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I. STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV TERVEZÉS  
 

 Munkatervünkben olyan célokat fogalmaztunk meg, melyek megvalósítása reálisnak 

tűnt. Ennek ellenére voltak olyan programjaink a nevelés területén, amelyeket nem tudtunk 

teljesíteni. (Ezek száma elenyésző!)  

 Kiemelt célunkat – a nevelési feladatok és az eszközjellegű tennivalók összhangja – 

megvalósítottuk.  

 

1. Helyzetelemzés 
 

 Iskolánk a KLIK fenntartásában, az önkormányzat működtetésével teljesítette nevelő-

oktató feladatát 2016. december 30-ig. Ezt követen a működtetés is átkerült az államhoz, az 

Észak-Pesti Tankerület vezetésével. 

 

2. Tárgyi feltételek, beruházások, beszerzések 
  

Noha az idei évünk az anyagiakat tekintve jobb volt, az azt megelőzőeknél, jelentős 

hiányok mutatkoznak a tárgyi feltételek terén. Elhasználódtak, tönkrementek, elkoptak, vagy 

elvitték őket (GMK). Legnagyobb probléma a számítógép állományunkban mutatkozik. Az 

eltel évek alatt nem volt lehetőség az amortizált, használhatatlanná vált számítástechnikai 

eszközpark felújítására, cseréjére. 

Szeptemberben és decemberben tanulói padokat, székeket kaptunk a tankerület 

jóvoltából, így 4 tanteremben sikerült a régi, ütött-kopott székeket, asztalokat kicserélni. 

A havi ellátmány inkább a dekorációs tevékenység fedezésére volt elegendő, abból 

nagyobb volumenű eszközöket nem tudtunk vásárolni.  

Az első félévben szakmai anyag beszerzésére a munkaközösségek összesen 270 000 

Ft-ot kaptak. A keretet minden munkaközösség saját belátása szerint használta fel. Főként 

irodaszerek kerültek ekkor beszerzésre. Ezen felül lehetőségünk volt  decemberben 2 000 000 

Ft értékben oktatási és tárgyi eszközöket: CD-s magnókat, könyveket, táblákat, oktató DVD-

ket, transzparenseket vásárolni. Tehát ha lassan is, de ismét beindult az eszközellátottság 

megújítása. 

 

3. Karbantartás 

 
 Az iskolában, ebben a tanévben csak a legszükségesebb karbantartások – 

hibaelhárítások történtek.  

 torna- és osztálytermi padok javítása, hegesztése 

 csaptelep cserék 

 mosdó lefolyórendszerének javítása 

 beázás utáni hibaelhárítás (csövek cseréje, WC tartályok javítása) 

 faház – fűtési rendszer javítása, csapóajtó kialakítása a mennyezeten 

 fűtéshiba elhárítása 

 szekrényajtók javítása 

 műfüves pálya – hálójavítás 

 szellőzőrendszer, udvari játékok kisjavítása 

 ajtózárak cseréje, zsanérozás 

  

Egy tanterem részleges festése történt a szülők bevonásával. 
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4. A működtetés támogatói 

 
(A rendelkezésünkre álló adatok a 2017. január 1. május 31. közötti időszakra vonatkoznak!) 

 

Észak-Pesti Tankerületi Központ 

Kiadások az iskola működése érdekében Összeg Ft-ban 

Szakmai anyagok beszerzése 89.000 

Üzemeltetési anyagok 150.000 

Készletbeszerzés (karbantartás, tisztítószer) 661.000 

Kommunikációs és informatikai szolgáltatások 171.000 

Közüzemi díjak 8.600.000 

Kisjavítások, karbantartás, tűz- és balesetvédelmi 

szolgáltatás 

101.000 

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 

(tanuszoda, foglalkozás egészségügy) 

376.000 

Szemétszállítás 283.000 

Posta 47.000 

Épületőrzés  1.688.000 

Rovarirtás 88.000 

Kiküldetések (vidéki lakóhellyel rendelkezők 

útiköltsége)  

13.000 

Egyéb dologi kiadások 1.876.000 

Összesen: 14.143.000 

 
Az adatok az egész tanévre vonatkoznak. 

 

Hartyán Alapítvány az Iskoláért 

Kiadások az iskola működése érdekében Összeg Ft-ban 

német könyvek 18.180 

művészeti tevékenység 38.100 

október 6-i koszorúzás (Kiss E. emléktábla) 2.000 

mikrofon 2.690 

színházjegy 7.620 

továbbképzés 8.000 

átalakító 3.380 

tankönyvek 9.190 

„Javítok az átlagomon” pályázat jutalmai 62.100 

Libri ajándékkártya 17.000 

Művészeti kiállítás - iskolai rendezvény 5.000 

honlap karbantartás 148.400 

osztálykirándulások támogatása 62.000 

fénymásoló üzemeltetése 112.697 

„Év osztálya” 116.000 

tábori támogatás 14.900 

Összesen: 627.257 
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Az adatok az egész tanévre vonatkoznak. 

 

Szülői munkaközösség támogatása 

Kiadások az iskola működése érdekében Összeg Ft-ban 

Papírvásárlás 171.450 

Kábelek 21.450 

Adománygyűjtés 12.560 

Hartyán torta 7.585 

Fénymásoló üzemeltetése 213.800 

Összesen: 426.845 
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II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 
 

Engedélyezett létszámunk ebben a tanévben:  

 pedagógus:    69 fő  

- ebből a tanév végén betöltött: 61  

- üres állás:      8 

 pedagógiai munkát segítő:    6 fő 

- ebből a tanév végén betöltött:   5  

- üres állás:      1 

 

1. Az intézményvezetés szerkezete 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Intézményvezető 

(intézményvezető) 

Intézményvezető-helyettes Intézményvezető-helyettes 

(általános int.vez.helyettes) 

 

Alsó tagozat 

1-8. évf. napközi 

Felső 

tagozat:felsős 

mközk.,fejlesztőped. 

Karbantartó Pedagógiai 

munkát segítő: 

könyvtáros, pedagógiai 

asszisztens 

Pszichológus Ügyviteli dolgozó: 

iskolatitkár 
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A kibővített iskolavezetőség tagjai: 

 intézményvezető 

 intézményvezető-helyettesek 

 közalkalmazotti tanács elnöke 

 munkaközösség-vezetők 

 évfolyamvezetők  

Értekezleteinket a hónap utolsó hétfőjén tartottuk, ahol megbeszéltük: az eltelt hónap 

eseményeinek ismertetése, értékelése, a következő hónap feladatainak, felelőseinek kijelölése. 

 

2. Tartósan távol lévők  
  

GYES-en, GYED-en van 5 fő:  F. K. – részállásban GYES mellett órát vállalt 

      L. Zs. 

      N. E. 

      M. Á. 

      Cs. B. (II. félévtől) 

 

Fizetés nélküli szabadságon van:  K. R. 

 

Helyettesítésüket határozott időre szóló kinevezéssel lehetne ellátni, de ezt egyik esetben sem 

tudtuk megvalósítani. 

 

3. Új pedagógusok, közalkalmazottak 
 

 A nyáron távozó pedagógusok (4 fő) helyére, vagy az üres álláshelyekre a következő 

pedagógusokat vettük fel: 

H. A., M. O., M. J., T.E. E..  

 A több éves szakmai tapasztalattal rendelkezők mellett van egy gyakornok is az újak 

között. Mindannyian igyekeztek beilleszkedni a tantestületbe. Van köztük olyan is, aki rögtön 

osztályfőnöki feladatot is kapott.  

 Óralátogatásaink során azt tapasztaltuk, hogy maximálisan igyekeznek megfelelni az 

iskolai, tanulói és szülői elvárásoknak.  

Tanév közben távozott: Gy. K., N. A., Sz. Zs.. Helyüket pályázati úton a következő 

kollégák foglalták el: J. J., S. T..  

Utóbbi kollégánk nagyon gyorsan beilleszkedett a tantestületbe és a munkaközösségbe 

egyaránt. Az első pillanattól nehéz dolga volt, mert a szülők és tanítványok ragaszkodtak a 

távozó pedagógushoz, s ez irányú véleményüket ki is nyilvánították. Nyílt órák megtartásával, 

következetes óravezetéssel bebizonyította pedagógiai rátermettségét. Most már elmondható, 

hogy mindenki megelégedésére végzi munkáját. 

J. J. beilleszkedését megkönnyítették közvetlen kollégái. Sok segítséget kapott a 

munkaközösség-vezetőtől és K.-Sz. I-től.   

Sz. B-t a tankerület helyezte március 20-tól intézményünkhöz. Nem könnyített a 

helyzetünkön, gondjaink szaporodtak ittlétével.  

2017. január 1-től a Klebelsberg Központ átvette az intézmény működtetését is, ezért a 

technikai dolgozók (10 fő) is iskolánk állományába kerültek. Ezen a területen is akadtak 

nehézségek. Átkerülésüktől emberhiánnyal küzdünk, másfél takarítóval volt kevesebb a 

kelleténél március közepéig. A GMK állományából csupán egy karbantartó került át. Nincs 
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közmunkás sem, akik besegítettek a rendezvények alkalmával, de nagy gondot okoz a kertész 

hiánya is. Ez – sajnos – meglátszik kertünk állapotán! 

 

4. Üres álláshelyek  
 

 A tartósan távol lévők helyét nem tudtuk betölteni határozott idejű helyettesekkel, 

ezért egész tanévben hiányzott egy angol, egy matematika, egy testnevelés és egy tanító 

pedagógus. Ezen kívül alsó tagozaton még négy pedagógus hiányát kellett megoldanunk belső 

helyettesítéssel. Ennek a következménye a magas lekötött óra, illetve a korrepetálások, 

szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások hiánya. 

 

5. Eseti és tartós helyettesítések 
 

 A tanévet a már korábban említett pedagógushiánnyal vittük végig.  

A pedagógusok nagyon sokat helyettesítettek, főleg azok, akiknek kevesebb óraszáma volt.  

A törvény előírásai eléggé megnehezítik a túlórák kifizetését, mert az elrendelt helyettesítést, 

azt a bizonyos 30 órát teljesíteni kell, ezen felül a 26 óra fölötti rész az, ami beszámítható. Az 

sem kedvez a túlóra kifizetésnek, hogy egy alkalmon akár 3 óra is értendő.  

A legtöbbet helyettesítö pedagógusok: 

 S. E.   85 óra 

 H. Sz. I.  85 óra 

 N. Sz. É.  77 óra 

 H. Al.   75 óra 

 U. V. A.  67 óra 

 N. J.   65 óra 

 J. R. G.  60 óra 

 P. S. A.  60 óra 

   

6.  Továbbképzéseken való részvétel 
 

Név 
Továbbképzést 

szervező intézmény 

Továbbképzés 

tematikája 
Idő 

B. M. 

Raabe Kiadó 

Tanulási és 

magatartási zavarok 

felismerése, kezelése 

serdülő korban 

30 óra 

F.K. 

M. O. 

M.M. 

Sz.M. 

K-Sz.I. 

K. K. 
Apor Vilmos 

Katolikus Főiskola 

Részismereti képzés 

Informatika 

műveltségterület 

1 év 

P. S. A. Vizuális 

Mesterpedagógus 

Műhely  

9. műhelymunkája 

Magyar Rajztanárok 

Országos Egyesülete 
5 óra 
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Név 
Továbbképzést 

szervező intézmény 

Továbbképzés 

tematikája 
Idő 

N.O. I. Kortárs 

gyermekirodalom 

megjelenése az alsó 

tagozatos oktató-

nevelő munkában 

OFI 30 óra 

Á. V. Pénzügyi 

alapismeretek 

tanítása felső 

tagozaton 

Educatio 30 óra 
B.B. 

H. Sz. I. 

M. J. 
Gyermekjóga-oktató Jóga Stúdió 

110 óra 

(folyamatban) 

B.B. E. 

Katalizátor 

Pedagógusképző 

Központ 

Játékra fel! 60 óra 

K.M. 

Pedagógiai 

kompetenciák a 

tanítói/tanári munka 

gyakorlatában 

Neteducatio 30 óra 

K. T. Hueber-Konferencia Hueber-Verlag 5 óra 

C. M.J. 
Pedagógusok 

felkészítése 

minősítésre 

OH 10 óra 
R.Sz.E. 

V.-M. Zs. 

G. Zs. 

D. I. Közoktatásvezetö   BME  

G.G. 

Szivacskézilabda 
Magyar Diáksport 

Szövetség 
30 óra 

Jobbagy féltekés 

rajzolás 
Jar Art Kft. 40 óra 

U. V. A. Szivacskézilabda 
Magyar Diáksport 

Szövetség 
30 óra 

Á.V. Az együttérzésen 

alapuló 

kommunikáció az 

iskolában 

III. kerületi Óvoda, 

Ált. Isk, Egységes 

Gyógypedagógiai 

Módszertani Int. 

20 óra 

 

Három év óta ez volt az első, hogy a fenntartó hozzájárult a továbbképzésekhez anyagilag is. 

Így vehettek részt a pedagógusok olyan tanfolyamokon, diplomamegújító képzésben, ami az 

érdeklődésnek, illetve az iskola érdekeinek megfelelt. 

Köszönet ezért az új tankerületi vezetőségnek!   
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III. A NEVELÖ – OKTATÓ MUNKA ÉRTÉKELÉSE  
 

1. Általános helyzetkép  
 

 Intézményünkben az idei tanévtől mind a 8 évfolyamon az új NAT szerint tanítunk.  

 Specialitásainknak megfelelően az új NAT alapján: 

 az ’a’ osztályokban angol nyelvet oktatunk emelt óraszámban 

 a ’b’ osztályban a művészeti tantárgyakra fordítottunk nagyobb hangsúlyt 

 a ’c’ osztályban a természettudományos tantárgyak kaptak kiemelt szerepet 

 az ’n’ osztályainkban pedig a német nemzetiségi oktatás folyik. 

 

Ezekben az osztályokban nem volt ritka a 7. óra sem. Az órarend összeállításánál 

figyeltünk arra, hogy a későbbi órák ne „tanulósak” legyenek. 1-2. évfolyamon beiktattunk 

egy ebédelő sávot, ami az étkezésen túl egy kis pihenésre is lehetőséget adott diákjainknak.  

 Az SNI-s tanulókkal utazó gyógypedagógusok, a BTM-esekkel pedig az iskola 

fejlesztő pedagógusai foglalkoztak. 

 A magas óraszámok és a pedagógus hiány miatt a tehetséges tanítványainkkal való 

foglalkozásra kevés idő jutott, ez szinte csak az órai differenciálásban valósult meg. 

 

2. A tanév céljainak megvalósítása 
 

 Az idei tanév nevelő – oktató munkájának céljait és feladatit a következőkben 

határoztuk meg munkatervünkben: 

 

2.1 Általános célok megvalósítása 

 

 Kiemelt célok: 

 

 egységes, a házirendben megfogalmazott viselkedési normák következetes betartatása 

minden pedagógus számára 

Még mindig nem vagyunk elég következetesek a házirend betartásának számonkérésében! 

Van, aki nem kéri számon a mobiltelefonok kikapcsolását. a verbális agresszió 

visszaszorítása, helyes viselkedési minták közvetítése 

A verbális kifejezésmódjuk tanítványainknak még mindig erősen kifogásolható. Ha csak a 

szünetekre gondolok, elszomorító! A vulgáris kifejezések, a hangerő nem azt tükrözik, hogy 

ezen a területen léptünk előre! Ezt a kitűzött célunkat tehát nem valósítottuk meg. 

 egységes követelményrendszer betartása és betartatása (házirend, magatartás füzet, 

ellenőrző beírásai, témazárók százalékos értékelése, minimum havi egy érdemjegy, 

minimumszint dolgozatok teljesítése 90 % felett) szükség szerint a szülők személyes és 

írásbeli tájékoztatása, 

 közösségformálás – tanórán kívüli szabadidős programok szervezésével, 

Az idei tanévben a következő helyszíneken jártak tanítványaink erdei-, művészeti-, nyelvi 

tábor keretén belül: Aggtelek, Bernecebaráti, Bér, Sástó, Szarvas, Szőce, Újhartyán, 

Vértesboglár. Kirándulás keretén belül megismerkedhettek hazánk nevezetes tájegységeivel, 

városaival. Jártunk Balatonedericsen az Afrika Múzeumban, a Budakeszi Vadasparkban, 

Esztergomban, Komáromban, Szentendrén, Tordason, a Velencei tónál, és Visegrádon. Azok 

a programok, amelyeket az osztályfőnökök szerveztek a diákoknak, mind a közösségépítést 
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szolgálták. A visszajelzésekből azt szűrhetjük le, hogy egyetlen osztály sem hozott szégyent 

viselkedése miatt iskolánkra. (Kár, hogy ezt az iskolai mindennapokban nem tapasztaljuk!) 

Köszönet azoknak a kollégáknak, akik idejüket, energiájukat feláldozva, ellenszolgáltatás 

nélkül elvitték tanítványaikat ezekre a több napos programokra! 

 tanév eleji balesetvédelmi tájékoztatás minden tanuló számára 

A szeptember eleji órákon – tantárgyhoz kapcsolódóan – megtörténtek, ennek is 

köszönhetően idén 6 iskolai balesetünk volt, ebből 4 kartörés és 2 ujjtörés.  

 a helyi tanterv és a pedagógiai programunk alapján az új tanmenetek elkészítése, 

kiegészítése, figyelembe véve a cselekvési tervünkben meghatározott osztályonkénti 

profilok specialitásait, figyelmet fordítva évfolyamonként az SNI-s és BTM-es illetve a 

tehetséges tanulókra,  

A tanmenetekben szerepel a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás. A 

cselekvési tervben megfogalmazott feladatainknak csupán töredék részét tudtuk 

megvalósítani, a pedagógusok leterheltsége miatt.  

 4. és 8. évfolyamon az új NAT bevezetése, 

Zökkenőmentesen megtörtént. 

 a színvonalas pedagógiai munka megtartása, az alaptevékenységek hatékony 

fejlesztése, a differenciált oktatás minél magasabb színvonalú megvalósítása, a 

különleges figyelmet igénylő tanulók optimális fejlesztési szintjének biztosítása 

A színvonalat igyekeztünk megtartani. Ez – sajnos – nem minden kollégára igaz. Az a 

pedagógus, aki fegyelmezési gondokkal küzd, nem biztos, hogy magas szintű szakmai munkát 

tud végezni. Ehhez jön még a leterheltség is, ami nagymértékben rányomta bélyegét a 

minőségre. Ha csak a helyettesített órák számát vesszük, már megvan az indok arra, hogy 

miért nem voltunk maximálisan hatékonyak minden megtartott órán. A magas színvonal 

elérésére való törekvésünket a következő adatokkal támasztom alá:  

 az újként érkező kollégák közül kiemelkedő teljesítményt nyújtott: H. A., M. O., S. T. 

 az országos versenyeken elért előkelő helyezések a következő kollégáknak 

köszönhető: B. Sz. M., K. K., K-Sz. I., K. T., P. S. A.  

A leterheltséget igyekeztem enyhíteni azzal, hogy – élve az intézményvezető döntési jogával 

– nem kellett mind a 32 órát az iskolában letöltenetek. 

Beszámolók tanulsága szerint az alaptevékenységek fejlesztésébe igyekeztek a pedagógusok 

bevonni egyre többen és egyre többször az IKT eszközöket.  

A differenciált óravezetés egyre több tanórában megjelenik, bízom abban, hogy a 

hatékonysága hamarosan mérhetővé is válik! 

A különleges figyelmet igénylő tanulók esetében – főként – a tehetségeseknél idén nagy 

lemaradásunk van. Ennek oka a kevés szakköri óra. Az SNI-s BTM-es tanulók ellátása jobb 

helyzetben van, hiszen utazó gyógypedagógusok és saját fejlesztőink is foglalkoztak velük a 

tanítói, tanári korrepetálások mellett, bár tudjuk, hogy ez sem volt teljesen elegendő. Itt kell 

kiemelni azt a két kollégát, akik saját szabadidejükben készítették fel a nyolcadikosokat a 

felvételire: F. B. D., K.-Sz.I. Ez mondható el K. K-ól is, aki a kisebbeket készítette fel a 

versenyekre.  

 a szülőkkel és a társintézményekkel való rendszeres, hatékony kapcsolattartás 

megtartása, biztosítása  

A szülőkkel való kapcsolattartás – véleményük szerint – még mindig nem megfelelő! A 

honalapunk állapotát, naprakészségét – gyakran joggal – kifogásolják. Szerintük nem kapnak 

időben és megfelelő tájékoztatást a különböző eseményekről. Kifogásolták azt is, hogy az 

erdei táborokkal kapcsolatban nem tudták, hogy mikor indulnak, mikor érkeznek. Ezt valóban 

nem tettük fel a honlapra, de az osztályfőnökök az üzenőn keresztül megtették ezt.  
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Az SZMK elnök idén is megszervezte - több szülőtársával együtt – a szülők-nevelők bálját, a 

Hartyán tortáját és a decemberi jótékonysági ruhaakciót. Köszönet nekik érte! 

A fenntartóváltás kapcsán korrekt együttműködés alakult ki iskolánk és a tankerület vezetői 

között. Jobb anyagi helyzetbe kerültünk, rendszeresen kapunk havi ellátmányt, ami a kisebb 

kiadások fedezését biztosítja. Nehézségünk az alacsony létszámú technikai személyzet miatt 

adódik, nincs kertészünk és olyan férfi kolléga, aki a nagyobb programok kapcsán segíteni 

tudna a helyiségek berendezésénél.  

 a környezettudatos magatartás és egészséges életmód iránti igény fejlesztése, 

Rendszeresen szervezünk szemétszedést az iskola udvarán és a közvetlen környezetünkben. 

Ezt tesszük azok helyett a jogtalan behatolók helyett is, akik a műfüves pálya használata során 

itt dobálják el az italos üvegeket, csikkeket. Köszönet azoknak a kollégáknak, akik önként 

megszervezik ezeket a tisztasági akciókat, és nem utolsó sorban diákjainknak. 

Jár az elismerés azoknak a pedagógusoknak is, akik a gyerekekkel a konyhakertet és a virágos 

ládákban elültetett növényeket gondozzák.  

A környezettudatos magatartás megerősítését szolgálja a már hagyományosan megrendezésre 

került Föld napi verseny és az ünnepélyes díjátadás megszervezése.  

 önálló ismeretszerzési és tanulási technikák megismertetése és elsajátíttatása a 

tanulókkal, 

Erről beszámoltak a munkaközösség-vezetők.  

 kulcskompetenciák fejlesztése, 

Minden tanóra feladata a kiemelt kulcskompetenciák fejlesztése. Jelen tanév eredményei 

alapján legjobban az idegen nyelvi kompetencia területtel állunk. Ezt bizonyítják a házi (angol 

és német) és a Goethe Intézetben letett német nyelvvizsgák.  

 az önértékelésben résztvevő kollegák belső ellenőrzésen való részvétele és munkájuk 

segítése, 

Az önértékelési csoport öt tagja egész évben embert próbáló, megfeszített munkát végzett 

annak érdekében, hogy vállalt feladataink megvalósulhassanak. Ehhez a pedagógusok nem 

sok mindennel járultak hozzá, hacsak azzal nem, hogy rendszerint elhárították kéréseiket. Azt 

mindenkinek tudomásul kell venni, hogy ők ezt a feladatot saját pedagógiai munkájukon felül 

vállalták. Nemcsak a nevelők, hanem az informatikai rendszer is megnehezítette 

tevékenységüket. Ennek ellenére a tanév elején betervezett 12 fő értékelése megtörtént. 

