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Bevezető gondolat: 

 

 Miközben a beszámoló összeállításának szempontjain gondolkodtam, azt kérdeztem 

magamtól, hogy ebben a tanévben mi a legfontosabb, amit ki akarok emelni munkánkból. 

Rájöttem, hogy Ti pedagógusok vagytok az. Érzésemet egy jól fogalmazó így öntötte 

szavakba: 

 

„Nem egymásra támaszkodni, hanem egymást támogatva előre menni. Ennyi a lényeg. Nem 
irányítjuk egymást, hanem éreztetjük: számíthat ránk a másik, mellette vagyunk. Ha valaki 
bántja a másikat, közösen, együttes erővel legyőzzük. Mert a jó játékhoz csapatmunka kell.” 
 

Lehet, hogy nem a mi iskolánk tanulmányi átlaga lett a legjobb, az is lehet, hogy néhány 

területen vannak hiányosságaink, de hogy nálunk a legmagasabb az a bizonyos pedagógiai 

hozzáadott érték, abban biztos vagyok, mint ahogyan abban is, hogy ezt a tanévet 

csapatmunka és összefogás nélkül nem tudtuk volna teljesíteni!  

 

I. HELYZETELEMZÉS  
 

 Munkatervünkben olyan célokat fogalmaztunk meg, melyek megvalósítása 

elérhetőnek tűnt. Ennek ellenére voltak olyanok, amelyeket nem tudtunk teljesíteni. (Ezek 

száma elenyésző!)  

  

1. Személyi feltételek  
 

1.1 Engedélyezett létszámadatok  
 

1.1.1 Pedagógus 

 pedagógus:     70,4 fő  

- ebből a tanév végén betöltött: 62,0 fő 

- üres állás:      8,4 fő 

- megbízási szerződéssel:    3,0 fő 

 

1.1.2 NOKS-os alkalmazottak 

 pedagógiai munkát segítő:     7,5 fő 

- ebből a tanév végén betöltött:   7,0 fő  

- üres állás:      1,0 fő 

- megbízási szerződéssel:    1,0 fő 

 

1.1.3 Funkcionális feladatot ellátó alkalmazottak 

 technikai dolgozók:   10,0 fő 

- üres állás:      3,0 fő 

 
1.1.4 Tartósan távol lévők  

  

GYES-en, GYED-en van  fő: B. A. 

Cs. B. 

Cs- H. A. 

 F. K. – GYES mellett órát vállalt 
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      M. Á. - részállásban GYES mellett órát vállalt 

      N. E. - részállásban GYES mellett órát vállalt 

 

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

tudtuk megvalósítani. 

 

1.1.5 Új pedagógusok, közalkalmazottak   

A téma bevezetését a ma emberének szavaival kezdem: „A stabilitás a mai világban 
csak egy ábránd. A világ folyamatosan változik, átalakul, ebből kifolyólag a munkahelyek sem 
biztosak. Millió embert rúgtak már ki, millióan mondtak fel, az emberek mégis ragaszkodnak 
ahhoz az ábrándhoz, hogy kell egy fix munkahely.” 

 A nyár folyamán távozott tőlünk (6 fő): B. E., Hné P. A., Kné G. É., K. R., K. É., L. 

Zs. Megbízási szerződése megszűnt: Á. L-nak, Cs. S. A-nak, és T. G-nak. A tanév első 

hónapjaiban vállalt máshol állást a jobb élet reményében (3 fő): M.. J.., P-né. S. A., V-M. Zs. 

A nyáron távozó pedagógusok helyére, illetve az üres álláshelyekre a következő 

pedagógusokat vettük fel augusztusban: F. M., M. R., Sz-né B. Zs.  

Október 1-jétől csökkent az üres álláshelyek száma, mert négy új pedagógus (F. B., H. 

K., Sz. B., és Sz. É.) kezdte meg tevékenységét a Hartyánban. Ekkor kezdődött a 3 nyugdíjas 

kollégánk (Cs-né S. A., T. G., Á. L-né) megbízási szerződéses munkaviszonya is. 

Október közepén újabb 2 teljes állású taggal bővült tantestületünk. Rövid ideig tartott 

örömünk, mert H-né H. O-át részállásban át kellett adnunk a Kolozsvárnak, B-né Cs. M. Zs. 

pedig egy hét után döntött úgy, hogy nem erre a feladatra vágyott.  

 Valamennyi új nevelő próbált beilleszkedni tantestületünkbe. Volt, akinek ez sikerült 

és volt olyan is, akinek nem. Ő év közben döntött úgy, hogy egy, a lakásához közelebbi 

iskolában próbál újabb szerencsét (F. M.). Volt olyan pedagógusunk, akinek családi okból 

kellett egy lakhelyéhez közelebbi munkahelyet választania (M. R.). Az új pedagógusok között 

van olyan, aki rögtön osztályfőnöki feladatot is kapott, egy nagy gondoskodást, odafigyelést 

igénylő osztály mellett. Tapasztalataink szerint valamennyien igyekeznek megfelelni az 

iskola, a tanulók és a szülők elvárásainak.  

Volt egy pedagógus diplomával rendelkező személy, akinek február 18-i távozása 

nagy megkönnyebbülést jelentett tantestületünk számára. 

 A nyomon követhetőség miatt összegzem: összesen 12 új pedagógus lépett be és 16 

szüntette meg munkaviszonyát a Hartyánban a 2017-18. tanévben, vagy az azt megelőző 

nyáron.  

 Nagy volt a jövés-menés, és ezt már sajnos kénytelenek vagyunk megszokni! 

  

Emlékeztek a bevezetőmre? „A stabilitás a mai világban csak egy ábránd.” Az én 

ábrándom vezetőként az, hogy újra teljes létszámú tantestülettel tudjak dolgozni és nem 

kifacsart, megfáradt, kedvetlen, humortalan kollégákkal. 

