zsombó Község Önkormányzatának iskolafejlesztési 

programja (Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot 

támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése). A pályázat tartalma: az élethosszig tartó 

tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT 

infrastruktúra fejlesztése, megteremtése; az ún. „Intelligens iskola” létrehozása, ami az 

informatikai készségek, illetve a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges 

infrastruktúrát is biztosítja. 

 

VII. Továbbképzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon való részvétel 
 

Továbbképzés, konferencia neve létszám pontérték ideje 

Egészségfejlesztés, egészségnevelés pedagógus 

továbbképzés katolikus fenntartású köznevelési 

szervezetek pedagógusai számára 

1 30 2018.05.10.-

2018.11.8. 

Egészségfejlesztő mentálhigiénikus pedagógus 

szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés 

2 szakvizsga 2018.09-

2020. 01. 

V. Hírvivők Konferencia: Égni kiégés nélkül - 

kötelességeink hálójában (Gál Ferenc Főiskola, 

6720 Szeged, Dóm tér 6.) 

3 _ 2018.09.21. 
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Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete, 

konferencia, KECEL 

1 _ 2018.10.13. 

Szakértői konferencia (Oktatási Hivatal, Szeged) 1 _ 2018.11.30. 

„Együtt az egészségért! – A NETFIT fejlesztési 

irányainak bemutatása” című konferencia (Szent-

Györgyi Albert Agóra, 6722 Szeged, Kálvária sgt. 

23.) 

2 _ 2019.01.17. 

Szolfézs kerekasztal – szakmai fórum (SZTE Vántus 

István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium) 

1 _ 2019.02.04. 

Helyesírási készségfejlesztés – távoktatás 1 120 2019.03-

2020.03 

Belső továbbképzések – Varga Krisztina tanárnő 

szervezésében 

„Mit jelent ma digitális pedagógusnak lenni és mikor 

mondhatjuk el magunkról, hogy azok is vagyunk” – 

elméleti alapozás és hasznos alkalmazások 

12 _ 2019.03.5-27. 

Kerekes Judit tanárnő belső szemléletformáló 

előadása: Generációk, alfa generáció  

5 _ 2019.03.18. 

Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete 

küldöttgyűlés, Budapest 

1 _ 2019.04.06. 

Tudatos internethasználat - Varga Krisztina tanárnő 

előadása 

12 _ 2019.04.08. 

Mesepedagógia- Sós Róbertné tanárnő előadása 12 _ 2019.05.05. 

ÚNKP (Új Nemzeti Kiválóság Program) Online 

Tehetségkutatás és mérés az 5. évfolyamon  

1 30 2019.05.14-

28. 

Mozgással egybekötött 1,5 napos tollas tanfolyam 

tanárok részére (Squash Club és Szabadidőközpont, 

Szeged, Kenyérgyári út 3. 

1 _ 2019.05.17-

18. 

Veszteség és gyász és gyász címmel Varga Krisztina 

tanárnő előadása 

12 _ 2019.06.12. 

„A sikeres nevelés kulcsa: az érzelmi intelligencia 

fejlesztése” és „Fejleszt, vagy rombol? A képernyő 

és az internet hatásai – A függőség kialakulása és 

megoldásaik” – Pécsi Rita neveléskutató előadása 

(Zsombó, József Attila Közösségi Ház) 

25 _ 2019.06.17. 

 

Zsombó, 2019. június 27. 

 

 

Pálmai Péter 

igazgató 
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