Köszönöm az önértékelési csoportban résztvevő kollégáim munkáját: C. M. J., D.M., M. K., 

M. M., T. B.r E.. 

 a tanulási morál erősítése, legyen érték és követendő példa a tisztességes munka, a 

tanulás, 

A tanulási morált szinten tartottuk, hisz a kitűnök és az évismétlők száma ugyanannyi.  

 tantermek szakszerű és ízléses dekorációja, 

Ehhez sokkal több idő, pénz és energia kellene, hogy a felsős szaktantermek is elvárásainknak 

megfelelőek legyenek. Alsóban sokkal több kolléga tudta rávenni a szülőket arra, hogy a 

tantermet kifessék, otthonosabbá tegyék. Ez felsőben már nem működik. 

 az új pedagógusok zökkenőmentes beilleszkedésének segítése, 

Az idén jövő kollégák közül mindenki arról számolt be, hogy sok segítséget kapott az 

őshartyánosoktól.  

 a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok, tevékenységek jelenjenek meg az 

osztályfőnökök feladataiban, minden pedagógus segítse őket észrevételeikkel 

Sok segítséget kaptunk a Fióka munkatársától – Csillag Mirnától – és 

iskolapszichológusunktól ezeknek a feladatoknak a megoldásában. Ezen a téren nincsenek 

elmaradásaink. 

 



Hartyán Általános Iskola év végi beszámolója 2016-2017. 
 
 

14 
 

2.2 A 2015-16. tanév beszámolójából adódó feladatok megvalósítása 

 

2.2.1 Alsó tagozat – 1-2. évfolyam   

 

 Az összetett gondolkodás hatékonyabb fejlesztése 

 

Igyekszünk a lehető legtöbb esetben kihasználni a tantárgyi koncentráció kínálta 

lehetőségeket. Vonatkozik ez mind a tantárgyon belüli, mind pedig a tantárgyak közötti 

lehetőségek kiaknázására. 

Az első, második évfolyamon a gondolkodási műveletek játékos formában történő 

fejlesztése megalapozza az összetett gondolkodás fejlesztését. A területhez kapcsolódó 

játékokat minden pedagógus egyénileg gyűjti és rendeli hozzá az egyes feladatokhoz. 

 

Ezek a következők: 

 Barchobát, találós kérdéseket, keresztrejtvények megoldását, hasonló és 

ellentétes párok keresését, kakukktojás játékokat játszottunk. Technika órán 

testekből, különböző dolgokat építettünk. Logikai feladatokat végeztünk 

színezéssel pl. variációk. 

 Bonyolultabb, gondolkodtató feladatokkal, rejtvényekkel, logikai feladatok 

megoldásával fejlesztettük a gyerekek összetett gondolkodását.  

 A matematika órákon több szöveges feladatot oldottunk meg. 

 Játékos tevékenykedtetéssel élményszerű ismeretszerzésre törekedtem, 

biztosítva, hogy olyan tudásra tegyenek szert, amely a későbbiek folyamán 

alkalmazható is. A játék fegyelemre, szabálytartásra, kitartásra nevel, fejleszti 

a fantáziát, gondolkodást. 

 Testséma fejlesztése, téri tájékozódás, egyszerű szabályok felismerése 

(gépjáték), bűvös háromszög, bűvös négyzet ábra, ok-okozati összefüggések 

felismerése, csoportosítások különböző szempontok alapján, lényegkiemelés, 

adatgyűjtés (szöveges feladatok), képsorhoz történet alkotása, történethez rajz, 

számfeladat készítése, számsorok (növekvő, csökkenő és váltakozó is) 

memorizálása, tangram, logikai játékok alkalmazása. 

 Az órák motivációs részébe tantárgyaknak megfelelő gondolkodást fejlesztő 

játékot terveztem. pl.: környezet: képkirakó, ki vagyok én, történések sorba 

rendezése képek alapján, képről szövegalkotása, ének: ellenritmus, állatok 

hangversenye, ritmusmemória, rajz, technika: szövegalkotás kép, hang alapján. 
 Az egyéni képességek tükrében, minden tanulónál kimutatható, mérhető fejlődés 

elérése 

Különös figyelmet fordítunk a tanulási motiváció erősítésére. A feladatok 

összeállításánál figyelembe vesszük az életkorból adódó érdeklődési kört és kíváncsiságot, 

valamint a feladatban rejlő sikerélmény lehetőségét. Törekszünk a tapasztalati tanulás minél 

szélesebb körű alkalmazására, az élmények személyes megtapasztalására, a hatások reflektív 

megfigyelésére.  

Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek az éppen aktuális feladat elvégzésére 

koncentráljanak, és ne arra, hogy korábban milyen tapasztalatai voltak. 

 A pedagógusok az alábbiakat tették ennek érdekében: 

 

 Egyéni bánásmód alkalmazása a legfontosabb. Nyugodt környezet biztosítása. 

Aktivitásra törekvés, motiválttá kell tenni a tanulót. Saját tempóját figyelembe 
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veszem. Megfelelő értékelés. A tananyag differenciálása a tanuló képességeihez 

igazítva. Fontos a folyamatos ellenőrzés.  

 Mindig figyeltem, a gyerekek megértették-e a tananyagot, folyamatosan ellenőriztem a 

munkájukat, és a lemaradókat külön figyelemben részesítettem. A tanév végi 

felmérések is azt bizonyítják, hogy sikerült elérni az egyéni képességek tükrében, 

minden tanulónál kimutatható, mérhető fejlődést. 
 A játékos, tapasztalati úton történő ismeretszerzés, tanulás mellett a fejlesztő, támogató 

pedagógiai értékelés alkalmazása, kapcsolat a szülői házzal. 

 Az osztály összetétele miatt már az első félévtől alkalmaztam a csoportokban folyó 

differenciált fejlesztést. A cél, hogy minden gyermek tudásszintje emelkedjen, 

sikerélményben legyen része, az önmagához mért fejlődése kimutatható legyen. A 

lemaradó tanulók rendszeresen vettek részt korrepetáláson, bár ez néhány gyereknél 

„ellenállást” váltott ki, hiszen az amúgy is minimális szabadidejükből kellett elcsenni. 

A tehetségesebb gyerekeket nehezebb szintű szorgalmi feladatok elvégzésére 

ösztönöztem. Törekedtem a tanulási motiváció erősítésére, a tanulási technikák, 

módszerek elsajátíttatására, az önálló ismeretszerzésre, az önellenőrzési képesség 

fejlesztésére. 

 Kezdetben a rengeteg új tanulnivaló, a szokásrend kialakítása miatt döntően frontálisan 

dolgoztak a gyerekek, hiszen a feladatokat nem tudták önállóan értelmezni. Ahogy 

okosodtak, mind többször fordult elő a mennyiségi és minőségi differenciálás. 

 Differenciáltan, 3 csoportra bontva dolgoztam a gyerekekkel. Folyamatos 

átjárhatóságot biztosítva. 

 Tanulópárok kialakítása, amit boldogan végeztek a jobb képességű gyerekek. Állandó 

képességek szerinti differenciálás. 

 

  A helyesírási készség fejlesztése 

 

A helyesírási készség fejlesztése kiemelt feladat az 1-2. évfolyamon, hiszen az 

írásbeliség, mint új terület jelenik meg az iskolába lépéssel, az írás készség szintre emelése az 

egyik fő feladat a második évfolyam végére. A helyesírási készség fejlesztéséhez gyakran 

végzünk az óra elején beszédműveléssel, helyes ejtéssel kapcsolatos gyakorlatokat, ritmus, 

hallási differenciálási, szótagoló feladatokat. 

 

Leggyakrabban alkalmazott módszerek, feladatok:  

 

 Íráskép fejlesztése, helyesírási szabályok megismertetése, alkalmazása. 

Szavak, mondatok másolása a napköziben. Minden délután olvasás az 

olvasókönyvből, a szótagolás fejlesztésével, rengeteg gyakorlással. 

 Énekórákon a helyesírási készség fejlesztése érdekében is rendszeresen volt írásos 

munka a kottafüzetben. Legtöbbször másolás, ritkábban önálló írás pl. szógyűjtés. 

Mindig felhívtam a gyerekek figyelmét a helyesírásra, füzetek ellenőrzésekor és 

dolgozatok javításakor javítottam hibáikat. Az elsősökkel miután megtanulták a 

betűket, ugyanígy tettem más órákon is. 

 A másolásoknál már inkább a válogató másolást alkalmazom. Egy adott szempont 

megadásával az aktuális helyesírási szabály rögzülhet, ez a vizuális memóriát is 

fejleszti. Rutinszerűen végezzük az óra eleji helyes ejtési gyakorlatokat, 

tollbamondásokat. A leírt szavakkal mindig kell írásban is önálló mondatot alkotniuk. 

Ez már az akaratlagos írást készíti elő. Rendszeresen végzünk szótagolást segítő 

gyakorlatokat, ami szintén elősegíti a helyesírás fejlődését. 
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 Beszédgyakorlatokat végeztünk, emlékezetet fejlesztő játékokat alkalmaztam, 

önellenőrzési képesség fejlesztése történt. 

 Néhány egyszerű helyesírási szabállyal megismertettem a gyerekeket, de ezt nagyon 

kevesen tudják alkalmazni készségszinten. Bizony van, akiknél még a betűk írása sem 

automatizálódott. Sok feladat vár még ránk! 

 Már a 2 betűs szavak írási fázisánál rengeteget másoltunk, tollba mondtunk. Híve 

vagyok az azonnali megerősítésnek. A szótagoló-összetevő módszer, amivel az 

olvasást sajátítottuk el pedig kifejezetten megerősíti a magyar helyesírást. Kedvenc 

játéka volt a gyerekeknek a „tollbamondás-párbaj” 

 Teljes tanévben mindennapos másolás napi kétszer, még hétvégén is. Eredménye az 

lett, hogy szinte hibátlanul másol az osztály és hatalmasat fejlődött a helyesírásuk is. 

Nyelvtan órán minden alkalommal volt tollbamondás.  

 

 Szövegértés hatékonyságának növelése 

Az első évfolyamon a betűtanulással párhuzamosan megjelenik az olvasástechnika 

megalapozása. A bővülő ismeretekkel folyamatosan lépünk magasabb nyelvi szintre, melyet a 

fokozatosság elve jellemez. A szókincsbővítés szorosan kapcsolódik a szövegértési 

kompetencia fejlesztéséhez, legyen szó akár a hallott beszédről, vagy írott szövegről. A 

szövegben való visszakeresés, a pontos tájékozódás érdekében cselekvéshez kötjük a tartalmi 

elemeket, részeket, melyeket be is jelölünk az olvasott szövegben. Különösen nagy hangsúlyt 

fektetünk az utasítások pontos betartására. Törekszünk a rövid, pontos, szakszerű utasításokra, 

ami mindenki számára érthető.  

A hatékonyság növelése érdekében az alábbi játékokat, feladatokat alkalmazzuk: 

 

 Minden ebéd után olvasok a gyerekeknek mesét, arról aztán beszélgetünk. Sokat 

mesélnek magukról, beszélgetünk képekről, remélhetőleg bővül a szókincsük. Amint 

rövid szavakat, kifejezéseket, mondatokat el tudtak olvasni, az olvasottakat le kellett 

rajzolniuk, utasítás alapján színezniük képeket, két szó közül színezéssel, aláhúzással 

el kellett dönteniük, mi van a képen. Később rövid történet alapján rajzot egészítettek 

ki, majd mondatot, mondatokat olvastak, és aláhúzással válaszoltak a mondattal 

kapcsolatos kérdésre. 

 Játékos formában szókincsbővítés, a szaknyelvet (matematika, testnevelés, technika) 

tudatosan alkalmaztam, alkalmaztattam. Nagy figyelmet fordítottam az utasítások 

megértésére, pontos végrehajtására. A betűtanulás után már a feladatok önálló 

elolvasására ösztönöztem őket. 

 Rengeteg szövegértési típusfeladat megoldása, gyakorlása, szövegértő munkafüzet 

használata. Önálló olvasás a feladatok utasításánál. 

 A Meixner-módszer számos szövegértést fejlesztő feladattal segítette munkámat. A 

szó-kép egyeztetés alapjaitól kezdve, az összetett mondatok egyeztetésén keresztül, a 

főfogalmak csoportosításán át, a képtörténetek időrendi sorrendbe illesztéséig 

bezárólag. 

 Énekórákon a tanulókkal olvastattam fel a feladatokat a tankönyvből. Hamarabb 

megszokják így a tantárgyra jellemző szaknyelvet és meg is értik azokat. Az 

elsősökkel a második félévtől ugyanígy tettem más órákon is. Az olvasott szöveg 

megértése leginkább matematika órákon szöveges feladatok megoldásakor került 

előtérbe, ahol fokozatosan, egyre nagyobb önállósággal ügyeskedtek ebben is. 

 Rendszeres olvasással, szómagyarázattal, szókincs fejlesztésével, kéziszótár 

használatával való ismerkedés során fejlesztettem a szövegértés hatékonyságát. Rokon 

értelmű szavak gyűjtésével, szólások, közmondások megismertetésével is 
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foglalkoztunk. Gyakran olvastunk meséket, ami sokat segített. Véleményeket 

fogalmaztak meg különböző témákban, helyzetekben. Bíztattuk a gyerekeket, hogy 

kérdezzenek. Saját szavaikkal is gyakran elmeséltek egy-egy történetet. 

 Nagyon hasznos feladat az önálló mesebefejezés. Azonos típusú mesék, szövegek, 

történetek összehasonlítása adott szempontok alapján. Gyakran teszem fel nekik a 

kérdést, mi lehet az előzménye vagy következménye a történetnek. Szeretik az 

asszociációs játékot is. Mi jut eszedbe…     

(Készítette: Sz. K. M. munkaközösség-vezető)  

 

2.2.2 Alsó tagozat – 3-4. évfolyam 

 

 A délutáni tanulási idő életszerűbb, átláthatóbb és reálisabb kihasználása a gyakorlás 

érdekében 

 

A sok szakkör és délutáni óra miatt nem sok kihasználatlan délutáni idővel 

rendelkezünk. Olyankor az udvaron tartózkodunk a gyerekekkel.  

A délutáni tanulási időben az önálló tanulásra nevelés fejlesztése fontos feladatunk. A 

leckefüzet vezetésével a gyerekeket rendszerességhez szoktatjuk. A tanulási idő egy részét ők 

maguk osztják be az írásbeli feladatok elvégzésével, egy másik részét kötelező 

olvasásgyakorlás, harmadik részét hangos olvasás teszi ki. Az anyanyelvi kompetenciák 

fejlesztése nagy hangsúlyt kap mind a tanórákon, mind a tanulási időben.  

  

 Negyedik tanulmányi év végére a tanulók készség szinten használják a négy 

matematikai alapműveletet szóban és írásban (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) 

 

Az alapműveletek folyamatos gyakorlása elmaradhatatlan volt. Nagy hangsúlyt 

fektettünk a műveletek közötti kapcsolatokra: összeadás és kivonás, szorzás és osztás, 

összeg, különbség, összefüggések felismerésére, kapcsolatok leolvasására ábráról. A 

korrepetálások legnagyobb részét arra használtuk, hogy a négy alapművelet eljárásait úgy 

szóban, mint írásban elmélyítsék a gyerekek. Sok gyakorlást építünk be a délutáni tanulási 

időbe is.  

A lassabban haladó tanulókkal külön foglalkozott a tanítónő a fejlesztőpedagógus 

mellett. Velük összhangban tettünk meg mindent annak érdekében, hogy ők is tudják 

teljesíteni az elvárt haladást. Az összeadás és kivonás szóban és írásban sokkal könnyebben 

megy, mint a szorzás és osztás. Még mindig akad olyan tanuló, aki a negyedik év végére sem 

tud magabiztosan szorozni és osztani. A kétjegyűvel való osztásra nagy hangsúlyt fektettünk, 

sokat gyakoroltunk. A számítások helyességének ellenőrzésére és az eredmény értelmezésére 

több időt szántunk. Az a tapasztalatunk, hogy mivel most nagyobb hangsúlyt kapott a négy 

alapművelet elsajátítása a szöveges feladatok önálló megoldása egy picit háttérbe szorult.  

 

 Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése 

Az anyanyelvi és irodalmi nevelés elválaszthatatlan egységet alkot. Az irodalmi 

művekkel folytatott aktív párbeszéd révén jött létre a kapcsolat múlt, jelen és jövő között. 

Ezzel biztosítottuk a kultúra folytonosságát és folyamatos megújulását. Az irodalmi nevelés 

keretében célunk volt az olvasási kedv felkeltése, az irodalomnak, mint művészetnek, mint az 

emberi kommunikáció sajátos formájának megszerettetése, közlésformáinak, kifejezési 

módjainak a megismertetése, esztétikai, morális és kulturális értékek elsajátíttatása. A 
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különböző típusú szövegek feldolgozásával kritikai érzéküket fejlesztettük. Ezáltal finomodott 

tanítványaink érzelmi élete, empátiás készsége, segítettük megérteni az emberi, társadalmi 

problémákat, tudatosabbá tettük az egyén önmagához és környezetéhez való viszonyát. Rövid 

szépirodalmi és ismeretközlő szövegek önálló megértését szolgálták a különböző kompetencia 

alapú munkafüzetek és a Szövegértést fejlesztő gyakorlatok rendszeres használata. Ezek 

érezhetően sokat segítettek a tanulók szövegértésén.  

Az olvasási kedv felkeltése az irodalomnak, mint művészetnek, mint az emberi 

kommunikáció sajátos formájának megszerettetése, közlésformáinak, kifejezési módjainak a 

megismertetése céljából olyan házi olvasmányokat választottunk, amelyek valóban örömet 

okoztak kis olvasóinknak. Ennek érdekében sikerült a könyvtár állományának olyan szintű 

bővítése, amely ezt a célt ki tudta szolgálni. Minden osztályban volt házi olvasmány, amelyet 

olvasónapló segítségével dolgoztak fel a diákok. Van olyan osztály is, ahol egy tanévre 2 házi 

olvasmány feldolgozását valósították meg.  

Azért hogy önállóan és másokkal együttműködve képesek legyenek a verbális, hangzó és képi 

kommunikáció eszközeinek és kódjainak, a különböző információhordozók üzeneteinek 

megértésére és feldolgozására rengeteg szövegértési és szövegalkotási feladatot adtunk. 

Törekedtünk arra, hogy különböző típusú szöveggel kínáljuk meg tanítványainkat. 

Olyan feladatokat kezdeményeztünk, amelyekkel fejlesztettük a tanulócsoportban folyó 

beszélgetést és vitát. A legnagyobb gondot a tanulócsoportos beszélgetésnél az egymás 

türelmes meghallgatása jelenti. Diákjaink elsődleges célja, hogy elmondhassák saját 

mondandójukat, akár egymás szavába belevágva, így ezen még sokat kell dolgoznunk. Saját 

vélemény megfogalmazása könnyedén megy, de az indoklásra, a magyarázatra még mindig 

motiválni kell tanítványainkat. 

 

 Önálló tanulás képességének fejlesztése 

Fő feladatunk az volt, hogy felkészítsük a tanulókat az elemi tanulási technikák 

készségszintű alkalmazására (írás, olvasás, ismétlés, áttekintés, beszélgetés a társakkal a 

tanult információkról), valamint az, hogy alakítsanak ki egy hatékony tanulási 

szokásrendszert otthon és az iskolában. 

A tanulás optimális körülményeinek megteremtése folytonosan megvalósult, ugyanis 

nagy gondot fordítottunk a rendezett tanulási tér, jó fényviszonyok, a taneszközök 

kezelésének kialakított szokásrendszerének a megőrzésére. Mindig törekedtünk arra, hogy 

időtervet készítsünk és ezt minden feladat befejezése után kiértékeltük, kiértékeltettük 

tanítványainkkal. A tantárgyak tanulásának sorrendje, az ismétlések számának és idejének 

optimalizálása főleg a délutáni tanulási idő kiemelt feladta volt. 

Az alábbi tanulási szokásokat alkalmaztuk: 

 Előkészültünk a tanulásra: tankönyvek, füzetek előkészítése, leckefüzet feljegyzéseit 

átvizsgáltuk, hiányosságokat pótoltuk. 

 Tanulási sorrendet állapítottunk meg. 

 Időtervet készítettünk. 

 Mindig a szóbeli feladatokkal kezdtük és az írásossal folytattuk. 

 Homogén gátlás elkerülése céljából a hasonló jellegű tárgyakat nem vettük egymás 

után. 

 Tantárgy specifikus tanulási technikákat alkalmaztunk: jegyzetelünk, vázlatot írtunk, 

ábrákat, táblázatokat készítettünk. 

(Készítette: S. E. munkaközösség-vezető)  
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2.2.3 Társadalomtudomány munkaközösség (magyar nyelv és irodalom, történelem) 

 

 A munkaközösség beszámolója nem tényeken alapszik. Úgy tűnik, hogy nem volt elég 

idő, erő, elszánás a pedagógusokban és a munkaközösség-vezetőben arra vonatkozóan, hogy 

az általuk kitűzött célok megvalósítását szakszerű megfogalmazásba öntsék, illetve igazolják 

a megvalósítás meglétét!  

Ezt a következők igazolják:  

 a külső és belső mérési eredmények és a számonkérések eredményeinek 

elemzése és közös értékelése, következtetések levonása, új hatékony módszerek 

keresése a tanév elején és a tanév végén  

Évfolyam szinten az adatok begyűjtésre kerültek, a feldolgozása folyamatban 

van. Az előzetes értékelés alapján némi javulás tapasztalható ezen a területen az előző 

évekhez képest. 

 

 a szövegértési kompetencia tervszerű és folyamatos fejlesztése előkészítve az év végi 

OKÉV méréseket 6. és 8. évfolyamon  

Úgy tűnik, amellett, hogy egész évben gyakorló feladatokat oldunk meg, értelmet nyer az is, 

hogy tipikusan OKÉV mérőlapokkal is jó, ha gyakorolunk. 

 

 az órák, foglalkozások megtartása során a munkáltató jelleg kapjon minél 

többször szerepet 

Figyelembe véve tankönyveinket, munkafüzeteinket egyre jobban rá tudunk 

hangolódni a munkáltató jellegre. Fénymásolási lehetőségeinket jól beosztva egyéb 

gyakorló feladatokkal láthattuk el diákjainkat. 

 

 a történelem megszerettetése, népszerűvé tétele rendhagyó tört. órák 

szervezésével (5.-7. évfolyam) 

Idén külső okok miatt a rendhagyó történelem órákra való eljutás meghiúsult.  

 

 az olvasástechnika fejlesztése, az olvasás „népszerűvé tétele” 

Két országos levelező versenyen is eredményesen szerepelt egy nyolcadikos csapat és 

egy egyénileg indult tanulónk. Olyan versenyről van szó, ahol szövegértési és logikai 

feladatlapokat kellett megoldani. 

 

 a 8.-os diákok felkészítése a felvételi beszélgetésekre  

Csak részben volt megvalósítható. Szükség lenne plusz korrepetálási órára gyakorlás, 

pontosítás és szóbeli megnyilvánulás gyakorlására. 

 

 az írásbeli kommunikáció fejlesztése fogalmazások, beszámolók íratásával 

irányított témában 

Eddig csak apró lépésekkel értünk el sikereket, rövid irányított fogalmazásokat 

kezdtünk el gyakoroltatni. A folytatásban emeljük a tartalmi mennyiséget. 

 

 versenykiírások figyelemmel követése 

A kiírásokat a kerületi munkaközösség-vezető tudatta velünk, néha késett az 

információ, de semmiről nem maradtunk le. A kerületi és más érdekesnek vélt 

versenyeken rendre indultunk, a gyerekek visszajelzéseiből ítélve szerették, élvezték a 

megmérettetéseket, főleg azért is, mert értünk el sikereket. 
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 aktív részvétel a tanulmányi versenyeken, vers- és prózamondó versenyeken  

Megtettük, ami tőlünk, illetve diákjainktól telt, szinte minden versenyen részt vettünk 

több szereplővel is. 