 Szeptember elején átvettük takarítói és mosónői státuszba H. B-t, aki egy nyugdíjba 

vonuló kolléga helyét töltötte be. A tanév során a funkcionális alkalmazottak közül ketten 

nyugdíjba vonultak, az ő helyüket nem sikerült betölteni a tanév végéig sem, így sok munka 

hárult a meglévő takarító kollégákra. 

  



Hartyán Általános Iskola év végi beszámolója 2017-2018. 
 
 

6 
 

1.1.6 Pedagógusok - szakos ellátottság 

 

A tartósan távol lévők helyét csak egy esetben tudtuk betölteni határozott idejű 

helyettessel. Az üres álláshelyekre sem jelentkeztek arra alkalmas pedagógusok, ezért a 

tanévben hiányzott angolos, kémiás, magyar-történelem szakos és tanító is. A pszichológus 

hiányát sem sikerült megoldanunk. 

 

1.1.7 Az intézményvezetés szerkezete 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Intézményvezető 

Intézményvezető-helyettes Intézményvezető-helyettes 

(általános int.vez.h.) 

 

Alsó tagozat 
1-4. évf. napközi 

fejlesztőped. 

Felső tagozat felsős 

mk-k., napközi, 

fejlesztőped. 

Karbantartó Pedagógiai 

munkát segítő: 

könyvtáros, pedagógiai 

asszisztens, laboráns 

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. 

 

1.1.8 Továbbképzéseken való részvétel  

 

Név 
Továbbképzést 

szervező intézmény 
Továbbképzés tematikája Idő 

Benkő Csilla 

ELMS Informatikai 

Zrt. 

Felkészítés a KRÉTA 

pedagógus moduljaihoz 
30 óra 

Burtics Márta 

Fekete Katalin 

Gosztonyi Zsuzsanna 

Grabovszkyné 

Eichberger Zs. 

Gulyás Gabriella 

Hegedűsné Szabadka 

Ivett 

Huszárné Herpai 

Orsolya 

Joó Mária 

Krizmanits-Szűcs 

Ivett 

Mándoki Orsolya 

Molnár Mariann 

Mórocz Tamásné 

Németh Judit 

Nyiscsákné Dancs 

Mónika 

Soproni Theodóra 

Szabó Beáta 

Székely Márta 

Ulejné Vass Andrea 

Bolykiné Szabó 

Marianna 

Goethe Intézet -

Krakkó 
Sommerakademie 40 óra 
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Név 
Továbbképzést 

szervező intézmény 
Továbbképzés tematikája Idő 

Farkasné Benedikti 

Dóra 
Neteducatio KFT 

Módszertani megújító 

továbbképzés 
60 óra 

Fogta Béla 
Oktatási Hivatal 

Erkölcstan tantárgy 

tanításának elméleti és 

módszertani ismeretei 

60 óra 

Hegedűsné Szabadka 

Ivett 

Pénzügyek a hétköznapokban 30 óra 

Katalizátor 

Pedagógusképző 

Központ 

Játékra Fel! 60 óra 

Joó Mária Agykontroll Kft. Agykontroll 40 óra 

Krizmanits-Szűcs 

Ivett 
Oktatási Hivatal Digitális oktatási konferencia 8 óra 

Székelyné Krizsán 

Mária 
Oktatási Hivatal Digitális oktatási konferencia 8 óra 

Krizmanits-Szűcs 

Ivett 

Magyar 

Nyelvtudományi 

Társaság 

Az anyanyelvi nevelés 

elmélete és gyakorlata 
5 óra 

Mangult Kinga 
ZFA Prüferschulung DSD I. 20 óra 

Soproni Theodora 

Nagyné Orosz Ildikó 
Fazekas Gyakorló 

Ált. Isk. 
„Dobj el mindent, és olvass!” 5 óra 

Rókáné Szuda 

Erzsébet 

Történelemtanárok 

Egylete 
Konferencia 6 óra 

Takácsné Bodnár 

Erika Cityvet Kft. 
Tehetségfejlesztő sakk, mint 

oktatási eszköz 
30 óra 

Koppány Krisztina 

Székely Márta 

Oktatási Hivatal 

Számítógép alkalmazási 

lehetőségei a tanítás-tanulási 

folyamatban I. 

30 óra Krizmanits-Szűcs 

Ivett 

 

 Továbbképzési tervünket a tanévsorán többször is módosítanunk kellett, mert azok a 

tanfolyamok nem indultak, amire szerettek volna jelentkezni a pedagógusok. A felhasználható 

összeget nem teljes mértékben költöttük el, de a terv naptári évre és nem tanévre készül. 

Bízunk abban, hogy indulnak majd azok a tanfolyamok, amelyekre pedagógusaink jelentkezni 

szeretnének továbbképzési terv alapján. 

 Kollégáink számos olyan képzésben is részt vettek, melyek ingyenesek voltak. 

  

1.1.9 Minősítések  

 

 5 pedagógus jelentkezett minősítésre, ebből ketten gyakornoki vizsgára, hárman pedig 

a pedagógus II. fokozatra. 

 A két gyakornokból az egyik szeptemberben másik iskolában kezdett dolgozni, 

minősítését nem nálunk tette meg, a másik pedig gyermeke születése miatt kérte a halasztást. 

A pedagógus II. fokozatra jelentkezők eredményei a következő:   

 Czelláryné Mihályi Julianna    99%  2017. X. 5. 

 Rókáné Szuda Erzsébet   100%  2017. X. 6. 
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 Soproni Theodora     96%.  2018. III. 1. 

 

Mindhárom tanár esetében kiemelték felkészültségüket, szakmai tudásukat, 

gyermekekkel kialakított eredményes munkakapcsolataikat. A két első minősülő átsorolása 

2018. január 1-jén megtörtént, a harmadiké pedig 2019. január 1-jén lesz esedékes. 

