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Kedves Kollégák! 

 

Lezárult a 2018/2019. tanév. Év végi beszámolóm elején néhány fontos jogszabályváltozásról 

szeretnék szólni: 

 

1. A 2018/2019. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2018/2019. tanév rendjéről és egyes 

oktatási jogszabályok módosításáról szóló 13/2018. (VI.14.) EMMI rendelet tartalmazza 

 

1.1. A tanítási év   

 első tanítási napja: 2018. szeptember 3. (hétfő) 

 utolsó tanítási napja: 2019. június 14. (péntek). 

1.2. A tanítási napok száma   

A tanítási napok száma az általános iskolákban száznyolcvanegy nap. 

A munkaszüneti napok körüli munkarend     

A miniszteri rendelet 5. § (7) bekezdése alapján az egyéb jogszabály által elrendelt munkanap 

áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is 

alkalmazni kell.  

1.3. Az első félév    

A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart.    

 1.4. A tanítási szünetek    

 Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első 

tanítási nap 2018. november 5. (hétfő). 

 A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első 

tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök). 

 A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2019. április 24. (szerda). 

1.5. Témahetek megszervezése 



A témaheteket a minisztérium a tanév rendjében az alábbi időpontok szerint hirdette meg: 

 „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2019. február 25. és 2019. március 1. között, 

 Fenntarthatósági Témahét 2019. március 18. és 2019. március 22. között, 

 Digitális Témahét 2019. április 8. és 2019. április 12. között. 

A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez 

kapcsolódó programokon, a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, 

foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti. 

A tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet tartalmazza továbbá   

- az országos mérések, értékelések rendjét   

- a szakmai ellenőrzés szabályait  

- az érettségi és a szakmai vizsgák idejét (1. melléklet),   

- a középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési - és a Szakképzési Hídprogramba történő 

felvételi eljárás 2018/2019. tanévre szóló feladatai időbeni ütemezését (2. melléklet),  

- az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, finanszírozott, illetőleg támogatott 

tanulmányi versenyek felsorolását (3. melléklet),   

- az országos-mérés értékelés alapján meghatározott tanulói képességszinteket (4. melléklet). 

 

2.  Jogszabály módosítások 

 

2.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása  

 

A köznevelés rendszerét érintően az elmúlt évben lényeges, koncepcionális jogszabályi változásra 

nem került sor. A módosítások elsősorban más jogszabályokkal való összhang megteremtését, a 

rendszer működésének optimalizálását célozták meg, illetve technikai jellegűek voltak, kivéve a 

szakképzést érintő módosítások. 

- Változások az állami vizsgák rendszerében 

- Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat 



- Többcélú intézménytípus megszűnése 

- Fejlesztési terv helyett fenntartó típusonkénti jelentés 

- Minimális osztálylétszámra vonatkozó előírásoktól való eltérés lehetősége 

- A köznevelési intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok. 

- A tanulói jogviszony megszűnése 

- A szakképzési megállapodás és az egyházi, nemzetiségi önkormányzati és magán 

intézményfenntartók finanszírozásának kapcsolata 

- A nemzetiségi pótlék mértékének 2018-2019. évi emelkedése 

- Alapfokú művészeti iskola foglalkozásain való részvétel 

 

2.2. Kormányrendeleti szintű jogszabályi változások 

 

- Az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 122/2018. (VII. 10.) Korm. 

rendeletben foglalt változások 

- Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 

módosításai 

- A pedagógusok foglalkoztatásáról szóló rendelet módosulásai 

- A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 307/2017. (X. 27.) 

Korm. rendelet 

 

2.3. Miniszteri rendeleti szintű jogszabályváltozások 

 

- Egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvénnyel összefüggő és egyéb módosításáról szóló 12/2018. (III. 27.) EMMI rendelet  

Vendégtanulói jogviszony a nemzetiségi nevelésben 

A nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos 

kirándulásokkal kapcsolatos információk 

Az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) alkalmazásával kapcsolatos feladatok a 

köznevelési intézményekben 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénnyel összefüggő jogszabály 

módosítások 

 Az iskolai jogorvoslati eljárás 

 A kormányhivatalban benyújtott érettségi vizsgajelentkezés elleni jogorvoslat 



 A központi írásbeli felvételi vizsga iskolai értékelése elleni jogorvoslat 

 A nyilvántartásba vétel és a működési engedély iránti eljárás 

 

3. Esélyteremtést szolgáló köznevelési vonatkozású támogatások, intézkedések, programok 

 

- Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetése 

- A lemorzsolódás megakadályozását szolgáló intézkedések, programok 

- A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer 

 

Esélyteremtést támogató célzott programok 

 

 

3. 1. Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramok 

  

Az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjainak átfogó célja a hátrányos és 

halmozottan hátrányos, kiemelten a roma tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a fiatalok 

továbbtanulásának, szakma-, érettségi- és diplomaszerzési esélyeinek javítása. Az Ösztöndíjprogram 

esélyteremtő alprogramjai: az Út a középiskolába, az Út az érettségihez és az Út a szakmához, 

valamint az Út a diplomához és Út a tudományhoz alprogramok. 

Az Út a középiskolába, Út az érettségihez és Út a szakmához alprogramokban való részvételre az a 

tanuló pályázhat, aki 

 halmozottan hátrányos helyzetű, vagy 

 védelembe vett, vagy 

 családba fogadott, vagy 

 átmeneti nevelésbe vett, vagy 

 ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy 

 utógondozásban, vagy 

 hátrányos helyzetű. 

 

 3. 1. 1. Út a középiskolába alprogram 

  

Az Út a középiskolába alprogram célja az adott tanévben 7-8. évfolyamon tanuló hátrányos helyzetű 

diákok felkészítése érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra. Az alprogram keretében a 

tanulót egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányaiban és a pályaválasztásban. Az 

alprogram keretében a tanuló minimum 7 000 Ft/hó, maximum 14 000 Ft/hó ösztöndíjban részesül az 

elért tanulmányi eredmény függvényében, a mentor 7 000 Ft/hó/tanuló ösztöndíjban részesül.  



 

3. 2. Arany János Tehetséggondozó Program, Arany János Kollégiumi Program és Arany János 

Kollégiumi-Szakiskolai Program 

 

Az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János 

Kollégiumi-Szakiskolai Program a felsőfokú tanulmányok folytatásához, az érettségi 

megszerzéséhez, illetve a szakmaszerzéshez nyújtanak komplex – pedagógiai, szociális, 

egészségügyi, kulturális – támogatást hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű, 

rászoruló tanulók számára (miniszteri rendelet 174-176. §). 

 

3. 3. Nemzeti Tehetség Program 

  

A Nemzeti Tehetség Program keretében a köznevelésben és a szakképzésben tanuló diákok, olyan 

programokon vehetnek részt, amelyek a művészetek, a tudományok, és a sport területén segíthetik 

őket a tehetségük kibontakozásában. E programok külön figyelmet fordítanak a kettős vagy 

többszörös különlegességűek csoportjaira, úgy, mint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, 

a roma, a fogyatékossággal élő, valamint a komplex programmal fejlesztendő járásban élő 

gyermekekre és fiatalokra. A Nemzeti Tehetség Program kiemelt feladatokat határoz meg a 

tehetségsegítésben és a tehetséggondozásban, ezek kétéves cselekvési programok végrehajtásával 

kerülnek megvalósításra. 

 

 

4. Az országos és iskolai szintű tankönyvellátás 

  

Az EKE OFI kiadásában megjelenő taneszközökből a 2018/2019. tanévi tankönyvjegyzéken 1379 

cím szerepel. A kínálat továbbra is a három portfólióból áll: 173 újgenerációs tankönyv, a volt 

Apáczai Kiadó (AP) 197 átdolgozott kiadványa és a volt Nemzedékek Tudása Kiadó (NTK) 1009 

tankönyve.  

2018 áprilisára befejeződött a kísérleti tankönyvek utolsó köteteinek átdolgozása és akkreditálása, 

így a rendelési időszakban már valamennyi, az EKE OFI által fejlesztett kísérleti, FI jelzésű 

tankönyv újgenerációs, véglegesített változata szerepelt/szerepel a tankönyvjegyzéken.  

Elkezdődött a fejlesztés egyéb területeken is, 9 kompetenciafejlesztő kiadvány jelent meg idén a 

szövegértés, matematika és természettudomány területén, valamint folytatódik a sajátos nevelési 

igényű tanulók és nemzetiségi nevelés-oktatás tankönyveinek átdolgozása. 

Az Nkt. 46. § (5) bekezdése rendelkezik azok köréről, akik térítésmentes tankönyvellátásban 

részesülhetnek. Az ingyenes ellátás első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra 



beiratkozott tanulók számára, ezt követően felmenő rendszerben biztosított. A 1265/2017. (V. 29.) 

Korm. határozat értelmében a 2017/2018. tanévtől az ingyenes ellátás kiterjedt az 5 – 8. évfolyam 

tanulói és a középiskola 9. évfolyama számára. Az intézkedés eredményeként  

• az 1-9. évfolyam valamennyi, a nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulója, valamint a 

• nemzetiségi és a gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részesülők alanyi jogon ingyenes 

tankönyvellátásra jogosultak. 

Továbbra is biztosított a rászorultság alapján járó ingyenes tankönyvellátás a fenti rendelkezés által 

nem érintett évfolyamokon minden normatív kedvezményre jogosult tanuló részére. 

A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 

tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 32. § (5) bekezdése értelmében az 

iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az állam által 

térítésmentesen biztosított tankönyveket – a munkafüzetek és az 1–2. évfolyamos tanulók 

tankönyveinek kivételével –, továbbá a pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állomány 

nyilvántartásába vegyék, az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, továbbá az 

iskolával jogviszonyban álló tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola 

házirendjében és az iskolai tankönyvellátás rendjében meghatározottak szerint bocsássák 

rendelkezésre. Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a pedagógus, a tanuló köteles 

az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának. 

Az 1. és 2. évfolyamon megszűnt a tartóstankönyv használata, ezen évfolyamok tanulói minden 

évben új tankönyvet kapnak, tankönyveiket nem kell az iskola könyvtárába bevételezni, azok a 

tanulók tulajdonában maradnak. 

 

6. Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája és Magyarország Digitális Gyermekvédelmi 

Stratégiája 

 

Magyarország Kormánya 2016-ban elfogadta Magyarország Digitális Oktatási Stratégiáját (a 

továbbiakban: DOS) és Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiáját (a továbbiakban: 

DGyS). 

A DOS a hazai oktatási-képzési rendszer egészére kiterjedő célokat és fejlesztési szempontokat 

fogalmaz meg. Egyik legfontosabb célja, hogy a köznevelési rendszerből kikerülő tanulók megfelelő 

digitális kompetenciával rendelkezzenek és képesek legyenek e kompetenciák élethosszig tartó, 

folyamatos fejlesztésére. A DOS célkitűzéseinek teljesítése érdekében a Kormány az elmúlt években 

számos, európai uniós finanszírozású, illetve hazai forrásokra támaszkodó projektet, programot 

indított el, amelyek fókuszában a tartalom, az eszközök és a módszertan komplex fejlesztése áll. A 



DGyS kiemelt célja a tudatos, értékteremtő internethasználat támogatása, illetve a gyermekek és a 

személyiségi jogok védelmét szolgáló szabályok és intézkedések érvényesítésének hangsúlyozása. 

 

- Magyar Diáksport Napja 

 

Az Országgyűlés – azért, hogy minél több diákot rendszeres testmozgásra ösztönözzön – 30/2017. 

(XII. 13.) OGY határozatával szeptember utolsó péntekét a Magyar Diáksport Napjává nyilvánította. 

A Magyar Diáksport Napján megvalósuló eseményekre, így különösen a Magyar Diáksport 

Szövetség által meghirdetett „Európai Diáksport Napja – Magyarország” tematikus nap eseményeire 

a 2018/2019. tanévben 2018. szeptember 28. napján kerül sor. 

 

- Szakmai testületek, megyei diákparlament 

 

Az egyes köznevelési szakmai testületekről szóló 1382/2017. (VI. 16.) Korm. határozatban foglaltak 

szerint újjáválasztott testületetek – Országos Köznevelési Tanács (a továbbiakban: OKNT), Országos 

Nemzetiségi Tanács, Köznevelés-stratégiai Kerekasztal, – tovább folytatják tevékenységüket, a 

tagok megbízatása 2017. évtől 5 évre szól. 

 

- Országos Diák Tanács, megyei diákparlament 

 

A 2017. évi Országos Diákparlament (a továbbiakban: ODP) által megválasztott Országos 

Diáktanács (a továbbiakban: ODT), amely az oktatásért felelős miniszter és a diákság küldötteinek 

hosszú távú együttműködésére létrehozott egyeztető fórum. Az ODT a két parlament közötti időben 

gondozza, figyelemmel kíséri az ODP által elfogadott ajánlások teljesülését, folyamatos párbeszédet 

folytat a megyei diákképviselők és a megyei parlamentek útján a diákokkal, diákönkormányzatokkal. 

Az ODT – testületében minden megye delegáltjai révén képviselteti magát. 

2018. év őszén ismét megrendezésre kerülnek az Oktatási Hivatal Megyei Pedagógiai Oktatási 

Központok közreműködésével a megyei diákparlamentek, amely rendezvényeken a megye minden 

iskolája részt vehet a diákönkormányzata által megválasztott képviselőivel. 

 

- A fenntarthatóságra nevelés - Zöld Óvoda, Ökoiskola Program 

 



A 2004-ben életre hívott Ökoiskola Hálózat újabb 48 első pályázóval lett gazdagabb. Így a 

2018/2019. tanévben már 997 általános és középiskola tartozik a környezettudatosságra, a 

fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordító köznevelési intézmények táborába 

 

7. Testnevelés és sport 

 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 

 

A 2018/2019. tanévben is országos mérés, értékelés keretében kell gondoskodni a tanulók fizikai 

állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak a nappali rendszerű iskolai 

oktatásban részt vevő tanulók esetében – az 1−4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók 

kivételével – 2019. január 9. és 2019. április 26. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit 

az érintett nevelési-oktatási intézmények 2019. május 31-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói 

Fittségi Teszt (NETFIT®) informatikai rendszerbe. A NETFIT® a mérési eredmények elemzése, 

értékelése alapján a szükséges intézkedések megtétele az intézményvezetők és a testnevelést tanító 

pedagógusok feladata.  

 

„Magyarország jó tanulója – jó sportolója 2018” pályázat 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Oktatásért Felelős Államtitkársága ebben a tanévben is 

meghirdeti a „Magyarország jó tanulója − jó sportolója” pályázatot. A díjazottaknak a 2017/2018. 

tanévben elért tanulmányi eredményükért és kimagasló sportteljesítményükért az oktatásért felelős 

miniszter a „Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2018” címet elismerő oklevelet adományoz. A 

pályázat részleteit a kormányzati portálon, az Oktatásért Felelős Államtitkárság hírei között 

megjelenő Pályázati kiírás fogja tartalmazni.  

 

Diákolimpia® 

A Diákolimpia® sportversenyek a 20/2012. EMMI rendelet 183. § (1) bekezdés bb) pontja alapján 

az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és támogatott tanulmányi versenynek minősülnek. A 

20/2012. EMMI rendelet 183. § (2) bekezdés (2) d) pontja, valamint a 2018/2019. tanév rendje 

rendelet 3. melléklete értelmében az oktatásért felelős miniszter és a Magyar Diáksport Szövetség 

(MDSZ) a 2018/2019. tanévben is közösösen hirdeti meg a Diákolimpiát®, nevezni kizárólag 

elektronikus úton lehet. 

 

 



8. Fejlesztések, beruházások, többletforrás a köznevelésben 

 

9. Statisztika 

 

A 2018/2019. tanévi köznevelés-statisztika internetes adatgyűjtő rendszerében a pedagógus-, illetve 

a NOKS munkakört betöltők adatkörei esetén – az előző tanévhez hasonlóan - a köznevelési 

intézmények a KIR Személyi Nyilvántartó és adatmódosító rendszerén keresztül tudják a statisztikai 

adatgyűjtés során adataikat feltölteni, aktualizálni a tanév, nevelési év október 1-jei állapotának 

megfelelően. A KIR-STAT adatszolgáltatása során a fenti két adatkör esetén a táblák feltöltése a 

KIR Személyi Nyilvántartó és a KIR-STAT rendszerek összekapcsolása révén fog megvalósulni, 

tehát az intézmények közvetlenül statisztikai adatot nem szolgáltatnak, hanem a személyi 

nyilvántartásban szereplő adatok jelennek meg a KIR-STAT-ban. 

 (Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkársága)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

 

Tantestület 

Tantestületünk létszáma 11 fő. Verók Imre Károlyné pedagógiai asszisztens kollégánk februártól 

felmentési idejét töltötte, a nyár folyamán nyugdíjba vonul.  

Szeptember 1-től új kollégák érkeztek intézményünkbe; Csákiné Borbély Mónika matematika-

könyvtáros informatikus kolléga (Dombainé Dula Mária helyére) és Nagy Zsolt történelem-földrajz 

szakos tanár (Szegedi László helyére). Ők a matematika, technika, illetve a történelem és földrajz 

tárgyak oktatását látták el.  

Az ide tanévben is utazó pedagógusokkal láttuk el a hiányzó szakokat. Klausz Zoltán fizikát, 

Holopcev Péter informatikát, Barnáné Csépke Mária kémiát, Visóczkiné Tóth Henrietta biológiát 

oktat. 

Így a szakos ellátottság az ének-zene és a rajz kivételével csaknem teljes. A sajátos nevelési igényű 

tanulók egy részének a fejlesztését (enyhe értelmi fogyatékos) Koncsolné Kiss Ágnes látja el 2018. 

szeptember 1-től segítve Zagyi Zsoltné munkáját. A szerencsi pedagógiai szakszolgálat munkatársa 

Bodnár Zsolt jóvoltából, gyógytestnevelést biztosít gyermekeink számára. 

A pedagógusok munkáját az első félévben Bálint Brigitta és Váradi Tibor asszisztensek segítették.  

Kerekesné Merva Irén a felső tagozatban, Tóth Attiláné és Fazekas Jánosné az alsó tagozatban látják 

el a takarítási munkákat. Kurmai István karbantartóként segédkezett az idei évben is. 

A tanulók felügyeletét, kísérését és ebédeltetését a pedagógus kollégák látták és látják el. 

Csoportbontásra az Erkölcstan/Hittan tárgyak oktatása miatt volt szükség az alsó- és felső 

tagozatban. 

 

Tanórán kívüli foglalkozások 

Virág Zoltánné robotika szakkört tartott az alsó tagozatban, Sport Poha-Rak-táblajátékok-dalkör, ill. 

kerti szakkört Zagyi Zsoltné az alsó és felső tagozatban. Batóné Büstyei Andrea kézműves szakkört, 

Laczkóné Szloboda Margit énekkart, Baráthné Juhos Emese magyar szakkört a felső tagozatban, 

Nagy Zsolt az alsó és felső tagozatban sakk, valamint labdarúgás szakkört, dr. Szepesi Nándor az 

alsó és felső tagozatban sport szakkört, a felső tagozatban történeti földrajz szakkört tartott. Aikido 

foglalkozás került bevezetésre a Miskolci Shoe Aikido Egyesület és Szerencsi Tankerületi Központ 

szervezésében. 

Intézményünkben folytatódik művészeti képzés a Manualart Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

szervezésében a következő tanszakon: festészet. A gyerekek a képzésbe nagy örömmel kapcsolódtak 

be. Iskolánk tanórán kívüli lehetőségei, ezáltal is bővültek. 



 

A kollégák törekednek és törekedjenek a jövőben is arra, hogy ezek a foglalkozások érdekesek, 

változatosak legyenek. 

 

Nem kötelező tanórai foglalkozások 

Az alsó tagozat osztályaiban, az évben 1 óra egyéni felzárkóztatás volt, nem volt csoportos 

felzárkóztatás, a felső tagozatban történelem, magyar (2), német tantárgyakból volt heti 4 órában 

csoportos és 2 órában egyéni felzárkóztató foglalkozás. 

Helyettesített órák száma a második félévben 130 óra volt, ez az előző tanév első félévéhez képest 1 

órával csökkent. Éves szinten az idén 410 óra volt. 

 

Önértékelés 

A 2018/2019. tanévben folytattuk intézményünkben az önértékelési munkát. Sikeresen elvégeztük 2 

kolléga vonatkozásában a meglévő dokumentumok alapján az önértékelést, és fejlesztési tervet 

készítettünk. A második félévben sor került az intézmény önértékelésének elvégzésére, ill. 

intézményünkben sor került a vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre külső szakértők által. 

Egy kolléga sikeres minősítésére került sor az idei tanévben. Így a Pedagógus II. fokozatban lévő 

kollégák száma 7-re nőtt. 