 

 8. évfolyamon az önálló tanulás, ismeretszerzés képességének erősítése, 

készülés a felvételire, felkészülés az év végi országos mérésekre 

Nagyon sok energiánkat emészti fel a végzős évfolyam munkára való „kényszerítése”. 

Különösen az idei 8.b egy része nem volt hajlandó az együttműködésre a második 

félév során. 

 

 folyamatos önképzés, a jól működő módszerek és tapasztalatok cseréje, 

lehetőség szerint hospitálás 

Egész évben jó volt érezni, hogy egymásra hangoltan tudtunk a feladataink mellé állni. 

Magas óraszámaink miatt keveset tudtuk egymás óráin hospitálni, de a jól működő 

módszerinkbe beavattuk az újonnan érkezőt.  

 

 ünnepi műsor október 6-án, adventi készülődés-sorozat lebonyolítása 

decemberben, Március 15.-i helyszínek felkeresése osztálykeretben, a magyar 

kultúra, a költészet és a nemzeti összetartozás napjára való emlékezés az 

iskolarádióban 

A megvalósítás kezdetben kissé nehézkesen indult, de aztán minden időre a helyére 

került. 

 

 színházi és egyéb kulturális pályázatok és programok keresése, és azok minél 

hatékonyabb kiaknázása 

Idén sikerült szert tennünk színházjegyekre. Így eljutottunk 3 nagy előadásra is. 

Megnézhettük „A kőszívű ember fiai” színházi előadást, „A Pál utcai fiúk” musicalt és a 

„Bánk bán” operaelőadást. 

 

(Készítette: Sz. M. munkaközösség-vezető) 

 

2.2.4 Angol nyelvi munkaközösség  

 

 a tanulók a tanult lexikai tudást, nyelvtani szabályokat alkalmazzák megfelelően  

 a kommunikáció központú nyelvoktatás előtérbe helyezése, kommunikációs 

készség fejlesztése, az írásbeli kommunikáció fejlesztése, egyéni fejlesztés a 

tanórákon, a tanulási morál erősítése (legyen érték és követendő példa a 

tisztességes munka, a tanulás), korszerű munkaformák és eszközök alkalmazása 

(projekt módszer, IKT-eszközök használata) 

Ez a mindennapi feladataink alapja. Mindannyian igyekeztünk olyan feladatokat és 

módszereket alkalmazni, ami segíti a tanulók kommunikatív képességeinek fejlesztését. A 

tanév második félévében érzékelhető volt, hogy egyes osztályokban a célnyelvet egyre 

nagyobb bátorsággal használják a diákok. A tanulók a kommunikáció központú nyelvtanulás 

során, a tanórákon sokféle szerepjátékban próbálták ki tudásukat. 

Azt azonban mindenképpen meg kell említenünk, hogy a siker eléréséhez a gyerek is 

kell, és sajnos sok esetben nem elég a tehetség, szorgalomra is szükség van, illetve szükség 

lenne.  

  



Hartyán Általános Iskola év végi beszámolója 2016-2017. 
 
 

21 
 

 az 5. és 7. évfolyamokon házi angol nyelvi vizsga lebonyolítása csoportbontásban az 

angol irányultságú osztályokban 

 az 5.a, c. és 7. osztály felkészítése az év végi nyelvi vizsgára, a vizsga 

lebonyolítása csoportbontásban – az előző évek tapasztalatai alapján 

Mind az 5. mind a 7. évfolyamon sikeresen lebonyolítottuk a házi nyelvi vizsgákat. 

Volt olyan osztály, ahol nagyon komolyan vették ezt, de akadt olyan tanítványunk is, aki nem 

tudta vagy akarta komolyan venni ezt a megmérettetést. 

 

 a célnyelvi kultúra megismertetése 

 aktív részvétel a nyelvi vetélkedőkön, tanulmányi versenyeken, tanórán kívüli 

tevékenységeken való részvétel biztosításával (Szent György nap; Karaoke stb.) 

 

A célnyelvi kultúra megismertetése része a tananyagnak és sikerült az órákon és a 

tanórán kívül is lehetőséget adni a tanulóknak ismereteik bővítésére. Az általunk 

megszervezett Halloween party, a Karaoke délután, a Versmondó és betűző verseny és a 

Szent György nap mind tanórán kívüli lehetőséget biztosított a gyerekeknek a gyakorlásra és a 

célnyelvi kultúra alaposabb megismerésére. A Pancake Day és Christmas Cracker ország 

ismereti többletet nyújtott a tanulóknak. 

 

 a munkatervben meghatározott feladatokat az előző év pozitív és negatív 

tapasztalatai alapján határozzuk meg és hajtjuk végre 

 Nyilvántartjuk és elemezzük az eredményeket, melyek a következők:  

 kompetenciamérés eredménye –hallott és olvasott szöveg értését fejlesztő 

feladatok előtérbe helyezése 

 tanév végi eredmények 

 versenyeredmények (kerületi, fővárosi, regionális, országos – lehetőségek 

függvényében) 

 vizsgaeredmények 

 

Osztály: Írásbeli (%): Szóbeli (%): Összesítve (%): 

5.a - 70,0 70,0 

5.c - 81,4  81,4 

7.a 54 70,6  62,3 

 

A házi nyelvi vizsga tapasztalatai: 

 

Az 5. a-ban és c-ben csak szóbeli vizsgát tartottunk. Elmondható, hogy a tanulók többsége 

komolyan vette a feladatot, de sajnos volt olyan is, aki olyan felkészületlenül jelent meg a 

vizsgán, hogy az elfogadhatatlan. Voltak olyanok is, akiken látszott, hogy készültek, de 

sajnálatos módon náluk nem a motiválatlanság, hanem inkább a képességeik adta korlátok 

okoztak gyengébb teljesítményt. Ismét mások a vizsgadrukk miatt szerepeltek kevésbé jól. 

Szerencsére arra is volt nem kevés példa, hogy az órákon passzívabb és gyengébben dolgozó 

tanulók igen szépen feleltek a vizsgán. 

Az 5. a osztály egyik csoportjában a vizsga „csak nyűg volt. Nyilván azért, mert a témákban 

nem úgy tudtunk megegyezni, ahogy a gyerekek tanultak eddig. A heti öt angol óra ezeknek a 

tanulóknak nem elegendő, hogy ez a vizsga jól sikerüljön mindenkinek, de több sem lenne 

elég néhányuknak. Talán csak annak kellene vizsgázni, aki akar, vagy tud felkészülni erre.  
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A másik csoportban szinte minden tanuló - igaz inkább csak az utolsó két hétben - tisztességes 

felkészülési munkát végzett a vizsgatémák kapcsán. Sokat jelentett számukra ez az időszak: 

szókincsük bővült és nyelvi jártasságot szereztek általa. 

A 7.a osztályos tanulók már „rutinosabban”, de azért kellően izgulva teljesítették a vizsgát. A 

felkészülésnél nehézséget okozott az összevont csoport, nagyon kiütköztek a tudásbeli 

különbségek. A gyengébb tanulók nem mertek megszólalni a jobbik csoport tagjai előtt. 

Mindenképpen bontani kellene az osztályt, mert külön-külön sokkal jobban teljesítenek. 

 

Összességében elmondhatjuk, hogy a vizsgákat sikeresen lebonyolítottuk, ám ránk még 

feladat vár: sokkal alaposabban kell kidolgoznunk a számonkérés egységes formáját és 

természetesen az erre alapuló felkészítés módját is. 

 

 az idegen nyelvi kompetencia tervszerű és folyamatos fejlesztése, valamint a 6. és a 

8. osztályok felkészítése az országos mérésre 

 kompetenciafejlesztő feladatok napi alkalmazásával felkészítjük a tanulókat az 

országos idegen nyelvi kompetenciamérésre 

Idén harmadik alkalommal került sor az országos mérésre, így már több tapasztalat áll 

rendelkezésünkre a feladatok típusát illetően. Az eredményeken az látszik, hogy még több 

ilyen típusú feladatra lenne szükség, amin az általunk használt tankönyvcsalád legújabb 

kiadása segíthetne. 

 

 Törekszünk óra eleji ismétléssel az előző órán tanultak megerősítésére, valamint 

kommunikációs, project és csoport feladatokban lehetőséget kapnak a tanulók 

személyiségük fejlesztésére és közösségfejlesztésre.  

A tanórákon nagy hangsúlyt kapott a korábban tanultak ismétlése, megerősítése, sok 

kommunikációs feladatot oldottak meg a gyerekek különböző típusú munkaformák keretében. 

 

 A gyerekek kommunikatívak, bátran használják a nyelvet, változatos programokban 

vehetnek részt, de sajnos a munkaközösségünk összetétele nagyon gyakran változik, 

ami megnehezíti a munkánkat.  

Ez továbbra is hatalmas gond! 

 

 Folyamatos önképzéssel, tapasztalatok, módszerek cseréjével és eredményes 

szemléltetés alkalmazásával igyekszünk a tanulási morált tovább erősíteni és az 

idegennyelv-tanulás módszereinek megtanításával ösztönözni a még eredményesebb 

nyelvtanulásra. 

Folyamatosan végezzük ezt a feladatot 

 

 A feladatok, felmerülő problémák függvényében munkaközösségi értekezleteket 

tartunk. 

A betervezettnél is többet tartottunk, de ezeket is nagyon nehéz volt összeegyeztetni. 

 

 Munkaközösség-vezetői óralátogatásokkal, óraelemzésekkel, a tanmenetek és egyéb 

dokumentumok ellenőrzésével igyekszünk munkánkat még hatékonyabbá tenni. 

Az órarendünk sajnos olyan, hogy az idén nagyon nehezen tudtam óralátogatásokat 

beütemezni. Természetesen azért sikerült 1 fő kivételével mindenkihez eljutnom, illetve a 

legutóbb jött kolléganőnél – késői érkezése, illetve sok hiányzása miatt – nem tudtam órát 

látogatni. 

 



Hartyán Általános Iskola év végi beszámolója 2016-2017. 
 
 

23 
 

 Az előző tanév során tapasztalt problémák és felmerült hiányosságok orvoslása az idei 

év legfontosabb feladata: 

 alsó tagozaton általánosságban a There is/are szerkezet, a többes szám, a 

birtokos névmások, az olvasás és írás fejlesztése a feladat; 

 felső tagozaton jellemzően az igeidők használata, kérdés- és 

mondatszerkesztés, mondat-kiegészítés, párbeszédszerkesztés, szövegértés, a 

határozott és határozatlan névelők használatának a fejlesztése a fő feladat. 

Szerintünk ezek továbbra is gondot okoznak és fejlesztést igényelnek. 

 

(Készítette: G. E. munkaközösség-vezető) 

  

2.2.5 Német nyelvi munkaközösség  

 

 A német nyelvoktatás területén 

 Az eredményes nyelvoktatás 

Munkaközösségünk ebben a tanévben is teljes energiával dolgozott a német nyelv eredményes 

oktatásán. Fő célkitűzésünk volt, hogy az előző tanévben megkezdett tudatos munkát 

továbbvigyük, az eredményeinket megtartsuk és a nemzetközi nyelvvizsgát megpróbáló 

tanulóink számát bővítsük.  

 A tanulmányi versenyeken való aktív részvétel 

Minden német és német nemzetiségi versenyen indítottunk tanulókat, jó eredményeket értek 

el. 

Zuglói Hajós Alfréd Német Kéttannyelvű Ált.Isk. országos szavalóverseny 

Kerületi német nyelvű vers-és prózamondóverseny házi és kerületi 

Fővárosi német nyelvű vers-és prózamondóverseny 

Kerületi német nyelvi tanulmányi verseny Kossuth Ált. Isk. 

Regionális német nyelvű vers-és prózamondóverseny - Mosonmagyaróváron 

Országos német nyelvű vers-és prózamondóverseny 

Német nyelvi levelező verseny két csapat indult az 5, n-ből 

 A tehetséges diákok nyelvvizsgára való felkészítése 

Ebben a tanévben a teljes 5 és 7. évfolyam letette a házi nyelvi vizsgát. A teljes 5. és 6. 

évfolyam jelentkezett a Goethe Intézet nemzetközi nyelvvizsgájára, valamint idén először a 

8.-osok közül hat tanuló.  

Ebben a tanévben 48 diákunk fog nyelvvizsgázni. (Ebből 37 főt K. T.készített fel, a többi 

tanulót S. T. novembertől, előtte pedig G. E. Zs.). 

 Országos nyelvi mérésekre való eredményes felkészítés 

A 6. és 8. évfolyam egész tanévben készült a mérésre, a feladatsorokat gyakorolták, az 

eredmények jók lettek (részletesen a szaktárgyi összesítésnél). 

 A 8. osztályos tanulók felkészítése a középiskolai felvételi vizsgára 

Amelyik tanuló igényelte, azt felkészítettük. Nagy öröm volt számunkra, hogy ebben az évben 

D.Cs. a 8. n osztályból a Német Nemzetiségi Gimnáziumba jelentkezett és fel is vették haladó 

szintre. Ez óriási eredmény az iskolának, hiszen ez az iskola a német nemzetiségi oktatás 

fellegvára és nehéz bekerülni. Személyes örömünk, hogy van olyan végzős diákunk, aki 

ennyire motivált a német nyelv tanulásában. 

 

 Német nemzetiségi hagyományok ápolása területén 

Hagyományos programjainkat rendben megtartottuk és kiegészítettük újakkal is. 

- Schultüte  az elsősöknek 

- Jelen voltunk két osztállyal (2.n és 7.n) Újhartyánban a „ Hartyánfeszten” 
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- Novemberben Márton napi lámpás felvonulás és faültetés,  

- Decemberben a 6.n német nyelvű műsort adott a kerületi nemzetiségi 

karácsonyon ( K. T.),  

- Februárban a 2. n osztály farsangi kiránduláson járt Újhartyánban,  

- Áprilisban megtartottuk a német nyelvű húsvéti délutánunkat. 

- Májusban a 2.n osztály német hagyományőrző erdei iskolában volt 

Újhartyánban.  

Német nyelvi táborok meghirdetése belföldön és külföldön  

 

 Német nyelvi táborok meghirdetése belföldön és külföldön 

 Meghirdettük a nyelvi tábort Ausztriába, Obervellach-ba. 46 tanuló 

jelentkezett B. Sz. M. és F. B. D. hathatós toborzásának köszönhetően, (soha 

ennyi jelentkezőnk még nem volt!) 

 Hirdettünk egynapos kirándulást is Ausztriába S. T. szervezésében, de ezt a 

sajnálatos buszbaleset miatt visszamondtuk.  

 Újhartyánba is szerveztünk nyelvvizsgára felkészítő tábort (6.n) K.T. 

vezetésével. 

 

 Német nemzetiségi osztályokban folyó szakmai munka széleskörű ismertté tétele, 

valamint elismertségének növelése. 

A meglévő szakmai kapcsolatainkat ápoltuk, és létesítettünk újakat is. 

- Kerületi Nemzetiségi Önkormányzat 

- Kossuth Általános Iskola 

- Óvodai foglalkozás (Bolykiné), Iskolába Hívogató németes része 

- Tóth Lázár Obervellach 

- Újhartyán , Bagolyfészek  

- Goethe Intézet 

- DSD nyelvvizsgaközpont (jelentkeztünk az ingyenesen letehető magasabb 

szintű nyelvvizsgaprogramra, válasz szeptemberben. Részt vettünk az általuk 

szervezett szakmai napon. 

 

Célokhoz kapcsolódó feladatok 

 

 A házi német nyelvi vizsgára való felkészítés és lebonyolítása 

Rendben lebonyolítottuk, emléklapot kaptak a gyerekek. 

Tapasztalataink alapján javaslataink a következők a lebonyolítással kapcsolatban: 

Egyre több tanuló válik érintetté felső tagozaton a házi és nemzetközi vizsga területén. 

Szerencsére magasabb osztálylétszámok vannak és a szülők itt tartják gyerekeiket. A 

nemzetközi nyelvvizsgának - úgy érezzük - nagy megtartó ereje van és a szülők már szinte 

elvárásként kezelik annak letételét nemzetiségi osztályban. Ez generál nekünk, bármennyire 

örömtelik is a számok, új megoldandó feladatokat. 

A felkészítés nehéz feladatok elé állítja a tanárt, ha nem egységes a csoport motivációja, ezt 

idén már tapasztaltuk. Az a kolléga, aki több nyelvvizsgára készülő csoportot tanít, nagyon 

leterhelt. 

A házi nyelvi vizsga lebonyolítása is egyre nehézkesebb. Javasoljuk, hogy amennyiben a 

nemzetközi nyelvvizsgát modellezzük le, akkor biztosítsunk egy teljes vizsganapot az érintett 

5. és 7. évfolyamos tanulóknak és felkészítő tanáraiknak. Délelőtt írásbeli, kis szünet után 

szóbeli résszel. 
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A gyerekektől és a szülőktől is kaptunk olyan visszajelzést, ami szerint nagyon megterhelő 5-

6 tanítási óra után még vizsgázni. 

 

 Tehetséggondozás tanórán és tanórán kívül, versenyeztetés, programok 

Minden kolléga lelkiismeretesen időt és energiát nem sajnálva készítette és kísérte a tanulókat 

versenyekre. A befektetett munka idén az elért eredményekben is realizálódni tudott. 

 

 Rendszeres nyelvvizsga típusfeladatok gyakorlása 

Egész tanévben folyamatosan végeztük. Nagy szülői támogatással tudjuk csak a 

tananyagainkat naprakész nyelvvizsga feladatokkal kiegészíteni, a szülők ezres 

nagyságrendben fénymásolnak. Célszerű lenne a gyerekeknek megvásárolni a tesztkönyveket 

egyénileg. 

 

 A tavalyi kompetencia mérés és nyelvvizsga eredmények megtartása, emelése. 

Az év végi mérések eredményei jók, nyelvvizsga még nincs. 

 

 Közösségépítő programok szervezése, szülők bevonása. Szoros kapcsolat a XV. 

Kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzattal, Goethe-Intézet, Fővárosi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat, Újhartyáni Német Nemzetiségi Iskola, kerületi óvodák 

Minden tervezett programot megtartottunk, a szülők az iskolában kettőn vettek aktívan részt. 

Jók a tapasztalataink, a szülők is együttműködőek és lelkesek. Egy tervezett program maradt 

el. Az 5.n osztály hagyományőrző kirándulása Budaörsre, G. Zs. nem tudta technikai okok 

miatt megszervezni. 

Szoros kapcsolatot ápolunk a XV. Kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzattal, jó az 

együttműködés, rendezvényeinket idén kb. 240 000 Ft-tal támogatták. 

A Goethe-Intézettel egyre szorosabb a kapcsolat, elképzelhető, hogy a nagyszámú jelentkezés 

miatt jövőre az iskolában bonyolítanák le a nyelvvizsgát. 

 

 Az iskola honlapján való aktív jelenlét és a helyi médiával rendszeres kapcsolat. Külső 

kapcsolatok ápolása és bővítése. 

Igyekszünk, de ezen a területen vannak hiányosságaink. Ennek oka a tanárok leterheltsége, 

kevés időnk marad erre a területre. 

 

 Médiában való aktív részvétel 

Márton napon jelen volt a kerületi Tv. 

 

(Készítette: M.K. munkaközösség-vezető)  

 

2.2.6 Kreatív és természettudományos munkaközösség 

 

 fejlesszük a tanulókban a környezettudatos magatartást és az egészséges életmód 

iránti igényt a természettudományos szakórákon 

Céljainknak megfelelően minden tantárgynál (rajz, technika, ének, informatika, matematika, 

fizika, kémia, biológia, természetismeret, földrajz) megjelent a környezettudatos magatartás 

kialakítása. A példamutatásra, figyelemfelhívásra, beszélgetésre mindenki időt szakított saját 

tantárgya idejében. A víz, villany, étel pazarlás csökkentésére rendszeresen felhívtuk a 

figyelmet. Az újrahasznosítással kapcsolatos országos rajzpályázaton is részt vettünk. 

 Az előző év felméréseinek tapasztalatai alapján nagyobb hangsúlyt fektessünk 

 a térkép használat 
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 számolásos, átváltásos feladatok 

 önálló szövegalkotás 

 szöveg kiegészítés 

 logikus gondolkodás, következtetések fejlesztésére 

A térkép használat fejlesztését- minden földrajz órán hangsúlyos feladatként kezeltük. Sokat 

gyakoroltunk a térképen illetve az interaktív táblán. Sajnos a 7. c osztály kivételével heti 1,5 

óra kevés volt az alapos gyakorlásra. Ez is magyarázza az eredmények gyengeségét.  

Az előző év felméréseinek tapasztalatai alapján, a szakórákon nagyobb hangsúlyt fektettünk a 

számolásos, átváltásos feladatokra, önálló szövegalkotásra, szöveg kiegészítésre, amihez az új 

munkafüzetek már jobban tartalmaztak feladatokat.  

 a matematikai feladatok megoldásának segítése a szaknyelv tudatos gyakorlásával 

A matematika szaknyelvet folyamatosan hangsúlyoztuk, elősegítve ezzel annak rögzülését. 

  a szövegértés fejlesztése a szöveges feladatokon keresztül  

A szöveg megértésének fontossága, és a lényeglátás miatt majd minden órán oldottunk meg 

szöveges feladatokat, és fogalmaztunk meg szöveget a feladatokhoz. 

 matematikai tudásuk-tételek, fogalmak-alkalmazása, levetítése a mindennapi életre 

Az előző évek kompetenciafeladatainak beépítése az órába jó alkalom arra, hogy a tanultakat 

levetítsük a mindennapi életre, és fejlesszük a szövegek megértését is. Ezen kívül a különböző 

témaköröknél mindig megbeszéltük, hogy a való életben hol találkozhatunk az adott 

matematikai problémával. 

 tantárgyi összefüggések megismertetése 

A tantárgyi koncentrációt az új tanmenetek a régihez képest már nem olyan átgondoltan 

tartalmazzák, így sokszor hiányzik az alapismeret az új fogalmak kialakításához. 

 a tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő, környezetalakító 

tevékenységek motiválása 

A tervező, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő, környezetalakító tevékenységek 

motiválása technika, rajz órákon idén is jelen volt. 

 a technológiai folyamatok megismerése, a munka megbecsülése, a pozitív alkotói 

magatartás kialakítása  

A technológiai folyamatok megismerése, a munka megbecsülése, a pozitív alkotói magatartás 

kialakítása szintén megjelent. 

 közösségformálás– tanórán kívüli szabadidős programok szervezésével 

A közösségformálás a tanórán kívüli szabadidős programok szervezésével idén is megtörtént. 

B. M. szervezésében részt vettünk hatvan fővel az Erkel Színházban megrendezett Bánk bán 

című operaelőadáson, amelyet nagyon vártak a tanulók. Élményükről beszámolót is írtak, s 

már most várják a következő előadást. A karácsonyi - és az év végi hangversenyre nehezebb 

művekkel készültünk. Egységes kórushangzásra törekedtünk, zenei élményekkel gazdagítva. 

Siker az is, hogy a kollégák is szeretettel és szívesen énekeltek, a sikerért erőn felül 

gyakorolva. Márciusban a Nemzeti Múzeumban, áprilisban a Nemzeti Galériában voltunk 

múzeumpedagógiai órán az 5.b, 6.b, 7.b osztályokkal, májusban a Zsókavár Galériába vittünk 

osztályt, mert részt vettünk a Reformáció 500 éves című országos rajzversenyen. Sz.M. É. egy 

diákcsoporttal a Föld napi rendezvény keretében meglátogatta a Gemenci természetvédelmi 

területet.  

 egyéni képességek kibontakoztatásának lehetőségeinek biztosítása: differenciálással, 

művészeti versenyek, szereplések, szakkörök tartásával 

Differenciálást folyamatosan alkalmaztunk a tanórákon, illetve felzárkóztatást és 

tehetséggondozást (versenyre felkészítés) keretében.  