 

2. Tárgyi feltételek  
 

Az idei tanévben jelentősen javult szemléltetőeszköz ellátottságunk. Havonta kapunk 

ellátmányt, amit a legszükségesebb dolgok megvásárlására fordíthatunk. 

A Közép-magyarországi régió tette lehetővé IKT eszközeink fejlesztését. Ennek 

köszönhetően kaptunk december végén 36 db asztali számítógépet monitorral, 16 db laptopot, 

és 17 db projektort konzollal. Ez kb. 11.000.000 forintba került. Az eszközöket a tanítók és 

szaktanárok kapták meg állandó használatra, illetve a számítástechnika teremben cseréltük le 

a gépeket. Az irodák is a megújult eszközparkkal dolgozhatnak ez év elejétől. Nagy 

szükségünk volt erre a fejlesztésre, mert számítógépeink már nagyon elavultak voltak.  

 A II. félévben IKT eszközparkunk gyarapodott 23db Lenovo tablettel.  

 

2.1 Az intézmény környezete 
 

 Intézményünk külső felújítására a 2013-14. tanévben került sor. Ekkor új szigetelést 

kapott az épület és az udvar tereit is felújították. A tornateremet is leszigetelték kívülről és 

felújították a szellőzőrendszert is, ami azóta sem működik rendesen. A nagyon szép parkos 

udvarunk sajnos egyre inkább gazosodik, kertész hiányában legfőképp a diákokkal 

igyekszünk megoldani a tűzoltó munkákat. 

A tankerület megcsináltatta a II. szárnyban a tetőszigetelést, leszerelték a veszélyessé 

nyilvánított udvari játékokat, 2 helyen megszüntették a víznyomócső töréséből adódó 

problémát, valamint elvégezték a kitört kerítéselemek és hátsó kapu hegesztését. Megtörtént a 

villanyszekrények, valamint a bejárati ajtók zárainak cseréje is. Most már csak egyetlen kulcs 

kell valamennyi bejárati ajtóhoz. A II. félévben tönkrement a tornatermi térelválasztó 

függöny, a hiba felmérése megtörtént, a javítás a nyárra várható. 
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2.2 Beruházások, beszerzések   
  

Észak-Pesti Tankerületi Központ 

Kiadások (szakmai, működési) Összeg Ft-ban 

Jutalomkönyvek vásárlása 149.760 Ft 

Hartyán Aranykönyv aranyozás 50.000 Ft 

Vegyszerek, gyógyszerek 17.579 Ft 

Dekorációs kellékek  126.826 Ft 

Karbantartásra költött összeg 79.953 Ft 

Reprezentáció 172.151 Ft 

Bélyegző készítés 4.100 Ft 

Utazáshoz szükséges gyűjtőjegy, vonaljegy 3.700 Ft 

Továbbképzés 80.000 Ft 

Egészségügyi szolgáltatás  189.950 Ft 

Üzemeltetési költség  121.992 Ft 

Szakmai anyagbeszerzés 1.463.175 Ft 

Összesen: 2.459.186 Ft 

 

(Az összegek csupán a havi ellátmányt és a rajtunk átfutó számlákat tartalmazzák.) 

 

2.3 Helyi karbantartás  
 

 Az iskola karbantartója végezte a kisebb javításokat a tanév során. Ezek a következő 

kategóriákba sorolható: 

 táblák tantermek közötti cseréje az osztályfoknak megfelelően 

 bukó ablakok kisebb javítása 

 vízmelegítők javítása, felszerelése 

 zárak javítása, cseréje 

 mosdókagylók le- és felszerelése 

 álmennyezet javítása az aulában 

 gyermekmosdókban dugulás elhárítás 

 fénycsövek cseréje 

 függönykarnis felszerelése, javítása 

 kosárpalánk rögzítésének javítása 

 ereszcsatorna tisztítás 

 betlehemi díszlet összeszerelése 

 írásvetítő vászon átszerelése másik terembe 

 órákban elemcsere 

 tanulói padok, székek javítása 
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2.4. A működtetés támogatói   
 

2.4.1 Hartyán Alapítvány az Iskoláért 

 

Hartyán Alapítvány az Iskoláért 

Kiadások az iskola működése érdekében Összeg Ft-ban 

német könyvek 14.0000- 

fűnyíró 25.000,- 

serleg, gravírozás 13.000,- 

wifi rooter, elosztó 6.000,- 

festék 7.500,- 

versenyek finanszírozása 18.500,- 

néptánc oktatás 91.000,- 

sakktábla 37.000,- 

interaktív tábla 645.000,- 

tárhelypark 18.300,- 

Enti-Soft - vírusirtó 136.200,- 

honlap karbantartás  127.200,- 

rendezvények finanszírozása 14.500,- 

fénymásoló üzemeltetése 25.000,- 

Határtalanul pályázat 3.000,- 

Hartyán plakett 102.000,- 

osztálykirándulás finanszírozása 50.000,- 

Javítok az átlagomon program finanszírozása 102.500,- 

Összesen: 1.435.700.- 

 
 Ez az összeg több mint kétszerese a tavalyinak. Köszönjük az alapítvány támogatását! 

 

2.4.2 Hartyán Diáksport Egyesület 

 

Hartyán DSE 

Kiadások az iskola működése érdekében Összeg Ft-ban 

néptánc oktatás  101.500,- 

Összesen: 101.500,- 

 

 Az egyesület jóval kevesebb támogatást tudott idén adni, mint az azt megelőző 

években. Ennek oka a szűkösebb önkormányzati finanszírozásban, nem pedig a jó szándék 

hiányában keresendő!  
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2.4.3 Szülői Munkaközösség 

 

Szülői munkaközösség támogatása 

Kiadások az iskola működése érdekében Összeg Ft-ban 

Hartyán torta 8.205 

Fénymásoló üzemeltetése 143.200 

abroszok vásárlása 133.000 

függönyvásárlás 155.195 

Szülők-nevelők bálja 24.765 

Hűtőszekrény vásárlása 68.590 

Mikrohullámú sütő vásárlása 19.990 

102 db pohár vásárlása 22.085 

Z. J. családjának támogatása  100.000 

Összesen: 675.000 

  

A Szilas néptáncegyüttes két osztályunk néptánc tanítását ingyen vállalta ebben az évben, 

ezzel támogatta tanítványaink népművészettel kapcsolatos fejlődését.   
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3. Tanulói létszámadatok 
 

3.1 Tényleges és számított létszám, SNI-s, BTM-es, magántanulók, 

érkezett, távozott, körzetes, nem körzetes, bejáró tanulók 
 

Oszt. 