 

A 2018/2019. tanévben a vezetői ellenőrzés a következő területeket érintette: 

• tanügyigazgatás 

• intézményi dokumentumok 

• gazdálkodás 

• munkaközösségek munkája 

• leltározás 

• tárgyi feltételek 

• személyi feltételek 

• munkaköri leírások 

 

A vizsgált területeket rendben találtam, a tanügyigazgatás és egyéb adminisztrációs tevékenységnél a 

precizitásra hívtam fel a figyelmet (hibák javítása). 

 

 

 



II. TÁRGYI FELTÉTELEK 

 2019. június 14. 

osztályok száma 6 
tantermek száma 7 

szükségterem száma - 
tornaterem száma - 
tornaszoba száma 1 

csoportszoba száma - 
nyelvi labor száma - 

számítástechnika terem száma 3 
könyvtár száma - 
ebédlő száma - 

 
 Intézményi étkezést igénybe vevő tanulók száma 

 összes étkező ingyenes étkező 50%-ot fizet 

2019. június 14. 

 
54 48 3 

 

Hit- és erkölcstant választó tanulók száma 

 

 
református 

római 

katolikus 

görög 

katolikus 

2019. június 14. 43 18 - 

 

Nyári munkálatok (felsorolás) 

 

Alsó tagozat: 

 az informatika terem előterének festése 

 a tantermek falainak lábazatának javítása, festése 

 a WC-k festése 

 nyílászárók cseréje, keret javítása, festése, rács visszaillesztése 

 érintésvédelmi hiányosságok megszüntetése 

 

Felső tagozat: 

 a tantermek falainak, lábazatának és falának javítása, festése 

 a tornaszoba és előterének javítása, festése 

 WC-k festése 

 nyílászárók cseréje, keret javítása, festése, rács visszaillesztése 

 sporteszközöknek 2 db tárolószekrény 

 az 5. osztály tanterme új előtetőt kapott 

 az informatikai szaktanterem teteje zsindelyes borítást kapott 

 érintésvédelmi hiányosságok megszüntetése 

 
 



- A Szerencsi Tankerületi Központ jóvoltából projektort kapott iskolánk. 

- Eduroam hálózat kiépítése az alsó és felső tagozatban 

- Bojler beszerzése az alsó és felső tagozatban 

- Szép jutalomkönyveket kaptunk a Magyar Lap – és Közlönykiadó jóvoltából 

- Elkészíttettük intézményünk iskolazászlóját 

- Erzsébet Napközis - és EFOP élménytáborok eszközbeszerzése 

- Iskolakert Hálózattól 8 facsemetét kaptunk 

- Kinder+SPORT sportszercsomag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. PÁLYÁZATAINK 

Az idei tanévben is folytatjuk az iskolagyümölcs-programunkat, a gyermekek egészségesebb 

táplálkozásának elősegítése érdekében. Az alsó tagozatos és 5-6. osztályos diákok heti három 

alkalommal almát, egy alkalommal 100%-os gyümölcstartalmú ivólevet fogyaszthatnak. 

- Intézményünk az idei tanévben (évben) is folytatja az iskolatej programot. Heti három alkalommal 

tejet és kakaót, egyszer másfajta tejterméket fogyaszthatnak a gyerekek. 

- Iskolánk a 2015/2016. tanévben a TÁMOP-3.3.17-15/1 pályázati konstrukció keretén belül 

oktatási-nevelési programot valósított meg a Régiók Fejlesztéséért Egyesülettel.  

A pályázat célja a településen élő tanulók társadalmi beilleszkedésének elősegítése a helyi természeti 

adottságban rejlő lehetőségekre, különös tekintettel a mezőgazdasági ismeretekre támaszkodva. A 

pályázat a fenntartási időszakában van. 

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából az 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által Ökoiskola címet nyertünk. 

A cím azon nevelési-oktatási intézményeknek elismerése, amelyek intézményi keretek között 

átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatként foglalkoznak a környezettudatossággal, a 

fenntarthatóságra neveléssel, a környezeti-, és egészségneveléssel. 

A címet intézményünk 2016. január 1-től három éven keresztül viselheti. 2019-ben megújítottuk 

pályázatunkat. Az eredményre még várunk. 

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdetett az Útravaló Ösztöndíjprogram „Út a 

középiskolába” című alprogramban való részvételre. Intézményünk az idei tanévben újra csatlakozott 

a programhoz, melynek eredményeképpen két diákunk és egy mentor kollégánk részesül 

esélyegyenlőségi ösztöndíjban. 

- EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért c. pályázat 2018-2019 

között a megyaszói kulturális központtal együttműködve tanórán kívüli programot kínál 

intézményünk gyermekei számára (néptánc, kirándulás, tábor, stb.). Július 1-4. között kerül sor a 

tábor lebonyolítására. 

- Az EFOP-3.2.5 pályázat 2019-ben tanórán kívüli programot kínált intézményünk gyermekei 

számára (informatika, robotika, matematika-logika, pályaorientáció, környezetvédelem). 

- Hetedik osztályos tanulóink a „Határtalanul” c. program keretein belül az ősz folyamán Erdélyben 

kirándultak. 

- A 2019-2020. tanévben újra pályáztunk a „Határtalanul” programba. 

- Iskolánk csatlakozott a Bozsik Labdarúgó Programhoz. 



- A DM Magyarország az elmúlt évekhez hasonlóan idén márciusban pályázatot hirdetett, melynek 

központi témája a gyerekek helyes fogápolása volt. A 2. és 3. osztályosok csatlakoztak a 

pályázathoz. 

- Az Erzsébet Karácsony Program ismét lehetőséget biztosított diákjainknak decemberben a Papp 

László Arénában karácsonyi koncerten való részvételre. 

- Az Erzsébet Program ismét lehetőséget biztosít élménytáborban való részvételre intézményünkben. 

Az idén 21 fővel pályáztunk. A pályázat július 14-től kerül megvalósításra a Balatonon. 

- Az Erzsébet Program ismét lehetőséget biztosít napközis nyári táborban való részvételre 

intézményünkben. Az idén 32 fővel pályáztunk. A pályázat június 17-től kerül megvalósításra. 

- Az EFOP 3.3.5 pályázatnak köszönhetően június 17-től június 28-ig 29 diákunk tematikus napközis 

programban vesz részt.  

- Augusztus folyamán még tervezünk kerti tábort és gólyatábort a gyerekeknek. 

- A Legyesbényei Gyermekekért Alapítvány 3,4 millió Ft.- értékben pályázott és nyert, versenyek 

támogatására, díjak alapítására, erdei iskolára, sí-táborra és utaztatásra. 

- Tagjai lettünk az Iskolakert Hálózatnak. 

- A következő évtől csatlakozunk a Boldog Iskola és a Komplex Alapprogram programokhoz. 

 

Továbbképzések: 

Pedagógus 

továbbképzés  

képzés 

időtartama 

képzés 

költsége 

támogatás 

mértéke 

résztvevők 

száma (fő) 

Felkészítés a köznevelési 

regisztrációs és 

tanulmányi alaprendszer 

KRÉTA pedagógus 

moduljaihoz 

 30 óra - - 1 

Pedagógusok 

felkészítése a 

minősítésre 

10 óra - - 2 

Intézményvezetők 

felkészítése az 

intézményi 

önértékeléshez és a 

tanfelügyeleti 

ellenőrzéshez 

kapcsolódó feladatok 

ellátására 

10 óra - - 1 

Felkészülés a határon 

túli tanulmányi 

kirándulások 

megszervezésére 

20 óra - - 1 

A „Grassroots”  30 óra - - 1 



labdarúgás módszertani 

és gyakorlati alapjai az 

5-12. évfolyam iskolai 

testnevelésében  

A pályaorientációs 

tevékenység szerepe, 

feladatai - érzékenyítő 

szemléletformáló 

pedagógus továbbképzés 

30 óra - - 1 

A pedagógusok digitális 

kompetenciájának 

megújítása. IKT 

eszközök rendszerű 

használata a tanítási-

tanulási folyamatban - 

EFOP-3.2.4-16 - 

Alapozó továbbképzés 

30 óra - - 4 

"Élmény tanulni!" 

pedagógus felkészítés 

10 - - 2 

Mentorálás az 

esélyteremtő Útravaló 

ösztöndíjprogramban 

30 - - 1 

Agresszió kezelése 30 - - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. PEDAGÓGIAI MUNKA 

 

1. Nevelési feladatok, tevékenységek, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének 

fejlődését, közösségi életre történő felkészítését.(felsorolás) 

Személyiségfejlesztés: 

Tanórai nevelés – értelem kiművelése, szakmai képzés alapozása. 

Tanórán kívüli nevelés – segítő életmódra nevelés. 

Iskolán kívüli nevelés – egészséges életmódra és kulturált viselkedésre nevelés. 

 Közösségfejlesztés: 

Tanórák 

Tanórán kívüli felnőttek által szervezett foglalkozások (kirándulások, színház és kiállítás 

látogatás) 

A tanulók által szervezett tanórán kívüli foglalkozások (diákönkormányzat) 

Szabadidős tevékenység 

 A közösségfejlesztés formái iskolánkban: 

 Tanulmányi- és osztálykirándulások 

 Diákönkormányzat ülések 

 Osztályfőnöki órák- és szakórák 

 Felzárkóztató foglalkozások 

 Tehetséggondozás 

 Szakkörök 

 Könyvtári foglalkozások 

 Délutáni foglalkozások (Napközi) 

 Hit- és vallásoktatás 

 Közös étkezések 

 Sportnap 

 Kerékpártúrák 

 Farsangi bál 

 Ünnepélyek, megemlékezések, világnapok 

 Klubdélutánok 

 Halloween 

 Farsang 

 Mikulás 

 Karácsony 

 Iskolai honlap – www.iskola.legyesbenye.hu 

 Ünnepélyes tanévnyitó (leendő elsősök méltó fogadása) 

 Kézműves foglalkozások: Karácsonykor  

 Kapcsolat más iskolákkal 

 Osztályok közötti versenyek 

 Iskolák közötti versenyek 

 Kitüntetések, jutalmak 

 Aktív szülői részvétel 

 

2. Iskolai rendezvények 

Munkatervünk és versenyek, megmérettetések alapján a következőképpen alakult az idei tanévben: 

- Augusztus utolsó hetében második alkalommal gólyatábort szerveztünk a leendő elsősöknek. 

(Dorgainé Tóth Ibolya) 



- Augusztus 23-án a XI. Országos Csokoládé Fesztiválon a Szerencsi Tankerület intézményeivel 

együtt egy főzéssel egybekötött Művészeti Fesztiválon vett részt intézményünk.  

- Augusztus végén a kerti szakkörös gyerekeknek élménydús programokkal három napos kerti tábort 

szerveztünk. (Zagyi Zsoltné, dr. Szepesi Nándor) 

- Szeptember 14-én iskolánk közvetlen környezetének rendbetételével, plakátok készítésével 

emlékeztünk meg a Takarítási Világnapról. 

- Szeptember 20-án a felső tagozatos diákokkal kerékpártúrát tettünk Tarcalra. (Nagy Zsolt, Németh 

Cintia, Zagyi Zsoltné, dr. Szepesi Nándor) 

- Szeptemberben került ismét megrendezésre a Világ Legnagyobb Tanórája, mely egy globális 

oktatási projekt, számos ország csatlakozásával. Az idei évben az iskolai és iskolán kívüli erőszak 

témája került a középpontba.(Nagy Zsolt)  

- Szeptember 27-én, az idei tanévben először, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezésében 

iskolánk hatodikos diákjai pályaorientációs napon vehettek részt Abaújszántón, ahol megmérethették 

magukat az I. Junior Parasztolimpián is. 

- Szeptember 28-án ünnepeltük a népmese napját - a felső tagozatban - meseolvasó verseny 

keretében. (Barátné Juhos Emese) 

- Szeptember 28-án bonyolítottuk le a hagyományosan megrendezésre kerülő Sportnapot és egyben 

részt vettünk a Magyar Diáksport Napján, aminek a keretében diákjaink lefutották a 2018 méteres 

távot. 

- Október 5-én emlékeztünk meg az aradi vértanúk napjáról egy rövid ünnepség keretében. (Nagy 

Zsolt, dr. Szepesi Nándor) 

- Október 5-én házi vetélkedőt tartottunk az Állatok Világnapja alkalmából. (Németh Cintia) 

- Iskolánk 4 fős csapattal nevezett az Aradi vértanúk történelmi versenyre, amely egy online és egy 

szóbeli fordulóból állt. Tanulóink (Kovács Attila 8.o., Nagy Richárd 7.o., Takács Máté 8.o., 

Zvolenszki Milán 8.o.)  a 3. helyen végeztek. (Nagy Zsolt, dr. Szepesi Nándor) 

- Október 11. és 14. között a hetedikesek és néhány nyolcadikos tanuló Erdélyben tanulmányi 

kirándulást tettek. (Csákiné Borbély Mónika, Laczkóné Szloboda Margit, Zagyi Zsoltné) 

- Október 20-án megemlékeztünk az 1956-os forradalom eseményeiről ünnepség keretében a hatodik 

osztályosok szereplésével. (Zagyi Zsoltné) 

- Októberben iskolánk labdarúgó csapata részt vett a Taktakenézen megrendezett Petőfi kupán. 

(Nagy Zsolt, dr. Szepesi Nándor) 

- Októberben az 1956-os események tiszteletére rendeztük meg az Október 23 kupát.  

(dr. Szepesi Nándor, Nagy Zsolt) 



- Október végén az alsó tagozatos napközis csoport, valamint a második-harmadik, a hatodik és 

hetedik osztályok szerveztek Halloween partyt. (Horváth Andrea, Virág Zoltánné, Zagyi Zsoltné, 

Csákiné Borbély Mónika) 

- Iskolánk ebben a tanévben csatlakozott a Bozsik programhoz. A Bozsik-torna 2018/2019 Tokaj-

őszi tornán iskolánk focicsapata (III. korcsoport) a harmadik helyen végzett. (Nagy Zsolt, dr. Szepesi 

Nándor) 

- Októberben a felsős napközis tanulók a legyesbényei református templomban emlékeztek meg a 

reformáció 501. évfordulójáról. 

- November 3-án színházlátogatáson vettek rész iskolánk tanulói néhány szülővel és pedagógussal 

Miskolcon.(Baráthné Juhos Emese, Zagyi Zsoltné) 

- Iskolánk nyolcadikos tanulói szüleikkel és kísérőikkel részt vettek Miskolcon, a 2018. november 7-

én szervezett és a Generali Arénában megrendezett Pályaválasztási Kiállításon. (Laczkóné Szloboda 

Margit) 

- November 8-án intézményünk minden diákja részt vett a Sport Poha-Rak Világnapon, a Speed 

Stacks Világnap a Nemzetközi Sport Poha-Rak Szövetség által megrendezett eseményén. (Zagyi 

Zsoltné)  

- November 14-én a tokaji KIK által szervezett Kincskereső versenyen első ízben vettek rész 

diákjaink. (Laczkóné Szloboda Margit) 

- November 15-én először versenyeztek tanulóink Taktaharkányban az Apáczai Csere János 

Általános Iskolában megrendezett játékos anyanyelvi versenyen. (Baráthné Juhos Emese) 

- November 15-én a felsős napközis gyerekek lélekmelengető teadélutánt tartottak. (Batóné Büstyei 

Andrea)  

- November 16-án iskolánk történetében első alkalommal vehettek részt iskolánk tanulói a 

Groupama Arénában a Magyarország-Észtország nemzetek ligája válogatott mérkőzésen. (Nagy 

Zsolt, dr. Szepesi Nándor)  

- Hunyadi Mátyás születésének 475., trónra lépésének 460. évfordulója alkalmából tudományos 

konferencia megszervezésére került sor a Diósgyőri várban november 16-án. 

(dr. Szepesi Nándor) 

- November 21-én Takács Krisztián, a Zemplén Mentőszolgálat Kft. egyik szakembere hasznos 

elméleti és gyakorlati bemutatót tartott iskolánk felső tagozatos diákjainak. 

- Novemberben 30-án 3 fős csapattal szerepeltek eredményesen diákjaink a Tiszalúcon megrendezett 

körzeti német versenyen. (Laczkóné Szloboda Margit) 

 - November végén táblajáték versenyt rendeztünk a felső tagozatos szakkörösökkel. (Zagyi Zsoltné) 

 - December 6-án Mikulásnap után csomagot osztottunk a gyerekeknek. 



 - December elején az alsó tagozatos napközi, az első-negyedik, ötödik és nyolcadik osztályosok 

Mikulás napi klubdélutánokat szerveztek. (Horváth Andrea, Baráthné Juhos Emese, Laczkóné 

Szloboda Margit)  

- December 10-én, Tokajban, Német Nyelvi Kiejtési Versenyen vettek részt tanulóink. (Laczkóné 

Szloboda Margit) 

- Decemberben asztalitenisz bajnokságot tartottunk az alsós és felsős tanulók részvételével. (dr. 

Szepesi Nándor, Nagy Zsolt) 

- December 11-én kilenc 7. és 8. osztályos tanuló, országos történelmi verseny iskolai fordulóján 

mérettette meg magát. (dr. Szepesi Nándor) 

- Decemberben a Megyei Diákparlamenten iskolánkat Herman Virág 7. osztályos tanuló képviselte. 

A fórumon a diákok a megyei diákönkormányzat póttagját választották meg. (dr. Szepesi Nándor) 

- Az idén is részt vettünk a VI. alkalommal megrendezett  adventi  szavalóversenyen, 

Mezőzomboron. (Baráthné Juhos Emese) 

- December 12-én futsal bajnokságon vett részt iskolánk Szerencsen. (Nagy Zsolt, dr. Szepesi 

Nándor) 

- December 17-én német nyelvű karácsonyi teadélután szervezésére került sor a felső tagozatban. 

(Laczkóné Szloboda Margit)  

- Szerencsen, a Kulcsár Anita Sportcsarnok tornatermében került megrendezésre december 17-én az 

intézményi  Bozsik-program keretén belül a IV. korcsoportos fiúk szokásos téli teremtornájára. 

(Nagy Zsolt, dr. Szepesi Nándor) 

- December 18-án került megrendezésre iskolánk első talajtorna versenye. (Nagy Zsolt, Németh 

Cintia) 

- December 20-án karácsonyi teadélutánt tartottak az alsós napközis tanulók. (Horváth Andrea) 

- Az Erzsébet Karácsony december 20-án a Családok éve programsorozat részeként valósult meg 

Budapesten a Papp László Sportarénában, ahol ünnepi zárókoncerten vehetett részt iskolánk 27 

tanulója és 3 pedagógusa. (Csákiné Borbély Mónika, Laczkóné Szloboda Margit, Zagyi Zsoltné)  

- A karácsonyt megelőzően a hetedikesek rendhagyó módon hetente közös adventi gyertyagyújtással 

hangoltak bennünket a közeledő karácsonyra, majd egy szívmelengető karácsonyi műsorral 

örvendeztették meg a közönséget december 21-én. 

- A Legyesbényei Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma harmadik alkalommal hirdette meg 

pályázatát a képzőművészetben és a történelemben tehetséges gyerekek számára. Az ünnepélyes 

eredményhirdetésre december 21-én került sor két kategóriában. 

- Januárban tizenkét nyolcadik osztályos diákunk írt központi felvételit. (Laczkóné Szloboda Margit) 



- Január 18-án osztályrendezvényt tartott az 1-4.osztály. (Dorgainé Tóth Ibolya) 

- Pályaorientációs előadáson vettek részt a nyolcadikosok a Bonbon Kft-ben. (Laczkóné Szloboda 

Margit) 

- Januárban sakkversenyt tartottunk a felső tagozatos tanulóknak. (Nagy Zsolt) 

- Január 22-én megemlékeztünk a Magyar Kultúra Napjáról. (Baráthné Juhos Emese) 

- Január 23-án a Hegyalja Matematika Verseny első fordulóján kilenc diákunk mérettette meg magát 

(eredmények később). (Borbélyné Csáki Mónika) 

- Az első félévben voltak gyerekeink mozilátogatáson, és szánkózásra is lehetőség nyílt. 

- Indultunk az Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan versenyen. 

- A felsős napköziben boldogságszelence került bevezetésre, a boldog pillanatok összegyűjtésére. 

(Batóné Büstyei Andrea) 

- Az alsó tagozatos napközisek az év folyamán könyvtári fejlesztő foglalkozásokat tartottak a 

könyvtárban. (Horváth Andrea) 

- A második félévben az 5. és 6. osztályos tanulók a helyi tanterv szerinti úszásoktatáson vettek részt 

a szerencsi uszodában. (Németh Cintia) 

- Február elején pályaorientációs napot tartottunk volt diákok és szülők részvételével. 