A fejlesztést a fejlesztőpedagógusok jól kiegészítették. A tervezéskor figyelembe vették a 

szakértői vélemény megállapításait, a tapasztalatokat, és a munkaközösség céljait. Nagy 
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hangsúlyt fektettek a felzárkóztatásra a fejlesztés mellett. Ehhez a szaktanár kollégákkal 

állandó kapcsolatban voltak így komplexen történt a fejlesztés. Elsődleges feladatuknak 

tekintették ők is a szövegértés fejlesztését, mert erre épül a tantárgyi ismeretek 

megszilárdítása. Matematikából az alapműveletek gyakorlása, sokszor tanulása volt a feladat. 

A mértékváltások, a téri tájékozódás, a szorzó-bennfoglaló, az időbeli szerialitás állandó 

jelleggel jelent meg a fejlesztő órákon. Nehezítő tényező volt, hogy sok gyerek csak az 

iskolában „elsajátított” anyagból dolgozik, az otthoni tanulás, bevésés hiányzik.  

(Készítette: P. S. A.) 

2.2.7 Testnevelés és sport munkaközösség 

 

Szakmai célok, feladatok: 

 

 test és lélek harmonikus fejlesztése a mozgáson keresztül  

Továbbra is fő célunk és feladatunk az egészséges életmódra nevelés és annak igényének a 

kialakítása. Maga a nyolc éven át tartó mindennapos testnevelés az egészséges élet alapköve. 

Változatos testnevelés óráinkon keresztül igyekszünk sok sportágat, mozgásformát 

megismertetni, megszerettetni tanulóinkkal, hogy a későbbiekben is részese legyen életüknek 

a mozgás. Előfordul, hogy felsős tanulóink edzéssel, illetve táplálkozással kapcsolatos 

tanácsot kérnek, szívesen állunk rendelkezésükre. 

Diákjaink jelentős része szereti a mozgást, mert a tanítási órákon alig kell motiválni őket a 

munkára, ez belülről jön nekik. Egyre kevesebb azon tanulóink száma, akik rendszeresen nem 

hoznak felszerelést, hogy ne kelljen dolgozniuk. 

 

 a helyes testtartás kialakítása, higiénia normák megteremtése  

Nagyon fontosnak tartjuk a helyes testtartás kialakítását is. Mindannyian tartunk a tanítási 

óráinkba beépítve prevenciós, a helyes testtartás kialakítását elősegítő gimnasztikát szerrel és 

a nélkül. Ha látunk olyan tanulót, akinek valamilyen testi deformitása van, azt jelezzük a 

szülőnek az üzenő füzetben és megkérjük, hogy vigye el ortopédiai vizsgálatra és járassa 

gyógytestnevelésre.  

Higiénia normák: Megpróbáljuk, de kinek mi a „norma”! Tanulóink nagy része már családi 

környezetben elsajátítja, otthonról hozza a higiénia iránti igényt és vannak olyan gyerekek is, 

akiket nekünk kell például megtanítani a helyes mellékhelyiség használatára. Sajnos hosszú 

évek alatt nem tudtuk elérni, hogy tanítványaink a testnevelés órák után mosakodjanak, pedig 

rendszeresen mondjuk nekik, kérjük őket.  

Van egy minimális réteg (mindig ugyanazok), akikkel sokat vesződünk a felszerelés terén. 

Persze ez nem mindig a tanulók hibája. Sokszor azt a választ kapjuk, hogy szóltam az 

anyukámnak, de ő azt mondta, hogy nem vesz. A futásnak köszönhetően tudunk adni fehér 

trikót azoknak, akinek nincs, vagy olyan állapotban van, hogy ráférne a csere.  

 

 jól működő öltözői rend kidolgozása és betartatása, zajszint csökkentése a tanórán, 

balesetvédelmi előírások betartása,  

Öltözői rend: Az öltözői szabályokat minden év elején ismertetjük tanulóinkkal, melyet 

diákjaink ismernek, tudnak is. Sajnos a betarttatás terén van még mit fejlődnünk. 

Munkaközösségi értekezleteinken gyakran felvetődik az öltözői kérdés.  

Több dologban látjuk a problémát.  

-A tornaterem telítettsége és a magas osztálylétszámok miatt, ötözőink nagyon 

zsúfoltak. Van, hogy három osztály öltözik egy ötözőben egyszerre, sőt, ha az 

elmenő osztályból is még vannak ott, akkor teljes a káosz. Sok gyereknek nincs 
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helye a padon, földön, zuhanyzóban öltöznek, ez sok konfliktust szül. Szeretnénk, 

ha valahogy meg tudnánk oldani, hogy több helyiségben tudjanak öltözni, pl. orvosi 

szoba öltözője, esetleg a folyosó végén lévő helyiségek használata 

- Női tanárok lévén kellemetlen a fiúkhoz, főként a nagyobbakhoz benyitni, 

ellenőrizni őket, mert már többször megkaptuk, még ha viccelődve is, hogy azért 

megyünk be, mert kíváncsiak vagyunk. És ez, manapság már nem vicces! 

A második félévre készítettünk öltözői beosztást, ahol figyelembe vettük a gyerekek életkorát 

és az osztályok létszámát. Kiragasztottuk az ajtókra, hogy melyik osztálynak hol kell öltözni. 

A tanulók ezt hamar megszokták és be is tartották. Ennek hatására valamelyest csökkentek a 

konfliktusok. 

Igyekszünk, de jó lenne valami megoldás!  

Az öltözők szebbé tétele érdekében az idei tanévben pár nyolcadikos diák – tanári 

felügyelettel - kifestette azokat.  

Sajnos a zajszint csökkentésére az igényt nem mindenki tartja fontosnak. Csak mi ezt nem 45 

percig, hanem egész nap hallgatjuk. 

Szerencsére az idei tanévben nem volt sok baleset és sérülés, és amik voltak, azok sem voltak 

súlyosak. 

 

 egységes szertári rend / szertár felelősök választása  

Sajnos nem minden kolléga tartja fontosnak a szertári rendet, csak beküldi a gyerekekkel a 

szereket és nem ellenőrzi őket. Van, hogy napjában többször kell rendet raknunk, helyére 

tenni a szereket. A szerek karbantartása is csak a testnevelőkre hárul. 

 

 közösségformálás  

Jó közösségformáló erőnek tartjuk a tanórán kívüli programokat és a versenyeken való 

részvételt. Itt tanulóink átélhetik azt az élményt, hogy együtt kell dolgozni a sikerért, 

motiválják, buzdítják egymást. Az ügyesebbek biztatják a kevésbé ügyeseket. Az együtt átélt 

élményekről több napig beszélnek, amik örök élményt nyújtanak nekik. A versenyen jó 

eredményt elérő tanulók büszkék magukra a társaik és szüleik előtt. 

 

 sportágak élmény közeli megismertetése 

Hagyománnyá vált, hogy évente 110 gyerekkel elmegyünk a Groupama Arénába egy 

labdarúgó mérkőzésre. Idén ősszel a Ferencváros – Honvéd NB 1-es labdarúgó mérkőzést 

tekintettük meg. Ezt tanulóink nagyon szeretik, mindig túljelentkezés van. Nagy élményt ad 

nekik, jó látni a gyerekek arcán a boldogságot. 

A testnevelő tanárok vittek már gyerekeket, kisebb létszámban, kosárlabda illetve vízilabda 

mérkőzésre. 

A sportágak élmény közeli megismertetéséhez tartozik az is, hogy diákjaink egyre nagyobb 

létszámban jönnek el megnézni az általunk rendezett diákolimpiákat, ahol szurkolnak 

társaiknak. A versenyek lebonyolításában is sokat segítenek tanulóink, mára már ott tartunk, 

hogy önkéntesen jelentkeznek segítőnek. Megtanultak kosárlabda jegyzőkönyvet írni, az 

egyes sportágak hivatalos időmérését, oklevelet megírni, stb.  

 

 tehetséggondozás  

Az iskolák közötti pontversenyben idén is előkelő helyezést értünk el. Ez a pontverseny nem 

mindig tükrözi hűen az elért eredményeket és talán nem is fogja. Megküzdünk az 

eredményekért, a jó helyezésekért. A tőlünk telhető legtöbb versenyen elindítjuk tanulóinkat 

és azon vagyunk, hogy ott a legjobb eredményt érjék el. 
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A versenyekre való felkészítés is jól működik. A tanítási órák keretein belül, illetve ha 

szükséges, azon kívül is, kiválogatjuk az adott versenyre az ügyes tanulókat. Velük külön is 

foglalkozunk. Az idei tanévben tehetséges gyerekeink nemcsak a kerületi versenyeken, hanem 

a budapesti és országos versenyeken is részt vettek. 

 

(Készítették: a testnevelés munkaközösség tagjai) 

 

3. Elvárt tanulmányi eredmények teljesítése 
 

Lásd mellékletben! 

 

4. Erősségeink 
 

A pedagógusok véleménye szerint a következők iskolánk erősségei:  

 a nagy célok érdekében való összefogás intézményi szinten (42 fő 80.7%) 

 hagyományaink (27 fő 51.9%) 

 iskolánk szellemisége (fő 15 28.8%) 

 az oktató-nevelő munka hatékonysága (13 fő 23.6%)  

 innovatív pedagógusok (12 fő 23%) 

 növekvő tanulólétszám (10 fő 19.2%) 

 értékközvetítő tevékenység (10 fő 19.2%) 

 az új kollégák beilleszkedésének segítése (9 fő 17.3%) 

 SZMK működése (6 fő 11.5%) 

 fegyelem (6 fő 11.5%)  

 szép környezet (4 fő 7.6%) 

 erős és határozott vezetőség (2 fő 3.8%) 

 

4.1. Sikerélmény a nevelő – oktató munkában      

  

4.1.1 Osztályfőnökök 

 

 Az idei évben sikerült problémamentessé tenni a szülőkkel való kapcsolatot, 

készségesen segítették egész éves munkámat. 

 Továbbra is ők nekem az „Év osztálya”! Bármilyen probléma lehet, alapvetően 

nagyon jóravaló gyerekek, akikkel jó együtt lenni.  

 Egy elsős osztály indítása, annak összekovácsolása a gyerekeket és szüleiket is 

beleértve az már önmagába siker számomra.  

 Sikerült összetartó, befogadó közösséggé formálni az osztályt. A stabil baráti 

kapcsolatok mellett nyitottak egymás irányában, segítőkészek, megbízhatóak. 

Szívesen vesznek részt közösségi programokban.  

 Sikerült jó osztályközösséget formálnunk. Büszke voltam tanítványaimra az 

angol és a karácsonyi színdarabban nyújtott teljesítményükért. 

 Az osztályomba járó gyermekekkel szorosabb kapcsolatot alakítottam ki a 

tanév során. A tanítványaim minden rezdülésemet ismerik már, ez nagyon jó 

érzés, bízom benne, segíteni fogja későbbi munkámat.  

 Sikerült a tavalyinál sokkal összetartóbb közösséget kialakítani. 
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 Új osztályfőnökként meg kellett dolgoznom, hogy az osztály és (főleg) a 

szülők elfogadjanak. Viszont nagy segítségemre volt, hogy az osztályba 

betanító kollégákkal azonnal sikerült kialakítani a közös célokat, nevelési 

elveket. Hamar feltérképeztem az osztály erősségét, jó oldalát. Nagyon hasznos 

szokásrendet alakított ki náluk az előző tanító néni. Arra építve, az 

önállóságuk, és a szervezőkészségük megkönnyítette a napi tevékenységeinket. 

Több sikerélményünk volt a tanév során, ami építette az osztályközösséget: 

szép helyezések tanulmányi versenyeken, a dráma előadások eredményei, a 

néptánc fellépések, az osztályünnepségek, a születésnapi tortázások.   

 Az angol nyelvi vizsgában sok munkánk volt szakos kolléganőmmel, de jól 

sikerült, és ez jó érzés volt. Nagyon ügyes sportban az osztályom, és 

osztályfőnökként még nagyobb boldogság kerületi versenyekről éremmel 

hazatérni velük. 

 Rengeteg programot sikerült szervezni az osztályomnak és minden iskolai 

rendezvényen és versenyen ott voltak a gyerekek velem együtt. (Az őszi 

városismereti séta német nyelven is!) Jelentkeztünk az A1-es német 

nyelvvizsgára – biztos vagyok benne, hogy sikerül! Az osztályterem hátsó falát 

teljesen kitapétáztuk az oklevelekkel. Nagyon büszke vagyok rájuk! 

 Amikor félévkor közöltem a szülőkkel, hogy jövőre új osztályfőnököt kapnak a 

gyerekek, nagyon elszomorodtak. Többen szerettek volna a vezetőséghez 

fordulni, hogy ez ne így legyen. Nagyon jólesett ez a kitartás mellettünk. 

Második félévben megnyertük az iskolai játékos váltóversenyt, és ezzel együtt 

elhoztuk a vele járó kupát is. Ez hatalmas boldogság volt mindenki számára, 

hiszen a tanulmányi versenyeken az osztály összetétele miatt kevesebb sikert 

érünk el. 

 4 évig lehettem osztályfőnöke az egyik 8. osztálynak, ez boldogsággal tölt el. 

Az osztályfőnöki órákon nagyon sok dolog előkerült, sokat elmélkedtünk, 

játszottunk, lelkiztünk. Nagyon sok élménnyel lettünk gazdagabbak. Úgy 

gondolom, értékes felnőttekké válnak majd.  

 Úgy érzem ez volt a legjobb évem osztályfőnökként. Azt gondolom, hogy egy 

szuper csapat vezetője vagyok, akikkel nagyon összetartó egységet alkotunk.   

 Ebben az osztályban nem volt nehéz dolgom osztályfőnökként, intelligens 

szülők, intelligens gyerekeivel kellett foglalkoznom. Az előző években ott 

dolgozó kollégáim munkája eredményeképp egy jól beszoktatott, megfelelő 

értékekkel bíró, szinte problémamentes társaságot kaptam, nem volt olyan 

kihívás, amivel meg kellett volna birkóznom. 

 Egy jó magatartású, jó képességű osztálynak lehetek az osztályfőnöke.  

 Nagy öröm számomra, hogy sikerült mindenkinek az elképzeléseit úgy 

alakítani a felvételikor, hogy céljaik reálisak legyenek, így 16 gyerekből 15 az 

első helyen megjelölt iskolába nyert felvételt. 

 Örülök, hogy ebben a tanévben elmentünk öt napra erdei iskolába. Ezt 

sikerként éltem meg! 

 Amit tavaly is írtam, szerencsére az idei évre is ez volt az igaz. Sokan még 

mindig a 2. édesapjuknak tartanak. Ezen kinyilatkozások nekem elég 

visszacsatolást jelentenek, hogy milyen osztályfőnök lehetek. Magánjellegű 

problémákkal fordulnak hozzám, tanácsot, segítséget kérve. Én megbízom 

bennük, ők megbíznak bennem. A siker érdekében én megteszek értük 
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mindent, ők megtesznek értem mindent. A rendszer működik, és remélem 

továbbra is így marad a 8. osztály végéig! 

 Az idei év elején 4 új diák csatlakozott az osztályhoz. Úgy érzem, hogy 

részben nekem, részben a gyerekeknek köszönhetően könnyen sikerült 

beilleszkedniük közénk. Sokszor mondták, hogy nagyon örülnek, hogy ebbe az 

iskolába járhatnak, mert itt sokkal jobban érzik magukat, mint ott, ahonnan 

jöttek. Ebben a tanévben több tanításon kívüli programot szerveztem az 

osztályomnak, még közelebb kerültünk egymáshoz a gyerekekkel, ismerjük 

egymás iskolán kívüli arcát is. Sikerült hozzájárulnom, hogy az osztályomba 

került fiú harmadszori próbálkozásra, idén sikeresen elvégezze a 6. osztályt. 

Októberben sikerült méltóképp megemlékeznünk az aradi vértanúkról az 

iskolai ünnepségen. Lelkesen készültünk közösen a farsangra is, amelynek 

eredménye a sok közös nevetés mellett egy szép második hely lett. Idén a 

szülőkkel való kommunikáció is zökkenőmentesebb volt, meg tudtuk beszélni 

akár telefonon, akár személyesen a gyermekükkel kapcsolatos történéseket. 

Összességében úgy érzem, hogy egy még összetartóbb osztály lettünk év 

végére. 

 A gyerekek szívesen beszélgetnek velem, bizalommal osztják meg velem 

esetleges problémájukat vagy örömüket, tanácsaimat mindig szívesen 

hallgatják és fogadják meg. Az osztályközösség nem szenvedte meg az 

osztályfőnök-váltást, továbbra is egységesnek mondható. 

 4 évig lehettem az egyik alsós osztály osztályfőnöke. Egy olyan közösségben 

taníthattam, nevelhettem, ahol a gyerekek és szüleik is jóindulatúak, a szépre, 

jóra fogékonyak voltak. Remélem sikerült a pozitív erkölcsi viselkedésmintát 

beépíteniük és felsőben is maradnak ilyenek. Sikerként könyveltem el, hogy az 

álmom, hogy egy jó osztályközösség alakuljon ki 4 év alatt, talán megvalósult. 

A gyerekek szeretik egymást, elfogadják a másságot, tudnak örülni egymás 

sikereinek, nem örülnek más bánatának. Nem divat a verekedés, nem divat a 

csúfolkodás, a csúnya beszéd. A többség szeret tanulni vagy legalábbis 

szeretne minél jobb jegyeket szerezni és erre biztatják egymást.  

 A közvetlen, jó kapcsolatot az osztályommal, valamint azt, hogy akinek nem 

sikerült minden tantárgyból átmennie, azt mondta, hogy nagyon fog egész 

nyáron tanulni, mert nem szeretné, ha ebből az osztályból lemorzsolódna. Azt 

is sikernek könyvelhetem el, hogy az első vizsgájuk egész jól sikerült. Senki 

nem jött el készületlenül, komolyan vették a nyelvi vizsgát. 

 Jó, összetartó szülői és gyermekközösség formálódott közreműködésemmel. 

Gyermekeim szabálytudata, magatartása és egymáshoz való viszonya 

számomra példaértékű, s ez így van akkor is, ha esetleg nem mindenki így 

látja. A szülők elismerése, bizalma minden esetben és helyzetben erőt adott.  

 Szeptemberben 3 új tanulóval bővült osztályunk közössége. Örömmel tölt el, 

hogy mindhárman sikeresen beilleszkedtek, a szülők és a gyerekek elmondása 

szerint is jól érzik magukat az osztályban. Az osztályban tanító kollégáktól 

rendszeresen dicsérő szavakat hallok a gyerekek magatartásáról, szorgalmáról, 

kulturált viselkedésükről. Tanító párommal immár 14. éve töretlenül jó és 

szoros összhangban működünk együtt. Bízom abban, hogy még nagyon sok 

gyerek nevelését-oktatását végezhetjük közösen, a ránk jellemző nyugodt, 

kiegyensúlyozott légkörben. 
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 Sikerként élem meg, hogy a gyerekek őszintén megnyílnak nekem, és 

megosztják velem saját világuk nehézségeit, és örömeit. És azt, hogy 

bármilyen gond merül fel, mindig helyén van a szívük. 

 Ebben az évben több kollégám is a következőket fogalmazta meg: „Felüdülés 

bemenni az osztályodba tanítani!”„Óriási a változás a magatartásukban, pozitív 

irányban.” Ebben a tanévben valóban azt mondhatom, hogy a sok küzdelem 

meghozta gyümölcsét, olyan erkölcsi értékeket sikerült elültetni, mint az 

őszinteség, becsület, egymás tisztelete, türelem, helyes kommunikáció, 

önzetlenség, feltétel nélküli segítségnyújtás. A szülőkkel való kommunikáció 

(2 szülő kivételével) a gyermeke jövőjére való tekintettel bizalomra alapuló 

volt.  

 Ebben az évben először lehettem osztályfőnök, ezért számomra az egész év 

sikernek tekinthető. Rengeteg új feladattal bővült a teendői lista, amit legjobb 

tudásom szerint igyekeztem megoldani.  

 Az utóbbi időben mindenki úgy jön ki az osztályomból, hogy milyen remek 

csapat. Ha valaki bemegy helyettesíteni, aki egyébként nem tanítja őket, külön 

odajön, hogy megmondja, milyen jó volt velük. 

 

4.1.2 Szaktanárok 

 

 A legjellemzőbb véleményeket gyűjtöttem össze.  

 

 Tanfolyamokon vettem részt. Nagyon jól sikerültek a főzőversenyek. Egyet 

terveztem, de meg kellett ismételni, olyan nagy volt az érdeklődés. 

 A tanulói önbizalmat tudtam növelni, így a teljesítményük is javult. 

Szövegértésük javult és ez által egyre több könyvet olvasnak. Most már 

minden tanítványomnak van saját vásárolt könyve. Nagyon sokszor részeket 

olvastam fel különböző ifjúsági regényekből, hogy felkeltsem az 

érdeklődésüket és ez is beérett. Gyakrabban járnak könyvtárba, könyveket 

vásárolnak. Hiányos ismereteiket az internet segítségével egészítik ki. Egyre 

magabiztosabban keresnek önállóan. A megtalált információk valóság 

tartalmát nem fogadják el maradéktalanul. 

 Megtaníthattam 27 gyereket olvasni, írni. Többségében sikerrel.  

 Szívesen és nagy örömmel jöttem nap, mint nap tanítványaimhoz. A gyerekek 

nagy lelkesedéssel vettek részt a feladatokban, sokszor ámulatba ejtő 

módszerekkel és ötletekkel rukkoltak elő. Sokat tanultam tőlük. Tanítványaim 

kitartóan és lelkesen készültek, büszkén mesélték sikereiket és méltósággal 

viselték, ha alulmaradtak valamiben. A tanév második felére a gyerekek 

többsége ügyesen tanult önállóan.  

 Tanítványaim nagy része érdeklődő, motivált, képes az önálló tanulásra. 

Szívesen hallottam kollégáktól, hogy jól felkészült, sokoldalú gyerekek.  

 A legelső, a gyerekek nyitottsága a komolyzene iránt. Tudom, hogy ehhez az 

elmúlt évek komoly erőfeszítései is hozzájárultak, de úgy érzem a gyümölcs 

egyre érettebb. A Bánk bán című opera felemelő élmény volt minden 

diákunknak és tanárunknak, aki csak részt vett a május 4-ei előadáson az Erkel 

Színházban. Pozitívumként éltem meg a felsős kórus karácsonyi- és év végi 

hangversenyét. Jó érzéssel töltött el, amikor a zeneileg művelt, abban dolgozó 

nagyszülők is odajönnek gratulálni hozzám a hallott hangverseny után a 
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felemelő kórushangzásért és a darabok megválasztásáért. A legnagyobb 

pozitívumként pedig a kollégáim hozzáállását emelném ki. Távollétemben 

igyekeztek a helyettesített órákat kitartással, zsörtölődés nélkül, tisztességesen 

megoldani.  

 Azt biztosan mondhatom, hogy senki nem várta úgy az idei tanév kezdését, 

mint én. Kettő és fél év kihagyás után egy kis izgalommal kezdtem neki az új 

tanévnek. Három dolog miatt: hogy fog menni a tanítás, hogyan fogadnak majd 

a gyerekek, milyen lesz velük a kapcsolatom és, a sok új kollégával, hogyan 

fogok tudni együtt dolgozni. Így év végén kijelenthetem, hogy szerintem jól 

sikerült helyt állnom. A tanítás ismét öröm volt számomra, a gyerekekkel 

nagyon jó volt együtt dolgozni és idővel az új kollégákat is megismertem és 

munkakapcsolatunk jónak mondható. 