Tényle-

ges lét- 

szám 

Számí- 

tott 

lét- 

szám 

SNI BTM 
Magán- 

tanuló 

Érke- 

zett 

Távo-

zott 

Körze- 

tes 

Nem 

kör- 

zetes 

Bejá- 

ró 

1.a 25 25  1  1  16 9 0 

1.b 22 24 2 1   1 13 9 0 

1.n 20 20      7 12 1 

2.a 29 29   1   13 15 1 

2.b 24 25 1 3   2 14 8 2 

2.c 24 26 2 7 1 1  17 6 1 

2.n 26 26  2   1 9 16 1 

3.a 26 29 2 2    12 14 0 

3.b 26 29 2 4    10 13 3 

3.c 21 21      9 12 0 

3.d 23 24 1 7  1  10 11 2 

3.n 25 25  2   1 11 13 1 

4.a 20 20  2    10 10 0 

4.b 23 24 1 8    13 9 1 

4.c 22 23 1 8   1 15 7 0 

4.n 29 31 1 3   1 10 18 1 

5.a 23 23  6    11 12 0 

5.b 24 24  5    12 9 3 

5.c 24 27 2 5 1   16 8 0 

5.d 21 21  4 1  2 3 16 2 

5.n 20 20      5 14 1 

6.a 23 24 1 7 1 1 2 12 11 0 

6.b 17 23 4 6    10 7 0 

6.c 26 26  2    15 11 0 

6.n 27 27     1 9 17 1 

7.a 20 21 1 3  1  12 8 0 

7.b 17 19 1 3 2 1 1 7 8 2 

7.c 19 20 1 4  1  9 10 0 

7.n 14 14     1 6 8 0 

8.a 19 20 1 2    8 11 0 

8.b 18 19 1 4   1 13 5 0 

8.c 19 20 1 2 1   7 12 0 

8.n 15 15  2    3 12 0 

33 731 764 26 105 8 7 15 345 363 23 
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3.2 Napközis, iskolaotthonos csoportok létszámának alakulása a tanév 

során 
 

Csoport 
Tényleges létszám 

Tanév eleji Tanév végi 

1.cs 25 25 

2.cs. 23 22 

3.cs. 20 20 

4.cs 28 28 

5.cs 26 24 

6.cs. 23 23 

7.cs. 27 27 

8.cs 24 22 

9.cs. 26 26 

10.cs. 20 20 

11.cs. 23 23 

12.cs. 25 25 

13.cs. 20 20 

14.cs. 23 23 

15.cs. 23 22 

16.cs. 29 29 

17.cs. 34 32 

összesen: 419 411 

 

 Jelentősebb lemorzsolódás nem tapasztalható egyik csoportnál sem, főként a szülők 

megváltozott munkabeosztása tette lehetővé a gyermekekkel való otthoni foglalkozást. A 

napközis csoportok – sajnos – már rég nem a klasszikus értelemben vett foglalkoztatást 

mutatják. Egyrészt nem minden nap ugyanaz a nevelő van velük, másrészt meglehetősen 

kevés idő marad a magas óraszámok miatt a délutáni felkészülésre. Azonban az év folyamán 

többször is tapasztaltam, hogy azt a kevés kis időt sem használta fel minden nevelő a diákok 

tudásának gyarapítására! 

 

3.3 Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
 

 Mivel a PH Népjóléti Főosztálya nem minden esetben küldi meg intézményünknek ezt 

az információt, a szülő pedig nem tájékoztat bennünket, az alábbi adatok nem a valóságnak 

megfelelőek, csupán a rendelkezésünkre állókat tudtam megadni. 

 

HH:  24 tanuló 

HHH:    5 tanuló 
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3.4. Osztálylétszámok várható alakulása a 2018-19. tanévben  

   

osztály 

ISKOLAI OSZTÁLYOK ténylegesből a magántanulók 

száma tényleges 

létszám 

SZAKÉRTŐI BTM számított 

létszám *2 *3   *1 *2 *3 

1.a 27 0 0 3 27       

1.b 26 2 1 3 30       

1.n 19 0 0 2 19       

2.a 24 0 0 0 24       

2.b 23 2 0 0 25       

2.n 20 0 0 0 20       

3.a 26 0 0 0 26       

3.b 24 1 0 3 25       

3.c 23 2 0 7 25 1     

3.n 25 0 0 2 25       

4.a 25 1 1 2 28       

4.b 27 1 1 4 30       

4.c 21 0 0 0 21       

4.d 21 1 0 7 22       

4.n 24 0 0 3 24 1     

Össz: 355 10 3 36 371 2 0 0 
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osztály 

ISKOLAI OSZTÁLYOK ténylegesből a magántanulók 

száma tényleges 

létszám 

SZAKÉRTŐI BTM számított 

létszám *2 *3   *1 *2 *3 

5.a 20 0 0 2 20       

5.b 21 1 0 8 22       

5.c 20 1 0 8 21       

5.n 29 0 1 3 31 1     

6.a 23 0 0 6 23       

6.b 22 0 0 5 22       

6.c 20 1 1 5 23 1     

6.d 21 0 0 4 21       

6.n 20 0 0 0 20       

7.a 26 1 0 7 27 1     

7.b 20 2 2 6 26       

7.c 26 0 0 2 26       

7.n 25 0 0 0 25       

8.a 16 1 0 3 17       

8.c 15 1 0 4 16       

8.b+n 30 0 1 3 32       

Össz: 354 8 5 66 372 3 0 0 

1-8. 