- Február 14-én a felsős napköziben kreatív kézműves délutánt szerveztek Valentin nap alkalmából. 

(Batóné Büstyei Andrea) 

- Február 14-én a Taktaszadai Móra Ferenc Általános Iskolában megrendezett helyesírási versenyen 

mérettettek meg diákjaink.  (Baráthné Juhos Emese) 

- Február 15-én megtartottuk a szülők közreműködésével iskolai farsangunkat. 

- Február 19-én A Bozsik-program keretein belül a III. korcsoportos fiúk Szerencsen öt csapatot 

maguk mögé utasítva megnyerték a tornát. (Vadászi Dániel, Radics Zoltán, Radics Elemér, Dányi 

Brendon 5. osztályosok, Radics Norbert és Szabó Máté 6. osztályosok) Március 5-én a negyedik 

helyen végeztünk hat csapat közül. Március 12-én a IV. korcsoportos fiúk is megmérettették 

magukat. (Nagy Zsolt) 

- A második félévben is sor került mozilátogatás szervezésére. (Csákiné Borbély Mónika) 

- Február 21-én Tokajban vettünk részt Rákóczi Emlékversenyen több mint 20 csapat részvételével. 

(Nagy Zsolt és dr. Szepesi Nándor) 

- Február 25-én osztályfőnöki óra keretében megemlékeztünk a kommunizmus áldozatairól. 

- Március 1-én a Tiszalúcon megrendezett szavalóversenyen szerepeltek eredményesen diákjaink. 

(Baráthné Juhos Emese)  

- Március 4-én és március 12-én került a nyílt napok megtartására. 



- Március 13-án a B-A-Z Megyei Pedagógia Szakszolgálat szervezésében pályaorientációs 

foglalkozást tartottunk szakember bevonásával a 7. osztályosoknak. (Csákiné Borbély Mónika) 

- Március 14-én megemlékeztünk Március 15-ről. (Baráthné Juhos Emese) 

- Március 18-án először csatlakoztunk a "TeSzedd!" mozgalomhoz, megtisztítottuk településünket a 

hulladéktól. (minden kolléga) 

- Március 18-22. között Fenntarthatósági Témahetet tartottunk a Víz Világnapja alkalmából. Az alsó 

tagozatos diákok és a felsősök vetélkedtek, gyalogtúráztak, a 6. osztályosok örökbe fogadták a 

település platánfáját, valamint mindkét tagozat tanórákon foglalkozott a témát érintő kérdésekről. 

(alsós és felsős kollégák) 

- Március 20-án a Tiszalúcon megrendezett diákolimpiai kispályás labdarúgó tornán IV. 

korcsoportos csapatunk szerepelt eredményesen. (Nagy Zsolt) 

- Formatív értékelés és a WEB2 címmel műhelyfoglalkozást tartott intézményünkben Barnáné 

Csépke Mária szaktanácsadó az érdeklődő kollégáknak az Oktatási Hivatal szervezésében. 

- Március 22-én a Mádi Koroknay Dániel Tehetséggondozó Általános Iskolában vettünk részt a 

Borúth Elemér vers- és prózamondó versenyen. (Baráthné Juhos Emese) 

- Március 22-én eredményesen szerepeltek a 3. osztályos tanulók az Erdőbényén megrendezett 

olvasottsági versenyen. (Virág Zoltánné) 

- Csatlakoztunk az Iskolakert-hálózathoz. 

- A Legyesbényei Gyermekekért Alapítvány az idén először lehetett jogosult a felajánlott adó 1%-ra. 

- Március 27-én tizenharmadik alkalommal rendeztük meg Műveltségi Vetélkedőnket, ahol 

történelem kategóriában Kovács Attila 8. o. és Nagy Richárd 7. osztályos tanulók a második, 

irodalomból Lengyel Gréta és Zvolenszki Milán 8. o. tanulók szintén a második helyet szerezték 

meg. (Baráthné Juhos Emese, Nagy Zsolt) 

- Március 29-én részt vettünk Ináncson a Toldi-kondi elnevezésű sportversenyen. (Németh Cintia) 

- Április 1-jén fordított napot tartottunk a felsősöknek. 

- Április 5-én az alsó tagozatban is sor került a pályaorientációs nap megtartására, ahol a tanulók a 

helyi kereskedők és egyéb szolgáltatók jóvoltából szakmákkal, foglalkozásokkal ismerkedtek meg. 

(Alsó tagozatos munkaközösség tagjai) 

- Az idei tanévben is eredményesen zártuk a labdarúgó bajnokságot. (dr. Szepesi Nándor) 

- Április 10-én A Tállyai Zempléni Árpád Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 

megrendezésre kerülő közlekedésbiztonsági vetélkedőn szerepeltünk eredményesen. (Németh Cintia, 

Nagy Zsolt) 

- Április 11-én a Költészet Napja alkalmából háziversennyel, emlékeztünk meg. (Barátné Juhos 

Emese) 



- Április 11-én a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola által megrendezett szépkiejtési versenyen négy alsó tagozatos diákunk 

szerepelt eredményesen. (Dorgainé Tóth Ibolya) 

- Április 16-án osztályfőnöki óra keretében megemlékeztünk a Holokauszt magyarországi 

áldozatairól. 

- Április 12-én részt vettünk a Szakmák éjszakáján a hetedik osztályosokkal. (Csákiné Borbély 

Mónika) 

- Április 24-én a Megyaszón megrendezett 1848-1849-es szabadságharc 170. évfordulója alkalmából 

interaktív történelmi versenyen harmadik helyet szerezték meg a Nagy Richárd 7. osztályos, Kovács 

Attila, Takács Máté, Zvolenszki Milán 8. osztályos alkotta csapat. (Nagy Zsolt) 

- Április 26-án a Föld Napja alkalmából házi vetélkedőt szerveztünk a felső tagozatban. (Nagy Zsolt) 

- Április 26-án Rátkán körzeti német versenyen tanulóink  a második helyet szerezték meg. Putnoki 

Elizabet Leila, Nagy Richárd 7. osztályos, Zvolenszki Milán 8. osztályos. (Laczkóné Szloboda 

Margit) 

- Május első vasárnapján Anyák Napjára emlékeztünk meg. (Dorgainé Tóth Ibolya, Virág Zoltánné, 

Zagyi Zsoltné) 

- Madarak és Fák Napja alkalmából a felső tagozatos napközisek kutatómunkát folytattak a 

környezetünkben élő védett madarakról. (Batóné Büstyei Andrea) 

- Május 8-án a Prügyön megrendezett ügyességi vetélkedőn 9 csapat közül iskolánk csapata az 

ötödik helyet szerezte meg.  Matisz József, Radics Norbert 6. és Bús András 5. osztályos tanulók 

első és második helyet szerezték egyéni versenyekben. (Németh Cintia) 

- Május 10-én a Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Matematika és Informatika Tagozatos Általános 

Iskolában megrendezett Föld Napja vetélkedőn iskolánk csapata eredményesen szerepelt.(dr. Szepesi 

Nándor, Váradi Tibor) 

- Május 13-án a kisiskolák körzeti futballtornáján Mádon a harmadik helyen végeztünk. (Nagy Zsolt) 

- Május 20-24. között került sor tizenegyedik alkalommal a Kicsik és Nagyok Kulturális Hete című 

programsorozat megszervezésére. (JennBen Duó, Krajnyák István, Kulturális kavalkád, kézműves 

foglalkozás, kirándulás, Gyereknap, stb.) E sorozat keretein belül megszervezésre került 

Sakkverseny, a Játékos Anyanyelvi Vetélkedő és Kispályás Labdarúgó Bajnokság. (Zagyi Zsoltné, 

dr. Szepesi Nándor, Nagy Zsolt, minden kolléga) 

- Az alsó tagozatos tanulók a Kinder+SPORT EXTRA I. és II. fordulóján vettek részt. (Horváth 

Andrea) 

- Május 31-én helyi szervezésben Pedagógusnapot tartottunk kollégáinknak, május 30-án 

központilag a Szerencsi Tankerületi Központban. 



- A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia tantárgyi versenyeket hirdet évről-évre iskolásoknak. 

6 diákunk vett részt a miskolci döntőn. Zvolenszki Noémi 5. osztályos tanulóval neveztünk 

irodalomból, Putnoki Elizabet Leilával és Szabó Evelinnel (7. osztályosok) nyelvtanból, Zvolenszki 

Milánnal (8. osztályos tanulóval) irodalomból, Kovács Attila (8. osztályos tanulóval) történelemből, 

Nagy Richárddal (7. osztályos) történelemből. 

Kovács Attila a megyei döntőn 1. helyezést ért el és így bekerült a szegedi országos döntőbe. 

Zvolenszki Milán 2., Nagy Richárd 3. helyezést ért el. (Barátné Juhos Emese, Nagy Zsolt) 

- Súlyemelésben Danó Roland 8. osztályos tanulók több sikeres megmérettetésen szerzett dobogós és 

egyéb helyezést a tavasz folyamán. 

- Májusban kirándultak a hetedikesek Nyíregyházára. (Csákiné Borbély Mónika) 

- Sor került Tokajban a Bozsik-program III. korcsoportos, Tiszalúcon a IV. korcsoportos zárásra. 

(Nagy Zsolt) 

- Részt vettünk a Kiss Attila Olvasottsági Versenyen Szerencsen. (Baráthné Juhos Emese) 

- Június 4-én megemlékeztünk a Nemzeti Összetartozás Napjáról, illetve Budapesten első 

alkalommal vettünk részt egy közös rendezvényen a Nagykárolyi partneriskolánkkal.  (Baráthné 

Juhos Emese, Zagyi Zsoltné, Nagy Zsolt) 

- Az alsó tagozatosok Madarak, fák napja alkalmából vetélkedőt szerveztek. (Dorgainé Tóth Ibolya, 

Virág Zoltánné) 

- "Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért" pályázaton diákjaink kiránduláson, 

tanórán kívüli foglalkozásokon, bábelőadáson vettek részt. (Zagy Zsoltné) 

- Június 11-én Szerencsre kirándultak az alsó tagozatos osztályok. (Dorgainé Tóth Ibolya, Horváth 

Andrea, Virág Zoltánné) 

- Sor került június 12-én a tanár-diák labdarúgó mérkőzésre. (Nagy Zsolt) 

- A kicsik tanítottak az alsó tagozatban. (Dorgainé Tóth Ibolya, Virág Zoltánné) 

- Június 13-án a 6. osztályosok Szilvásváradon kirándultak. (Zagyi Zsoltné) 

- Részt vettünk különböző rajzversenyeken. (Károlyné Dávidházy Anikó, alsó tagozatos kollégák) 

- Június 13-án bolondballagást és bankettet szervezett a 8. osztály. (Laczkóné Szloboda Margit) 

- Június 15-én elballagtak a nyolcadik osztályos diákok. (Csákiné Borbély Mónika és Laczkóné 

Szloboda Margit) 

- Az elkövetkezendő napokban 3 napközis, egy balatoni és egy bentlakásos tábort szervezünk 

diákjainknak, augusztusban kerti- és gólyatábort az érdeklődő gyerekeknek. 

Minden kollégának köszönöm a színes programokat és eredményes szerepléseket! 

 



3. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt történő 

nevelésének, oktatásának segítését szolgáló tevékenységek tartalma, szervezeti formája. 

(felsorolás) 

Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, 

integrált formában folyik. 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 2. sz. 

mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján 

szervezzük meg. 

A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógus vezetésével – 

habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni fejlesztési terv alapján 

terápiás fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. 

Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe veszi az illetékes 

pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények 

szolgáltatásait. 

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek: 

a. gyógypedagógus végzettségű pedagógus alkalmazása, 

b. az Irányelvek figyelembevételével készített eltérő tanterv része az iskola helyi 

tantervének, 

c. a fogyatékosság típusának megfelelő tankönyvek, tanulási segédletek, 

d. a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás, 

e. a fogyatékos tanulók részére kidolgozott értékelési formák alkalmazása, 

f. speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök, 

g. képességfejlesztő játékok, eszközök, 

h. számítógépek fejlesztő programokkal. 

 

4. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység.(felsorolás) 

Felzárkóztatás, illetve tehetséggondozás. 

Önismereti csoportok létrehozása, működtetése. 

Drog- és bűnmegelőzés. 

Mentálhigiénés programok. 

Pályaorientációs tevékenység. 

Táborozások, kirándulások, országjárások. 

Tájékoztatás a szociális juttatások lehetőségéről. 

Különböző szintű támogatások elnyerésére történő ösztönzés. 

Figyelemfelhívás a tanulássegítő foglalkozások előnyeire. 

Kapcsolattartás a szakmai szolgáltató intézményekkel. 

A tankönyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározása. 

Táborozási, kirándulási hozzájárulások. 

Alapítványi támogatások. 

Pályázat-figyelés, részvétel pályázatokon. 

Étkezési támogatás elveinek, mértékének meghatározása. 

IPR 

 

5. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység.(felsorolás) 

- A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 
 A tehetségfejlesztés kibontakoztatásához szükséges személyiségfejlesztés. 

 Olyan készségek, stratégiák kialakítása, amelyek révén képesek lesznek a tanulók kreatívan, 

önállóan, a maguk megelégedésére keresni az ismereteket. Feladatmegoldó versenyeken való 

részvétel. 

 Foglalkozások, tehetséggondozást biztosító szakkörök szervezése, 



 Versenyeken vetélkedőkön való szereplés (városkörzeti, megyei, országos) 

 A versenyzés etikájának megtanítása. 

- A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózása 
 A tanulás tanítása; tanulási szokások, módok, technikák elsajátíttatása (osztályfőnöki órák, 

szakórák). 

 A szabad órakeret felhasználása a hátrányok csökkentésére (német, matematika, magyar). 

 Az egyéni tanulási zavarok, lemaradások enyhítésére felzárkóztató foglalkozások, 

korrepetálások, fejlesztő foglalkozások szervezése. 

 A „civil szféra” nyújtotta lehetőségek kihasználása. 

 Tanórán belül differenciált foglalkozást, fokozott segítségnyújtást biztosítunk a 

tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek számára. 

 Tanulóinkat önmagukhoz képest értékeljük. 

 Logopédus és pszichológus segítségével felhívjuk a tanulási problémák okára a 

figyelmet. 

 A diagnózisnak megfelelő terápiás foglalkozásban részesítjük tanulóinkat – fejlesztő 

foglalkozások, tanulás-korrekció, korrepetálás. 

 Logopédusunknak napi kapcsolatuk van a gyerekekkel, s szaktanáraikkal 

rendszeresen megbeszélik az aktuális problémákat. Kölcsönösen tájékoztatják egymást az elért 

eredményekről. 

 Tanácsaikkal segítik a szülőket, pedagógusokat. 

 A tanulási zavarral küzdő tanulókat segítik az önálló tanulás szokásainak, és a tanulási 

készségek kialakításában (szövegértés, olvasástechnika), s a tanulási technikák 

megismerésében, alkalmazásában. 

 Tanulópárok kialakítása. 

 Tanulási technikák elsajátíttatása szakórákon és egyéni foglalkozásokon (tanulás 

tanítása, önálló hatékony tanulás kompetenciája). 

 Rendszeres ismétlés, gyakoroltatás, változatos tanulásszervezés. 

 Egyéni tanulási motiváció erősítése, bíztató dicsérettel, javító szándékú 

elmarasztalással. 

 Közösség nevelő hatása (társak hatása sokszor erősebb, mint a pedagógusé). 

A kötelező tanítási órákon kívüli foglalkozásokon, szakkörökön is adjunk lehetőséget a tanulók 

személyiségfejlődését elősegítő tevékenységekre (szaktárgyi, képzőművészet, sportszakkörök). 

Az óvodákból a beszédhibás gyerekek megkezdett, vagy befejezett terápia után kerülnek 

hozzánk, sok esetben a helyes kifejezés automatizálása a feladatunk. 

Ezt a munkát segíti a körzetből kihelyezett logopédus, aki folyamatosan foglalkozik a 

beszédhibák korrekciójával. 

A problémák korai feltárása érdekében alsós fejlesztő pedagógusunk minden év decemberéig 

elvégzi a DIFER felmérést elsős tanulóinkkal. 

Az alsó tagozatból a felső tagozatba lépéskor, a tanév első hónapjában az alsó tagozatos 

osztályfőnökök esetmegbeszélés keretében „átadják” felső tagozatos kollégáiknak a 

gyermekeket, kiemelve a speciális fejlesztő eljárásokban részt vevő tanulók nevelésére, 

tanítására, értékelésére vonatkozó ismereteket. A szülőkkel való kapcsolattartás folyamatos, de 

sajnos nem mindig könnyű meggyőzni őket a vizsgálatok szükségességéről, és a folyamatos 

otthoni gyakorlás fontosságáról. 

- A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 
Egyre több a pszichésen sérült, beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő gyerek. Sajnos 

egyre nő a tanulási zavarral küzdő tanulók száma is. A problémák ellenére sem mondunk le 

ezekről a gyerekekről. 



 Szoros kapcsolat a helyi óvodával, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti szolgálattal. 

 A szakértői vélemények alapján megkezdjük a tanulók fejlesztését szakemberek bevonásával. 

 A felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások eredményeként szeretnénk elérni, hogy a 

fejlesztésben résztvevő gyerekek képesek legyenek a különböző életszituációk kezelésére, 

egyéni céljaik elérésére. 

 A tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, programok). 

 Szülőkkel való együttműködés. 

 Esetelemzésekkel alakítjuk az egységes szemléletet a hatékony nevelés érdekében a 

gyermeket tanító kollégák körében. 

 Differenciált bánásmódot biztosítunk, segítjük tanulóinkat önértékelési problémáik 

rendezésében, új értékrend kialakításában, az önszabályozás képességének fejlesztésében. 

 Részképesség-zavar esetén a gyermekek fejlesztő foglalkozáson vesznek részt, ahol 

differenciált faladatokkal, egyéni haladási tempóval, egyéni motiválással segítjük 

továbbhaladásukat. (Fejlesztő pedagógusok) 

Az iskolai munka során több odafigyelést, egyéni elbírálást igényel a tanulási zavarral küzdő 

gyermek. 

A beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő gyermek 

részére fejlesztő pedagógusaink a közösségi életbe való beilleszkedését elősegítő 

foglalkoztatásokat is tartanak, ezzel növelve a tanulási esélyegyenlőségüket a közösségben. 

Eredményes nevelő-oktató munkánk érdekében a magatartási problémák megfelelő, személyre 

szabott, és türelmes kezelése minden pedagógus fontos feladata. 

- A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése- oktatása, gyógypedagógiai 

megsegítése (részletezve a 3. pontnál) 

 

6. Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszereket, beleértve a projektoktatást. 

(felsorolás) 

- frontális módszer 

- egyéni munka 

- páros munka 

- kooperatív módszer 

- előadás 

- magyarázat 

- megbeszélés 

- vita 

- tanulói kiselőadások 

- elbeszélés  

- szemléltetés  

- szerepjáték 

- játék 

- házi feladat 

- projektmódszer 

 

7. A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység.(felsorolás) 

Tanulóink között egyaránt megtalálható a jól szituált és a társadalom peremén élő családból 

származó gyermek. Egyre több a csonka család. 



Gyermekvédelmi felelősünk koordinálja az osztályfőnökök és a szaktanárok felderítő és 

megelőző munkáját. Az iskola összes nevelője figyelemmel kíséri az érintett gyermekek és 

családok sorsát. 

 Általános prevenciós tevékenységek az iskolai és családi környezetben (tanácsadás 

szülőknek, pedagógusoknak, tanulóknak). Fogadóórák, családlátogatások, szülői 

értekezletek. 

 A gyermekek érdekének képviselete. 

 A gyermek mentális problémáinak megoldásában való segítségnyújtás (kompetenciahatárok 

ismeretében). 

 Tájékoztatás a szociális ellátás lehetőségeiről. 

 Erősítsük a tanulókban a változtatás iránti igényt. 

 Felkészíteni a fiatalokat arra, hogy szükség esetén tudjanak NEM-et mondani. 

 Titoktartási kötelezettség. 

 Nevelési eljárásainkkal a lehető legnagyobb mértékben közelíteni kívánjuk egymáshoz az 

eltérő anyagi és társadalmi helyzetű tanulóink neveltségi és tudásszintjét. 

 Törekszünk a „másság” elfogadtatására (szociális kompetencia). 

 Szeretnénk megtanítani őket együtt élni hátrányos helyzetű társaikkal. 

 A rászorulókat a segítség elfogadására. 

 Gondos felderítőmunkát végzünk az iskolánkba lépő új tanulók – első osztályosok és más 

iskolából érkezettek – között. 

 Nem zárkózunk el a nevelési problémával, beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel 

küzdő, más iskolából jött diákok fogadásától sem. A közösségre és szakmai ismereteinkre 

támaszkodva, legjobb tudásunk szerint próbáljuk integrálni őket. 