 Egy fehér tábla büszke használójává váltam, így még többet használhattam a 

projectort! Jó volt, hogy az idén az utóbbi évekhez viszonyítva több 

„ellátmányt” kaptunk. Nagyon tartottam az 1. osztály tanításától, de végül jó 

élményekkel zárhattam velük az évet. 

 Gyerekek szeretik az általam tanított tantárgyakat, és ennek rendszeresen 

hangot is adnak. Az Iskolába hívogató program végén nagyon sok pozitív 

visszajelzést kaptam. 

 Kollégák szakmai segítsége és hozzáértése, megfelelő környezet a tanításhoz, 

pozitív óralátogatások. 

 A gyerekek fegyelmezésében sokat fejlődtem. 

 Először voltam művészeti specializációjú osztály tanítója. Most láttam bele 

igazán, hogy milyen sokoldalú ez a munka. Nagyon jó alapokat tettek le az 

előző tanítók, nekem „csak” folytatnom kellett a kialakított szokásrendet az 

órákon. Sokkal fogékonyabbak ezek a gyerekek a zene, a tánc, a rajz, a dráma 

és a kézművesség iránt. Amikor ezt felismertem, akkor a tanórák vázát és a 

tanításon kívüli programokat ezekre az erősségekre építettem fel.  

 Elvégeztem egy tanfolyamot a pedagógus kompetenciával kapcsolatban. A 

feladatok megoldása során szembesültem a hiányosságaimmal, erősségeimmel. 

Ezeket figyelembe véve a tanítási órákat az idén különös figyelemmel 

állítottam össze, hangsúlyt fektetve a digitális eszközök használatára. Az órák 

sokkal tartalmasabbak lettek, a gyerekek számára könnyebben feldolgozhatóak. 

Nagy sikert értem el a harmadikos és elsős furulyaoktatásban. 

 Minden csoportom tehetséges, jól tudunk dolgozni. Sokat fejlődnek, ez engem 

is nagyon motivál. A személyes kötődés erős, élmény az együtt töltött idő. 

 Még mindig nagyon szeretek tanítani, és itt dolgozni. Rég voltam 

labdarúgásban kerületi bajnok gyerekekkel, nagy élmény volt a budapesti 

diákolimpián szerepelni. És a tanár kórusban szerepelni nagyon jó. 

 Úgy gondolom, sok gyerek érdeklődik a tantárgyam iránt, sokan szeretik. Sok 

lehetőségem van az érdekességek bemutatására, filmek, kísérletek, csontvázak, 

stb., ezeket nagyon kedvelik, alig várják, hogy valamit elővegyek a 

szekrényből, csodálkoznak, hogy ilyen is van. Egy darab szénnek is tudnak 

örülni. 

 Jól sikerült a bemutató óra és a színi előadásunk az iskolába hívogatón. Az 

irodalom órákon a gyerekek egyre aktívabbak, sokan járnak rendszeresen 

könyvtárba. Igyekszem rászoktatni őket a folyamatos olvasás hasznosságára. 
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 Minden perc, amit a tanítványaimmal töltöttem. Szeretnek tanulni, még akkor 

is, ha nem minden év végi osztályzat támasztja ezt alá. Jártasságot szereztek 

kooperatív együttműködésben a sok közösen elkészített feladat során. Egy 

ilyen munkával (nagyméretű társasjáték készítése lepedőre) pályázaton is 

nyertek. 

 Tisztelettudó és többnyire érdeklődő diákok fogadtak a tanév kezdetén és ezt a 

két tulajdonságot - a csoportjaim többségénél - a tanév végén is 

megtapasztalhattam. Eredményesnek éreztem a munkámat több csoportban is, 

ezért összességében nyugodtan és pozitív érzésekkel gondolok a tanévre. 

 Sok versenyen, pályázaton vettünk részt, és szép eredmények születtek mind 

rajz, mind földrajz tantárgyból. K. R. tanítványommal (SNI) félig meg tudtam 

értetni mi a tanúhegy! 

 Nagyon nagy kihívásként éltem meg, hogy mentor voltam egy gyakornok 

mellett, és a felkészítése a minősítésre eredményes volt. Osztályfőnök 

helyettesként ugyanúgy elfogad az osztályunk, mint Sz. É-t. Mindenben 

egyenrangú partner vagyok a kolléganőm és a gyerekek szemében is. Az 

énekkari beugrásaink nekünk, tanároknak egy színfolt, kikapcsolódás, 

feltöltődés. 

 Mint minden első osztály, maga a csoda! A sok kis óvodásból iskolás lett, 

megtanultak olvasni, írni, számolni. Nagyon szeretem, amikor már tudják, 

hogy a tanulás folyamatának lépései miként követik egymást, már készítik az 

eszközeiket a következő feladathoz. Csillogó szemmel mutatják, hogy már 

mennyi mindent tudnak. Annyira szeretek velük dolgozni, beszélgetni, 

játszani! 

 Az általam versenyekre kísért csapatok jól teljesítettek, éremmel vagy 

oklevéllel tértünk haza legtöbbször. Az osztályaimban nagyon jól tudtam 

haladni a tananyagokkal, az előző évekre tudtunk tovább építkezni. 

 Sokkal gördülékenyebben ment minden, mint az tavalyi, első hartyános 

tanévemben. Nagyon jól tudtam mind a kollégákkal, mind a gyerekekkel 

együttműködni. 

 Nagy boldogság, hogy a saját osztályom mellett betaníthattam az egyik 1. 

osztályba is. Ezekkel a gyerekekkel valóban örömteli a tanítás. Motiváltak, 

csillog a szemük, mindig érdeklődve várják, mit csinálunk az órán. Szépen 

dolgoznak, jó velük együtt lenni. Sokat jelentett ez nekem, mert a saját 

osztályomban a sikerélményt nem mérik nagykanállal. Osztályunk nagyobb 

sikere a tavaszi Nyuszi-kupa váltóverseny, ahol megszerezték az 1-2. évfolyam 

vándorserlegét. Itt igazi közösségként működtek együtt, jó volt ilyet is látni 

tőlük! 

 Ebben a tanévben rengeteget foglalkoztam az osztályommal a szabadidőmben 

is. Nagyon sok versenyre készültünk. Folyamatosan fejlesztettem a gyerekeket, 

és sikerként éltem meg, hogy a figyelem- és részképesség-zavaros tanulók is 

fejleszthetőek. Nagyon lelkesítő mikor látom, hogy honnan hova jutottunk el! 

 Jó osztályokban taníthattam, fegyelmezett, igyekvő, érdeklődő gyerekeket 

ismerhettem meg. A legtöbb tanuló élt a javítás lehetőségével. Egy befogadó, 

segítőkész tantestületbe kerülhettem be. 

 Az 5., 6., 8.n-nel a Goethe nyelvvizsgára való készülődés egész éven keresztül. 

Továbbá a Német Nemzetiségi Önkormányzat karácsonyi előadásra való 

készülődés. A vers- és prózamondó versenyekre való felkészítés, egészen az 
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országos döntőig. A Márton napi műsorra való készülődés. Osztályszinten az 

Anyák napi műsorunk bemutatása az édesanyáknak. A 1., 2., és 3. osztályosok 

lelkesedése német órákon. .…És hát a kisebb momentumok, amik egész évben 

voltak iskolai szinten. 

 Eredményesen tudtam tovább folytatni munkámat azokkal az osztályokkal, 

akiket tanítottam. Nagyon büszke vagyok saját osztályom 4 tagjára, akik 

országos nyelvtanversenyt nyertek Nyíregyházán. Nagyon örültem, hogy a 8. n 

osztályos lányokkal első helyezettek lettünk egy országos irodalomversenyen. 

Méltó megkoronázása volt ez a két éves közös munkánknak. Örültem, hogy az 

általam megszervezett színházlátogatásokon sok tanuló vett részt, és pozitív 

visszajelzéseket kaptunk kollégáinkkal. Jó érzés, hogy végre olyan magyaros 

kolléganőnk van J. J. személyében, akivel nagyon jól és könnyen lehet 

együttdolgozni. Büszke vagyok azokra az iskolai műsorokra, akár színpadi, 

akár rádiós volt, amelyeket létrehoztunk a diákokkal. Idén is nagyon jó volt 

együtt énekelni kollégáimmal a tanári kórusban, és ezzel örömet okozni 

magunknak és a hallgatóságunknak. Egy-egy próba alkalmával mindig van 

lehetőségünk egy kis beszélgetésre olyanokkal is, akikkel napközben ritkán 

tudunk összefutni, találkozni. 

 Tapasztalatom szerint az iskola olyan diákállománnyal rendelkezik, akik 

nyitottak arra a tudáshalmazra, melyet át kívánok adni. Ilyen diákokkal az 

ember szívesen, örömmel végezheti munkáját, ennek köszönhetően 

eredményesen tudtam átadni azt a tananyagot, ami az iskola pedagógiai 

programjában van. 

 Jó együttműködés tanítópárommal. A gyerekek jó magatartása, fegyelmezett 

órai munkája. Az osztály sok dicséretet kapott a betanító és más kollégáktól. A 

gyerekek kiváló eredményei a különböző versenyeken. Jól sikerült az erdei 

táborunk. Tanítópáromnak és a gyerekeknek köszönhetően nagyon szép 

tanteremben töltöttük a tanévet. A 3. n osztállyal nagyon közeli, szeretetteljes 

kapcsolat alakult ki, az órákon nagyon rendesen dolgoztak. A kollégákkal 

nagyon jó viszonyt sikerült kialakítani. 

 A tanítványaim nagyon sok iskolai és kerületi versenyen indultak és értek el jó 

helyezéseket. 

 Az osztály nagy részével sikerült megszerettetnem a matematikát, az elsős 

tananyagot értik, tudják. Tanítótársammal jól együtt tudtunk dolgozni. Úgy 

érzem, befogadott a tantestület. Nem bántam meg a munkahelyváltást! 

 Pozitív élmény volt számomra, hogy ebben a tanévben matematikát is 

taníthattam. Nagyon élveztem a tudás átadását a gyerekeknek ezen a területen 

is. Valamint pozitívumnak élem meg, hogy kitaláltam, megterveztem és 

levezettem egy hagyományteremtő sportversenyt az alsó tagozatos diákoknak. 

 Az osztályom az egyik pozitívum, mindamellett, hogy rengeteg energiát 

emészt fel. A sikeres vizsgák. 

 Legnagyobb sikernek a matematika iránti szeretet megtartását tartom az idei 

tanévben. 4. osztályban tapasztaltam meg leginkább a gyerekek tudása közötti 

hatalmas különbségeket. Örömmel tölt el, hogy a gyengébb képességű tanulók 

is szívesen vesznek részt az órákon 

 Sokkal jobban éreztem magamat, mint tavaly. Ráéreztem a kicsik igényeire, 

jobban ment a tanítás is. Szerettem órákat tartani, és úgy érzem, a gyerekek is 

jól érezték magukat az óráimon. Magabiztosabb lettem. Az új tankönyvekből 
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sokkal jobb tanítani, sok hanganyag is van hozzájuk. Nagyon örültem, hogy 

eljutottam egy tanítványommal az országos versenyig. 

 Nagyon sok segítséget és támogatást kaptam mind a vezetőségtől mind a 

kollégáktól. Bárkihez fordultam, mindenki segítőkész volt, és ennek 

köszönhető, hogy szerintem nagyon gyorsan beilleszkedtem. A tanulók a 

kezdeti nehézségek ellenére elfogadtak, megismertek, így könnyen tudunk 

együtt dolgozni. Pozitívnak tartom a versenyeken elért eredményeket. 

 Ismét eljutott tanítványom a budapesti Teleki Pál versenyre, idén kaptam egy 

„n”-es osztályt, akik szép sikereket értek el. 

 Az idei 7. évfolyamon tanítani élmény. Mindegyik osztályba öröm volt 

bemenni. Mint osztályközösség is nagyon jól működnek. Segítik, támogatják, 

korrepetálják egymást. Örülnek a másik sikereinek. Ebben a szerencsén kívül 

az osztályfőnököknek is nagy szerepük van. Képességeiket tekintve igen 

változatosak. Rengeteg okos, érdeklődő, nyitott, aranyos diák van mindegyik 7. 

osztályban. Mellettük átlagos, illetve gyengébb képességű tanulók is szép 

számmal akadnak. Sikerült a fizika tananyagot befejezni, Rengeteget 

készültem a fizika órákra (könyvek, érdekességek gyűjtése, vázlatok, 

differenciált és életszerű feladatok keresése) és a visszajelzések alapján 

hatékony órákat tudtam tartani. A kerületi kémiaverseny I. helyezése. 

 Testnevelésből könnyebb volt a mindennapos tanítás, mert már nagyon jól 

összeszoktam tanítványaimmal. Úgy érzem tanév elején sikerült 

megszerettetnem a történelem tantárgyat, évvégre pedig egy jó tanulási 

módszert megtanítanom a tanulók többségének.  

 Az idén is szép eredményeket értünk el a különböző szintű versenyeken. 

 Jó azt tapasztalni, hogy az év elején kijelölt feladatokat szépen ütemesen 

végrehajtjuk a gyerekekkel. A kezdeti elégedetlenség elcsitulásával munka 

van. 

 Az utazó gyógypedagógusokkal és a fejlesztőpedagógusunkkal összehangoltan 

végeztük munkánkat, ennek eredményeként több tanulónk tanulmányi 

eredménye is javult. 

 Új nagyobb, kényelmesebb, tágasabb tantermet kaptam, ahol meg tudtam 

valósítani azokat a játékos feladatokat, amelyek segítették a német nyelv 

elsajátítását. 

 

Egy kollégámnak nem volt az idén említésre méltó pozitív élménye. Sajnálatos! 

 

5. Gyengeségeink 
 

A pedagógusok véleménye szerint a következők iskolánk erősségei:  

 felnőttek túlterheltsége (39 fő 75%) 

 magas lekötött óraszámok (28 fő 53.8%) 

 fluktuáció (25 fő 48%) 

 IKT eszközellátottságunk (25 fő 48%) 

 tanárok megbecsülése (12 fő 23%) 

 PR tevékenység (7 fő 13.4%) 

 tanulók viselkedése (6 fő 11.3%) 

 szervezési problémák (6 fő 11.3%) 



Hartyán Általános Iskola év végi beszámolója 2016-2017. 
 
 

37 
 

 pályázati tevékenységünk (5 fő 9.6%) 

 

Kollégáink 75%-a érzi úgy, hogy nagyon leterhelt. Ezt én magam is látom, de a szülők egy 

része ezt malíciával értékelte a pályázatomban. Természetesen az 1-2. megállapítás összefügg, 

hisz aki magas óraszámban tanít, már eleve leterhelt! 

 

5.1 Negatívumok a nevelő – oktató munka területén    
 

5.1.1 Osztályfőnök 

 

 Nagyon elfáradtam a tanév végére, a legnagyobb nehézség az volt számomra, hogy 

mindent mindig egyedül kellett megoldanom mivel majd minden tantárgyat én tanítok 

és nincs tanító párom. Sok így a rám nehezedő teher. A délutáni napközi is több 

kézben van, nincs igazán gazdája. 

 Nehézségek mindig adódnak, de bevallom ez az év az iskola éretlen, magatartási 

problémával küzdő, neveletlen, hanyag, idegtépő gyerekek sűrű halmazában való 

őrlődéséről szólt. 

 Néhány tanuló rossz magaviselete, mely napi szintű problémát okozott és rendszeres 

kapcsolattartást igényelt a szaktanárokkal és szülőkkel. 

 Nagyon nehéz év volt velük. Néha úgy éreztem elmerülök a kamaszkori problémák 

tengerében. Most elakadtam. Ha életem végéig a pályán maradok, úgy érzem, akkor 

sem lehetnek ennél nehezebb napok…. 

 Az osztály magatartása, néhány kollégához való hozzáállásuk komoly gondokat 

okozott. 

 A legnagyobb gondot M. R. viselkedése, és a tanuláshoz, közösséghez való 

hozzáállása okozza. Nagyon sok időt és energiát elvett tőlem és a gyerekektől is a vele 

való folyamatos különleges bánásmód alkalmazása.  

 Osztályommal továbbra is a kamaszodás rögös útját járjuk. Idén több konfliktus volt a 

fiúk és a lányok között. A legnagyobb nehézséget az okozta, hogy néhány gyerekem 

szinte hozzánőtt a telefonjához. Egész szünetben azt nyomkodják, ahelyett, hogy 

egymással beszélgetnének, pihennének a következő óra előtt. Örülnék, ha ki tudnánk 

erre találni egy közös, iskolai szabályozást, mert egyedül tehetetlennek érzem magam, 

ha szankcionálni szeretném a túl sok telefonozást. Továbbra is nehézséget jelentett 

néhány diákom rendezetlen családi háttere. Sokan elvált szülők gyermekei, vagy 

nincsenek napi kapcsolatban édesanyjukkal, édesapjukkal, ami a viselkedésükön, 

iskolához való hozzáállásukon is sokszor nyomot hagy. 

 Az osztályban sajnos vannak (voltak) ellentétek. Általában egy vagy két gyerek az, 

akit folyamatosan piszkálnak, csúfolnak. Számtalanszor el kellett mondani, hogy 

hogyan kell viselkedni bizonyos helyeken. Nem rosszak, hanem hangosak. Ezen 

folyamatosan dolgozunk. 

 Osztályomban magas a magatartásproblémával küzdő gyerekek száma, ami az 

osztályközösségre negatívan hat. Attól tartok ez erős klikkesedéshez vezet a 

későbbiekben. A szülők között is sok ellenérzést szül ez a probléma, és ezek elsimítása 

olykor ember feletti feladatnak tűnik, de eddig többnyire sikerült megoldanom. A 

magatartásproblémák hátterében sokszor egészen más húzódik meg, mint amit a 

felszínen látunk. A válások, a szülők közötti ellentétek jelen vannak a gyerekek 

mindennapjaiban, de olyan is van, aki nehezen tudja feldolgozni az őt ért 

„kudarcokat”, a magával szemben felállított mérce nem reális, és ennek következtében 

önértékelési problémákkal küzd, ami magatartásában ölt testet. Ezeket napi szinten 
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kezelni kell. Egy másik nehézséget számomra a szakszolgálat jelent. Néha úgy érzem, 

hiába írom le a pedagógiai véleményben, hogy megfigyeléseim szerint milyen 

problémák jelentkeznek a gyermeknél, és azt is, hogy ezek a problémák közösségben 

jelentkeznek, ezért kérem, vizsgálatát ennek megfelelően végezzék, hiszen a 

beilleszkedési és magatartásprobléma nem feltétlenül jelentkezik páros helyzetben, 

úgy érzem, süket fülekre találok.  

 Az anyagi háttér hiánya gyakran okozott gondot a programok finanszírozása kapcsán. 

Kísérő pedagógus „beszerzése” sem volt könnyű. Szülői elhanyagolás gyanúja merült 

fel egy kisfiú esetében, akinek az ügyével sokat foglalkoztam, de nem kaptam meg a 

remélt megoldást.  

 Az osztályban elsősorban a magatartásbeli problémákat kellet megoldani, amit 2 diák 

kivételével sikeresnek tekinthető. Az év elején a passzivitás jellemezte az osztály nagy 

részét, de sikerült motiválttá tenni őket. 

 Az osztály magatartásával sokszor volt gond! (Úgy gondolom alsó tagozaton nagyon 

fel lett sztárolva az osztály.) Az év elején megbeszélt iskolai szabályok be nem tartása! 

Sajnos sok az állandóan elégedetlen és folyton reklamáló, alaptalanul vádaskodó 

szülő. 

 A tanulók magatartása és a szülők egymás közötti konfliktusai. 

 Nehézséget okozott, hogy a szülők nem követik az iskolai eseményeket, az üzenő 

füzet által közvetített információkra nem reagálnak időben, gyakran kellett egyenként 

telefonálgatni egy-egy kérdés kapcsán. Sok energiát fektettem abba, hogy néhány 

tanítványom szüleit meggyőzzem arról, hogy a tanulás és annak otthoni támogatása 

fontos szülői feladat, mi több, kötelesség. Eredménytelenül. Kudarcként élem meg, 

hogy minden jó szándékom ellenére, sok-sok személyes konzultációt követően sem 

sikerült egy szülőpárt meggyőznöm arról, hogy gyermekeiknek szükségük van 

fejlesztésre, mi több, az évfolyam megismétlésére. Ebben a tekintetben szélmalomharc 

volt ez a tíz hónap.  

 Néhány szülő nem a gyermekét kéri számon, hanem bennünket, pedagógusokat. Ez 

lehet egy rossz felmérő jegy, egy otthon felejtett felszerelés vagy esetleg egy aprócska 

csínytevés. 

 Az idei évben a legnagyobb nehézséget nem a gyerekekkel vagy az oktatással 

kapcsolatos munka, hanem a szülők hozzáállása jelentette. Gyakran bele akartak 

szólni a munkánkba, mindent kritizáltak, megkérdőjeleztek, és mint osztályfőnök, a 

kollégáim munkájával kapcsolatosan is engem kerestek meg, hiába irányítottam őket 

az érintett pedagógushoz. Túlzó módon védték a gyermeküket, bármit is követett el. 

Sokszor a terhelést irreálisan soknak tartották, a pedagógusokat „túl szigorúnak” 

emlegették. Úgy, hogy a többségük a saját gyermekével az alapvető teendőkre sem 

volt hajlandó (pl. aláírni az üzenőt, tájékoztatót, beküldeni a megbeszélt eszközöket, 

stb.). Természetesen ez nem volt mindenkire jellemző, viszont sok energiát elvett a 

napi munkánál.  

 Van olyan szülő, aki nem látja, vagy nem akarja belátni, hogy a gyermekével tanulási, 

viselkedési gond van. Sajnos elzárkózik a szakértői vizsgálat igénybevételétől. 

 Vannak notórius késők, akik az utolsó pillanatban esnek be az iskolába. Nekik a 

figyelmeztetéseim hiábavalóak. Ugyanezektől mindig többször is kérni kell az 

igazolást, maguktól nem hozzák. 

 Az osztályban jelenleg 6 BTM-s, és 1 SNI-s tanuló van, 3 gyermek osztályismétlő. Ők 

nagyon komoly tanulási, esetenként magatartási zavarral küzdenek. Fejlesztésük, 

előrelépésük nehéz munka elé állít minket nap, mint nap. 
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 Maga az egész osztályfőnökség! Nehéz osztály, sok feladat, sok fegyelmezés, 

fegyelmezetlenség, ezek kezelés, adminisztrációja, megtalálni a szépet és a jót… 

 A felvételt követően nagyon nehéz volt motiválttá tenni őket a tanulásra. 

 A 2. félévben kicsit elfáradtam. Bár nagy segítséget jelentett, hogy kolléganőm 

elvállalta a magyar tanítását, de a feladatok zöme mégiscsak rám hárult. De nem 

bánom! 

 4. osztályban a szülők számára vonzó lehetőséget jelentenek a 8 osztályos 

gimnáziumok. A jó képességű gyerekek többsége él a lehetőséggel, és 

megpróbálkozik a felvételivel. Osztályunkból, 2 tanuló folytatja tanulmányait 8 

osztályos gimnáziumban.  

 Igazából nem nagyon voltak nehézségek, talán a viszonylag sok félévi bukás, de nagy 

részét sikerült kijavítani. 

 Idén úgy érzem kimagasló nehézségbe nem ütköztem. 

 Nem voltak komolyabb nehézségeim. 

 Nem voltak nehézségeim ebben a tanévben. Azt, hogy változik a világ, a 

körülményeink, tudomásul veszem és végzem a dolgom úgy, hogy magammal 

elégedett legyek. 

 

5.1.2 Szaktanárok 

 

 Hiányos felszerelés, hiányos házi feladatok. 