össz: 
709 18 8 102 743 5 0 0 

 

 A fenntartóval történt egyeztetés után, következő tanévtől az alacsony 

osztálylétszámok miatt a 8. évfolyamon összevonásra kerül sor. A legkézenfekvőbb a b és n 

osztályok összevonása.  
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II. A NEVELÖ – OKTATÓ MUNKA ÉRTÉKELÉSE   
 

1. A 2017-18. tanév pedagógiai munkájának elemzése 

  
1.1 Általános helyzetkép  

 

 Már kezdjük szokni mi is és a tanítványok is azt, hogy az osztályokban nem ritka a 7., 

vagy alsó tagozaton a 8. óra sem. Az órarend összeállításánál figyeltünk arra, hogy a későbbi 

órák ne „tanulósak” legyenek. 1-2. évfolyamon idén is beiktattunk egy ebédelő sávot, ami az 

étkezésen túl egy kis pihenésre is lehetőséget adott diákjainknak.  

 Az SNI-s tanulókkal utazó és saját gyógypedagógusaink, a BTM-esekkel pedig az 

iskola fejlesztő pedagógusai foglalkoztak. 

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

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

 

1.2 A pedagógiai munka megvalósulása a munkaterv alapján 

 

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

határoztuk meg munkatervünkben: 

 

1.2.1 Kiemelt célok megvalósítása 

 

 egységes követelményrendszer betartása és betartatása (házirend, magatartás füzet, 

(alsóban is) ellenőrző beírásai, témazárók százalékos értékelése, minimum havi egy 

érdemjegy, minimumszint dolgozatok teljesítése 90 % felett)  

Az egységes követelményrendszerről még mindig nem tudok pozitív beszámolót adni. Az a 

pedagógus, aki nem tartotta be a Házirendben meghatározott osztályozási metódust – 

szerencsére – már nem gyengíti tantestületünket, de vadhajtások még maradtak bőven (nem 

időre javított témazárók). A magatartás füzet alsóban még csak néhány osztályban lelhető fel. 

Az ellenőrző beírásai nincsenek szinkronban a naplóéval. A szaktanár – különböző dolgokra 

való hivatkozással - nem íratja be, nem írja alá az órán adott jegyet. Ebből számos konfliktusa 

akadt egy felsős osztályfőnöknek. (Remélem, ezen majd változtat az e-napló bevezetése!) A 

havi egy jegy adása is gondot okoz azoknál a tantárgyaknál, ahol heti egy óra van. Ennek 

természetesen megjelenik az ellenkezője is, amikor havonta 4-5 osztályzat nyomorog a kis 

rubrikában.  

Ennek a célkitűzésnek részben tettünk eleget. 

 

 a szülők rendszeres személyes és írásbeli (üzenő füzet, honlap, (önkéntes alapon 

osztály facebook)) tájékoztatása: 

A szülők elvárják, hogy a pedagógus keresse meg őt, ha gyermekével valamilyen probléma 

van. Ez adott esetben azt is jelentheti, hogy nem teljesíti a köznevelési törvényben 

megfogalmazott kötelességét. Számos esetet tudok, amikor az osztályfőnök telefonon 

konzultált a szülővel, mert annak nem volt ideje személyesen megjelenni sem a szülői 

értekezleten sem a fogadóórán. Az információáramlás pontosabb azokban az osztályokban, 

ahol facebook csoport működik. (Persze azt is meg kell nézni!) A honlap naprakészségén 

valami kicsit léptünk előre, de még mindig kevés az a beszámoló, amit ti pedagógusok tesztek 

fel annak érdekében, hogy mindenki tudjon arról, hogy milyen programon, versenyen vettetek 

részt. (Ez is plusz feladatot ró rántok/ránk.)  



Hartyán Általános Iskola év végi beszámolója 2017-2018. 
 
 

18 
 

A szülői értekezletek jegyzőkönyvét nézve siralmas a látogatottság néhány osztályban. 

Valóban minden esetben halaszthatatlan elfoglaltság az oka a szülő hiányzásának? A választ 

valamennyien sejtjük. 

Ezt a célt nagyrészt elértük. 

 

 egységes, a házirendben megfogalmazott viselkedési normák következetes betartatása 

minden pedagógus számára (a verbális agresszió visszaszorítása): 

A verbális agresszió jelen van tanítványaink mindennapi életében szünetekben, sőt néhánynál 

még tanórán is megjelenik. A média, illetve a mikrokörnyezet ártó hatásával szemben gyakran 

tehetetlenek vagyunk. Sajnos, néha mi magunk sem szolgálunk jó példával! A felsős 

osztályozó konferencia után gondolkodott el egyik kollégám azon, hogy nem egyenlő 

mércével értékeljük a diákokat. Azon múlik a jegy, hogy milyen az osztály összetétele. Van 

igazság ebben a kijelentésben, de addig amíg nem egzakt mércével tudjuk mérni a 

magatartást, addig lesznek ilyen és hasonló anomáliák. 

Ezt a célunkat tehát nem értük el!  

 

 közösségformálás – tanórán kívüli szabadidős programok szervezésével: 

A pedagógus beszámolókból kiderült, hogy a 33 osztályunkból nem volt egy sem, amelyik ne 

vett volna részt valamilyen tanórán kívüli tevékenységben. Visszajelzéseitekből az is kiderül, 

hogy tanítványaink igyekeztek a közlekedési eszközökön kulturáltan viselkedni, bár volt 1-2 

osztály, aki ezt az elvárást nem tudta teljesíteni. A szabadidős programok tág teret 

biztosítanak a pedagógus – diák kötetlen beszélgetésére, amit mindenki ki is használt. 