 Felismerve a gyermekekre leselkedő veszélyeket, bekapcsolódtunk a dohányzás, alkohol, 

drog, AIDS elleni programokba. 

 A különleges bánásmódot igénylő vagy valamilyen részképesség- fejlődési zavarral küzdő 

gyermekek számára biztosítjuk a megfelelő ellátást. 

 A deviáns magatartási formák kialakulásának megelőzésére, egyénre szabott nevelést, a 

fejlesztésre szorulók között egyénre szabott követelményrendszert alkalmazunk. 

 A határtalan és a szülői, felnőtt kontroll nélküli televíziózás ártalmairól rendszeresen szólunk 

a szülői értekezleteken és fogadó órákon. 

 Az osztályfőnökök tartós megbízása lehetővé teszi, hogy a veszélyhelyzetbe kerülő vagy 

abban szenvedő tanulóinkat a legrövidebb idő alatt a megfelelő segítségnyújtási formában, 

tanácsadásban részesítsük. 

 Az étkezési, a tankönyvtámogatások és a diákjóléti hozzájárulások (táborozások, stb.) 

odaítélésekor a gyermekvédelmi felelősök az osztályfőnökkel együtt javaslatot tesznek a 

segítségre szoruló gyerekek és családok támogatására. 

 Együttműködés szakemberekkel: 

 nyilvántartások 

 osztályfőnökök 

 fejlesztő pedagógus, logopédus 

 gyermekjóléti szolgálat 

 iskolaorvos 

 védőnő 

 gyermekvédelmi felelős 

 gyámhatóság 

 rendőrség 

- Fokozott figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulókra. 



- Évente felmérjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, gyermekvédelmi 

felelőseink folyamatosan nyomon követik fejlődésüket. 

- A már kialakult hátrányos helyzet illetve veszélyeztetettség esetén igyekszünk 

orvosolni a bajt. 

- Igyekszünk az ingerszegény környezetből érkezőket élményekhez juttatni 

kirándulások, táborozások, kulturális és sportprogramok, vetélkedők szervezésével. 

- Megemlékezünk a hagyományos ünnepnapokról, (mikulás, karácsony, farsangi bál, 

húsvét, gyereknap), ápoljuk hagyományainkat, élményt és példát adva azok számára 

is, akiknél ez otthon nem adatik meg. 

- Választékos szakköri kínálatunk, ahová célzatosan irányítjuk a gyermekeket a 

szabadidő hasznos eltöltése, és saját épülésük végett. 

- A tanulási nehézségekkel küzdő tanítványainkat korrepetáljuk, napközibe, 

tanulószobába irányítjuk. 

- Tanítványaink szüleivel állandó a kapcsolatunk. 

 

8. Nyílt napok.(felsorolás) 

- 2019.03.04. Alsó tagozat 

- 2019.03.05. Felső tagozat 

 

Szakmai munka (felsorolás) 
a. erősségek: 

- az intézményi alapdokumentumaink összehangoltak, színvonalasak 

- eredményesen szerepelünk tanulmányi és egyéb versenyeken  

- a fenntartónak köszönhetően a szakos ellátottságunk megfelelő 

- kiemelten foglalkozunk az ifjúságvédelmi feladatokkal 

- módszertani kultúra 

- hatékony tanórán kívüli foglalkozások 

- sikeres saját műveltségi vetélkedő 

- sikeres kulturális hét  

- ökoiskola-iskolakert program 

- sikeres pályaorientáció 

- hagyományőrzés 

- hatékony óvoda-iskola, alsó-felső átmenet 

- Sport Poha-Rak, táblajátékok, robotika a tanulás-tanítás folyamatában 

b. hiányosságok: 

- infrastruktúrális és tárgyi feltételek javítása (épületek állaga és széttagoltsága) 

c. fejlesztendő területek: 

- a kompetenciamérések eredményeinek javítása 

- a pedagógiai és szakmai munka színvonalának javítása 

 

 Intézkedések /kompetenciafejlesztés (kompetenciamérés)/idegen nyelvi mérés  
- 2019. május 22. Idegen nyelvi mérés 

- 2019. május 29. Országos Kompetenciamérés 

A II. félévben esedékes mérésekre milyen intézkedési tervvel 



  készül fel az intézmény?(felsorolás) 

- egyéni fejlesztések 

- IPR fejlesztés 

- magyar-matematika-idegen nyelv felzárkóztató foglalkozások 

- osztályonként gyakorlás a kompetenciamérésre, nyelvi mérésre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. KAPCSOLATRENDSZER 

 
1. Az intézmény és az iskolaszék, az intézményi tanács, valamint iskolai szülői szervezet, 

közösség közötti kapcsolattartás formája. 

- nyílt napok, nyílt órák szervezése 

- rendszeres tájékoztatás tanulóink előmeneteléről, magatartásáról 

- előre tervezett szülői értekezletek (évente 2 alkalommal) 

- rendkívüli szülői értekezletek 

- fogadóórák, egyéni fogadóórák egyeztetett időpontban 

- előadások szervezése igényelt téma szerint 

- pályaválasztási tanácsadás 

- családlátogatás 

- gyermekvédelmi felelősök szociális és nevelési problémákban nyújtott 

támogatása 

- Szülői Szervezeti megbeszélések (évente legalább 2 alkalommal) 

 

2. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a pedagógiai 

szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgáltatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, 

valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való 

kapcsolattartás. 

- Az intézmény fenntartójával és működtetőjével: 

  Klebelsberg Központ, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. 

  Szerencsi Tankerületi Központ, 3900 Szerencs, Ondi út 1. 

- A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal: 

Legyesbénye Község Önkormányzata, 3904 Legyesbénye Rákóczi út 82. 

- Oktatási Hivatal POK Miskolc 

- A helyi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel: 

 Napköziotthonos Óvoda és Konyha, 3904 Legyesbénye, Rákóczi út 49. 

- A területileg illetékes nevelési tanácsadóval 

- Gyermekjóléti Szolgálat 

- A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot tart 

fenn a Háziorvosi Szolgálattal, a védőnővel és az iskolaorvossal, segítségükkel megszervezi a 

tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. 

 

3. Egymással való kapcsolattartás hitoktató, illetve egyházi személy elérhetősége: 

 - Református Egyházközség - Estók István lelkész 

 - Római Katolikus Egyházközség – Mikita Magdolna hitoktató 

 

4. Diákönkormányzat 

Iskolánkban évek óta működik diákönkormányzat. Demokratikus úton választotta meg 

tisztségviselőit, felelőseit. A gyerekek a DÖK pedagógus vezetőjével és a tantestület tagjaival 

együtt, fejlettségi szintjüknek megfelelően végzik feladataikat. 

 

 

 

 

 



VI. TANULMÁNYI MUNKA 

 

1. Az osztálylétszámok alakulása a 2018/2019. tanévben 

1-4. osztály: 9+4=13 

2-3. osztály: 7+9=16 

5. osztály: 9 

6. osztály: 14 

7. osztály: 17 

8. osztály: 14 fő 

Összesen: 83 tanuló  

 

Osztály- és csoportlétszámok 
 

általános 

iskola 1–4. 

évfolyama 

általános 

iskola 5–8. 

évfolyama 

alapfokú 

művészeti 

iskola, 

zeneművészeti 

ág 

alapfokú 

művészeti 

iskola, egyéb 

művészeti ág 

iskolaotthon

/ 

egész napos 

iskola 

 

óvodából 

várható 

2019. 

június 14. 

29 54 - 58 - 3 

 

Tanulói jogviszony 

 magántanuló 

1-4. 

évfolyam 

 

magántanuló 

5-8. 

évfolyam 

szünetel 

1-4. 

évfolyam 

szünetel 

5-8. 

évfolyam 

vendég- 

tanuló 

1-4. 

évfolyam 

vendég- 

tanuló 

5-8. 

évfolyam 

 

2019. június 

14. 

- - - - - - 

 

Különleges bánásmódot igénylő tanuló 

 

többi tanulóval 

együtt 

nevelhető 

sajátos nevelési 

igényű tanuló 

többi tanulóval 

együtt nem 

nevelhető 

sajátos nevelési 

igényű tanuló 

beilleszkedési, 

tanulási, 

magatartási 

nehézséggel 

küzdő tanuló 

kiemelten 

tehetséges 

tanuló 

2019. június 14. 12 - 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Egyéb foglalkozáson résztvevő tanulók 

 általános iskola 1-4. évfolyam általános iskola 5-8. évfolyam 

 
napkö-

zi 

szak- 

kör 

 

ének- 

kar 

 

sport

- 

kör 

habili- 

táció/ 

rehabi- 

litáció 

napkö-

zi 

szak- 

kör 

ének- 

kar 

sport- 

kör 

habi- 

litáció/ 

rehabi- 

litáció 

2019. 

június 14. 

22 19 - 9 3 23 43 9 12 9 

 

Hátrányos helyzetű tanulók 

 általános iskola 1-4. évfolyam általános iskola 5-8. évfolyam 

 
hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

halmozot- 

tan hátrá- 

nyos 

helyzetű 

tanulók 

bejáró 

tanulók hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

halmozot- 

tan hátrá- 

nyos 

helyzetű 

tanulók 

bejáró 

tanulók 

körze- 

ten 

belül 

körze- 

ten 

kívül 

körze- 

ten 

belül 

körze- 

ten 

kívül 

2019. 

június 

14. 

20 2 - 2 25 1 - 4 

 

Út a középiskolába ösztöndíj program  

 
résztvevő 

tanulók 

2019. június 

14. 
2 

 

TÁMOP 3.3.17. - Iskolakert program  

 
résztvevő 

tanulók 

2019. június 

14. 
16 

 

Ökoiskola 

 
résztvevő 

tanulók 

2019. június 

14. 
83 

 

Arany János program  

 
résztvevő 

tanulók 

2019. június 14. - 

 

Iskolagyümölcs  

 
résztvevő 

tanulók 

2019. június 14. 52 

 

 



Iskolatej 

 
résztvevő 

tanulók 

2019. június 14. 83 

 

Híd programok 

 Híd I. Híd II. 

2019. június 

14. 

0 0 

 
Biztibusz program  

 
résztvevő 

tanulók 

2019. június 14. - 
 

Közösségi szolgálat 

A 2018/2019-es tanévben és nyáron 3 diák vette igénybe közösségi szolgálat kapcsán iskolánkat. 

Elsősorban táborozások alkalmával és felújítási munkálatokban segítettek. 

A diákok Sárospatakból és Szerencsről érkeztek hozzánk. 

A következő tanévben is szeretettel várjuk a közösségi szolgálatukat iskolánkban teljesíteni akaró 

tanulókat. 

 

Iskolai lemorzsolódás 

A köznevelési statisztika alapján a 2018/2019. tanév nappalis tanulói létszáma (5-8. évfolyamokon): 

54 fő. A 2018/2019. tanév második félévében lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók létszáma: 4 

fő (a tanulók 7,41%-a), akik nem érik el a közepes átlagot. 

Az idei tanévben részt vettünk a kiajánlott pedagógiai-szakmai szolgáltatásokon, megelőző és 

beavatkozó tevékenységet folytattunk a tanulói előrehaladás támogatására. A második félévben 

választottunk a támogató szakmai szolgáltatások közül (tantárgygondozás), részt vettünk ajánlott 

továbbképzéseken, ill. szerveztünk és részt vettünk bemutató foglalkozásokon. 

 

Pályaválasztás 

A tanévben 12 diákunk központi felvételit kérő középfokú intézménybe adta be a jelentkezési lapját. 

A tanévben a következő képzési formákra kerültek be gyerekeink: 

Gimnázium:  1 fő 7% 

Szakgimnázium:  8 fő 57% 

Szakiskola/Szakközépiskola: 5 fő 36% 

 



 

 

 

 

 

FIT- jelentés 

Telephelyi jelentés 

6. évfolyam: Általános iskola 

 

 

 

Legyesbényei Általános Iskola 

3904 Legyesbénye, Dózsa György út 9. 

OM azonosító: 029210 

Telephely kódja: 001 

 

 

Matematika 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Létszámadatok: 

A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 6. évfolyamon 

 

 

Osztály neve 

Tanulók száma 

Összesen SNI 

tanulók 

Mentesült 

tanulók 

BTMN 

tanulók 

HHH 

tanulók 

Jelentésre 

jogosult 

tanulók 

A jelentésben 

szereplők 

6.o. 16 2 0 0 0 14 14 

Összesen 16 2 0 0 0 14 14 

 

A Tanulói háttérkérdőívre és a családiháttér-indexre vonatkozó létszámadatok 

 

Osztály neve 

Tanulók száma 

Jelentésre jogosultak Tanulói kérdőívet 

kitöltötte 

Van CSH-indexe 

6.o. 14 14 12 

Összesen 14 14 12 

 

A sajátos nevelési igény vagy problémákkal küzd tanulók adatai 

 

Sajátos nevelési igény típusa 

Tanulók száma 

SNI/BTMN 

tanulók 

Mentesültek a 

teszt megírása 

alól 

Testi, érzékszervi, vagy beszédfogyatékos tanulók 0 0 

Enyhe, középsúlyos vagy súlyos értelmi fogyatékos, vagy 

autista tanulók 

0 0 

A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 

(organikus okra visszavezethető vagy vissza nem vezethető ) 

tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 

2 0 

Beilleszkedési, tanulási vagy magatartási nehézségekkel küzdő 

tanulók 

0 0 

Összesen 2 0 

 

A mentesül tanulók adatai 

A mentesség oka Tanulók száma 

SNI tanuló 0 

Ideiglenes sérülés miatt mentesített tanuló 0 

Nyelvi szempontból mentesíthető tanuló 0 

Összesen 0 

 

A táblázatból leolvasható, hogy a 6. osztályba csak 2 SNI- s tanuló jár, 2 tanuló nem vett részt a 

mérésben. A kérdőívek kitöltése alapján tanulók 86%-a rendelkezik CSH- indexszel. Mentesülő 

tanuló nem volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A telephely jelentésre jogosult tanulóinak Előző év végi matematikajegye 

 

Osztály 

 

Szerepel-e a jelentésben? 

Előző év végi matematika jegy  

Összesen 

1 2 3 4 5  

 

6.o. 

Jelentésben szereplők 0 4 4 2 4 14 

Jelentésben nem 

szereplők 

0 0 0 0 0 0 

 

Összesen 

Jelentésben szereplők 0 4 4 2 4 14 

Jelentésben nem 

szereplők 

0 0 0 0 0 0 

 

MATEMATIKA: 

A telephelyek átlageredményeinek összehasonlítása 

 
 
 

A grafikonról leolvasható a szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő 

telephelyek száma és aránya. A tanulók képességeloszlását bemutató ábráról leolvasható, hogy az 

iskolánkban 6. évfolyamon tanuló diákok képességeloszlása matematikából az országos átlagba 

tartozik. 



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

Az Önök telephelyén 1381 (1314;1479)  

Országosan 1499 (1498;1499) 

8 évfolyamos 

gimnáziumokban 

1653 (1649;1657) 

Ált. isk. 1492 (1491;1492) 

Községi ált. isk. 1446 (1444;1449) 

Városi ált. isk. 1480 (1478;1482) Kis községek ált. isk. 1434 

(1429;1440) 

Megyeszékhelyi ált. isk. 1526 (1524;1529) Közepes községek ált. 

isk. 

1440 

(1438;1442) 

Budapesti ált. isk. 1552 (1549;1554) Nagy községek ált. isk. 1471 

(1467;1475) 

 

Tanulóink átlageredménye közelíti a hasonló általános iskolák eredményét, de nem éri el. 

 

A képességeloszlás néhány jellemzője 

A tanulók képességeloszlása az Önök telephelyén és azokban a részpopulációkban, amelyekbe Önök 

is tartoznak 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A tanulók képességeloszlása az egyes részpopulációkban 

 Min. / 5-

ös perc. 

25-ös 

perc. 

Átlag (konf. 

int.) 

75-ös 

perc. 

Max. / 

95-ös 

perc. 

Az Önök telephelyén 1205 1288 1381 

(1314;1479) 

1482 1745 

Országosan 1225 1378 1499 

(1498;1499) 

1613 1787 

Általános iskolákban 1222 1373 1492 

(1491;1492) 

1604 1776 

Községi általános iskolákban 1194 1329 1446 

(1444;1449) 

1555 1725 

Észak-Magyarország régióban 1171 1318 1444 

(1441;1446) 

1561 1736 

Szerencsi járásban 1214 1363 1453 

(1440;1464) 

1546 1686 

 
 

Képességeloszlás 

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

községi általános iskolájában 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tanulóink teljesítményének 7,1 %-a haladja meg az alapszintet, 64,3% pedig alapszint alatt maradt. 

Nincs olyan tanuló, ki az 1. szint alatt teljesített. Van olyan diák, aki az ötödik szinten teljesített a 

kompetenciamérésen matematikából. 

 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 

 
 

Átlageredmény a CSH-index tükrében 

A telephelyek tanulóinak a CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye 

 
 

A telephely CSH-indexének számításához elegendő adat állt rendelkezésre. A CSH indexet a család 

szociális-kulturális helyzetére vonatkozó kérdésére adott válasza alapján számítják. A tanulók 86 %- 

ának volt családiháttér-indexe a telephelyen. A telephelyünket jelző pont az országos trend alatt 

teljesített, tehát tanulóink a várakozásoktól gyengébben teljesítettek. A tényleges eredmény 1381, 

ami az összes telephelyre illesztett regressziós egyenes alapján1434, valamint a Várható eredmény a 

községi általános iskolai telephelyekre illesztett regressziós egyenes alapján 1440. A tényleges 

eredmény ettől nem különbözik szignifikánsan. 

 

 

 

 

 



A községi általános iskolai telephelyek tanulóinak a CSH-index alapján várható és tényleges 

teljesítménye 

 
 

Telephelyeik eredménye 

a regressziós becslés 

alapján várható 

eredmény tükrében 

A CSH-index átlagértéke 

és az átlag 

megbízhatósági 

tartománya 

Az Önök telephelyén -0,529 (-0,838;-0,183) 
   

Országosan 0,013 (0,010;0,020) 

Községi általános 

iskolákban 

-0,541 (-0,550;-0,530) 

* Csak azok a telephelyek szerepelnek az ábrákon, amelyeken legalább a diákok 

kétharmadára és legalább tíz tanulóra kiszámítható a CSH-index, és a CSH- indexszel 

rendelkező diákok átlaga beleesik az összes diák képességátlagának konfidencia-

intervallumába mindkét felmért terület esetében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1314;1479) 

(a tényleges 

eredmény ettől 

nem különbözik 

szignifikánsan) 

(a tényleges 

eredmény ettől 

nem különbözik 

szignifikánsan) 

Várható eredmény a községi 1455 

általános iskolai telephelyekre illesztett 

regressziós egyenes alapján 

Telephelyük tényleges eredménye 1381 

Várható eredmény az összes 1453 

telephelyre illesztett regressziós egyenes 

alapján 



Év Átlag (konf. int.) 
A 2018. évi eredmény és a korábbi évek 

Az átlageredmény alakulása a 6. évfolyamon 

Az egyes években elért átlageredmények és konfidencia-intervallumaik az Önök telephelyén 

 

 

 

 
 Eredményei közötti különbség (konf.int.) 

2018 1381 (1314;1479) - 

2017 1368 (1314;1414)  13 (-77;122) 

 
2016 1275 (1159;1354)  

 
106 (-30;275) 

 
2015 1373 (1289;1466)  

 
8 (-111;127) 

 
2014 1203 (1130;1304)  

 
178 (56;308) 

      A 2018. évi eredmény szignifikánsan magasabb 

      Nincs szignifikáns változás a 2018. évi 

eredményekben 

          A 2018. évi eredmény szignifikánsan 

alacsonyabb 

Az osztályban tanuló diákok teljesítményét vizsgálva megállapítgató, hogy a képességeloszlása nagy 

szórást mutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A képességeloszlás alakulása a 6. évfolyamon 

A tanulók eredményei az Önök telephelyén az egyes években (1 kör 1 tanulót jelöl) 

 
 



A 6. évfolyamon tanuló osztályok teljesítményében tapasztalható eltérés. Az osztályban 16/14 

tanulóvett részt a mérésben. Ebből 1 teljesített alapszint fölött. Nem volt, aki 1. szint alatti 

teljesítményt produkált, 1 aki 5-ös szinten, míg 10 tanuló 1-es és 2-es szinten teljesített a mérésen. 