 Az első félévben a nyolcadikos osztályok magatartása sok időt, erőt elvett a szakmai 

tevékenységtől. Félév végére tudtam velük úgy dolgozni, ahogy addig is szerettem 

volna. 

 Főként a szülők és a délutáni pedagógus közti konfliktusok kezelésével. 

 Nehézséget okozott számomra magyarból a tanmenet betartása. Nagyon feszes tempót 

diktált, „lóhalálában” tanultuk a betűket olvasni és írni, nagyon kevés idő maradt a 

gyakorlásra. Előfordult, hogy nehezen, vagy nem jutottam hozzá megfelelő IKT 

eszközhöz, így felkészülésem ellenére nem tudtam használni az előre megszerkesztett 

feladatokat. Nagyon hiányzik az állandó wifi kapcsolat! 

 Az informatika tantárgy elméleti hátterének elsajátíttatása nagyon nehezen sikerült. 

Előre bejelentett dolgozatokra is magas százalékban nem készülnek a gyerekek. A 

röpdolgozatok pedig egyértelműen kudarcba fulladtak. 

 4-5 gyerek rossz magaviselete, tiszteletlensége, mellyel napi szinten meg kellett 

küzdeni. 

 Fegyelmezés. 

 Leginkább az osztályban előforduló magatartás problémákat említeném. A gyakori 

fegyelmezés sok energiát emészt fel. Néha úgy érzem, hogy a gyerekek egy része 

otthon nem kap megfelelő nevelést, és azt az iskolának kell pótolnia. 

 A 2. 3. 4. évfolyamon a b. osztályokban a gyengébb csoportokat kaptam. Nem volt 

egyszerű feladat a gyerekeket az elvárt szintre felzárkóztatni, de sikerült. 

 Még mindig probléma a különböző eszközök hiánya. Ha nem vinném be a saját DVD 

lejátszóm, saját hangfalam, laptopom, akkor nem tudnám teljesíteni azt az elvárást, 

hogy használjam az IKT-s eszközöket. Önköltségből veszem meg az üres írható cd-

ket, hogy a műsorok zenei anyagát lejátszhassuk a stúdió berendezésén. Problémaként 

jelentkezett a magas óraszám mellett a különböző programokon való részvétel, 

szervezés, felkészülés, javítás. A problémák, amelyekkel minden nap szembe kell 

néznem, mélységesen elgondolkodtatóak. 
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 A magas óraszámom miatt hamar elfáradtam. Egy alsós tanuló megkeserítette az 

életem, de nem is ez a legfőbb baj, hanem az, hogy az egész csoport munkáját 

nehezítette meg. 

 A saját osztályomban négy gyermek magatartásával még mindig nagyon sok probléma 

van, a családok továbbra sem együttműködőek, így szélmalomharcnak érzem 

munkám. Kollégák közül van olyan, akivel nehezen találom meg a hangot, így nehéz a 

közös munka. IKT eszközök hiánya, illetve foglaltsága miatt többször át kellett 

alakítanom az eredeti elképzeléseimet, ez nehézséget okozott a tanítási órákon. 

 Idén is nehézséget okozott a projektor, laptop, hangszóró használata. 15 perc alatt: 

lemenni, elkérni, felvinni, hangszórót kérni, összerakni (ha nem működik, akkor 

segítséget kérni). Óra végén szétszedni, mindent visszaszolgáltatni. Ezt egy rövid 

szemléltetésért csak nagyon ritkán tettem meg. Inkább kinyomtattam a képeket, és 

maradt a „hagyományos szemléltetés”. Pedig nagyon hasznos lenne minden órán 

használni, alkalmazni. Fontos kiemelnem, hogy bármikor kértem segítséget IKT 

ügyben T-tól vagy B-tól, ők azonnal jöttek, segítettek!   

 Legnagyobb (vagy inkább az egyetlen) problémám a magatartási problémákkal küzdő 

gyerekekkel való küzdelem nap, mint nap. Nagyon megnehezítik a napjaimat, nehezen 

kezelem őket, gyakran rontják el az előre megtervezett óráimat. 

 Mivel egy órás tantárgyakat tanítok, így a legnagyobb problémát a felszerelés és házi 

feladat hiánya okozta egyes tanulóknál. 

 Néhány tanuló neveltségi szintjével, iskolaéretlenséggel, egy-két szülő iskolához való 

hozzáállásával, D-val. 

 Negatívum volt az, hogy kevesen vagyunk .Így sokkal több munka nehezedik ránk. Ez 

viszont magasabb óraszámot vonz maga után. Nagyon sajnálom, hogy emiatt egy 

olyan osztályt kellett összevonni, ahol igencsak vannak különbségek, ami a tudást 

illeti.    

 Az ötödik évfolyam okozta a legtöbb gondot. Nagy létszámú osztályok, jó pár olyan 

gyerek, akinek az óra zavarása volt a kedvenc időtöltése, nem hagyva figyelni azokat, 

akiket érdekelt volna. 

 Rengeteg helyettesítés, az egyik osztály szülőinek támadása, túlzott beleszólása a 

tanítás folyamatába, módszertanába. 
 Sok helyettesítés. 
 Időhiány. 

 Több baleset is történt az osztályomban ebben a tanévben, ami egy kicsit megviselt. 

 Gyerekek felkészületlenségével, szülői hanyagsággal. Néha úgy érzem tőlünk, 

pedagógusoktól várják a szülők a teljes oktatását- nevelését a gyermeküknek minden 

területen. 

 A papír alapú naplóírás hátrányaival kellett szembenéznem, illetve időnként problémát 

okoztak a fénymásolási nehézségek. 

 A nyolcadikos diákok sok hiányzása az iskolalátogatások, felvételik miatt tudásban 

igen nagy lemaradást eredményezet a tantárgyaknál. Később a felvételi eredmények 

megérkezése után pedig az érdeklődés csökkent rohamosan. Az ebből következő 

hiányosságok sajnos jól tükröződnek a témazáró dolgozatok eredményén. Szembetűnő 

a nagy létszámú 5. osztályok „mássága”. 

 Otthoni többletmunkák. Amikor úgy gondolom, hogy végeztem a munkahelyemen, 

akkor otthon még készülni kell másnapra, nem keveset. Az internet nem működésével, 

időhiánnyal. 
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 Nagyon sok gyerek jár fejlesztésre, az idő hatékony kihasználása, az állandó rohanás 

néha űzötté tettek minket. 

 Néhány szülő úgy gondolja, a nevelés, a tanulás kizárólag az iskola feladata. 

Felkészületlenül, felszerelés nélkül küldi iskolába a gyerekét. A gyerek nem is érzi, 

milyen nagy már most a lemaradása.  

 A magas óraszám miatt sokszor éreztem, hogy elveszek a feladatok között, ami 

részben annak is köszönhető, hogy túlvállaltam magam olyan feladatokkal, amit a 

szülőknek ígértem meg (pl. otthoni gyakorlók javítása, szorgalmi feladatok 

értékelése). 

 Az osztály 43%-a folyamatosan, extra támogatást igényel. Módszertanilag ez kiváló 

lehetőség, a kreativitás egy pillanatra sem pihenhet, ugyanakkor rettentő elkeserítő tud 

lenni, amikor semmiféle odaszánás, plusz energia vagy akarat nem tapasztalható a 

tanuló részéről, valamint a támogatás és együttműködés hiányzik a szülőből. Másik 

probléma a felszerelés hiány. Nem vigyáznak a saját holmijukra, a szülők pedig nem 

engedhetik meg maguknak, hogy állandóan pótolják az elhagyott, eltűnt, tönkrement 

felszereléseket. Én meg nem tudok a nélkül órát tartani. 

 Nagy lemaradást kellett behozni viszonylag kevés idő alatt. 

 Új osztályommal idén több problémám volt, mint bármely eddigivel! A nyolcadikos 

történelem tananyaggal szó szerint megküzdöttünk (kevés magyarázat, annál több hiba 

a könyvben és munkafüzetben). 

 Kettő dolog okozott problémát az idén. Az egyik a 8. b osztály, amit nem részletezek, 

hiszen mindenki számára ismertek, a másik a fizika, kémia tantárgy tanításánál 

jelentkező újítások, és azokhoz készült kísérleti tankönyvek használhatósága, 

értelmezése. 

 Problémák technika órán jelentkeztek, de ez főleg a felszerelés, eszköz hiánynak 

tudható be. 

 Történelem kapcsán rossz volt látni, hogy a gyerekek mennyire nem tanulnak. Sokszor 

van felszerelés, házi feladat hiányuk, és nem érdekli őket az ezért kapott egyes sem, 

ami az év végi osztályzatokra is rányomta a bélyegét. 

 A felsős tanulók hozzáállása az adott tantárgyhoz. Nincs felszerelésük, nincs házi 

feladatuk, zavarják magatartásukkal az órát. 

 A magas osztálylétszám miatt sokszor kényelmetlen volt új időpontokat vadászni a 

gyerekekkel, hogy teljesítsük a tantárgy követelményeit. Nehéz úgy gazdálkodni az 

idővel, hogy mindenki megszólaltatható legyen akár egy egyszerű feleletként. Sok 

energiámat emésztette fel az, hogy extra feladatra, kiselőadás megtartására 

ösztönözzem a diákokat. 

 A differenciálást széles körben kell megoldanom, mivel osztályomban 

szakvéleményük alapján több különböző részképesség zavarral rendelkeznek 

tanulóim, melyek összehangolása a tanórák szervezésénél és előkészítésénél olykor 

nagy fejtörést okoz. 

 A faházban állandóan vizeletszag terjeng. Nagyon kellemetlen. 

 Szaktanárként a legnagyobb problémát a korrepetálásokra illetve a tehetséggondozásra 

fordítható időkeret mennyisége okozta. 

 Nem volt problémám, de nagyon sok energiám ment rá, hogy egy adott gyerekkel 

valamit elérjek, mert be kellett bizonyítanom magamnak, hogy képes vagyok arra, 

hogy valami eredményt elérjek nála. 

 Problémáim nem voltak, inkább megoldandó feladatokkal találkoztam. 
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 Szaktanárként szerencsére kevés problémáról számolhatok be. Az egyik osztály 

esetében kicsit több idő kellett, hogy megtaláljuk a közös hangot. 

 Különösebb, említésre méltó problémám nem volt. 

 Szaktanárként nem sok problémám volt, én mindig inkább a feladatra koncentrálok, 

engem az visz előre. Vannak több figyelmet igénylő tanulók az osztályban, de nekem 

ez nem probléma, hanem a való élet. 

 Nem volt ilyen! 

 Szerencsére nem volt semmi maradandó rossz. 

 Problémák nem voltak. 

 

Összegezve: A negatívumokat a következő nagyobb csoportokra lehet bontani: túlterheltség, 

magas óraszám, tanulók viselkedése, IKT ellátottság. Ezen kívül természetesen van még, amit 

megemlítettetek, de nem szignifikáns. 

Örvendetes, hogy vannak néhányan a pedagógusok között, akik erre a feltett kérdésre úgy 

válaszoltak, hogy nem volt problémája ebben a tanévben. Nyilván itt a szó értelmezésében is 

elmélyülhetnénk, de a lényeg az, hogy a nevelők közül egyre többen nem a problémák 

felnagyítására, hanem azok megoldására helyezik a hangsúlyt.  
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IV. TANULÓK 
  

1. Létszámok a tanév végén, a tanulók hiányzási adatai    

   

 
Alsó tagozat Felső tagozat Összes 

2016-17. 2015-16. 2016-17. 2015-16. 2016-17. 

Létszám 
Ebből magántanuló 

484 fő 

5 fő 

448 fő 

3 fő 

246 fő 

2 fő 

297 fő 

4 fő 
745 fő 

7 fő 

Összes mulasztott napok 

száma 
5333 5741,4 4478,2 5106  

10847,4 

Igazolt napok száma 
5300,6 5716,8 4324 5069,2  

10786 

1 főre eső igazolt nap 
10,95 12,2 17,58 17,24 

14,72 

Igazolatlan napok száma 
32,4 24,6 154,2 36,8 

61,4 

Nem mulasztott tanuló 
27 fő 26 fő 7 fő 4 fő 

30 fő 

 

2. Magatartás, szorgalom         

 
 Átlageredmény  

Alsó tagozat  Felső tagozat 

magatartás 4,50 4,17 

szorgalom 4,48 3,71 

 

3. Kitűnő tanulók       

 
 1. évfolyam:  12 fő  

 2. évfolyam:  22 fő 

 3. évfolyam:  20 fő 

 4. évfolyam:  19 fő 

Alsó tagozat összesen: 73 fő 

  

 5. évfolyam:    5 fő 

6. évfolyam:    7 fő 

7. évfolyam:    6 fő 

8. évfolyam:    0 fő 

Felső tagozat összesen: 18 fő 

 

Míg az alsó tagozat16,3%-a lesz kitűnő, a felsőnek csak a 6,6%-a. Mi lehet ennek az oka?  

 

 mennyiségében sokkal több a tanulnivaló felső tagozaton, mint alsóban 

 több pedagógus foglalkozik velük, más-más attitűddel, elvárással 

 kevés energiát, időt fordítanak a tanulásra a diákok 
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 felsőben kamaszodnak, a szülő is lazábban fogja a gyereket, mert úgy gondolja, hogy 

már nincs szüksége segítségre, bízik abban, hogy önállóan el tudja végezni a 

feladatait, nem kéri őt számon 

 több iskolán kívüli elfoglaltságuk van (sport, zene, egyéb) 

 4. évvégén a jók kisgimnáziumba mennek   

 első évfolyamon a szöveges értékelésnél jobban elsiklanak az apróságok, könnyebben 

kimondjuk egy kisgyerekre, hogy kitűnő 

 

4. Bukások alakulása        

  
 

Alsó tagozat Felső tagozat 

1-2 tárgyból bukott 8 fő 1,78% 16 fő 5,38 % 

több tárgyból bukott 1 fő 0,2 % 3 fő 1,01 % 

mulasztása miatt 

ismétel évfolyamot 
1 fő 0,2% 0 fő 0% 

szülő kérésére 

ismétel évfolyamot 
1 fő 0,2% - - 

 

5. Eredményes és problémás tárgyak      
  

5.1 Tantárgyi eredmények – alsó tagozat 

 

Osztályza-

tok 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Test. Rajz  Techn. 
Éne

k  

Ném

.  
Körny. 

Ang

. 
M. ir. 

M. 

ny. 
Mat. 

5 259 247 233 218 62 167 51 143 138 132 

4 67 84 97 100 42 113 31 119 112 113 

3 8 6 7 19 15 43 22 58 58 43 

2 0 0 0 0 5 16 5 21 29 16 

1 0 0 0 0 0 2 1 0 4 2 

Átlag  4.75 4.72 4.67 4.59 4.3 4.25 4.15 4.13 4.03 4.03 

 

 

5.2 Tantárgyi eredmények – felső tagozat 

 

Osz-

tályza-

tok 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

Tes. Inf. Ném.  R.  Tc. É.  
M. 

ir. 

M. 

ny. 
Kém. 

Term. 

ism. 
Ang.  Fö. Biol. Fiz.  Tört. Mat. 

5 216 163 52 125 119 101 70 59 31 36 54 22 19 28 41 38 

4 65 85 31 117 94 125 127 123 36 58 77 43 36 29 100 73 

3 7 40 16 42 44 52 73 80 31 55 73 29 51 34 84 81 

2 2 4 5 8 7 14 21 29 22 24 50 26 14 28 61 73 

1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2 0 0 1 8 15 

Átlag  4.71 4.39 4.25 4.23 4.23 4.07 3.82 3.69 3.63 3.6 3.51 3.51 3.5 3.46 3.36 3.16 
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6. Dicséretek, büntetések 

 

 Alsó tagozat Felső tagozat 

Dicséret  Büntetés  Dicséret  Büntetés  

szaktanári 26 2db 46 db 1093 db 189db 

osztályfőnöki 91 db 39 db 145 db 217 db 

igazgatóhelyettesi 46 db  1 db 38 db 35 db 

igazgatói 45 db 0 db 187 db 12 db 

 

7. A 8. osztályosok beiskolázási statisztikája     

  

Középfokú iskola 
Jelentkezők 

száma 

Felvettek  

száma 

Felvettek  

százalékos  

aránya 

2015-16. 

Felvettek  

százalékos  

aránya 

2016-17. 

Gimnázium  15 fő 13 fő 35,59% 28,26% 

Szakközépiskola  29 fő 31 fő 62,71% 67,39% 

Felvételt nem nyert tanuló száma a 

beszámolási időszakig   

1 fő 

1,69% 
1 fő 

2,17%  

 

8. Versenyeredmények         
 

8.1 Kerületi eredmények 

 

Verseny megnevezése 
Egyéni, csapat 

1. hely 2. hely 3. hely 

Sport 9 16 17 

Német  10 7 8 

Angol 1 1  

Matematika  3  

Földrajz  2  

Kémia  1   

Rajz 1  1 

Magyar 2 3 1 

alsó tagozat (1-2. évfolyam) 2 1 1 

alsó tagozat (3-4. évfolyam) 1 3 2 

Összesen: 27 36 30 

 

8.2 Budapesti versenyeredmények 

 

Német     I. hely 2 fő  

     III. hely 1 fő  

 

8.3 Regionális versenyeredmények 

 

Német     I. hely  1 fő  

     II. hely  1 fő 
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Matematika    II. hely  2 fő 

 Alsó tagozat (3-4. évfolyam)  II. hely  1 fő  

 

8.4 Országos versenyeredmények 

 

Német nyelvű vers- és prózamondó verseny   II. hely  1 fő 

        III. hely  1 fő 

Rajz        III. hely  2 fő  

Magyar       I.  hely  8 fő  

Matematika        16. hely  1 fő 

Sport        II. hely  2 fő 

 

 Annak ellenére, hogy idén nagyon kevés szakköri órát tudtunk kiosztani, nem 

szégyenkezhetünk a különböző szintű eredmények miatt! 

 

9. Osztálylétszámok várható alakulása a 2017-18. tanévben 

   

Osztály 
Tényleges 

létszám 

SNI-s 

tanulók 

BTM-es 

tanulók 

Számított 

létszám 

1.a 24 fő - 2 fő 24fő 

1.b 28 fő - 2 fő 28 fő 

1.n 20 fő - - 20 fő 

2.a 29 fő - - 29 fő  

2.b 26 fő 1 fő  2 fő  27 fő 

2.c 22 fő 2 fő 6 fő  24 fő 

2.n 27 fő    2 fő  27 fő 

3.a 27 fő  1 fő   29 fő  

3.b 26 fő 2 fő  2 fő  29 fő  

3.c 18 fő - - 18 fő 

3.d 21 fő 1 fő 6 fő  22 fő 

3.n 25 fő  2 fő  25 fő 

4.a 23fő  3 fő 23 fő 

4.b 24 fő 1 fő  8 fő  25 fő  

4.c 23 fő 2 fő 8 fő  25 fő 

4.n 25 fő 1 fő 4 fő  26 fő 

4.nn 10 fő - 2 fő 10 fő 

Alsó: 398 fő 11 fő 50 fő  411 fő 
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Osztály 
Tényleges 

létszám 

SNI-s 

tanulók 

BTM-es 

tanulók 

Számított 

létszám 

5.a 23 fő - 6 fő 23 fő 

5.b 21 fő - 3 fő 21 fő 

5.c 24 fő 2 fő  3 fő 27 fő 

5.d 19 fő fő 3 fő 19 fő 

5.n 20 fő - - 20 fő 

6.a 23 fő 1 fő 8 fő 24 fő 

6.b 15 fő 3 fő  7 fő 20 fő 

6.c 26 fő  3 fő 3 fő 

6.n 30 fő - 1 fő 30 fő 

7.a 18 fő  1 fő 1 fő 19 fő 

7.b 15 fő 1 fő  3 fő 16 fő 

7.c 19 fő 1 fő  5 fő 20 fő 

7.n 15 fő - - 15 fő 

8.a 21fő 1 fő 2 fő 22 fő 

8.b 21 fő 1 fő  2 fő 22 fő  

8.c 19 fő  3 fő 20 fő 

8.n 15 fő - 2 fő 15 fő 

Felső: 343 fő 11 fő  52 fő 357 fő 

Össz.: 741 fő 22 fő 102 fő  768 fő 
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V. GYERMEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉG 
 

 Alsó tagozat Felső tagozat 

Étkezési térítéscsökkentésben részesülő 

tanulók száma 

Térítésmentesen étkező tanulók  

nincs adat, mivel a GMK főigazgatója nem 

engedte kiadni! 

Összes intézkedés száma 16 fő 52 fő 

ebből  

 felszólítás iskolába járásra 

 

2 fő   

 

20 fő  

 feljelentés 0 fő  4 fő  

 egyéb (jelzés a Fiókának) 14 fő  32 fő 

Nevelési tanácsadóba küldött tanulók száma 44 fő 24 fő 

ebből 

     - szakvéleményt kaptunk 

 

32 fő 

 

15 fő 

BTM-es tanulók száma 60 fő 56 fő 

SNI-s tanulók száma  13 fő 12 fő 

ebből: 

 2-nek számító tanuló 

 3-nak számító tanuló 

 

10fő 

3 fő 

 

10fő 

2 fő 

Fejlesztésben részesülő tanulók száma 

összesen 

73fő 68fő 

ebből: 

 saját fejlesztő pedagógus látja el 

 utazó gyógypedagógus látja el 

 

60fő 

13f ő 

 

56fő 

12 fő 

 

1. Könyvtáros tanár beszámolója  
 

 A könyvtárat 399 tanuló használta idén kölcsönzésre, ők összesen 2141 

dokumentumot kölcsönöztek ki (ebben nincsenek benne a tankönyvek). A második félévben 

kétszer annyi könyvet kölcsönöztek ki a gyerekek, mint az első félévben. Ez két fő oknak 

köszönhető, egyrészt nem volt annyit zárva a könyvtár a tankönyvezés miatt, másrészt a 

csatlakozó lelkes elsősöknek. 

 Márciusban meghirdetésre került a „Hónap képe” – illusztrációs pályázat. Berg Judit 

Rumini című regényének egyik fejezetét választottam idei témának. Nagyok sok jó alkotás 

született, még könyvtári különdíjat is kiosztottunk.  

 A könyvtárban a második félévben folytatódott a VERSbefőtt elnevezésű „vers 

szépségverseny”, idén a nagy érdeklődésre való tekintettel négy helyett öt fordulóban 

hirdethettünk győztes verset. 

 A negyedik Harry Potter vetélkedőre februárban került sor. Ezt követte márciusban a 

Rumini vetélkedő. Itt is kérték a gyerekek a folytatást.  

 Április elejétől a tankönyvrendelésről szólt a könyvtár élete. 

  

A könyvtár ebben az évben is helyszíne volt versenyeknek: német illetve magyar 

vers,- és prózamondó verseny, házi versmondó verseny, 1.a osztály szintű versmondó 

verseny.  

 Kollégák is tartottak itt órát: Filmnézés: hittanosok (Húsvét előtt), német óra, erdők 

világáról (3. évfolyam), Háry János (4. évfolyam), Tüskevár (4. évfolyam). Koppány 
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Krisztina pénzügyi ismeretekről szóló versenyre készítette fel felsős diákjait. A 4.a és 4.b 

project megbeszélő órát tartott a könyvtárban. 

45 könyvtári órát tartottam a tanév folyamán: 

 Az első félévben összesen 22 könyvtári órát és foglalkozást tartottam. Volt 

lexikonhasználati óra (2.a, 2.b, 2.c, 2.n), népmese óra (3.b), ismeretközlő irodalomban 

való keresést bemutató óra (3.n, 4.a), versekkel, regénnyel foglalkozó (4.d). 