Ilyenkor a diák jobban megnyílik, több mindent mond el magáról, olyan ismereteket szerezhet 

a pedagógus, ami az iskolai életben jól hasznosítható. A közösségformálásnak, egymás 

elfogadásának, egymásra figyelésnek is jó lehetőséget biztosítanak ezek a programok. 

Ezt a célt elértük.  

 

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

kiegészítése, figyelembe véve a cselekvési tervünkben meghatározott (1-5. évfolyam) 

osztályonkénti profilok specialitásait, figyelmet fordítva évfolyamonként az SNI-s és 

BTM-es illetve a tehetséges tanulókra: 

Az SNI-s és BTM-es tanulók megjelennek, a specialitások kevésbé. 

 

 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 színvonal megtartása ilyen magas létszámú pedagógus hiánynál nehezen megoldható, de 

sokan a tantestületből teljesítették. A differenciálás – ami mindenkitől elvárás – még nem 

tejes. Elsősorban a tehetségek gondozásánál látok még mindig hiányosságokat.   

 

 a környezettudatos magatartás és egészséges életmód iránti igény fejlesztése: 

Az igény felkeltése megtörtént, most már csak a gyakorlati alkalmazásra kell nagyobb 

hangsúlyt fektetnünk! 

 

 önálló ismeretszerzési és tanulási technikák megismertetése és elsajátíttatása a 

tanulókkal: 

Kevés technikával tudjuk megismertetni tanítványainkat, ennek legfőbb oka a tananyag 

mennyisége. 

Részben elért cél. 
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 kulcskompetenciák fejlesztése: 

Sajnos még mindig tananyag centrikus az oktatás nálunk, kevesebb hangsúly kerül a 

kompetenciák fejlesztésére. Ennek mindennapivá válásához komoly szemléletváltásra lesz 

szüksége tantestületünknek. Ez nem azt jelenti, hogy nem történik fejlesztés ezen a területen, 

de még nem domináns az órákon. 

Részben elért cél. 

 

 az önértékelésben résztvevő kollégák belső ellenőrzésen való részvétele:  

Megtörtént. 

 a tanulási morál erősítése:  

Akkor fogjuk tudni ezt a célunkat teljes egészében elérni, ha már nem a fegyelmezéssel kell 

néhány osztályban az idő egy, vagy nagy részét tölteni a pedagógusnak. A tanulási morál 

megléte leginkább az n-es osztályokban érhető tetten. Hozzájuk zárkózik fel a 6.c, 8.c.  

Részben elért cél. 

 tantermek szakszerű és ízléses dekorációja: 

Attól a pedagógustól, akinek megfelel a kopár, lekopott fal, hiába várjuk el azt, hogy tanterme 

tükrözze tanított tantárgyát. Többségében igyekeznek a kollégák aktualizálni a szaktantermi 

szemléltetést.  

Részben elért cél. 

 

 az új pedagógusok zökkenőmentes beilleszkedésének segítése: 

Minden újként érkező úgy nyilatkozott, hogy megkapta a megfelelő segítséget a 

zökkenőmentes munkavégzéshez. Volt, aki néhány hét elteltével már úgy mozgott a 

tantestületben, mint aki évek óta van itt, de volt olyan is, akinek nem sikerült teljes mértékben 

elsajátítani a hartyános szokásokat. 

Teljesült. 

 

 a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok, tevékenységek jelenjenek meg az 

osztályfőnökök feladataiban, minden pedagógus segítse őket észrevételeikkel: 

A segítés rendszerint megjelenik a problémák feltárásával, a többi az osztályfőnök dolga. Van 

felső tagozaton 2 olyan osztályfőnök, aki szinte „félt” találkozni a kollégákkal, mert csak a 

panaszáradatot hallgatta osztályával kapcsolatban.  

Megvalósult. 

 

 internetes adatbank létrehozása, ahová az óraterveket (vázlatokat), és/vagy 

feladatbankot feltöltjük – idén önkéntes alapon, aki arra méltónak tartja az anyagát: 

Nem valósult meg. 

 

 egységes témazáró dolgozatok használata (szükség esetén összeállítása) 

évfolyamonként, tantárgyanként. 

Sokkal nagyobb hangsúlyt fektettek idén erre a feladatra a munkaközösségek, mint korábban. 

Még a minimumdolgozatokat is közösen állították össze alsó tagozaton a tanítók.  

Megvalósult. 
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1.3 Az intézmény specialitásainak megvalósulása, eredményessége, idegen nyelvi 

vizsgák 

 

Iskolánkban a következő specialitások vannak jelen pedagógiai munkánkban: 

 
 az ’a’ osztályokban angol nyelvet oktatunk emelt óraszámban 1-8. évfolyam 

 a ’b’ osztályban a művészeti,      2-8. évfolyam 

 a ’c’ osztályban a természettudományos tantárgyakra fordítottunk nagyobb hangsúlyt 

2-8. évfolyam 

 az ’n’ osztályainkban pedig a német nemzetiségi oktatás folyik 1-8. évfolyam 

 

Angolos osztályainkban házi nyelvi vizsgát szervezünk a tanulóknak, ezzel is 

ösztönözve őket az adott nyelv mind jobb elsajátítására. 

Az 5.a és 5. d osztályban megtartottuk a szóbeli helyi nyelvi vizsgát. A felkészülés 

során azt tapasztaltuk, hogy a tanulók önálló témakidolgozásra nem igazán képesek, még a 

kidolgozott tételek személyre szabása sem ment zökkenőmentesen, sok segítségre, 

magyarázatra volt szükségük. A gyerekek összességében jól teljesítettek, lelkiismeretesen 

felkészültek, csak kevesen szerepeltek kifogásolható módon. Sajnos az ő eredményük 

látványosan lehúzta a többiekét. Sokan nagyon izgultak, de ügyesen reagáltak a feltett 

kérdésekre.  