 
A képességeloszlás az előző év végi matematikajegy függvényében 

A tanulók képességeloszlása az Önök telephelyén m köd osztályokban az előző év végi 

matematikajegy függvényében 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Előző év végi matematika 
jegy 

Minimum Medián Maxim
um 

A(z) 6.o. jel osztály 1 - - - 

 2 1205 1212 1369 

 3 1288 1303 1368 

 4 1431 1457 1482 

 5 1450 1484 1745 

 

 

Összegzés: 

Átlageredmények 

 

 

Mérési terület 

 

 

Évfolyam 

 

 

Képzési 

forma 

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

 

A 

telephelyen 

 

Országos 

Az első viszonyítási 

csoport 

A második viszonyítási 

csoport 

Neve Eredménye Neve Eredménye 

 

Matematika 

 

6. 

 

ált. isk. 

 

1381 

(1314;1479) 

      1499 

(1498;1499) 

 

Községi 

ált. isk. 

      1446 

(1444;1449) 

Közepes 

községek 

ált. isk. 

       1440 

(1438;1442) 

 

 A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték 

 A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől 

 A telephely eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték 

 

A hatodik évfolyam tanulóinak átlageredménye szignifikánsan alacsonyabb az országos 

átlageredménytől, viszont nem különbözik a községi és közepes községek általános iskoláinak 

eredményeitől. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A telephely eredménye a tanulók CSH-indexének tükrében 
 

 

 

Mérési terület 

 

 

 

Évfolyam 

 

 

 

Képzési forma 

A tényleges eredmény a várhatóhoz képest 

 

Országos regresszió alapján 

A megfelelő képzési 

forma/településtípus telephelyeire 

illesztett regresszió alapján 

 

Matematika 

6. ált. isk.  

 

 

 

 

 A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték 

 A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől 

 A telephely eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték 

 

A telephely eredménye a tanulók korábbi eredményének tükrében 

 

 

 

Mérési terület 

 

 

 

Évfolyam 

 

 

 

Képzési 

forma 

A tényleges eredmény a várhatóhoz képest 

 

Országos 

regresszió 

alapján 

A megfelelő képzési 

forma/településtípus 

telephelyeire illesztett 

regresszió alapján 

 

Matematika 

 

6. 

 

ált. isk. 

 

- 

 

- 
 

 A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték 

 A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől 

 A telephely eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték 

A 6. osztályos tanulók nem rendelkeznek korábbi eredménnyel. 

 

A telephely eredménye az eddigi kompetenciamérésekben 
 

Mérési terület 

 

Évf. 
Képzési 

forma 

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

2018 2017 2016 2015 2014 

 

 

Matematika 

 

6. 

 

ált. isk. 
 1381 

(1314;1479) 

 1368 

(1314;1414) 

 1275 

(1159;1354) 

 1373 

(1289;1466) 

 1203 

(1130;1304) 

 

 A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték 

 A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől 

 A telephely eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték 

 

 

 

 



Az alapszintet el nem érő tanulók aránya 

 

 

 

Mérési terület 

 

 

 

Évfolyam 

 

 

 

Képzési 

forma 

 

 

 

Alapszint 

Az alapszint alatt teljesítő tanulók aránya (%) 

 

 

A 

telephelyen 

 

 

Országosan 

A megfelelő képzési 

típusban/település- 

típusban 

 

Matematika 
 

6. 

 

ált. isk. 

 

3. képességszint 

 

64,3 

 

37,6 

 

49,6 

 
A minimum szintet el nem érő tanulók aránya* 

 

 

 

Mérési terület 

 

 

 

Évfolyam 

 

 

 

Képzési 

forma 

 

 

 

Minimum 

szint 

A minimum szint alatt teljesítő tanulók aránya (%) 

 

 

A 

telephelyen 

 

 

Országosan 

A megfelelő képzési 

típusban/település- 

típusban 

 

Matematika 
6. ált. isk. 2. 

képességszint 

42,9 13,2 20,2 

* Ez az arányszám a jelentésre jogosult és nem a jelentésben szereplő tanulók létszámaira 

vonatkozik. 

A 6. évfolyamosok 64,3 %- a nem érte el az alapszintet, valamint a 42,9 %-a a minimum szintet. Ez 

az arány közel duplája az országos átlagnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIT-jelentés 

Telephelyi jelentés 

8. évfolyam: Általános iskola 

 

 

 

Legyesbényei Általános Iskola 

3904 Legyesbénye, Dózsa György út 9. 

OM azonosító: 029210 

Telephely kódja: 001 

 

 

Matematika 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Létszámadatok: 

A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon 

 

 

Osztály 

neve 

Tanulók száma 

Összesen SNI 

tanulók 

Mentesült 

tanulók 

BTMN 

tanulók 

HHH 

tanulók 

Jelentésre 

jogosult 

tanulók 

A jelentésben 

szereplők 

8.o. 15 5 3 3 0 10 10 

Összese

n 

15 5 3 3 0 10 10 

 

A korábbi mérésekben eredménnyel rendelkezőkre vonatkozó létszámadatok 

 

Osztály neve 

Tanulók száma 

Ebben a jelentésben szereplők (előző 

táblázat utolsó oszlopa) 

Ebből a 2016-os mérésben 

eredménnyel rendelkeznek 

8.o. 10 10 

Összesen 10 10 

 

A Tanulói háttérkérdőívre és a családiháttér-indexre vonatkozó létszámadatok 

 

Osztály neve 

Tanulók száma 

Jelentésre jogosultak Tanulói kérdőívet 

kitöltötte 

Van CSH-indexe 

8.o. 10 10 7 

Összesen 10 10 7 

 

A telephely CSH-indexének számításához nem áll rendelkezésre elegendő adat. Legfeljebb kilenc 

tanulónak volt családi háttér- indexe a telephelyen. 
 

A sajátos nevelési igény vagy problémákkal küzd tanulók adatai 

 

Sajátos nevelési igény típusa 

Tanulók száma 

SNI/BTMN 

tanulók 

Mentesültek a teszt 

megírása alól 

Testi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos tanulók 0 0 

Enyhe, középsúlyos vagy súlyos értelmi fogyatékos vagy autista 

tanulók 

3 3 

A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 

(organikus okra visszavezethető vagy vissza nem vezethető ) 

tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 

2 0 

Beilleszkedési, tanulási vagy magatartási nehézségekkel küzdő 

tanulók 

3 0 

Összesen 8 3 

 

 

A mentesül tanulók adatai 

A mentesség oka Tanulók száma 

SNI tanuló 3 

Ideiglenes sérülés miatt mentesített tanuló 0 

Nyelvi szempontból mentesíthető tanuló 0 

Összesen 3 



 

A nyolcadik évfolyamon 10 diák szerepel a telephelyi jelentésben. Mindannyian rendelkeznek 

korábbi (2016- os)- mérési adatokkal. Az SNI- s tanulók oszlop a sajátos nevelési igényű (5), a 

BTMN tanulók oszlop ismerteti az egyéni bánásmódot igénylő tanulók számát (3). A CSH index 

mérhető a 10 diákból 10 juttatta vissza és ezek közül 7-nek van családi háttérindexe. Így nem 

számítanak CSH érétket. Itt feladatként megfogalmazódik a jövőre nézve, hogy a kitöltés fontosságát 

hangsúlyoznunk kell a szülők körében. 5 tanuló nem vett részt a mérésben. Mentesülő tanuló 3 volt. 

 

A telephely jelentésre jogosult tanulóinak előző év végi matematika jegye 

 

Osztály 

 

Szerepel-e a jelentésben? 

Előző év végi matematika jegy  

Összesen 

1 2 3 4 5  

 

8.o. 

Jelentésben szereplők 0 5 4 1 0 10 

Jelentésben nem 

szereplők 

0 0 0 0 0 0 

 

Összesen 

Jelentésben szereplők 0 5 4 1 0 10 

Jelentésben nem 

szereplők 

0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATIKA: 

Átlageredmények: 

A telephelyek átlageredményeinek összehasonlítása 

 
 

        

 

A grafikonról leolvasható a szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő 

telephelyek száma és aránya. A tanulók képességeloszlását bemutató ábráról leolvasható, hogy az 

iskolánkban 8. évfolyamon tanuló diákok képességeloszlása matematikából az országos átlagba vagy 

az átlag alatti tartományba tartozik. 
 

 

 

 

 

 



A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-intervalluma) 
Az Önök telephelyén 1393 (1262;1527)  

Országosan 1614 (1613;1616) 

8 évfolyamos gimnáziumokban 1767 (1763;1771) 

6 évfolyamos gimnáziumokban 1764 (1760;1767) 

Ált. isk. 1597 (1596;1598) 

SZHÍD program ált. isk. 1344 (1335;1354) 

Községi ált. isk. 1548 (1546;1550) 

Városi ált. isk. 1586 (1584;1588) Kis községek ált. isk. 1532 (1527;1538) 

Megyeszékhelyi ált. isk. 1638 (1636;1641) Közepes községek ált. isk. 1544 (1542;1546) 

Budapesti ált. isk. 1665 (1661;1668) Nagy községek ált. isk. 1568 (1564;1573) 

 

Tanulóink átlageredménye, nem éri el az országos átlagot. A SZHÍD program ált. isk. szintjét 

közelíti az eredmény. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A képességeloszlás néhány jellemzője 

A tanulók képességeloszlása az Önök telephelyén és azokban a részpopulációkban, amelyekbe Önök 

is tartoznak 

 

 

A tanulók képességeloszlása az egyes részpopulációkban 

 

 Min. / 5-ös 

perc. 

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

perc. 

Az Önök telephelyén 1110 1265 1393 (1262;1527) 1474 1868 

Országosan 1289 1483 1614 (1613;1616) 1750 1923 

Általános iskolákban 1279 1469 1597 (1596;1598) 1729 1898 

SZHÍD program ált. isk. 1144 1235 1344 (1335;1354) 1437 1600 

Községi általános iskolákban 1245 1418 1548 (1546;1550) 1675 1853 

Észak-Magyarország régióban 1229 1406 1548 (1545;1550) 1686 1873 

Szerencsi járásban 1231 1386 1503 (1484;1517) 1617 1806 

 

 

A 8. évfolyamon tanuló diákok képességeloszlását vizsgálva jól látható, hogy az országos átlagnak 

nem megfelelő. A képességszinteknek megfelelő teljesítményt bemutató diagram alapján 

megállapítható, hogy az osztály tanulóinak képességszintje nagy szóródást mutat. 1 tanuló teljesített 

6-os szinten, míg 7 tanuló szint alatt teljesített. 2-es szinten 3 fő van, 1 szinten és szint alatti tanuló 4 

van az osztályban. Kétirányú differenciálás ajánlott az osztályban. 

- felzárkóztatás 

- tehetséggondozás 

 

 

 

 

 

 

 

 



Képességeloszlás 

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

községi általános iskolájában 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 

 

 



Átlageredmény a CSH-index tükrében* 

A telephelyek tanulóinak a CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye 

 

 
A községi általános iskolai telephelyek tanulóinak a CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye 

 
 

A telephely CSH-indexének számításához nem állrendelkezésre elegendőadat. A 2017-ben a nyolcadik 

évfolyamon mért eredmények és az előző években mért eredmények korrelálnak az előző évek mutatószámaival. 

A 2017-es és 2015- ös években mért teljesítmény, a matematika területén, magasabbak voltak a többi évhez 

viszonyítva. 

Telephelyeik eredménye a regressziós becslés alapján várható eredmény tükrében 
 

A CSH-index átlagértéke és az 

átlag megbízhatósági tartománya 

 

 

 

 

 

 

 

A telephely CHS-indexének számításához nem áll rendelkezésre 

elegendő adat. Legfeljebb kilenc tanulónak volt 

családiháttér-indexe a telephelyen. 

- 

(1262;1527) 1393 

- 

Telephelyük tényleges eredménye 

Várható eredmény az összes 

telephelyre illesztett regressziós 

egyenes alapján 

Várható eredmény a községi 

általános iskolai telephelyekre 

illesztett regressziós egyenes 

alapján 
(-0,640;-0,610) -0,622 Községi általános 

iskolákban 

(-0,050;-0,040) 

Az Önök telephelyén - 

Országosan  -0,041 



* Csak azok a telephelyek szerepelnek az ábrákon, amelyeken legalább a diákok kétharmadára és legalább tíz 

tanulóra kiszámítható a CSH-index, és a CSH- indexszel rendelkező diákok átlaga beleesik az összes diák 

képességátlagának konfidencia-intervallumába mindkét felmért terület esetében. 

 

Átlageredmény a tanulók korábbi eredményének tükrében* 

A telephely tanulóinak a két évvel korábbi mérésben elért átlageredményük alapján várható és tényleges 

teljesítménye 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A községi általános iskolai telephelyek tanulóinak a két évvel korábbi mérésben elért átlageredményük alapján 

várható és tényleges teljesítménye 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Telephelyeik eredménye a regressziós becslés alapján várható eredmény tükrében 
Telephelyük 2018-as eredménye 1393 (1262;1527) 

Telephelyük tanulóinak 2016-os átlageredménye 1275 (1159;1392) 

Várható eredmény az összes telephelyre illesztett 
regressziós egyenes 

alapján 

1422 (a tényleges eredmény ettől nem különbözik 

szignifikánsan) 

Várható eredmény a községi általános iskolai 
telephelyekre illesztett 

regressziós egyenes alapján 

1436 (a tényleges eredmény ettől nem különbözik 

szignifikánsan) 

 

* Csak azok a telephelyek szerepelnek az ábrán, amelyek esetében legalább a tanulók kétharmada és legalább tíz 

tanuló megírta a két évvel korábbi mérést, és amelyeken a korábbi eredménnyel rendelkező diákok e mérésbeli 

átlaga beleesik az összes diák e mérésben elért képességátlagának konfidencia- intervallumába mindkét területen. 

A nyolcadik évfolyamon kapott matematika eredmények a korábbi (2016) mérési eredmények tükrében kifejezik, 

hogy tanulóinknak átlagos képessége milyen mértékben növekedett két év alatt, és ez a növekedés hogyan 

viszonyul a többi telephely tanulóinak átlagos képesség fejlődéséhez. Iskolánkat jelző pont az országos hatást 

jelző egyenesen valamint alatta nem sokkal, helyezkedik el –figyelembe véve az átlagok konfidencia-

intervallumait is –, ez azt jelenti, hogy jól teljesítettek tanulóink. Várható eredmény az összes telephelyre illesztett 

regressziós egyenes alapján1422 (a tényleges eredmény ettől nem különbözik szignifikánsan). Várható eredmény 

a községi általános iskolai telephelyekre illesztett regressziós egyenes alapján1436 (a tényleges eredmény ettől 

nem különbözik szignifikánsan). 

 

A tanulók fejlődése a telephelyen 

Fejlődés 2016 és 2018 között – képességpontok 

 

 
A telephely tanulóinak átlagos fejlődését ábrázoló kék egyenes az ábrán található pontokra illesztett lineáris 

regressziós egyenes. Ez megmutatja, hogy a tanulók áltagosan hogyan fejlődtek. Az egyenes alatti tanulók kisebb, 

fölötte elhelyezkedő nagyobb mértékben fejlődtek a 2016- os méréshez viszonyítva. Ezen az ábrán is látszik, hogy 

a nyolcadik évfolyamon tanuló diákok motivációja milyen széles spektrumon mozog. 

 

 

 



Fejlődés 2016 és 2018 között - képességpont-különbségek 

 
 

A tanulók egyéni fejlődése a komplex fejlődési modell alapján* 

A tanulók tényleges eredménye és a komplex modell alapján becsült, várható eredménye közötti különbségek az 

Önök telephelyén 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sötétebb színnel jelöltük, ha a tanuló eredménye szignifikánsan különbözik a komplex fejlődési modell alapján 

várható eredménytől. A komplex fejlődési modellben a tanulók becsült, várható eredményének 

meghatározásakor a tanuló korábbi eredményei mellett a fejlődést befolyásoló egyéb tényezőket is figyelembe 

veszünk. Ilyenek pl. a szociális, gazdasági és kulturális hátterét mér jellemzők, a tanuló neme, az osztály és a 



Év Átlag (konf. int.) 
A 2018. évi eredmény és a korábbi évek 

telephely tanulóinak két évvel korábbi átlageredménye, valamint a telephely alapvető jellemzői, mint a képzési 

forma és a település típusa. A becsült érték tehát azt jelképezi, hogy a hasonló családi háttér, ugyanolyan nem 

tanulók, akiknek két évvel korábbi eredménye hasonló volt, emellett 2018-ban hasonló osztályba és telephelyre 

jártak, átlagosan milyen eredményt értek el a 2018. évi felmérésben. Láthatjuk, hogy 1 tanuló gyengébb, 8 elvárt 

és 1 a várhatónál nagyobb fejlődést mutatott. 

 

Az átlageredmény alakulása a 8. évfolyamon 

Az egyes években elért átlageredmények és konfidencia-intervallumaik az Önök telephelyén 

 

 
 eredményei közötti különbség (konf.int.) 

2018 1393 (1262;1527) - 

2017 1492 (1387;1600)  -98 (-269;84) 

 
2016 1312 (1219;1452)  

 
81 (-107;249) 

 
2015 1404 (1315;1476)  

 
-11 (-174;155) 

 
2014 1375 (1304;1454)  

 
19 (-138;189) 

      A 2018. évi eredmény szignifikánsan magasabb 

      Nincs szignifikáns változás a 2018. évi eredményekben          

         A 2018. évi eredmény szignifikánsan alacsonyabb 

A 2018-ban 8. évfolyamon tanuló diákok teljesítménye szignifikánsan nem tér el a korábbi mérések 

eredményeitől. Ettől függetlenül az évfolyamon mért teljesítmény javítása érdekében meg kell szervezni a 

képesség fejlesztését. 
 

 

 

 

 

 

 



A képességeloszlás alakulása a 8. évfolyamon 

A tanulók eredményei az Önök telephelyén az egyes években (1 kör 1 tanulót jelöl) 
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A 8. évfolyamon tanuló osztályok teljesítményében tapasztalható eltérés. Az osztályban 15/10 

tanulóvett részt a mérésben. Ebből 2 teljesített alapszint fölött. 1 tanuló volt, aki 1. szint alatti 

teljesítményt produkált, 1 tanuló 6-os szinten, míg 6 tanuló 1-es és 2-es szinten teljesített a 

mérésen. 

 

A képességeloszlás az előző év végi matematikajegy függvényében 

A tanulók képességeloszlása az Önök telephelyén működő osztályokban az előző év végi 

matematika jegy függvényében 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Előző év végi matematika 
jegy 

Minimum Medián Maximum 

A(z) 8.o. jel osztály 1 - - - 

 2 1175 1298 1427 

 3 1110 1440 1562 

 4 1868 1868 1868 

 5 - - - 
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A tanulók fejlődése osztályonként 

A(z) 8.o. osztály tanulói 
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Összegzés: 

Átlageredmények 

 

 

Mérési terület 

 

 

Évfolyam 

 

 

Képzési 

forma 

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

 

A 

telephelyen 

 

Országos 

Az els viszonyítási 

csoport 

A második viszonyítási 

csoport 

Neve Eredménye Neve Eredménye 

 

 

Matematika 

 

8. 

 

ált. isk. 

 

1393 

(1262;1527) 

1614 

(1613;1616) 

 

Községi 

ált. isk. 

1548 

(1546;1550) 

Közepes 

községek 

ált. isk. 

1544 

(1542;1546) 

 A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték 

 A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől 

 A telephely eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték 

 

A nyolcadik évfolyam tanulóinak átlageredménye szignifikánsan alacsonyabb az országos, a 

községi és közepes községek általános iskoláinak átlageredményeitől. 

 

A telephely eredménye a tanulók CSH-indexének tükrében 
 

 

 

Mérési terület 

 

 

 

Évfolyam 

 

 

 

Képzési forma 

A tényleges eredmény a várhatóhoz képest 

 

Országos regresszió 

alapján 

A megfelelő képzési 

forma/településtípus 

telephelyeire illesztett 

regresszió alapján 

 

Matematika 

 

8. 

 

ált. isk. 

 

- 

 

- 

 A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték 

 A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől 

 A telephely eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték 

 

A telephely eredménye a tanulók korábbi eredményének tükrében 
 

 

 

Mérési terület 

 

 

 

Évfolyam 

 

 

 

Képzési forma 

A tényleges eredmény a várhatóhoz képest 

 

Országos regresszió 

alapján 

A megfelelő képzési 

forma/településtípus 

telephelyeire illesztett regresszió 

alapján 

 

Matematika 

 

8. 

 

ált. isk. 

 

 

 

 

 A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték 

 A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől 

 A telephely eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték 
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A telephely eredménye az eddigi kompetenciamérésekben 
 

Mérési terület 

 

Évf. 

Képzési 

forma 

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

2018 2017 2016 2015 2014 

 

 

Matematika 

 

 

8. 

 

 

ált. isk. 