Decemberben izgatottan vártam az elsősöket a gólyaavató egyik állomásaként. Advent 

hangulatában papírszínházi foglalkozáson találkoztam szinte a teljes 1-2.-os 

évfolyammal (össz. 7 alkalom). December és január folyamán is vártam a 3.nn-t és a 

negyedik évfolyamból Barabás Mikoltot (4.n) a Kaméleon Olvasóklub levelezős 

szövegértési vetélkedő feladatainak közös feldolgozására. Decemberben két 

alkalommal jött a 4.c osztály a könyvtárba minikönyvet készíteni. A felsős napközisek 

is csatlakoztak, velük is kötöttünk könyvet, készítettünk könyvjelzőt, ajtókopogtatót. 

A 4.n-es napközis csoportból szintén többen készítettek apró könyvtárgyakat 

ajándékba. 

 Második félévben 23 könyvtári órát tartottam. G.G. kolléganőm bevont a 4.a ás 4.b 

osztály űrállomás-projectjébe, mindannyian nagyon élveztük a közös munkát, az 

elkészült modelleket a könyvtárnak ajándékozták az osztályok. Végül a 4.d is 

csatlakozott ehhez a könyvtári órához. Az iskolába hívogató programsorozatban egyik 

alkalommal a „Csodapalást” című papírszínházzal vártam a leendő elsősöket. 

Népmese óra (2.b), ismeretközlő munkákban keresés (2.a, 2.b), versekkel foglalkozó 

óra (2.a, 2.b), könyvkötés anyák napjára (4.a, 4.b), nagyon izgalmas volt a 

negyedikesekkel a történelmi összefoglaló óra ismeretközlő munkákból való 

kutatással (4.a, 4.b). Az ötödikesekkel a kalandozások korát fedeztük fel szakkönyvek 

segítségével (5.a, 5.c). Folytattuk Janda Renáta kolléganőmmel a Kaméleon 

olvasóklubot a 3.nn-nel. Nagyon hasznos órák voltak: szövegértés, lexikon,- és 

szótárhasználat, digitális képességek fejlesztése (hiteles információ keresése a 

világhálón).  

 Több elsős osztály is csatlakozott hozzánk, és lelkesen látogatják a könyvtárat: 1.c, 

1.n. Ez annak is köszönhető, hogy 150.000Ft értékű könyvállománnyal gazdagodott a 

könyvtárunk. 

 

 Készültünk a kerületi könyvtáros vetélkedőre. 5 fő a 4.a osztályból, 1 fő a 4.n-ből. Két 

csapatunk indult, harmadik és negyedik helyet szereztük meg. Páratlan élményben lehetett 

részünk, az Országgyűlési Könyvtári látogatáson és a „Királycsinálók” című 

múzeumpedagógiai foglalkozáson. 

   

(Készítette: N.O. I. könyvtáros) 

 

2. A pedagógus önértékelő csoport beszámolója 

 
Ebben az évben 12 kolléga önértékelését terveztük be. A beosztásnak megfelelően 

megtörténtek az óralátogatások. A 12 kollégából 6 főnél a dokumentáció 80%-os, míg 

akadnak olyan kollégák is, aki egyetlen dokumentumot sem küldtek el.   

Ebben az évben a csoportunk tagjainak nem volt „órakedvezménye” a feladatok 

elvégzésére, így nehézkesen haladtunk. Nem tudtunk közösen egyeztetni, dolgozni, mert a 

zöld óráinkban szinte folyamatosan helyettesítünk. Szeretnénk a következő tanévtől, a tavalyi 

évhez hasonlóan minimum 2-3 közös órát kérni! 
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A munkatársi kérdőívek kitöltéséhez elektronikus felületet használunk, de a szülői 

kérdőíveket papír alapon küldjük ki.  

Az óralátogatások megvalósultak a tervezéshez mérten, de sajnos a látogatás 

jegyzőkönyve és annak értékelésében és a dokumentumellenőrzés jegyzőkönyvében 

hiányosságunk van. Az interjúk elkészültek. A munkánkat nehezítette az OH felület 

kezelhetetlensége.  

A kollégák negatívan állnak az egész önértékeléshez, mely a kimutatásban és 

visszajelzésekben is megmutatkozik.    

  

VI. EGYÉB 
 

1. Dolgozói és gyermekbalesetek 
 

 4 tanuló balesetéről készült jegyzőkönyv, mindegyik töréssel végződött (ujj, könyök, 

csukó). Ezek a balesetek zömében a tornateremben, illetve a szabadidős programok alatt 

történtek. 

 Egy felnőtt (közhasznú dolgozó) baleset is történt az első félévben, elcsúszott a jeges 

járdás és zúzódást szenvedett. 

 

2. Tanítás nélküli munkanapok 

 
Dátum  Esemény  

2016. IX. 9. Nevelési értekezlet 

2017. I. 20. Félévi osztályozó konferencia 

2017. IV. 12.  Nevelési értekezlet 

2017. VI. 9. Év végi osztályozó konferencia 

2017. VI. 15. Hartyán nap (DÖK kérésére) 

 

 A rendelkezésünkre álló 5 tanítás nélküli munkanapot a terveknek megfelelően 

használtuk fel. 

 szeptemberben a nevelési értekezleten a munkatervet állítottuk össze 

munkaközösségenként a megadott szempontok alapján 

 a félévzáró konferencián a tanulók teljesítményének értékelése zajlott 

 a tavaszi nevelési értekezleten a kompetencia mérés eredményeinek javítása 

érdekében készítettünk programot 

 az év végi osztályozó értekezleten az egész éves teljesítmény értékelése történt 

 a Hartyán napon a DÖK által összeállított programokon vettek részt a diákok 
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3. Rendezvények, programok 
 

A rendezvény megnevezése Időpont Felelős 

Tanévnyitó ünnepély 2016. VIII. 30. A. I. É. 

Német nemzetiségi önkormányzat 

támogatásával – Schultüte 
2016. IX. 1. M. K. 

Halloween 2016. X. 27. S. Zs. 

Kutatók éjszakája 
2016. IX. 30. 

’c’ osztályok 

Népmese napja Sz. M. 

Zenei világnap – iskolarádión keresztül 2016. X. 3. B. M. 

Október 6. ünnepély – alsó és felső tagozat 

2016. X. 6. 

D. I., V.-M. Zs., K-Sz.I. 

Október 6-i koszorúzás az örmény 

nemzetiségi önkormányzattal 

G. G.,  

Sz. T. 

Márton napi lámpás felvonulás 
2016. XI. 11. 

17
00

  
M. K. 

56-os emlékfutás 2016. X. 23. D. I. 

Advent 
2016. XII. 2-től 

hetente 
K. G. É., B. M. 

Kamaszklub 2016. X. 28. B. A. 

Gólyaavató 2016. XI. 18. B. Cs. 

Mikulásnapi rendezvény 2016. XII. 6. Sz. T. 

Lucázás 

2016. XII. 12.  

S. E. 

Hartyán tortája 2016. d. P.B., M.E. SZMK 

elnök 

Betlehemezés - csobánolás 

2016. XII. 20. 

K. M., J. M. 

Betlehemépítés P. S. A. 

Karácsonyi bazár B.A. 

Karácsonyi hangverseny 17
00 

 

Pedagógus karácsony 18
00 

2016. XII. 21. 

B. B. E., 

B. M., K. M. 

Iskolába hívogató 2017. I. 19-töl d. P.B. 

Magyar kultúra napja 
2017. I. 23. 

Sz. M., K-Sz. I. 

(iskolarádió) 

Farsang  

Felsőben: közösen 

Alsóban: osztálykeretben 

 

2017. II. 3. 

2017. II. 10. 

 

B. A. 

osztályfőnökök 

Pancake day (osztály keretben) 2017. II.  angoltanárok 

Szülők – nevelők bálja 2017. II. 17. M.E.SZMK elnök 

Kiszézés 2017. II. 13. K. M. 

Megemlékezés 1848. március 15-ről  

Alsó tagozat: vetélkedő 

Felső tagozat: vetélkedő   

2017. III. 10. 

 

B. Cs., K.M., N. J. 

osztályfőnökök, R. Sz. E. 

Pólusfutás 2017. IV. 1. D. I. 

Nyuszi kupa 2017. IV. 6-7. V.-M. Zs. 

Húsvéti német projekt 2017. IV. 11. M. K. 

Magyar költészet napja  2017. IV. 11. K-Sz. I. 
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A rendezvény megnevezése Időpont Felelős 

Kerületi Föld napi vetélkedő megrendezése 

Alsó tagozat: Lillafüred 

Felső tagozat: Gemenc 

 

2017. IV. 27. 

IV. 28. 

 

K. M. 

Sz. T. 

Pál utcai fiúk nyomában 2017. IV. 26. Sz. M. 

Díjátadó ünnepség 2017. V. 3. K-Sz. I. 

Operakaland (7. évfolyam) 2017. V. 4. B.M. 

Szent György nap 2017. IV. 28.  G.E. 

Színdarab előadása iskolánk színjátszó 

szakköröseinek részvételével – Örület! Sztár 

lettem! 

2017. V. 31. 

VI: 1. 

d. P.B.,  

Zs. B.  

Nemzeti Összetartozás Napja – iskolarádió 2017. VI. 2. R. Sz. E. 

Művészeti kiállítás megnyitóval 
2017. V. 23. 

J. M., P. S. A., Sz. T., K. 

M., G. G. 

Év végi hangverseny  
2017. VI.8. 

B. B. E.,  

B. M., K. M.  

Hartyán nap 2017. VI. 15. B. A., S. E., Sz.K. M. 

Ballagás  

2017. VI. 16. 

Sz. M. É. 

Hartyán Aranykönyv díjátadás  

Tanévzáró ünnepély  

Sz. T. 

K. T. 

Goethe-Intézet német nyelvvizsga 2017. VI. 19. K.T., S. T. 

Év végi beszámoló ismertetése, iskolai 

pedagógusnap 
2017. VI. 30.  Cs.M. 
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MUNKAKÖZÖSSÉGEK BESZÁMOLÓI 
 

Elvárt tanulmányi eredmények teljesítése 
 

1. 1-2. évfolyam– Sz. K. M. 
 

 a bukások számának csökkentése érdekében az érintett tanulókat 

korrepetálásra irányítjuk 

A BTM-es gyerekek rendszeresen jártak korrepetálásra és fejlesztésre. Sajnos volt olyan 

kisgyerek, aki a kifejezett kérésemre sem ért be reggel időben a korrepetálásra. Sajnos van 

olyan is, aki otthon szinte semmit nem gyakorol, az ötéves státusz elkészíttetését hiába kérem 

(két lapot adtam már az anyukának, mivel az elsőt elhagyta), a gyerek nagyon gyengén 

teljesít, a szülő viszont elzárkózott az évismétléstől. 

A hiányzások alatt kimaradt anyagrészek pótlását is korrepetálás keretében oldottuk meg. 

Akik gyengébben állnak matematikából, azoknak a szüleit erről értesítettük, és korrepetálásra 

irányítottuk a gyerekeket. 

A lemaradt tanulóknak korrepetálást tartunk napközi foglalkozás alatt. 

A heti két fejlesztés helyett, csak egyet kapnak, mivel olyan magas a BTM-es tanulók 

létszáma. Többen közülük rossz szociális helyzetben, ingerszegény környezetben élnek. A 

korrepetálás, a differenciált munka ellenére is úgy érzem keveset fejlődtek ebben az évben. 

Ezt az év végi felmérők is alátámasztják három tanuló esetében. Ennek oka lehet a magas 

óraszám, a leterheltség is. Nagyon sok és tömény a tananyag, kevés idő jut a rögzítésre, 

gyakorlásra.  

 az önhibájukon kívül gyengén teljesítő tanulókat továbbra is – mihamarabb –

nevelési tanácsadóba, szakértői bizottsághoz delegáljuk  

Azokat a gyermekeket, akinél feltételezzük a tapasztalatok alapján, hogy valamilyen 

részképesség hiánnyal vagy zavarral küzdenek, a Pedagógiai Szakszolgálatba küldjük 

vizsgálatra. Több gyerekkel kapcsolatban felmerült még a vizsgálat szükségessége (tanulási 

nehézségek, autisztikus tünetek), de a szülők nem voltak partnerek benne. 

Sajnos volt szülő is, aki csak a jegyzői időpontra volt hajlandó elvinni gyermekét a 

vizsgálatra. Ennek eredményét még ma sem ismerjük. Eltelt úgy a tanév, hogy a gyermekről 

még nem kaptunk szakvéleményt. 

A kollégák véleményeiből egyértelműen kitűnik, hogy a szülőkhöz intézett jelzések 

megalapozottak voltak. A szakvélemény segítségével ezek a tanulók részt vehetnek egyéni 

fejlesztésben, ami hozzásegíti őket nehézségeik leküzdéséhez. Ezzel ellentétben markánsan 

megjelenik a szülői ellenállás is. Vannak olyan szülők, akiket semmilyen szakmai vagy 

emberi érvvel nem lehet meggyőzni, ők jelentik az akadályt a fejlesztési folyamat 

megkezdésében, megfosztva ezzel saját gyermekeiket a könnyebb boldogulástól.  

 a tanulóknak legnagyobb nehézséget jelentő tantárgyak esetében a 

követelményrendszert felülvizsgáljuk  

Szükségét érezzük a felülvizsgálatnak. Egy-egy tananyagrész kapcsán gyakran beszélgetünk 

erről, ötleteink is vannak erre vonatkozóan.  

 az országos kompetencia mérés eredményeit minden évben elemezzük, 

értékeljük, az eredmények javítása érdekében intézkedési tervet készítünk, mely 

a munkaterv csatolt része 

 

Erre vonatkozóan a tanév folyamán Nevelési értekezlet keretében munkaközösségünk 

megtette javaslatait. Ezekhez tartjuk magunkat, megvalósításukra törekszünk. 
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 a tehetséges tanulókat minél több versenyre küldjük 

Ebben a tanévben is sok versenyt rendeztünk, illetve részt vettünk a kerület iskoláiban 

szervezett versenyeken is. Ezeken tehetséges tanulóink szerezhettek tapasztalatokat, vagy 

hozhattak el valamilyen helyezést. Ezt a versenyeredményeket tartalmazó táblázat hűen 

tükrözi.  

 

Szaktárgyi összesítés: 

 
A számok rendezésében, tulajdonságaik megállapításában, szomszédjaik 

megnevezésében, helyi értékek megállapításában biztosak a gyerekek, ezekben a feladatokban 

nagyon jól teljesítettek. Jól sikerültek a nyitott mondatok megoldásai is.  

A szöveges feladatok megoldási metodikájában kevesebb volt a hiba. Néhány 

kisgyereknek problémát okozott a szöveges feladat válaszának megfogalmazása. Ez azoknál 

fordult elő, akiknek szövegértési nehézségeik vannak. A szöveges feladatok felépítésében 

többnyire pontosak, a feladat tanult algoritmusát jól alkalmazzák.  

Nehézséget okozott a szabályjáték. Az előbbiekben említett feladattípus esetében az 

összetett gondolkodás biztos használata okozta a feladat megoldási értékének alacsonyabb 

színvonalát. Ez a feladattípus nem tartozik a könnyű feladatok közé, többen bele is zavarodtak 

a megoldásába. Sokan voltak, akiknek maga a pótlás okozott nehézséget, de a szabály felírása 

sem ment gördülékenyen. A jövőben erre a típusfeladatra nagyobb figyelmet kell fordítani.  

 

 A felmérő tapasztalataként említhetjük, hogy a feladatok mennyisége, terjedelme 

elérte a gyerekek koncentrációjának határát és nagyon elfáradtak a végére. A felmérő 

felépítéséből adódóan a nehezebb feladatok a végére kerültek, ami szintén befolyásolhatta a 

gyengébb eredményt. Ezt a felmérő szerkesztési elvet a jövőben érdemes újragondolni. 
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Helyesírás 

Azok a feladatok, amiket nap, mint nap rutinszerűen végeztünk, vagyis a másolás 

írottról, nyomtatottról, jól sikerültek. Betűismeretük biztos, írástempójuk megfelelő. 

Íráskor az ékezetek hiánya okozza a legtöbb hibát. Nem véletlen, hogy az ékezetek pótlása 

sem sikerült jobban. „A feladat megoldása alatt az volt az érzésem, hogy sok szót nem értettek 

ékezet nélkül, és nem is tudták kigondolni, hogy mi is lehet az.”- írja kollégám. Nehézséget 

okozott a „j”-s szavak helyesírása, a tollbamondás után való írás. Főleg a mondatok 

helysírásával kapcsolatban voltak nehézségek. 

A betűtanulás mellett kevesebb idő jut a helyesírási készség fejlesztésére, 

tollbamondásra, ez lehet az oka a gyengébb eredményeknek, erre a jövőben külön figyelmet 

érdemes fordítani. A helyesírást gyakorló feladatok típusainak változatos alkalmazásával a 

többi, gyengébben sikerült területen is jobb eredményeket érhetünk el.  

A helyesírás felmérő feladatai között vannak olyanok is, amivel a tanórán csak ritkán 

találkoznak a gyerekek. Az eltérő tanítási metodikák eltérő feladattípusokon keresztül segítik 

a bevésődést. Sok esetben ezzel is indokolható a gyengébb teljesítmény. Ugyanakkor érdemes 

azon is elgondolkodni, hogy valóban ismernie kell e a tanulónak minden feladattípust. Hiszen 

a megszerzett ismeret újrarendezésének képessége jelenti a valódi, biztos tudást.  

A felmérő időpontjával kapcsolatban is volt észrevétel. Talán jobb eredmények születhettek 

volna, ha kicsit korábban, még a nagy hajrá előtt kerül sor a felmérő megírására. 

 A helyesírás felmérő eredményeit illetően többen is elégedetlenségüket fejezték ki.  

 
 

Összességében minden szaktanár elégedetten nyilatkozott tanulói teljesítményéről 

ezen a területen. A szövegértés eredményeinek értékelésénél kiemelték a kollégák, hogy a 
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gyerekek betűismerete pontos, szavak és szószerkezetek szintjén ügyesen olvasnak, az 

olvasottakat pontosan megértik. A feladattípusok sokrétűek voltak, minden részterületet 

érintettek. Több esetben a tanulók a vártnál korábban elkészültek a feladatokkal.  

 

 
Azok a feladatok sikerültek jobban, amelyeknek alapjait a második félévben tanulták a 

gyerekek. A szorzó-és bennfoglaló tábla ismeretét számon kérő feladatok eredménye minden 

osztályban megfelelő pontokkal zárult. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a 

gyermekek jelentős része elsajátította az adott ismeretet.   

Nehezebbnek bizonyultak a pótlásos feladatok, valamint a szabályjáték esetében nem 

a táblázat kitöltése, hanem a szabály felírása okozott nehézséget. A szöveges feladatoknál az 

összetett szöveges feladatra kell nagyobb hangsúlyt fektetni a következő tanévben. A 

maradékos osztás még nem automatizálódott, annak még ülepedni kell. A nyitott mondatok 

megoldási mechanizmusa rögzült, élvezettel, és kevés hibával oldják meg a gyerekek. Ez a 

megállapítás miszerint a tudás automatizálásához idő és sok gyakorlás szükséges. 

 
 

 
Második osztályban nagyon nehéz, ugyanakkor nagyon fontos tananyagot kell 

elsajátítaniuk a gyerekeknek. Az évfolyamon a másolás sikerült a legeredményesebben. A 

feladattípus eredményességét az is befolyásolja, hogy nem minden tanuló alkalmazza 
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hatékonyan az önellenőrzés módszerét. A szótagolás, elválasztás, valamint a j-ly területén is 

jól teljesítettek a tanulók. 

Leggyengébben az ékezetek pótlása ment, kevés ilyen jellegű feladattal találkoznak év 

közben a gyerekek. Nehézkesnek bizonyult még a kiejtéstől eltérő helyesírású szavak írása. 

Maga a feladat is nehéz volt, összetett gondolkodást igényelt. Sokan estek abba a hibába, 

hogy nem figyeltek a mondat jelentésére, csak igyekeztek egy számukra ismert szóval 

kiegészíteni a mondatot. 

Tollbamondás utáni írásnál szavak esetében jobb eredmények születtek, mint a 

mondatok írásánál. Tipikus hiba a magánhangzók időtartamának a jelölése, az ékezetek 

elhagyása. Gyakori hiányosság a mondat végi írásjel jelölése is.  

Nehezen ment a gyerekeknek a szöveg mondatokra illetve szavakra bontása. Vannak 

olyan vélemények, miszerint 2. osztályban még nagyon nehéz egyszerre szavakra és 

mondatokra is tagolni egy szöveget, amiben ráadásul különböző mondatfajták vannak. 

A felsorolt nehézségek meghatározzák a következő tanév fejlesztési feladatait.  

 

 
 

Azok a feladattípusok sikerültek a legeredményesebben, amelyek rendszeresen 

előfordulnak a tanórákon is. A szereplők, helyszínek megnevezése, szereplők jellemzése.   

A legnehezebben a szövegben való visszakeresés, tájékozódás ment a gyerekeknek. 

Ebben a tanévben is sokáig nem lehetett a tankönyvekben dolgozni, ami akadályozza azt, 

hogy a gyerekek jártasságra tegyenek szert az ilyen típusú feladatokban.  Itt kell 

megemlítenünk azt is, hogy legnagyobb igyekezünk ellenére is tipikus hiba, hogy a gyerekek 

nem követik pontosan az utasításokat. Ebben a konkrét esetben sokan estek abba a hibába, 

hogy az utasítás mondat aláhúzását kéri, a tanulók pedig szókapcsolatokat húztak alá annak 

ellenére is, hogy erre külön felhívjuk a figyelmüket.  

A sikertelenség okai között megjelent továbbá, hogy a gyerekek lusták elolvasni 

többször a szöveget, kevésbé kitartóak, hamar feladják a keresést, szókincsük eléggé 

szegényes.  

Az első és a második évfolyam tantárgyi átlagait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a 

gyerekek eredményei jó színvonalat mutatnak. A feltárt hiányosságok alapján a gyerekek 

fejlesztése célirányosabban valósulhat meg a következő tanévben.  
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2. 3-4. évfolyam – S. E. 
 

Szaktárgyi összesítés: 

 

Szövegértés 

A legjobb eredményt a szókapcsolatok megértése tükrözi, ezt követi a közmondások 

ismerete. Örömünkre szolgál, hogy tanítványaink behozták a tavalyi lemaradásukat, sokat 

fejlődtünk ezen a területen.  

Fejlesztendő terület: az adott kérdésekre adott szó szerinti kimásolandó szöveg. Itt 

leggyakoribb hibák a pontatlanságból, helyesírásból erednek. 

 

Helyesírás 

 

 
 

Legjobb eredményt a j-ly helyesírásában értük el, illetve a főnevek felismerésében. Szavak 

másolásában már nem hibáznak, de a mondatok másolása nem hibátlan. 

Fejlesztendő terület: tollbamondás, ékezetek pótlása. 
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Matematika 

 

 
Számsorozatok alkotásában nagyon jók a tanítványaink ugyanúgy a különböző szempontok 

szerinti válogatásokban is.  

Fejlesztendő terület: nyitott mondatok megoldása. 

 

Szövegértés 

 

 
 

Kimagaslóan jól teljesítettek a tanulóink a válogató olvasás során mikor saját szavaikkal 

kellett válaszolni a feltett kérdésekre. Az igaz-hamis feladat is a legtöbb tanítványnak jól 

sikerült a becsapós mondatok ellenére. A véleményformálás és indoklás egyre jobban megy, 

pedig csak most kezdtük el ezt a kifejezetten kompetencia alapú feladatot. 
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Fejlesztendő terület: a feltett kérdésre válogató olvasással majd másolással válaszolni. Itt is, 

mint a 3. évfolyamon ugyanazok az okok vannak: pontatlanság, fél válaszok, helyesírási 

hibák. 