A 7.a osztályban írásbeli és szóbeli vizsgát is tartottunk. A szóbeli sokkal jobban 

sikerült, mint az írásbeli. A felkészülés elkezdődött már szeptemberben. Minden hónapban 

egy tétel megbeszélésre került sor, sőt volt olyan hónap is, hogy több tétel kidolgozására 

kellett időt szakítani. A szóban forgó osztály nem képes önállóan összerakni szóbeli vizsgára 

egy-egy komplett tételt. Tanári segítségre szorulnak már a megírásában is. 

Sokan komolyan vették a megmérettetést, mások megriadtak, így kevésbé voltak sikeresek.  

Az írásbeli részben a komolyabb nyelvtani összefüggéseket tartalmazó feladatok nehéznek 

bizonyultak. A szövegértés egészen jól sikerült. Az országos kompetenciához hasonló 

feladatok kifejezetten jól sikerültek. Mindezek feltétele a sok gyakorlás, de ez nagyon 

nehezen kivitelezhető ilyen magas létszámú csoportoknál. 

Eredménynek tartjuk, hogy a vizsgákon a tanulók túlnyomó többsége jól szerepelt. Ez 

az osztályok és nem utolsó sorban az ott tanító munkatársaknak is az érdeme, akik erejükön 

felül teljesítve készítették fel a tanulókat. Sokszor vért izzadva kellett rávenni a gyerekeket a 

tanulásra, de végül is az eredmények azt mutatják, hogy megérte.  

 

Osztály 

Vizsgaeredmények 

A 

csoport 

B 

csoport 

Átlag 

5.a 
87,6 % 57,2 % 

72,4 % 

5.d 80,3 % 

7.a 

Írásbeli Szóbeli 

Átlag 

55,1 % 71,2 % 

63,2 % 
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 Alsós művészeti osztályaink idén is bemutatkoztak a szülőknek és iskolatársaiknak 

májusban. Néptáncot mutattak be a Szilas Néptáncegyüttes tanárának betanításában, majd 

furulyazenével szórakoztatták a közönséget, a képzőművészeti kiállításon megcsodálhattuk a 

festményeket, grafikákat, égetett agyagszobrokat és tálakat, meghallgattuk a verses és prózai 

előadásokat.  

 A felsősök - advent idején - elkészítik rajztanáruk vezetésével az életnagyságú 

betlehemi jászolmotívumot. Énekkarosaink két nagyobb szereplési lehetőséget kapnak a tanév 

során a karácsonyi, illetve az év végi hangverseny alkalmával. Szívesen lépnek fel, készülnek 

az előadásra, főként a kisebbek arcán látható a lelkesedés. A mostanában különféle színpadi 

elemeket is becsempésznek műsorukba. A nagykórus komolyabb kórusművekkel is 

bemutatkozik, bár nehéz a megfelelő létszámot biztosítania a tanárnőnek. Sajnos a szülők sem 

állnak az iskola mellé a rendszeres énekkari próbán való részvételben. Mindig van valami 

kifogásuk tanítványainknak, hogy miért nem tudnak megjelenni rendszeresen a próbákon.  

 

Természettudományos osztályainkkal rendszeresen ellátogatunk az őszi Kutatók 

éjszakája programokra, a Csodák Palotája eszközei már jól ismertek a hartyános diákoknak.  

Több, mint egy évtizede intézményünk rendezi meg a kerületi környezetvédelmi 

vetélkedőt alsó és felső tagozaton egyaránt. Ezen iskolánk is indul, rendszerint az első 

harmadban szerepelnek csapataink. Biológiából idén is megnyertük a kerületi versenyt, részt 

vettünk a fővárosi fordulós megmérettetésen. Ezek az osztályok segítenek az udvar 

karbantartásában, növények gondozásában is.  

 

Német nemzetiségi osztályainkat szoktuk a Hartyán „zászlóshajójának” nevezni. Ezt 

tanulmányi és nyelvvizsgaeredményük alapján érdemelték ki. 

Iskolánk 2017 szeptemberétől DSD I. nyelvvizsgahely. Az első vizsgázó osztályunk a 

8.n volt, M. K. tanárnő felkészítésével. 

A Hartyánban nyelvoktató programmal tanítjuk a német nyelvet (heti 5 óra és 1 óra 

német hon- és népismeret). Ennek a képzésnek a kimenő szintje A2. 

A bővített nyelvoktató (heti 5 óra német, 1 hon- és népismeret, valamint a készségtárgyak 

német nyelven) és a kéttannyelvű iskolák kimenő szintje B1. Ezekben az iskolákban általában 

anyanyelvi tanár is foglalkozik a gyerekekkel. 

Összehasonlításként még: a középszintű érettségi szintje B1. 

A szervezés és lebonyolítás menete, mint általában minden Németországból 

bonyolított vizsga esetében, szigorúan szabályozott, a jelentkezési és javítási időpontokat be 

kell tartani. Hiányzás esetén pótvizsgára nincs lehetőség, a vizsgát csak a következő tanévben 

lehet újra letenni.   

A DSD, ugyanúgy, mint a legtöbb nyelvvizsga, az olvasott és hallott szövegértés, a 

kommunikáció (társalgás és folyamatos beszéd) és az írásbeli kommunikáció szintjét méri. A 

B1-es nyelvvizsga bizonyítvány megszerzésének feltétele az, hogy a vizsgázó a vizsga 

minden részfeladatából elérje a B1-es szintet. Amennyiben az egyes részfeladatok szintje csak 

az A2-es szintet éri el, akkor a nyelvvizsga bizonyítványban is az A2-es szint áll majd. 

Ha egy intézmény rendelkezik a megfelelő feltételekkel –mi ilyenek vagyunk -, a vizsga 

Magyarországon is letehető és Németországban elismerik.  