 

 1393 

(1262;1527) 

 

 1492 

(1387;1600) 

 

 1312 

(1219;1452) 

 

 1404 

(1315;1476) 

 

 1375 

(1304;1454) 

 A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték 

 A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől 

 A telephely eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték 

 
Az alapszintet el nem érő tanulók aránya 

 

 

 

Mérési terület 

 

 

 

Évfolyam 

 

 

 

Képzési forma 

 

 

 

Alapszint 

Az alapszint alatt teljesítő tanulók aránya (%) 

 

 

A telephelyen 

 

 

Országosan 

A megfelelő 

képzési 

típusban/települé

s- 

típusban 

 

Matematika 

 

8. 

 

ált. isk. 

 

4. képességszint 

 

90,0 

 

41,6 

 

56,1 

 

 

A minimum szintet el nem érő tanulók aránya* 
 

 

 

Mérési terület 

 

 

 

Évfolyam 

 

 

 

Képzési forma 

 

 

 

Minimum szint 

A minimum szint alatt teljesítő tanulók aránya (%) 

 

 

A telephelyen 

 

 

Országosan 

A megfelelő 

képzési 

típusban/települé

s- 

típusban 

 

Matematika 

 

8. 

 

 

ált. isk. 

 

3. képességszint 

 

70,0 

 

18,7 

 

28,5 

* Ez az arányszám a jelentésre jogosult és nem a jelentésben szereplő tanulók létszámaira 

vonatkozik. 

A 8. évfolyamosok 90 %- a nem érte el az alapszintet, valamint a 70 %- a a minimum szintet. 

Ez az arány több mint duplája az országos átlagnak. 
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A 6. és 8. évfolyam mérési eredményei (2018) és a fejlesztési feladatok 

Szövegértés 

 

6. évfolyam 

A 6. évfolyamon az országos átlag 1492, a mi intézményünkben 1398. 

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-intervalluma) 
 
Az Önök telephelyén  1398 (1329;1500) 

Országosan  1492 (1491;1493) 

Általános iskolákban  1485 (1483;1486) 

Községi általános iskolákban  1429 (1427;1431) 

Városi általános iskolákban  1474 (1472;1476) 

Megyeszékhelyi általános iskolákban  1526 (1524;1529) 

Budapesti általános iskolákban  1549 (1546;1552) 

8 évfolyamos gimnáziumokban  1653 (1649;1657) 

 

 
Az évfolyamon egy tanuló helyezkedi el az 1. szint alatt. Két tanuló az 1. és 2. szint határán. 

Egy tanuló a 2. és 3. szint határán, míg 6 tanuló a 3. szinten. A 4. szinten négyen 

helyezkednek el. Ez azt jelenti, hogy sok tanuló még az egyszerűbb kapcsolatokat sem ismeri 

fel a szövegben. Az osztály kisebb százaléka tudja csak felidézni és alkalmazni a korábban 

tanultakat. Egy tanulónk minden téren jeles eredményt ér el. 

 

8. évfolyamon 

A 8. évfolyamon az országos átlag 1602, a mi intézményünkben 1436. 

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

 

Az Önök telephelyén 1436 (1295;1576) 

Országosan 1602 (1601;1603) 

Általános iskolákban 1583 (1582;1584) 

Községi általános iskolákban 1530 (1527;1533) 

Városi általános iskolákban 1574 (1572;1576) 

Megyeszékhelyi általános iskolákban 1627 (1624;1630) 

Budapesti általános iskolákban 1648 (1645;1651) 

8 évfolyamos gimnáziumokban 1763 (1758;1768) 

6 évfolyamos gimnáziumokban   1766 (1762;1769) 
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Az 1. szint alatt egy tanuló teljesített, az 1. és 2. szinten egy-egy, a 3. szinten kettő. A 4. 

szintet három, az 5. szintet két tanuló érte el. A szövegértésnél a legnagyobb problémát a 

lassú olvasás jelenti, valamint a szöveg elemzésével kapcsolatos hiányosságok. Figyelmük 

könnyen elterelődik, problémát okoz a nagy terjedelmű szöveg elolvasása, mert elfáradnak és 

feladják.  

 

A probléma megoldására tett javaslataink: 

 A tanítási órák hatékonyabbá tétele, egyéni képességfejlesztés. 

 Szövegértés fejlesztés, ami alapja minden tantárgy önálló tanulásának.  

 Hangos olvasás fejlesztése tartalom mondással. 

 Szövegalkotás a mindennapi élet területéről, például menetrendek, receptek 

értelmezése. 

 Lényegkiemelés, vázlatírás, ok-okozati összefüggések gyakoroltatása. 

 Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

 Koncentráló képesség fejlesztése, a terhelés fokozatos emelése. 

 A motiváció fejlesztése – kooperatív munkaformák alkalmazása. 

 

Úgy gondoljuk, hogy ezeknek a feladatoknak be kell épülni minden tanítási órába. 

Felzárkóztató foglalkozások keretében, egyéni fejlesztések alkalmával személyre szabott 

haladást biztosítunk a tanulási nehézségekkel küzdő tanulóknak.  
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Észrevételek az azonos osztály 6-os és 8-os eredményeiről 

 

 

 

 

 

Az elmúlt két évben egy tanuló az 1. szint alá került. Az 1. és 2. szinten csak két tanuló 

maradt, míg hatodik osztályban négy tanuló helyezkedett el ott. A 3. szint megmaradt két 

tanulóval, a 4. szinte lépett két tanuló, az 5. szintre fejlődött két tanuló. Ez a javulás annak 

köszönhető, hogy a szövegértés fejlesztése érdekében folyamatos és összehangolt munkát 

végzünk, élményszerű magyarázó és adatközlő szövegeket elemzünk. Az iskola valamennyi 

pedagógusa közös ügyének tartja a fejlesztő munkát.  
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Hogyan viszonyul az iskola mérési teljesítménye az országos átlaghoz és a hozzá hasonló 

iskolák átlagához? 

 

A 6. évfolyamon a szövegértési kompetencia nem különbözik szignifikánsan sem az országos 

átlagtól, sem a hasonló iskolák eredményeitől. A 8. évfolyamon az országos átlag 

szignifikánsan magasabb iskolánk eredményétől, azonban a hasonló iskolák eredményeitől 

nem térnek el szignifikánsan az eredményeink. 

 

Kimutatható-e változás vagy tendencia e téren az utolsó öt évben? 

 

 

A szövegértés esetén nem figyelhető meg szignifikáns változás, egyedül a 2016-ban végzett 

osztály eredményei térnek el negatív irányban a jelenlegi eredményektől mind 6. (2014), mind 

8. (2016) osztályos korukban. 
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Megjelneik-e az iskola CSH-indexe a telephelyi jelentésben? 

 

A jelentésben szereplő tanulók közül 2 tanuló nem rendelkezik családi háttér indexszel a 6. 

évfolyamon. A 8 évfolyamon a telephelyi jelentésben nem jelenik meg CSH-index. 

 

Mivel csak a 6. osztály tanulói rendelkeztek családi háttér indexszel, ezért csak az ő esetükben 

hasonlítható össze az eredmény a hasonló CSH-indexszel rendelkező iskolák eredményeivel. 

A táblázatból kimutatható, hogy nem különbözik szignifikánsan a várhatótól, tehát az 

átlagosnál nem jobb a hátránykompenzáló hatás telephelyünkön.  
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A bemeneti és a kimeneti mérések összehasonlító elemzése az 1. és a 4. összevont 

osztályban  

a 2018/2019-es tanévben 

 

 Az 1. osztályban a bemeneti és a kimeneti méréseket a tanulási képesség vizsgálatára 

létrehozott Dr. Tímár Éva mérőeszközei alapján végezzük. A tanév további részében az 

eredmények alapján szervezzük meg a tanulók egyéni fejlesztését. 

Ez a felmérés a tanulásban kitüntetett szerepet játszó képességekre összpontosít, tehát 

nem tudásanyagot, hanem tanulási képességeket mér: figyelmet, észlelést, emlékezetet, 

gondolkodást. Olyan feladatrendszerről van szó, amellyel az írni, olvasni még nem tudó 

gyermekek csoportos adatfelvételi formában dolgozni tudnak. A mérőeszköz két részből áll.  

Az I. jelű füzet tesztsorozata a megismerő folyamatok közül a vizuális észlelést, a 

figyelemkoncentrációt, az analizáló-szintetizáló és azonosító készséget, a különböző 

relációszókincs elemeket és a számfogalmat vizsgálja.  

A II. jelű füzet tesztsorozata 4-8 éves gyermekek általános kognitív képességének 

bemérésére alkalmas. A feladatlapok tartalmába – az I. füzethez képest – néhány új elem is 

bekerül: az értékelés-tervezés művelete, akusztikus memóriapróba, általános szókincs, 

alakfelismerés, fogalomismeret (természetismeret, társadalomismeret). 

 

Területek 
Bemeneti mérés 

osztályátlag 

Kimeneti mérés 

osztályátlag 

Azonosítási képesség 39 % 75 % 

Alakállandóság 30 % 43 % 

Rész - egész viszony 50 % 58 % 

Reláció szókincs 74 % 78 % 

Térirány 75 % 67 % 

Elemi számolás 62 % 85 % 

Figyelem - koncentráció 28 % 40 % 

Memória 39 % 89 % 

Gondolkodás 30 % 51 % 

 

A táblázatból leolvasható, hogy a bemeneti mérésekhez képest a kimeneti mérés 

minden területén jobb eredmények születtek, sok területen látványos volt a fejlődés. 
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Szignifikánsan javult az eredmény az azonosítási képesség és a memória területén. Egyedül a 

térirány területén figyelhető meg néhány %-nyi romlás, ami jelentéktelen, főleg, ha 

megnézzük a magas százalék átlagot. 

 

 A 4. osztályban a bemeneti és a kimeneti méréseket az OH kompetenciamérés 

tesztfüzeteivel végezzük. Az eredmények tükrében szervezzük meg a tanulók egyéni 

fejlesztését. 

A 4. évfolyamos országos mérés a tanulás, az értelmi fejlődés szempontjából alapvető 

jelentőségű készségek- és képességek diagnosztikus, kritériumorientált felmérését szolgálja. 

A felmérés az anyanyelvi, a matematikai és a gondolkodási kulcskompetencia 

alapkomponensei közül az alábbiakra terjed ki: olvasáskészség, íráskészség, számolási 

készség, rendszerező képesség és kombinatív képesség. A mérés eredményei azt mutatják 

meg, hogy a tanuló hol tart ezeknek a készségeknek, képességeknek az elsajátításában.  

 

Területek 
Bemeneti mérés  

osztályátlag 

Kimeneti mérés  

osztályátlag 

Olvasáskészség 84 % 81 % 

S
zá

m
o

lá
si

 k
és

zs
ég

 

Számírás 81 % 88 % 

Mértékegység-váltás 20 % 30 % 

Összeadás 90 % 88 % 

Kivonás 88 % 79 % 

Szorzás 100 % 99 % 

Osztás 98 % 99 % 

G
o
n

d
o
l

-k
o
d
á
s Rendszerezés 41 % 40 % 

Kombinálás 16 % 32 % 

Íráskészség 32 % 39 % 

 

Az osztály létszáma 4 fő. Ismerve a tanulókat elmondható, hogy a mérések eredménye 

nagyban függ a tanulók hozzáállásától. Radics János képességei sokkal jobbak, mint amit 

teljesített és ilyen alacsony osztálylétszámnál egy – egy tanuló eredménye nagyban 

befolyásolja az osztályátlagot.  
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A táblázatból leolvasható, hogy a bemeneti mérésekhez képest a kimeneti mérés 

minden területén hasonló vagy jobb eredmények születtek. A leggyengébb terület a 

mértékegység-váltás. Takács Flóra 0 %-os bemeneti mérést írt. A fejlesztésnek köszönhetően 

némi javulás tapasztalható, de még mindig nagyon gyenge ez az eredmény.  
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A bemeneti és a kimeneti mérések összehasonlító elemzése a 2. osztályban 

a 2018/2019-es tanévben 

 

 A 2. osztályban a bemeneti és a kimeneti méréseket a tanulási képesség vizsgálatára 

létrehozott Dr. Tímár Éva mérőeszközei alapján végezzük. A tanév további részében az 

eredmények alapján szervezzük meg a tanulók egyéni fejlesztését. 

Ez a felmérés a tanulásban kitüntetett szerepet játszó képességekre összpontosít, 

tanulási képességeket mér: figyelmet, észlelést, emlékezetet, gondolkodást. A mérőeszköz két 

részből áll:  

Az I. jelű füzet tesztsorozata a megismerő folyamatok közül a vizuális észlelést, a 

figyelemkoncentrációt, az analizáló-szintetizáló és azonosító készséget, a különböző 

relációszókincs elemeket és a számfogalmat vizsgálja.  

A II. jelű füzet tesztsorozata 4-8 éves gyermekek általános kognitív képességének 

bemérésére alkalmas. A feladatlapok tartalmába bekerült az értékelés-tervezés művelete, 

akusztikus memóriapróba, általános szókincs, alakfelismerés, fogalomismeret 

(természetismeret, társadalomismeret). 

 

Területek 
Bemeneti mérés 

osztályátlag 

Kimeneti mérés 

osztályátlag 

Azonosítási képesség 90 % 96 % 

Alakállandóság 72 % 71 % 

Rész - egész viszony 80 % 95 % 

Reláció szókincs 93 % 95 % 

Térirány 96 % 93 % 

Elemi számolás 98 % 100 % 

Figyelem - koncentráció 79 % 82 % 

Memória 100 % 100 % 

Gondolkodás 82 % 92 % 

 

A táblázatból leolvasható, hogy a bemeneti mérésekhez képest a kimeneti mérés 

majdnem minden területén jobb eredmények születtek. Az alakállandóságnál 1, míg a 
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tériránynál 3 %-nyi a csökkenés, ami jelentéktelen, főleg, ha megnézzük a magas százalék 

átlagot. 

Mind a bemeneti, mind a kimeneti mérésnél nagyon magas eredmények vannak, ami 

nagy örömmel tölt el. Az alacsonyabb százalékértékek az alakállandóságnál (72-71%) és a 

figyelem-koncentrációnál (79-82%) születtek, a többi terület százaléka ettől magasabb, öt 

területen 90% fölötti. 

Ha egyénenként nézzük a tanulók teljesítményét, láthatjuk, hogy szinte mindenki 80 % 

fölött teljesített, mind a be- és kimeneti méréskor, Szilágyi Brendon ért el 78 %-ot a kimeneti 

méréskor. Neki bemeneti méréseredménye nem volt, mivel a mérés idején nem volt iskolánk 

tanulója. 

 

 

A tanév végén lebonyolított kimeneti mérés eredményei feladatonként, tanulónként: 
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A bemeneti és a kimeneti mérések összehasonlító elemzése a 3. osztályban 

a 2018/2019-es tanévben 

 

 A 3. osztályban a bemeneti és a kimeneti méréseket az OH kompetenciamérés 

tesztfüzeteivel végezzük. Az eredmények tükrében szervezzük meg a tanulók egyéni 

fejlesztését. 

A 4. évfolyamos országos mérés a tanulás, az értelmi fejlődés szempontjából alapvető 

jelentőségű készségek- és képességek diagnosztikus, kritériumorientált felmérését szolgálja. 

A felmérés az anyanyelvi, a matematikai és a gondolkodási kulcskompetencia 

alapkomponensei közül az alábbiakra terjed ki: olvasáskészség, íráskészség, számolási 

készség, rendszerező képesség és kombinatív képesség. A mérés eredményei azt mutatják 

meg, hogy a tanuló hol tart ezeknek a készségeknek, képességeknek az elsajátításában.  

 

Területek Bemeneti mérés 

osztályátlag 

Kimeneti mérés 

osztályátlag 
Olvasáskészség 77 % 74 % 

S
zá

m
o
lá

si
 k

és
zs

ég
 

Számírás 35 % 56 % 

Mértékegység-

váltás 

0 % 16 % 

Összeadás 73 % 79 % 

Kivonás 61 % 67 % 

Szorzás 71 % 79 % 

Osztás 48 % 62 % 

G
o
n

d
o

l

-k
o
d
á

s Rendszerezés 31 % 23 % 

Kombinálás 14 % 17 % 

Íráskészség 23 % 36 % 

 

A táblázatból leolvasható, hogy a bemeneti mérésekhez képest a kimeneti mérés 

legtöbb területén (8 területen) jobb eredmények születtek 2 területen figyelhető meg kisebb 

rontás. A leggyengébb terület a mértékegység-váltás. A legnagyobb probléma abból ered, 

hogy a tanulóktól olyan átváltásokat várnak, ami alsó tagozatban nem tananyag, ugyanakkor a 

gyerekek számára nehezen felfogható, érthető a különböző mértékegységek közötti átváltás. 
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A bemeneti méréskor minden tanuló 0 %-ot ért el. A fejlesztésnek köszönhetően némi javulás 

tapasztalható, de még mindig nagyon gyenge ez az eredmény. A másik két terület, ahol 

mindkét alkalommal gyengén teljesítettek a tanulók, a rendszerezés és a kombinálás. A 

gyerekek ebben a korban még nem tudnak olyan elvontan gondolkodni, mint amilyen a 

rendszerezéshez szükséges lenne, a kombinálás legnagyobb hibája pedig az, hogy csak 0 vagy 

1 ponttal lehet értékelni a feladatmegoldást. Ha a tanuló eggyel kevesebb megoldást talál, 

mint amennyit kellene, már csak 0 pontot kaphat. Sokkal jobb eredményt kapnánk, ha minden 

egyes megoldás külön pontot kapna. A másolásnál pedig lehetetlen sokkal jobb eredményt 

elérni, hiszen 5 perc áll a tanulók rendelkezésére, ami alatt képtelenség a standard eredményt 

hozni. Az országos átlag is mindössze 50 %-os. 

 

Egyéni fejlődési mutatók: 

 

Név Bemenet % Kimenet % 

Bús Máté 42 52 

Csáki Levente R. 39 42 

Dolányi Amanda N. 53 66 

Müller Ignác 47 64 

Putnoki Arabella B 67 76 

Radics Jázmin 33 35 

Radics Milán 6 6 

Szakács Nikolász A - 52 

Szilvási Beáta 57 64 

Összesen: 43 51 

 

Ha egyénenként nézzük a tanulók teljesítményét, láthatjuk, hogy míg a bemeneti mérésnél 

szinte mindenki 60 % alatt teljesített (kivétel Putnoki Arabella Boglárka), addig a kimenti 

mérésnél 4 tanuló ért el 60 % fölötti eredményt, de minden tanulónál kisebb nagyobb javulás 

látható.
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Az alábbi táblázatból a tanulók kimeneti eredményeit figyelhetjük meg területenként: 

 



Bár az osztályátlag elmarad az országos átlagokhoz képest, néhány tanuló hozta az egyes 

területeken az országos szintet. Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy harmadikos 

tanulókról beszélünk, remélem, hogy a jövő tanév végére még többen érik el az országos 

eredményt! 
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Matematika bemeneti és kimeneti mérés 

2018/2019-as tanév 
 

A matematika mérőeszköz: 

Az előző mérések tapasztalatait felhasználva, a feladatlapokat a kompetencia alapú 

követelményeknek megfelelően készítve mértük fel a tanulók képességeit, kompetenciáit 

matematikából a bemeneti méréssel, ezzel biztosítva a folyamatos visszajelzést és naprakész 

tájékoztatást az iskolánknak.  

A mérés előzetesen bemért matematikai és annak gyakorlati alkalmazását igénylő 

kompetenciák meglétét vizsgáló, a tudományok más területeiről származó feladatokból 

összeállított feladatlapokkal történt.  

A mérőeszközök elsősorban az eszköztudást, nem pedig a tantervi követelmények elsajátítását 

mérték. A mérés célja a használható, alkalmazható tudás feltérképezése volt, alapul szolgálva 

a hatodik és nyolcadik évfolyamon esedékes országos méréssel való összehasonlításhoz. 

Eredmények: 

A mérés a tanulók alapvető matematikai eszköztudását vizsgálta. A kitűzött feladatok 

felölelték azokat a képesség- és tudáselemeket, melyeknek megléte a sikeres továbbtanulás 

feltételeit jelentik, illetve melyek hiánya esetén nehézségekre, eredménytelenségre lehet 

számítani.  

A matematika műveltségi terület jelentős részt vállal több kulcskompetencia fejlesztésében. 

Ezek közül legfontosabbak a számolási képesség, a szövegértés, a problémamegoldás, a 

térbeli tájékozódás és kis mértékben a szövegalkotás. 

Ezek a fejlesztések időigényesek, különösen a gyenge diákok esetében. Sok tanulónál az 

önálló otthoni munkára kevésbé lehet számítani. 