 

Helyesírás 

 

 
 

Legkitűnőbbek keltezésből vagyunk. Ezt mindannyian jól megtanulták. Továbbá jó eredményt 

értek el a főnév, köznév és tulajdonnév felismerésében. Másolásban nincs sok hiba.  

Fejlesztendő területeink: felszólító módú igék helysírása, ékezetek pótlása.  
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Matematika 

 

 
 

Legjobban a válogatásokhoz értenek a tanítványain, talán azért, mert a pénz egy olyan eszköz 

ami minden nap megfordulhat a kezükbe. Ebben a feladatban viszonylag homogén képet 

kapunk a különböző osztályok teljesítményében, de a többi feladat nagyon változó képet 

mutat.  

Fejlesztendő területeink: logikus gondolkodás, szöveges feladatok megoldása és még kell 

gyakorolni az írásbeli műveleteket, de ezen belül is a kétjegyűvel való osztást. 

 

 

3. Német nyelv – M. K. 

 
 

 a bukások számának csökkentése érdekében az érintett tanulókat korrepetálásra 

irányítjuk: nincs ilyen problémánk. 

 az önhibájukon kívül gyengén teljesítő diákokat továbbra is – mihamarabb –

nevelési tanácsadóba, szakértői bizottsághoz delegáljuk. Ezen a terület 

 en együttműködünk az osztályfőnökökkel. 

 a tanulóknak legnagyobb nehézséget jelentő tantárgyak esetében a 

követelményrendszert felülvizsgáljuk: Mi a követelményt emeltük, mert pl. a 

7.n már tavaly teljesítette az elvárt A2-es nyelvvizsgaszintet, így továbbléptünk 

B1-re 

 az országos kompetencia mérés eredményeit minden évben elemezzük, 

értékeljük, az eredmények javítása érdekében intézkedési tervet készítünk, 

mely a munkaterv csatolt része: (Kielemeztük részletesen a szaktárgyi 

összesítésnél.) 

 a tehetséges tanulókat minél több versenyre küldjük: Maximálisan teljesítettük 

ezt a feladatot. 
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Szaktárgyi összesítés: 

 

1. n Nagyon lelkes, motivált, nyugodt osztály. Jól haladtunk, mindent teljesítetünk.  

A tudáspróbák összesített eredménye 86% 

2.n Lelkes, motiválható, kötelességtudó osztály. Az új, modernebb tankönyv nagyon jól 

bevált, sokkal jobban fejlődtek ez által is. A tudáspróbák összesített eredménye 83% 

2.d Gyengébb csoport, hátrányos helyzetű gyerekekkel, ez magával hozza a gyengébb 

teljesítményt. Témazárók átlaga. 3,7 

3.n Hatékonyan tudtunk velük dolgozni, sokat fejlődtek, kisebb német nyelvű projekteket 

önállóan teljesítettek. Jó alapokat ástunk a felső tagozatos nyelvi megmérettetésekre. 

Tudáspróbáik eredménye 82% 

3.nn Hányatott sorsú csoport, nagy lemaradásokkal, de nagyon igyekeznek.   

Dolgozat átlaguk: 3,2 

4.n Az új tankönyv nagyon jól bevált itt is, tehetséges, jó osztály. Tudáspróba 

eredményeik: 4,4 

5.n Tehetséges, jól terhelhető osztály. Előfordulnak magatartásproblémák, de a kollégák 

ezt jól kezelik. Egész tanévben a házi és nemzetközi vizsgára készültek.  

Házi nyelvi vizsga eredménye: 

Soproni: 77,67% 

Kőszegi: 4,7  

Nyelvvizsgázni 1 fő nem megy. 

6.n Tehetséges, jól terhelhető osztály. Nyelvvizsgázni mindenki megy A2-es szintre, ami 

7.-ben lenne elvárható. 

Kompetenciamérésük eredménye: 85% 

7.n Tehetséges osztály, jól terhelhető. Motivációjuk az előző évhez képest csökkent, de 

így is sokat fejlődtek. 

14 tanulóból, 8 fő minden, 4 nyelvvizsgarészből elérte a B1-es szintet.  

1 fő 3 nyelvvizsgarészt teljesített B1-re, a többi rész A2 

3 fő 1 nyelvvizsgarészt teljesített B1-re, a többi rész A2  

2 fő A2-es szintet teljesített, mert ők tavaly nem nyelvvizsgáztak. 

Reménykeltő eredmények ezek a jövő tanévben megvalósuló nemzetközi 

nyelvvizsgához.  

8.n Vegyes csoport a motivációt tekintve van, aki nem folytatja a német nyelv tanulását és 

van, aki a legnívósabb németes gimnáziumban. 

Kompetenciamérés eredménye: 84% 

Nyelvvizsgázni 6 fő megy. 

4.b Nagyon jól lehet velük dolgozni. Tanulmányi átlaguk: 4,42 

5.b Nagyon gyenge képességűek, súlyos magatartásproblémák. Átlag: 3,5 

6.b Kevés a jó képességű tanuló, ennek ellenére a kompetenciamérés eredménye jobb lett 

a vártnál: 70,69% 
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4. Angol nyelv – G. E. 
 

Szaktárgyi összesítés: 

 

Osztály 1. csoport (%) 2. csoport (%) Összesítve (%) Átlag (%) 

Alsó 

2.a 80,6  88  84,3 

77,6 

3.a 79  78  78,5 

4.a 60 82  71 

4.c 71,5 68,5  70 

4.d  84  

Felső 

5.a 64,8  53  58,9 

62,7 

5.c 72  - 72 

5.n 76,7 - 76,7 

6.a 60 - 60 

6.b/c 44,7 - 44,7 

6.n 72  - 72 

7.a 66  - 66 

7.b 46  73  59,5 

7.c 69  48,6  58,8 

7.n 72,3 - 72,3 

8.b 49,5 - 49,5 

8.c 51 - 51 

8.n 74,1 - 74,1 

 

5. Társadalomtudomány – Sz. M. 
 

Év elején meghatároztuk feladatainkat, amelyeket ütemesen el is kezdtük végrehajtani. 

Kisebb-nagyobb eltérésekkel többségben számszerűsített eredményeket tudunk felmutatni. 

Lassan megtaláljuk a közös nevezőt a munkaközösség minden tagjával. Ez arra lesz jó, hogy 

egységes táblázatokat tudunk készíteni és könnyebben nyomon tudjuk követni a fejlődést 

vagy az esetleges lemaradást. 

 

A szövegértések eredményeit átvizsgálva a következőket állapítottam meg: 

 

5. évfolyam: 5.a és b félévkor teljesített a legjobban 

5.c enyhe visszaesést mutat  

5.n jó átlaggal javított az év elejéhez képest 

 

6. évfolyam: 6.a év elejéhez képest enyhén rontott (2%-ot) 

6.b ugyancsak rontott kicsit többet (11%-ot)  

6.c jócskán javított (60%-ról 86%-ra) 

6.n egész évben szépen teljesített (év végi átlaga 93%) 

 

7. évfolyam: 7.a év végi eredménye 73% 

7.b év végi eredménye 77% 

7.c év végi eredménye 82% 
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7.n  enyhén rontott (6%-ot) 82% 

 

8. évfolyam: 8.b kritikán aluli teljesítménnyel (és sok gyakorlással) 48%  rontva 1%-ot 

8.c év elejéhez képest javított 2%-ot , 67% 

8.n jó átlaggal bár, de rontott 3%-ot , 84% 

 

A nyelvtan témazárók eredményeit átvizsgálva a következőket állapítottam meg: 

 

5. évfolyam: 5.a év elejéhez képest rontott 5%-ot ( átlag 74%) 

5.b rontott 9%-ot  (61%) 

5.c enyhén javított 4%-ot ( 80%) 

5.n rontott 4%-ot (80%) 

6. évfolyam: 6.a év elejéhez képest egyenletesen dolgozik ( átlag 58%) 

6.b egyenletes(70%) 

6.c enyhén javított 4%-ot ( 64%) 

6.n 2%-ot javított (73%) 

 

7. évfolyam: 7.a év végi átlaga 67% 

7.b év végi átlaga 72%                    

7.c év végi átlaga emelkedik 71% 

7.n javított 1%-ot (80%) 

 

8. évfolyam: 8.b egész éves gyenge teljesítménye mellett 1%-ot rontva átlag 48% 

8.c 11%-os emelkedéssel átlag 58% 

8.n egyenletes teljesítménnyel átlag 78% 

 

A történelem témazárók eredményeit átvizsgálva a következőket állapítottam meg: 

 

5. évfolyam: 5.a év elejéhez képest átlag 1 egész jegyet rontottak 

5.b év eleji és év végi 61%-kal mégis átlagban rontott (53%) 

5.c év eleji 3,44-es átlagot enyhén rontották az év végi 3,37-re (átlag 3,05) 

5.n év végi 75% egyenletes teljesítménnyel 

6. évfolyam: 6.a 51%-os átlag, év elejéhez képest 42%-ról év végére 49%-ra javít 

6.b 48% átlagot az év eleji 46%-ról feltornázva év végére 58%-ra 

6.c 59%-ról év végére 64%-ra tevődött a fejlődés 

6.n 79%-ról javított 81%-ra 

 

7. évfolyam: 7.a 71%-ról visszaestek 67%-ra 

7.b minimális javulást mutat 70%-ról 71%-ra 

7.c enyhe visszaesést mutat 70%-ról 68%-ra 

7.n az évfolyam legnagyobb javulása 70%-ról 80%-ra 

 

8. évfolyam: 8.b egész éves gyenge teljesítménye mellett 1%-ot rontva átlag 48% 

8.c 11%-os emelkedéssel átlag 58% 

8.n  80%-ról 79%-kal zárt  

 

Megállapítható: a felsős évfolyamok közül a hatodik évfolyam c osztálya mutatott jelentős 

fejlődést mind a magyar, mind a történelem tekintetében. 
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A gyenge képességű osztályokkal  nem sikerült teljesíteni a minimálisan elvárható szintet. A 

teljesítmények 55% alatt maradtak. Cél: a tanmenetekben meghatározott ütemterv tartása. 

 

6. Természettudomány (matematika, kémia, fizika, biológia, földrajz) 

Kreatív (rajz, technika, informatika) – P.S. A. 
Földrajz 

 

Szaktárgyi összesítés: 

 

 7. 8. 

a 62% - 

b 69% 55,0% 

c 75% 64,0% 

n 73% 84,2% 

évfolyam 

átlag 
62% 67,2% 

 

7. évfolyam - A 7. c osztály kivételével heti 1,5 óra kevés volt az alapos gyakorlásra Ez is 

magyarázza az eredmények gyengeségét.  

8. évfolyam - A tanmenetet többnyire tudtuk tartani, bár a felvételi időszakban a tanulók sok 

hiányzása miatt kénytelenek voltunk ismételni, tananyagot pótolni. A rendszeres tanulás 

hiánya itt nagyon szembetűnő. Hiába az ismert névanyag, sokan mégis képtelenek eligazodni 

a térképen. A munkánkat még az is nehezítette, hogy a munkafüzet és a dolgozatfüzet térképei 

méretarányban és léptékben nem egyeznek meg, illetve a munkafüzet csak minimális 

gyakorlótérképeket tartalmaz. Gondot jelent, hogy az évfolyam tanulóinak zöme a felvételik 

után teljesen leállt a tanulással, ami jelentősen gyengíti az év végi eredményeket. A 

tantervben megfogalmazott követelményeket csak úgy tudták teljesíteni többen, hogy a 

tényanyag minimumára csupaszítottuk a kötelező ismereteket. Sokat segített a jobb 

megértésben az, hogy az órákon rendszeresen használhattuk az IKT eszközöket. A tanulók is 

jobban bevonhatók voltak akkor, ha ők maguk készültek az egyes országok bemutatására. 

 

Matematika 

 

Szaktárgyi összesítés 

 

 5. 6. 7. 8. 

a 3,80 -76,0% 2,23 -44,6% 2,95 – 59,0% - 

b 2,58 -51,0% 2,81 -56,2% 2,83 - 56,6% 2,75 - 55% 

c 3,64 -72,8% 2,58 -51,0% 3,10 – 62,0% 2,20 - 44% 

n 3,67 -73,4% 3,56 -71,2% 3,20 – 64,0% 3,64 - 72% 

évf. átlag 3,32 -66,4% 2,74 -54,8% 3,02 – 60,4% 2,86 - 57% 

 

Nagy sikerrel vettünk részt 62 tanulóval a Zrínyi Ilona matematika versenyen.  

Nagy sikernek tartjuk, hogy a Matekguru csapatversenyen 124 tanuló indult iskolánkból. 

Évek óta mi indítjuk a kerületből a legtöbb tanulót, és évek óta ott vagyunk valamelyik 

évfolyammal az első tíz között. 
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A magas óraszámból adódóan, korrepetálás híján differenciált óravezetéssel próbálták a 

gyengébbeket felzárkóztatni, a jókat terhelni a szaktanárok. A jókat, érdeklődőket versenyekre 

készítették fel. Minden témakörben előkerültek a szöveges feladatok. A kompetencia 

feladatok megoldására is hangsúlyt fektettek, bár a kevés óraszám és a fénymásolás 

nehezítette a dolgot. 

 

5. évfolyamon 

a legjobban teljesített feladatok: 

- számok olvasása 100% 

-  számszomszédok 94,7% 

leggyengébben sikerült feladatok: 

- műveletek racionális számokkal 44,7% 

- felszín, térfogat számítás 33% 

Ezeket a feladatokat többet kell gyakoroltatni. Ha nincsenek alapok, (négy alapművelet, 

mértékegységek átváltása), akkor ezeket a feladatokat szinte lehetetlen megoldani. 

 

6. évfolyamon 

a legjobban teljesített feladatok:  

-  Prímtényezős felbontás, oszthatósági szabályok 65% 

- Négyszögek csoportosítása 62,8% 

a leggyengébben teljesített feladatok: 

-  műveletek racionális számokkal 35% 

-  alaphalmaz meghatározása egyenlőtlenségek esetén 36% 

Kevés idő jutott az ismétlésre. 

 

A 7. évfolyam  

Leggyengébben minden osztályban a szöveges feladatok sikerültek, sok tanuló vélhetően 

legfeljebb az elolvasásig jutott el, hiszen érdemben semmit nem írtak a feladathoz, még a 

megfelelő adatok kigyűjtéséig sem jutottak el. 

Gondot okozott még a tört együtthatós egyenlet, ami azért elszomorító, mert a megoldás során 

tudták, hogy mit kellene csinálni, de az alap törtműveletekkel, előjelekkel csúsztak el a feladat 

megoldásakor. 

Legjobban a hatványozási feladatok sikerültek, azon belül is a szabályok mentek jól, az 

egyszerűbbnek tűnő számolási feladatoknál az előjelekre nem figyeltek a tanulók, ebből 

adódott a legtöbb pontveszteség. 

A legtöbben szintén jól teljesítettek a százalékszámítás témakörében. 

A matematika szaknyelvet folyamatosan hangsúlyoztuk, elősegítve ezzel annak rögzülését. A 

szöveg megértésének fontossága, és a lényeglátás miatt majd minden órán oldottunk meg 

szöveges feladatokat, és fogalmaztunk meg szöveget a feladatokhoz. Az előző évek 

kompetenciafeladatainak beépítése az órába jó alkalom arra, hogy a tanultakat levetítsük a 

mindennapi életre, és fejlesszük a szövegek megértését is. Ezen kívül a különböző 

témaköröknél mindig megbeszéltük, hogy a való életben hol találkozhatunk az adott 

matematikai "problémával". Differenciálást folyamatosan alkalmaztunk a tanórán, illetve 

felzárkóztatás és tehetséggondozás (versenyre felkészítés) keretében.  

Érezhető a különbség a heti 3 órában matematikát tanuló 7.a illetve 7.n és a heti 4 órában 

gyakorló 7.b és 7.c között. Sajnos előbbiekkel a kevesebb óraszám miatt nem volt annyi időnk 

az év végi ismétlésre, azt gondolom, ha velük is maradt volna erre időnk, jobban teljesítettek 

volna. A hetedikes tananyag óriási, már ennek befejezése is nehézkes heti 3 órában, az év végi 
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mérés íratását a jövő évben esetleg át kellene gondolni. Például lehetne az utolsó órákon, akár 

az osztályozó értekezlet után is íratni. 

 

A 8. évfolyam  

 

Bár a tavalyi évhez képest lényegesen több tanuló vette komolyan és írta meg jól az év végi 

mérést, a tanulók jelentős része most is motiválatlan volt. Volt, aki szinte semmit nem írt 

érdemben a lapra, mások csak a nekik szimpatikus 1-2 feladatot oldották meg. A legtöbben 

pontosan tudták, hogy hányast kell írniuk ahhoz, hogy meglegyen a várt érdemjegy évvégén, 

és ennél egy hajszállal sem tettek meg többet. 

A legtöbben jóval a képességeik alatt teljesítettek. A még frissen bennük lévő témakörben –a 

többihez képest – jól teljesítettek, a többiben viszont nem mutatták meg a valós tudásukat. 

A legtöbben a prímtényezős és a hatványozásos feladatokkal boldogultak. A szöveges feladat 

sokkal jobban ment, mint a hetedik évfolyamon és a szerkesztéssel is viszonylag sokan jól 

boldogultak. Az összetettebb feladat, mint a Pitagorasz-tétel alkalmazása azonban csak 1-2 

diáknak sikerült.  

 

Fizika, kémia 

 

Szaktárgyi összesítés 

 

Legfőbb problémát az alacsony óraszám (heti 1 óra) okozza. Ehhez az óraszámhoz nagyon 

nagy elsajátítandó tananyagot rendeltek. Minden órán új anyagot veszünk. Alig jut idő 

gyakorlásra, ismétlésre, az ismeretek elmélyítésére. Éppen ezért nagy a szerepe az otthoni 

tanulásnak, ami sajnos sokszor hiányzik, vagy felületes, pedig ez szükséges az összefüggések 

meglátásához, megértéséhez. 

A fizika és a kémia 7. évfolyamon belépő új tantárgy, melynek fő feladata a tudományos 

fogalomrendszer és gondolkodásmód kialakítása, amihez elengedhetetlen, főleg kémia esetén 

a megfigyelés, a kísérlet, a tevékenykedtetés, a tapasztalatok feldolgozása, elemzése. Ez 

időigényes tevékenység, amire az alacsony óraszám miatt alig jut idő. 

A jó teljesítményhez – mindkét tantárgy esetén - szükség van biztos matematikai alapra. 

(szorzó-, bennfoglaló tábla tudása, műveletek törtekkel, tizedes törtekkel, mértékegységek, 

mértékváltás ismerete, egyszerű egyenletek átrendezése, százalékszámítás, arány, 

arányosság). 

Gondot jelentett még az OFI-s tankönyvek hiányossága. Sajnos sok esetben nem emelik ki a 

lényeget, de olyan is előfordul, hogy lényeges tartalmak (képletek, definíciók) hiányoznak. A 

dolgozatfüzetek nem alkalmazkodnak a tankönyvhöz, így úgy döntöttünk, hogy tankönyvet 

váltunk. 

Ezért a következő évben is kiemelt feladat a logikus gondolkodás fejlesztése, a pontos 

ismeretelsajátítás, a szakszavak értelmezése, a szaknyelv tudatos használatának gyakorolása, a 

mértékváltás, a számolási készség és a szövegértés fejlesztése. 
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Fizika – év végi összesítő  

 

 7. 8. 

a 64,0% - 

b  63,0% 45,0% 

c 73,0% 50,0% 

n 81,0% 74,0% 

évf. átlag 70,3%. 56,3%. 

 

Nehezebben ment:  

- mértékváltás, váltószámok használata (a mérőszámokat, nem tudják 

pontosan, mikor kell szorozni vagy osztani) 

- önálló szövegalkotás 

- logikus gondolkodást, következtetések levonását igénylő feladatok 

- néhány tanulónál az egyszerű egyenletek átrendezése 

Könnyebben ment:  

- ábrák, grafikonok, táblázatok elemzése 

- képletek, jelölések,  

- mondat kiegészítések 

 

Kémia – év végi összesítő 

 

 7. 8. 

a 68% - 

b 69%. 52% 

c 80,2% 54% 

n 82,5% 76% 

évf. átlag 75%. 60,7%. 

 

Nehezebben ment:  

- oldatok, tömegszázalék számítása,  

- önálló szövegalkotás 

- logikus gondolkodást, következtetések levonását igénylő feladatok 

 

Könnyebben ment:  

-  ábrák, grafikonok, táblázatok elemzése 

- vegyjelek, képletek, 

-  kísérletek tapasztalatainak felidézése 

-  mondat kiegészítések 

- információkeresés, elektronikus információforrások használata  

 

8. évfolyam: 

A heti óraszám: 2 

A 8. évfolyam tananyaga teljesen átalakult. Egészen mást tanítunk, mint eddig. Szándék 

szerint élet közelibb, gyakorlatiasabb kémiai ismereteket akartak tanítani. A vége, egy nagy 

káosz lett. Kicsit ide belekap, kicsit oda, sokszor olyan ismeretet közöl, és kér számon, 

aminek megértéséhez hiányoznak az alapok, előzmények, sémák, amikhez az új ismeretek 

kapcsolódhatnának. Legfontosabb, ennek az áthidalása, és rendszerezése. 
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Biológia 

 

 7. 8. 

a 3,48- - 

b 3,74 -74,8% 2,81-56% 

c 4,20 -84% 2,8  -50% 

n 4 -80% 3,21- 64% 

évf. átlag 3,84- 76% 2,93- 58.6 % 

 

Ebben az évben is bebizonyosodott, hogy az emberi test felépítése és működése még érdekli a 

végzős osztályokat. Az új beosztású tananyag sajnos nem segítette idén a munkát. Szinte 

minden órán PPT-t használva sikerült az érdeklődést fenntartani. A munkafüzet hiánya 

elsősorban a hetedik évfolyamban nehezítette meg a munkát. Más módszereket kell 

alkalmazni a gyakorlásra, bevésésre. Lassan átalakul az óravezetés stílusa, egyre több az 

önálló munka, és kell időt hagyni a felmerülő kérdések megbeszélésére. 

 

Természetismeret 

 

 5. 6. 

a 3,42- 68,4% 2,82-56,4% 

b 3,42- 68,4% 3,38-67,6% 

c 4,21- 84% 3- 60% 

n 4,17- 83,4% 3,94 -78,8% 

évf. átlag 3,86-77% 3,23 -64,6% 

 

Évfolyam Könnyebb Nehezebb 

5. A kert növényei, állatai 

Házi- és a ház körül élőállatok, 

Az ember teste 

Időjárás 

Térkép, Vizek 

Fizikai, kémiai témák 

6. Az erdő élővilága 

A mező élővilága 

A vizek élővilága 

Térképismeret, Hazánk tájai 

Hegységek keletkezése 

Fizikai témák 

 

7. Testnevelés – testnevelés munkaközösség 
 

NETFIT mérés:  

 a mérés ütemezése jól kialakult, lebonyolítása szervezetten folyik. 

 tanulóink motiváltak, célunk jövőre is ennek fenntartása 

 tanulóink nagyon nagy része minden feladatban az egészséges zónában teljesít. Az 

állóképesség mérésénél, az ingafutásnál, ugyan az egészséges zónába teljesítenek a 

gyerekek, de ez messze van attól a teljesítménytől, amit a régi diákjaink hoztak. Mi 

abban látjuk ennek az okát, hogy tanulóink az év nagy részében a tornaterem negyed 

pályáján dolgoznak. Nem ritka, hogy 25-30 tanuló van ekkora helyen. Illetve a kinti 

hosszú távú futások is megszűntek.  

 mérések eredménye azt tükrözi, hogy kevesebb a túlsúlyos gyerek. 

 