Törekedtünk arra, hogy a szereplő feladatok többsége hasonlítson a tanulók által korábbról 

ismert matematikai jellegű vagy annak alkalmazását igénylő társtudományokhoz, gyakorlati 

élethez köthető problémákhoz, ugyanakkor olyan feladatok legyenek, amelyek megmutatják 

azoknak az alapvető képességeknek a helyzetét, amelyek a többi tantárgy tanulása 

szempontjából is meghatározóak, ezért kiemelten fontos szerepet játszanak. 

A mérési eredmények azt is jelzik, hogy a tanulók jelentős része még mindig nem rendelkezik 

a tudás megszerzéséhez szükséges technikákkal, ezért e téren kiemelt figyelmet kell fordítani 

a szövegértés fejlesztésére.  

A feladatonkénti teljesítményeket vizsgálva kitűnik, hogy a tanulók főként az olyan 

feladatokban voltak kevésbé sikeresek, amelyekhez elengedhetetlen a folyamatos, rendszeres 

tanulás, gyakorlás, ami egyébként a mért műveltségterület jellegénél fogva az egyik kulcsa a 

sikeres haladásnak. 

A mindennapi életben és az iskolai tanulmányok szempontjából egyaránt lényeges, hogy a 

tanulók biztos számolási készséggel rendelkezzenek, hiszen ez a matematikát felhasználó 

tárgyak, valamint a mindennapi élet és természetesen a matematika további eredményes 

tanulása szempontjából pedig alapvető fontosságú. 

Általában a kimeneti mérések jobb eredményeket mutatnak.  Feltehetőleg azért, mivel a 

tanulók a nyári szünet alatt egyáltalán nem foglalkoznak a tanulással és kiesnek a rutinból, 

valamint sokat felejtenek.  

 



 81 

 
 

5. osztály mérési eredményei 

 

Az 5. osztály 9 tanulója átlagosan 14- 23 % között teljesített. A legjobb eredmény is épphogy 

eléri a közepes szintet. 1 tanuló nem írt bemeneti mérést egy másik pedig kimeneti mérést. 

 

 
 

6. osztály mérési eredményei 

 

A 6. osztály 14 tanulója átlagosan 30- 40 %-ra teljesített. A legjobb eredmény közepes 

eredményt mutat. Viszont ami nem jellemző a bemeneti méréseken átlagosan jobban 

teljesítettek a tanulók. 2 tanuló nem írt bemeneti mérést, egyikük később iratkozott át a mi 

iskolánkba. 
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7. osztály mérési eredményei 

 

Az 7. osztály 17 tanulója átlagosan 20-40 % között teljesített. A legjobb eredmény is csak 

elégséges szint. Egy tanuló nem írt se bemeneti, se kimeneti mérést, de ő felmentett a 

matematika tantárgy osztályozása alól. 1 pedig a bemeneti mérésen nem vett részt. 

 

 
 

8. osztály mérési eredményei 

 

A 8. osztály 14 tanulója átlagosan 15-40 %-ra teljesített. A legjobb eredmény elégséges 

eredményt mutat. 2 tanuló nem írt bemeneti mérést, közülük 1 felmentett a matematika 

tantárgy osztályzása alól. 
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A matematika fejlesztésére vonatkozó megállapítások: 

Matematikából az osztályok teljesítményének jelentősen különböző átlageredményei azt 

mutatják, hogy már a bemenetkor megfontolandó a felzárkóztatás, tematikus ismétlést szem 

előtt tartó tanítás. Az átlagtól való jelentős, elmaradás indokolja ezt, bizonyos tanulóknál. 

A mérés tanulságai alapján mindenekelőtt a tantervi szempontokra hívjuk fel a figyelmet. 

Szükségesnek látszik az általános iskolai tananyag, illetve a követelmények átgondolása, 

átszervezése, átütemezése a többség számára való megtaníthatóság, elsajátíthatóság szem 

pontjából.  

A pedagógiai programoknak már a kompetencia alapú tanterveket kell tartalmazniuk. Ezek 

alapján újra kell gondolni, és ki kell dolgozni az iskola kompetencia alapú tanmeneteit is 

matematikából. 

Az általános iskola ugyanis minden tanulónál megalapozza a továbbtanulási lehetőségeket és 

matematikai nevelés feltételeit. De vannak, akik minimális alapokkal sem rendelkeznek. A 

felmérés azt mutatta, hogy az általános iskolai matematikai oktatás egyre sikeresebben 

fejleszti a kombinatorikus gondolkodást, valamint megbízhatóan jó a tanulók teljesítménye a 

leíró statisztikai feladat megoldásában is. Úgy tűnik azonban, hogy ezzel párhuzamosan 

romlik a számolási készség, valamint a hozzárendelések és összefüggések készségszintű 

felismerése, alkalmazása. Az e témákban elért nyugtalanítóan gyenge eredmény viszont nem 

csak a matematikában lesz a továbbhaladás akadálya, hanem kudarcok sorozatát vetíti előre 

mindazon tantárgyakban, amelyek jelentősen támaszkodnak a matematikai előismeretekre. 

A nagy arányban megjelenő gyenge előképzettségű tanulók fejlesztése pedagógiai és 

szaktárgyi szempontból egyaránt állandó szaktanári jelenlétet, a diákok egyéni haladási 

tempóját figyelembe vevő differenciált munka biztosítását igényli. A gyenge munkafegyelmű, 

tanulásban alulmotivált diákok esetében a rendszeres visszajelzés, számonkérés 

elengedhetetlen. A kis egységekben megfogalmazott, így teljesíthető követelmények 

megadhatják a siker lehetőségét, az értelmes tanulás örömét.  

Komoly aggodalomra ad okot, például, hogy az alapvető számolási feladatokban a tanulók 

jelentős hányada sikertelen. Azt pedig külön ki kell emelnünk, hogy a társtudományokban 

leggyakrabban alkalmazott matematikai háttérismeretre, a százalékszámításra, az arány 

fogalmának és az elsőfokú egyenletek megoldásának ismeretére is nagy szükség van. 

Azokban az osztályokban, ahol az átlagától jelentősen gyengébb eredmények születtek, 

reálisan szembe kell nézni a helyzettel, és a matematikai nevelést ennek tudatában kell 

megtervezni. 

A mérést nehezítő tényezők áttekintése: 

E problémák, nehézségek áttekintése iránymutatást nyújthat ahhoz, hogy a pedagógusok 

kiválaszthassák azokat a területeket, mérőeszközöket és megoldásokat, amelyek segítségével 

tanulóink fejlődését, ezen keresztül munkájuk hatékonyságát nyomon követhetik. 

 
Tanulói heterogenitás: 

Iskolai teljesítményüket tekintve az osztályokban tanulók összetétele rendkívül heterogén 

lehet. A tanulási kudarcoknak leginkább kitett tanulókkal külön is foglalkozni kell, de a 

viszonylag jó tanulmányi eredményekkel rendelkező tanulók sikerességének elősegítését is ki 

kell tűzni célul. A pedagógiai segítségnyújtásának középpontjában a gyerekek, fiatalok egyéni 

szükségleteire való reagálás áll, ami nehezíti a mérőeszközök kiválasztását, hiszen (kis 

túlzással): ahány tanuló, annyi egyéni szükséglet jelenhet meg. 

Alulmotivált tanulók: 

További nehézséget jelenthet, hogy a tesztkitöltéseknek nincs tétje, így gyakran okoz 

problémát a tanulók motiválása annak érdekében, hogy komolyan vegyenek bármilyen 

mérést. Ráadásul azok a tanulók, akiknél a mérési szituációkhoz a múltban gyakran 
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kötődhettek kudarcélmények hamar feladják egy bonyolultnak tűnő feladatok megoldását. Bár 

a megfelelő előkészítés, az eredmények ismertetése vagy a pedagógusok és tanulók közötti 

bizalom mind a megoldás irányába vezet, ugyanakkor érdemes e körülménnyel is számolni. 
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A szövegértési kompetencia fejlesztését szolgáló mérési eredmények 

értékelése 
 

2018/2019-es tanévben 

 

Bemeneti mérés eredményei 

2018/2019. 

Magyar 
 

5. osztály 

 Név Elért Összesen % 

1. Bús András 1 27 3% 

2. Csáki Dóra 8 27 29% 

3. Dányi Brendon 5 27 18% 

4. Müller Mercedesz Klaudia 2 27 7% 

5. Radics Anasztázia Zsanett 4 27 14% 

6. Radics Elemér 6 27 22% 

7. Radics Zoltán 3 27 11% 

8. Vadász Dániel 13 27 48% 

9. Zvolenszki Noémi 13 27 48% 

 

6. osztály 

 Név Elért Összesen % 

1. Csónó Péter 6 27 22% 

2. Dányi Mercedesz Pálma 10 27 37% 

3. Fazekas Kristóf 18 27 66% 

4. Goda Rebeka 12 27 44% 

5. Kerekes Roland 11 27 40% 

6. Oláh Virág 12 27 44% 

7. Radics Bianka 10 27 37% 

8. Radics Norbert 7 27 25% 

9. Radics Petra 6 27 22% 

10. Szabó Máté 11 27 40% 

11. Turjánszki Koppány Áron 9 27 37% 

12. Vadászi Róbert Attila 13 27 48% 

13. Váradi Brendon 7 27 25% 
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7. osztály 

 Név Elért Összesen % 

1. Bús István 4 30 13% 

2. Dobos Bence István 9 30 30% 

3. Herman Virág 9 30 30% 

4. Hugya Barbara Martina 9 30 30% 

5. Jurák Dániel 4 30 13% 

6. Konyecsnyik Martin 6 30 20% 

7. Kovács Veronika 14 30 46% 

8. Kű Liza Flóra 18 30 60% 

9. Nagy Richárd 5 30 16% 

10. Oláh Barbara 9 30 30% 

11. Póti Dávid 4 30 13% 

12. Putnoki Elizabet Leila 18 30 60% 

13. Radics László 3 30 10% 

14. Radics Vivien 4 30 13% 

15. Szabó Evelin 16 30 53% 

16. Szilvási Boglárka 10 30 33% 

17. Varga Levente 3 30 10% 

 

8. osztály 

 Név Elért Összesen % 

1. Danó Roland 3 30 10% 

2. Ganyi Dávid 2 30 6% 

3. Helmeczi Bence 2 30 6% 

4. Kovács Attila 14 30 46% 

5. Lengyel Gréta 9 30 30% 

6. Müller Anasztázia 10 30 33% 

7. Németh Vilmos Márk 6 30 20% 

8. Oláh Melinda 4 30 13% 

9. Radics Vanessza 8 30 26% 

10. Szilvási Evelin 3 30 10% 

11. Szilvási Flórián 4 30 13% 

12. Takács Máté 9 30 30% 

13. Turjánszki Anna 8 30 26% 

14. Zvolenszki Milán 11 30 36% 
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Kimeneti mérés eredményei 

2018/2019. 

Magyar 
 

5. osztály 

 Név Elért Összesen % 

1. Bús András 2 27 7% 

2. Csáki Dóra 7 27 25% 

3. Dányi Brendon 7 27 25% 

4. Müller Mercedesz Klaudia 2 27 7% 

5. Radics Anasztázia Zsanett  27  

6. Radics Elemér 14 27 51% 

7. Radics Zoltán 8 27 29% 

8. Vadász Dániel 12 27 44% 

9. Zvolenszki Noémi 13 27 48% 

 

6. osztály 

 Név Elért Összesen % 

1. Csónó Péter 12 27 44% 

2. Dányi Mercedesz Pálma 11 27 40% 

3. Fazekas Kristóf 12 27 44% 

4. Goda Rebeka 8 27 29% 

5. Kerekes Roland 14 27 51% 

6. Oláh Virág 11 27 40% 

7. Radics Bianka 16 27 59% 

8. Radics Norbert 12 27 44% 

9. Radics Petra 11 27 40% 

10. Szabó Máté 19 27 70% 

11. Turjánszki Koppány Áron 10 27 37% 

12. Vadászi Róbert Attila  27  

13. Váradi Brendon 3 27 11% 

14. Matisz József 6 27 22% 
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7. osztály 

 Név Elért Összesen % 

1. Bús István 9 30 30% 

2. Dobos Bence István 7 30 23% 

3. Herman Virág 12 30 40% 

4. Hugya Barbara Martina 14 30 46% 

5. Jurák Dániel 8 30 26% 

6. Konyecsnyik Martin 5 30 16% 

7. Kovács Veronika 12 30 40% 

8. Kű Liza Flóra 16 30 53% 

9. Nagy Richárd 10 30 33% 

10. Oláh Barbara 10 30 33% 

11. Póti Dávid 2 30 6% 

12. Putnoki Elizabet Leila 15 30 50% 

13. Radics László 8 30 26% 

14. Radics Vivien  30  

15. Szabó Evelin 15 30 50% 

16. Szilvási Boglárka 8 30 26% 

17. Varga Levente 6 30 20% 

 

8. osztály 

 Név Elért Összesen % 

1. Ganyi Dávid 1 30 3% 

2. Danó Roland 1 30 3% 

3. Helmeczi Bence  30  

4. Kovács Attila 14 30 46% 

5. Lengyel Gréta 10 30 33% 

6. Müller Anasztázia 7 30 23% 

7. Németh Vilmos Márk  30  

8. Oláh Melinda 13 30 43% 

9. Radics Vanessza 7 30 23% 

10. Szilvási Evelin 8 30 26% 

11. Szilvási Flórián 5 30 16% 

12. Takács Máté 9 30 30% 

13. Turjánszki Anna 16 30 53% 

14. Zvolenszki Milán 13 30 43% 
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5. osztály 

Szeptember közepén 9 tanuló írta meg a bemeneti kompetencia mérést. Két fő érte el a 48%-

ot, közülük az egyik négy százalékot rontott év végére. 29-22% között két tanuló teljesített év 

elején, év végére ez a szám háromra emelkedett. Egy tanuló nem írt év végi mérést. Év elején 

3-18% között öt fő írt, év végén két fő írt 7 %-os mérést.  

Összességében négy tanuló javított, két fő rontott, két fő teljesítménye megmaradt. Dicséretes 

javulást két fő ért el, egyikük 22%-ról 51%-ra javított, a másik tanuló 11%-ról 22%-ra. 

Az osztályról tudni kell, hogy négy fő SNI. 

 

6. osztály 

Év elején 13 tanuló írt felmérőt. Egy fő 66%-os teljesítménnyel ekkor kiemelkedett, de sajnos 

év végére visszaesett 22 %-kal. Az ő esete tipikus példa arra, hogy végig tanulta az évet és év 

végére lefáradt. Öt fő teljesített 48-40% között, 3 fő 37%-ra, a minimum szint alatt, azaz 22-

25%-ra négy fő írta meg a szövegértést. Év végére javított hét tanuló. 30-22%-ra teljesített 3 

fő, 18-19% között két fő, 10-11% között két fő, az utóbbi adatok a minimum szint alatti 

eredményt mutatják. Egy fő teljesítménye egyforma az év eleivel, teljesítményén rontott 3 fő, 

akik 4-14-15%-os rontást értek el.  

 

7. osztály 

Bemeneti felmérést írt 17 fő, kimeneti mérést 16 fő. Egy fő év közben lemorzsolódott. Év 

elején 53%-os teljesítményt ért el egy fő, 60%-ot két fő. Ezzel szemben év végére 

mindhárman rontottak 3-7-10%-ot. 46%-ról 6 %-ot rontott egy fő. 30-33%-ot év elején öt fő 

teljesített, közülük 4 fő javított 3-16% között.  

Szint alatt teljesített év elején 8 fő, év végén 7 fő, mert egy fő kimaradt. 

Összességében 8 fő rontott, 8 fő javított. Sajnos ez a tendencia más tantárgyak tükrében is 

igazolt. Az osztály teljesítménye nem volt kiegyensúlyozott. 

 

8. osztály 

Osztálylétszám 14 fő. 

Év elején szint alatt 6-30% között 9 fő teljesített. 30-46%-os szinten 5 fő. Év végén szint alatt 

6 fő teljesített, 30-53% között szintén 6 fő. Év végére javított 6 fő, legkiemelkedőbben egy fő 

30%-al, egy fő 27%-al írt jobb feladatlapot. Négy fő teljesítménye romlott, 10-7-3-3%-al. 

Teljesítménye maradt 2 főnek 46% és 30%-os. 

 

Intézkedések a szövegértés fejlesztése érdekében 

A fejlesztési tervben az információ visszakeresést részesítettem előnyben. Legnagyobb 

fejlődést a feleletválasztós feladatokban sikerült elérnünk. A gyengébb képességű tanulóknál 

a nyílt végű rövid információk megtalálására fektettem hangsúlyt. 

A kapcsolatok és összefüggések megtalálását feleletválasztós módon sikerült a 

legeredményesebben teljesíteni. Ez elmondható a szövegek értelmezésére is. Az értelmezés 

területén még több gyakorlásra van szükség, ez bizonyult a legnehezebb feladatnak. A nyílt 

végű, hosszú válaszok mindenkinek nehézséget okoznak, még az információ visszakeresésben 

is. Legnehezebb feladatnak bizonyul a kapcsolatok és összefüggések, valamint az értelmezés 

nyílt végű, hosszú válaszadásban. 
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A Difer mérés részletes eredményei alapkészségenként 

A fejlesztés lehetőségei 

 

 

 
Írásmozgás-

koordináció 
Beszédhanghallás Relációszókincs 

Elemi számolási 

készség 

Név % pont Szint % pont Szint % pont Szint % pont Szint 

Bús L. 33 % kezdő 86 % befejező 58 % kezdő 62 % kezdő 

Bús M. 16 % előkészítő 86 % befejező 70 % haladó 50 % kezdő 

Danó K. 70 % befejező 66 % kezdő 62 % kezdő 67 % kezdő 

Dányi N. 29 % kezdő 93 % optimum 62 % kezdő 70 % haladó 

Lackó M.  41 % kezdő 100 % optimum 83 % befejező 91 % optimum 

Oláh H. 50 % haladó 78 % haladó 83 % befejező 51 % kezdő 

Setét B. 45 % kezdő 93 % optimum 75 % haladó 51 % kezdő 

Setét N.  4% előkészítő 93 % optimum 79 % haladó 44 % előkészítő 

osztály- 

átlag 36 %  87 %  71 %  61 %  

kisközségi 

átlag 
84 %  93 %  88 %  87 %  

 

 

 
Tapasztalati 

következtetés 

Tapasztalati 

összefüggés-megértés 

DIFER 

index 

Név % pont Szint % pont Szint  

Bús L. 18 % előkészítő 50 % haladó 51,2 % 

Bús M. 68 % haladó 56 % haladó 57,7 % 

Danó K. 18 % előkészítő 56 % haladó 56,5 % 

Dányi N. 68 % haladó 62 % haladó 64 % 

Lackó M.  50 % haladó 87 % optimum 75,3 % 

Oláh H. 56 % haladó 56 % haladó 62,3 % 

Setét B. 75 % befejező 62 % haladó 66,8 % 

Setét N.  12 % előkészítő 62 % haladó 49 % 

osztály- 

átlag 
46 %  61 %   

kisközségi 

átlag 
73 %  76 %   

 

Az ábra azt mutatja, hogy a diákok az alapképességek tekintetében eltérő fejlődési szinten 

vannak. Jól látható a tapasztalati következtetés, az elemi számolási készség és az íráskészség 

elmaradottsága.  

Az osztályban különösen fejletlenek a diákok a számkörök átlépésével kapcsolatos 

gyakorlathoz szükséges képességek területén. Illetve ugyanez mondható el a számolási 

készségek egyéb komponensei tekintetében is.  

A tapasztalati következtetések tekintetében a gyerekek jelentős hányada előkészítő vagy 

haladó szinten áll, tehát fejlesztésre szorulnak, hogy képesek legyenek megérteni a tanári 

utasításokat és a tankönyvek szövegeit és általánosan magát a tanítást is. 
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Tapasztalati összefüggések felismerésében a gyerekek fejlődése eltéréseket mutat. Az osztály 

átlaga jobb, mint a tapasztalati következtetésé, de még mindig elmarad az országos átlagtól. 

Mindkét területen csak 1-1 tanuló érte el a befejező vagy optimum szintet. 

Reláció szókincsük esetében az egész mintát tekintve szintén érdemes végiggondolni az olyan 

tevékenységek bevonását az oktató munkába, melyek elősegítik az alapképesség kialakulását, 

hiszen két diák kivételével mindenkinek szükséges a fejlesztés. A mese és feldolgozása, a 

relációk kiemelésére irányuló beszélgetéssel segíti a relációszókincs fejlesztését. 

A beszédhangok felismerése az egész osztály számára jól megoldott feladat volt. A tanulás 

ezen alapkészsége 2 tanulónál igényel pluszfejlesztést, így az írás és olvasás kognitív kritikus 

feltételei többségében megteremtődtek.  

 

A következő diagramok a tanulók egyéni fejlődésének a sorrendjét mutatják az átlagokhoz 

viszonyítva. 

Írásmozgás-koordináció:     Beszédhanghallás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relációszókincs:     Elemi számolási készség: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapasztalati összefüggés megértés:    Tapasztalati következtetés: 
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Az ábrákról leolvasható, hogy egyes tanulóink milyen szinten állnak az átlaghoz képest 

területenként. Megállapítható, hogy minden diák az átlag alatt van az írásmozgás-koordináció 

és a relációszókincs területén. A többi területen is csak 1-2 tanuló van az átlag felett. A 

legjobbnak mondható terület a beszédhanghallás, hiszen itt 3 tanuló elérte az átlagot, 1 tanuló 

pedig 100 %-os teljesítményt ért el. 
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Idegen nyelvi mérés 6. osztály 

2018/2019.tanév 

Kiértékelés 

14 fő az osztálylétszám, amiből 13 fő vett részt az Idegen nyelvi mérésben. Egy tanuló 

igazgatói határozattal mentesítve volt a teljes mérés alól. (Váradi Brendon) 

I. rész, 1-3.feladat: olvasott szöveg értése (Összpontszám 15 pont): 

100-86% (15-13 pont): 4 fő, ami a tanulók 30,76 %-a 

85-71% (12-11 pont): 5 fő, ami a tanulók 38,46 %-a 

70-51% (10-8 pont):  3fő, ami a tanulók 23,07 %-a 

50-31% (7-5 pont): 1 fő, ami a tanulók 7,69 %-a 

30-0% (4-0 pont): 0 fő 

 Az első feladatban (Melyik képről van szó?) rövid szövegekhez kellett a három képből 

kiválasztani, melyik illik a megadottakhoz. A feladat nem volt nehéz, viszont az nehezítette a 

tanulók dolgát, hogy az időjárás, az öltözködés, ill. az elöljárószók a későbbiekben kerülnek 

majd elsajátításra 7. és 8. évfolyamon.A második feladat (Kérdés-felelet) David Guettával 

készített interjú. Itt rendhagyó módon nem a választ, hanem a kérdéseket kellett a DJ 

válaszaihoz rendelni. Valószínű ez bezavarta a gyerekek egy részét. A tanulók ezt a feladatot 

ítélték a legnehezebbnek, és nehezen, vagy kevésbé helyesen oldották meg az interjút.A 

harmadik feladatban a hannoveri könyvtár tájékoztatóját olvashatták a diákok, majd a 

feleletválasztós válaszlehetőségek közül keresték a megfelelő megoldást. Elképzelhető, hogy 

sok esetben jól tippeltek a tanulók, ugyanis a könyvtár, mint témakör, és az elöljárószók még 

nem fordultak elő a tanmenet szerint. A szöveg hosszabb terjedelmű volt, de kérdésekkel 

bevezetett. Nehezíthette a tanulók dolgát a sok érdekes és változatos kifejezés, amivel még 

nem találkoztak, de összességében a gyerekek 70 %-a jól megbirkózott az olvasott szöveg 

értésével. A gyerekek kb. 23 %-a  a feladatok nehézségétől függően közepesen teljesített. Egy 

tanulónak okozott gondot az olvasott szöveg értése, aki a tanév folyamán érkezett hozzánk. Ő 

eredetileg angol nyelvet tanult, és még nem volt meg a kellő szókincse az olvasott szöveg 

értéséhez. 

II. rész, 1-3. feladat: hallott szöveg értése (Összpontszám 15 pont): 

100-86%: 9 fő, ami a tanulók  69,23 %-a 

85-71%: 2 fő, ami a tanulók 15,38 %-a 

70-51%: 2 fő, ami a tanulók 15,38 %-a 

50-31%: 0 fő 
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30-0%: 0 fő 

A hallott szöveg értése úgy tűnik, hogy nem jelentett nagy gondot a tanulóknak, hiszen a 

diákok majdnem 70 %-a remekül megoldotta ezeket a feladatokat. A további 30 %-nak sem 

voltak szarvashibái. Szerencsére a tankönyvcsaládunkban rengeteg hallásértési feladatot 

végzünk tanulóinkkal, ami előnyt jelent az idegen nyelvi mérés hallott szöveg értésének 

megoldásában. Ezért is lehetséges, hogy 50 % alatt nem teljesített senki, még az újonnan 

érkezett tanuló sem. Az 1. feladat képei sokat segítettek a megértésben. A második feladat 

kulcsszavainak felismerésével – a viszonyszók ismeretének a hiányától eltekintve – nem 

okozott problémát a megoldás a gyerekeknek. A hangpostafiók üzenetek megértésében sem 

voltak nagy hiányosságok. 

Összpontszám alapján (30 pont): 

100-86% (15-13 pont): 3 fő, ami a tanulók 23,07%-a 

85-71% (12-11 pont): 7 fő, ami a tanulók 53,84%-a 

70-51% (10-8 pont): 3 fő, ami a tanulók 23,07 %-a 

50-31% (7-5 pont): 0 fő 

30-0% (4-0 pont): 0 fő 

Az összpontszámokat tekintve Fazekas Kristóf, Kerekes Roland és Szabó Máté nyújtottak 

kiemelkedő teljesítményt, de a további 7 fő is jó eredményt ért el. Összességében mindnyájan 

jól teljesítettek, főleg a hallott szöveg értésénél, ami a tankönyvünk pozitívuma. Negatívuma 

pedig az, hogy nincs sok hosszabb terjedelmű szöveg, amit a tanulóknak tanórán fel kellene 

dolgozniuk, olvasniuk, vagy értelmezniük. Tankönyvcsaládunk a lassabb tempóban haladó 

diákoknak megfelelő, versenyre készülő diákjaim ettől többet igényelnek, ill. a tehetséges és 

jó nyelvérzékkel rendelkezők is, ezért nekik vagy általam összeállított, vagy autentikus 

szöveget viszek be óráimra. Nagyobb hangsúlyt kell fektetnem a szókincsgyakorlatokra, 

hosszabb terjedelmű szövegek feldolgozására az IKT és a könyvtár adta lehetőségek 

kiaknázásával. Még több érdekes, színes és változatos játékkal kell színesíteni óráimat, és a 

gyorsabb tempóban haladóknak több plusz feladattal kell készülnöm. Az eredményeket 

tekintve elégedett vagyok a hatodik osztály teljesítményével! 
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Idegen nyelvi mérés 8. osztály 

2018/2019.tanév 

Kiértékelés 

14 fő az osztálylétszám, amiből 13 fő vett részt az Idegen nyelvi mérésben. Egy tanuló a teljes 

mérésben nem vett részt, melyet orvosi igazolással alátámasztott. 

I. rész, 1-3.feladat: olvasott szöveg értése (Összpontszám 20 pont): 

100-86% (20-17 pont): 4 fő, ami a tanulók 30,76 %-a 

85-71% (16-14 pont): 5 fő, ami a tanulók 38,46 %-a 

70-51% (13-10 pont):  4 fő, ami a tanulók 30,76 %-a 

50-31% (9-6 pont): 0 fő 

30-0% (5-0 pont): 0 fő 

Az olvasott szöveg értése 3 feladatból állt, amiből az első az ún. „lyukas szöveg” kitöltése 

feleletválasztás alapján történt. Ennél a feladatnál kevés hibát ejtettek tanulóink. Mint ahogy 

az a 6.o. esetében is előfordult, itt is nehézséget jelentett a fordított interjú feladat. Sok 

esetben nem értették meg a diákok, hogy a válaszhoz melyik a helyes kérdés. Az is 

bonyolította a megoldást, hogy két kérdés sehová sem volt jó. Érdekes, hogy a hosszabb 

terjedelmű szöveg megértése nem jelentett akkora problémát. Itt kevés pontot veszítettek. 

Kijelenthető, hogy az olvasott szöveg értése a tanulók majdnem 70 %-nak nem jelentett 

problémát, 30 %-nak kisebb-nagyobb hibái voltak, azonban senki nem teljesített 50 % alatt, 

ami remek mutató! 

II. rész, 1-3. feladat: hallott szöveg értése (Összpontszám 20 pont): 

100-86%: 6 fő, ami a tanulók  46,15 %-a 

85-71%: 5 fő, ami a tanulók 38,46 %-a 

70-51%: 1 fő, ami a tanulók 7,69 %-a 

50-31%: 1 fő, ami a tanulók 7,69 %-a 

30-0%: 0 fő 

Örülök, hogy diákjaink a tankönyvcsaládunkban található hallott szöveg értésének 

köszönhetően ilyen ügyesen megoldották ezt a feladatot!  

A gyerekek több, mint 80 %-a oldotta meg helyesen, vagy kevés hibával ezt a feladatot, ami 

bizakodásra ad okot a jövőt illetően! Az első feladat egyáltalán nem jelentett problémát. A 

gyerekek megfelelően párosították a képeket a szabadidős tevékenységekhez. Valószínűleg a 

megfelelően elsajátított szókincs segített. Sok pontot veszítettek a 2. feladatnál, ugyanis a 

foglalkozásokkal csak érintőlegesen foglalkoztunk. A diákok csekély hányada birkózott meg 
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nehezebben az utolsó hallásértési feladattal, ahol globálisan kellett megérteniük a hírekben 

elhangzottakat, és azok alapján kihallani a kulcsszavakat.  

Összpontszám alapján (40 pont): 

100-86% (40-34 pont): 5 fő, ami a tanulók 38,46 %-a 

85-71% (33-28 pont): 5 fő, ami a tanulók 38,46 %-a 

70-51% (27-20 pont): 3 fő, ami a tanulók 23,07 %-a 

50-31% (19-12 pont): 0 fő 

30-0% (11-0 pont): 0 fő 

Szerencsére sok olyan feladatot oldunk meg, ami ún. „lyukas szöveg”.  Törekszem arra, hogy 

a kulcsszavakat felismerjék. Igyekszem megfelelő tanulási stratégiákkal, módszerekkel 

megismertetni a diákokat, hogy minél eredményesebb legyen a közös munka. Úgy gondolom, 

ez meghozta gyümölcsét, mert a mérésben részt vevő tanulók majdnem 80 %-a kiválóan, vagy 

jól teljesített. Elenyésző azon tanulók száma, akik kevésbé értették meg a feladatokat, 

mindösszesen 3 fő, akiknek egyébként is nehézségük van a német nyelv tanulásával. A 

jövőben minden évfolyamon nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fordított interjú feladatra, 

hiszen ez a típusfeladat bizonyult a legnehezebbnek a tanulók körében. 

Örülök, hogy a tanulóink 8. évfolyam végére jól megalapozott szókinccsel, és nyelvtannal 

rendelkeznek, ami segíti őket további idegen nyelvtanulásukban. Kiemelném Zvolenszki 

Milán 97 %-os teljesítményét, de Kovács Attila, Oláh Melinda és Radics Vanessza is hozták a 

90 % körüli eredményt, de többen 85 %-ot hoztak. 
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Beszámoló a NETFIT mérésről 

 

A NETFIT mérést a 2018/2019-es tanév második félévében végeztem el a Legyesbényei felső 

tagozatos diákok körében. A mérést megelőzte ősszel egy felkészülési időszak, ahol 

igyekeztem kiszűrni, hogy a tanulóknak mely képességeit kell fejleszteni a sikeres mérés 

érdekében.  

Két terület volt, amely egységesen jelentett nehézséget a diákok számára. Az egyik az 

ütemezett fekvőtámasz teszt volt, viszont a tavalyi tendenciához képest itt javulást láttam, a 

másik pedig az állóképességi feladat. Mivel ezzel hamar szembesültem, igyekeztem az óra 

anyagán felül minden alkalommal erő-illetve állóképesség növelő gyakorlatokat végeztetni 

velük.  

Ezt a problémát sikeresen megoldottuk, ugyanis a tanulók mindegyike sikerrel vette ezt az 

akadályt.  

A fiúk számára okozott még egy kis nehézséget a hajlékonysági teszt, ugyanakkor azok között 

a diákok között, akiket tavaly is mértem ez javult,és ezt is képesek voltak mindannyian 

teljesíteni.  

A vázizomzat fittségi profil (ütemezett hasizom teszt, törzsemelés teszt) volt az, amely 

mindegyik diák kedvence volt, valószínűleg azért, mert nagy hangsúlyt fektettem egész évben 

a törzsizomzat erősítésére. Rengeteg has-és hátizom erősítő gyakorlatot végeztettem a 

diákokkal, mert úgy gondolom, hogy fejlődő korban nagyon fontos ezen izmok fejlesztése.  

Emellett a kézi szorítóerő mérés eredményei is különösen jól sikerültek a diákok körében, 

meglepő módon rengeteg lány eredménye is messze jobb volt az átlagnál.  

A helyből távolugrást átlagosnak értékelném. 

A testmagasság, testsúly, valamint a testzsír százalék a legtöbb diák esetében a koruknak 

megfelelő, persze vannak kivételek, de úgy vélem, hogy a túlsúly, vagy a csekélyebb súly sem 

gátolta a diákokat a mozgásban, ugyanis a mindennapos testnevelés miatt a koruknak 

megfelelő feladatokat képesek elvégezni.  

A Netfit felmérés úgy gondolom, hogy minden tanuló képességéhez mérten jól sikerült. 

Felmentett tanulóm nem volt, egyébként mindenki teljesítette a minimum szintet, és rengeteg 

diák túlteljesítette az év eleji önmagát.  
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A napközis tanulók száma a félév végén 45 fő. Továbbra is két csoport működik. 

A gyereklétszám csökkenése szociális és társadalmi probléma, még mindig nem állt meg. A 

kistelepülések a munkahelyhiány miatt hátrányos helyzetben vannak. Sajnos jellemző az 

elvándorlás, kellő egzisztencia hiányában csökken a gyermekvállalási kedv, ezáltal 

rohamosan csökken a születések száma is. 

Az ötödik tanévünket kezdtük összevonással. Az idén az 1-4. és a 2-3. osztályok lettek 

összevonva.  

Fontosnak tartom az alsó tagozatban az alaptudás, alapkészségek minél jobb, alaposabb 

elsajátítását.  

A PISA-teszt eredményei és a kompetenciamérések adatai alapján levonható az a 

következtetés, miszerint biztos írás-, olvasás- és számolástudás, valamint gondolkodási 

képesség hatékony elsajátíttatása nélkül nem beszélhetünk kompetencialapú oktatásról. 

Intézményünkben ezen az elven alapuló gyakorlatot kell tovább erősítenünk. 

 

2. A mulasztások számának alakulása 

Osztály Mulasztott napok száma Ebből igazolatlan 1 főre eső átlag 

1. 84 2 9,33 

2. 87 1 12,42 

3. 133 13 14,77 

4. 24 - 6,00 

5. 160 36 17,77 

6. 165 2 11,80 

7. 332 11 19,52 

8. 275 12 19,64 

Összesen: 1260 nap 77 nap 15,18 nap 

 

Összehasonlítva a mulasztott napok számát az előző tanévvel (1026 nap), 234 nappal való 

növekedés mutatható ki. Mulasztási arányunk romlott az előző évhez képest. Az igazolatlan 

mulasztások száma 77 nap, ami 15 nappal nőtt a múlt évhez képest. Az igazolatlan 

mulasztások átlaga 0,92 nap/fő, az előző esztendőnél 0,01 nap/fővel kevesebb. Az 1 főre eső 

mulasztás 15,18 nap, ami 3,11 nappal való növekedést mutat. 

A legtöbb mulasztott nap a 7. osztályban 332 nap, a legkevesebb a 4. osztályban 24 nap. Az 1 

főre eső mulasztási átlag 19,64 nap a 8. osztályban a legmagasabb, a 4. osztályban 6,00 nap a 
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legalacsonyabb. A legtöbb igazolatlan mulasztás 36 nappal az 5. osztályban volt, nem volt 

igazolatlan mulasztás a 4. osztályban. 

Az elkövetkezendő időszakban tovább kell növelni a családlátogatások számát, és újra 

lehetőséget kell teremtünk az összehangolt elbeszélgetéseknek. 

A következő évben is kiemelt feladat a mulasztások további csökkentése. 

 

3. A bukások számának alakulása 

Osztály Tanulók száma elégtelen osztályzatot 

kapott 

Mennyiség % 

1. Szöveges értékelés - 

2. - - 

3. 1 11,11 

4. - - 

5. - - 

6. - - 

7. 1 5,88 

8. 1 7,14 

Összesen 3 4,05 (ebben az adatban 

az 1. o. nem szerepel) 

 

A bukott tanulók száma 3 fő, ami csökkent az elmúlt évhez képest. Ez a figyelembe vehető 

létszám 4,05%-a. 

1 tantárgyból bukott: 2 tanuló – az érintett tanulók 2,70%-a. 

2 vagy több tantárgyból bukott: 1 tanuló - az érintett tanulók 1,35%-a. 

A legtöbb bukott tanuló a  3. osztályban volt, itt 1 tanuló bukott, az osztály 11,11%-a, illetve 

az 7-8. osztályokban 1-1 tanuló bukott meg, ez az osztályok 5,88 és 7,14%-a. Nem volt bukás 

a 2., 4., 5. és 6. osztályokban. 

A bukott tanulók között van olyan tanuló, aki több tárgyból is megbukott, de javítóvizsgát 

tehet. Mivel nem számíthatunk sem rájuk, sem a szüleikre, ezért a következő évben elsődleges 

feladatunk egy olyan motivációs, tanulási stratégia kialakítása, mellyel felzárkóztathatjuk 

őket. 

Összességében a bukott tanulók aránya 1,07%-kal csökkent. A tanuláshoz való hozzáállás, 

órákra való készülés, a házi feladatok megoldása a mindennapok kapcsán lehangoló képet ad. 



 100 

Nagyon-nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem lehet ki- vagy visszazökkenteni néhány 

gyereket a tanulás rendes útjára. Ez a probléma évek óta kísér és nyomaszt bennünket. Ezeken 

túlmenően a tanulási nehézséggel küzdők és sajátos nevelési igényű diákok száma növekszik. 

Szoros összefüggés van a gyenge szülői jelenlét, tanulói motiválatlanság, valamint a gyenge 

képességek megléte és a tanulmányi eredmények között. Az órákra való készülés, a házi 

feladatok megoldása, az órai aktivitás javítása közös intézményi cél és feladat. A következő 

tanévtől motivációs munkacsoportnak kell javítani a tanulási kedvet a gyerekeknél. 

 

4. Tantárgyankénti bukások 

Tantárgy Tanulók száma 

Matematika 3 

Magyar nyelv 1 

Magyar irodalom 1 

 

Nőtt a tantárgyankénti bukások száma (1-ről 3-ra), és összetételében csökkent a bukottak 

száma a tantárgyakon belül. A legtöbb tanuló matematikából bukott; összesen 3 tanuló, ez a 

tanulók 4,16%-a, illetve magyar nyelvből 1 tanuló, ez a tanulók 1,35%-a, magyar irodalomból 

1 tanuló, ez a tanulók 1,35%-a. Nem volt az idén bukás a többi tantárgyból, ami örvendetes 

tény. 

 

5. A tanulók magatartása és szorgalma 

5.1. A tanulók magatartása 

Értékelés Tanulók száma % 

Példás 41 49,39 

Jó 23 27,71 

Változó 12 14,45 

Rossz 5 6,02 

 

A számok alapján csökkent a példás magatartású tanulók aránya 2,37%-kal. Nőtt a jó 

magatartásúaké 3,01%-kal. A változó magatartású tanulók aránya 0,84%-kal csökkent, a rossz 

magatartású tanulók aránya 2,21%-kal csökkent. 

A legtöbb példás magatartású tanuló a 7. osztályban van (10 fő), a legtöbb rossz magatartású 

tanuló a 8. osztályban (3 fő)! 
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A számok azt bizonyítják, hogy a jó magatartásúak száma nőtt, a példás, változó és rossz 

magatartásúak száma hasonló arányban csökkent. 

 

5.2. A tanulók szorgalma 

Értékelés Tanulók száma % 

Példás 18 21,68 

Jó 31 37,37 

Változó 29 34,93 

Hanyag 3 3,61 

 

Csökkent a példás szorgalmú tanulók aránya 10,08%-kal (!), de nőtt a jó szorgalmú tanulók 

aránya 15,02%-kal (!). Nőtt a változó szorgalmúak aránya 1,99%-kal és csökkent a hanyag 

szorgalmúak aránya 9,33%-kal.  

Az elkövetkező évek legfontosabb feladatai a tanulói motiváltság további erősítése, a tanulási 

technikák alaposabb elsajátítása. Beszámolóm végén kérem a kollégákat, hogy 

tapasztalataikkal egészítsék ki az elhangzottakat! 

Munkájukat megköszönve kívánok jó pihenést és feltöltődést a nyárra, valamint jókedvet, 

egészséget, türelmet és erőt a következő esztendőhöz! 

 