A vizsgát elsősorban az elvárt szókincs és a vizsgaszövegekben található szituációk 

különböztetik meg a Goethe vagy a TELC hasonló szintű vizsgáitól. A DSD vizsgázói 

általában diákok, így a szövegek témája is gyakran az iskola, a barátok, szabadidős 

tevékenységek. A Goethe Intézet illetve a TELC hasonló szintű vizsgái inkább a felnőttek 

életét veszik alapul. 
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Az írásbeli vizsgarészeket központilag értékelik Németországban. A diplomákat a Német 

Nagykövet írja alá.  

Óriási lehetőség tanulóink számára, hogy ezt a nyelvi szintet iskolai keretek között, 

költségmentesen érték el. 

Minarik Ede szerint „Kell egy csapat!” A csapat itt is összeállt, még akkor is, ha 

eleinte egy kicsit döcögősen működött. Az elért sikerhez kellett K. T. segítsége, aki 

hetedikeseit készítette fel a próbavizsgára, és kellett hozzá S. T., aki a szervezésben, 

lebonyolításban segédkezett. A csapat többi tagja pedig támogató együttműködő volt.  

Mindannyian büszkék lehetünk M. K., aki felkészítette a gyerekeket, és vállalta az új 

vizsgahely kialakítását, megszervezését. 

Nyelvvizsga 

szervezője 
Osztály 

Vizsgázó 

tanulók 

száma 

A1 A2 B1 

fő fő fő 

DSD I. 8.n 11 fő  - 7 3 

 

1 fő nem szerzett bizonyítványt, mert két feladatrésznél nem érte el az A2-es szintet. Ez a 

tanulónk tanulási nehézségekkel küzd, első osztály óta fejlesztésre jár, mentesítve van a 

minősítés és értékelés alól magyar és német nyelvek esetében a helyesírás tantárgyrészből, 

angol nyelvből fel van mentve. A szóbeli és a hallásértés részt mégis A2- es szinten 

teljesítette német nyelvből. 

 A Goethe Intézet nyelvvizsgái világszerte ismertek, és olyan bizonyítványt adnak, 

amely a nyelvi kompetenciát hitelesen igazolja, ezért nagy tekintélynek örvendnek. 

Kompetenciaközpontú nyelvvizsgái életszerű feladatokon keresztül kéri számon azt az 

idegennyelvtudást, amit a mindennapokban, a tanulmányok során és később a munkahelyen is 

hasznosítható.  

A kompetenciaközpontú szemlélet és a nemzetközi ismertség miatt választotta 

intézményünk is a Goethe Intézet nyelvvizsgáit. 

 

Előzmények: 

A 2015-2016-os tanévben első alkalommal vettünk részt a nemzetközi nyelvvizsgán 

tanítványainkkal. 

Fő célkitűzéseink közé tartozott hivatalosan is meggyőződni arról, hogy tanítványaink 

10-12 éves korukban elértek a Közös Európai Referenciakeret A1-es illetve A2-es nyelvi 

szintjére, erről hivatalos, nemzetközi nyelvvizsgát kapjanak, a gyerekeket motiváljuk a 

sikerélmény által a további nyelvtanulásra, valamint szándékunk volt megtartani tehetséges 

tanítványainkat a 8. évfolyam végéig. Célkitűzéseinket sikerült az elmúlt 2 tanévben 

megvalósítani. Az elégedett szülők általában nem vitték gyermeküket 6 illetve 8 osztályos 

gimnáziumokba. 

 

Eddig elért eredményeink a Goethe Intézetben:  

 
Goethe Fit in 

Deutsch 

A1 

5. évfolyam 

A2 

6. évfolyam 

Összesített 

eredmény 

Felkészítő 

tanár 

2015-2016. 15 fő 12 fő 

A1:15 fő sikeres 

100% 

A2:12 fő sikeres 

100% 

Kőszegi Tibor 

 

Mangult Kinga 

2016-217. 27 fő 21 fő A1: 27 fő Kőszegi Tibor, 
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sikeres 100% 

 

 

A2: 12 fő 

sikeres 57% 

Soproni 

Theodora 

 

Kőszegi Tibor 

2017-2018. 30 fő 28 fő 

(nincs eredmény 

a beszámolás 

időszakában) 

Kőszegi Tibor, 

Soproni 

Theodora 

 

 5. és 7. évfolyamon házi nyelvi vizsgát is szervezünk a német nemzetiségű 

osztályainkban. 

5.d osztály házi nyelvvizsga eredmények: 

 

 
hallásértés 

18 pont 

szövegértés 

12 pont 

íráskészség 

12 pont 

szóbeli 

18 pont 

összpont 

60 pont 
százalék 

ÁTLAG   70% 59% 81% 82%  72,5% 

  

 

5.n osztály házi nyelvvizsga eredmények: 

 

 
hallásértés 

18 pont 

szövegértés 

12 pont 

íráskészség 

12 pont 

szóbeli 

18 pont 

összpont 

60 pont 
százalék 

ÁTLAG 70% 60% 90% 85%  75% 

 

Értékelés: A táblázatból kitűnik, hogy a szövegértésen és a hallásértésen kell javítani. 

A tanév során a szóbeliségen és az íráskészség fejlesztésén volt a hangsúlyt, ez látszik is az 

eredményen. Cél a hallás- és szövegértés eredményét is 80%-ra felhozni. 

 

1.4 Tanulmányi eredmények 

 

1.4.1 Magatartás, szorgalom         

 

 
2017-18. Átlageredmény  

Alsó tagozat  Felső tagozat 

magatartás 4,38 4,20 

szorgalom 4,33 3,82 

 

2016-17. Átlageredmény  

Alsó tagozat  Felső tagozat 

magatartás 4,50 4,17 

szorgalom 4,48 3,71 

 

 A tanév végi magatartás és szorgalom eredményét összehasonlítva az előző tanévvel, 

elmondható, hogy jelentősebb változás nem tapasztalható. Vannak nehezen kezelhető 

tanítványaink, akik megnehezítik osztálytársaik és tanáraik órai tevékenységét. Ök. azok, akik 
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magatartásból a rossz minősítést kapták. Szerencsére ők vannak kevesebben, mégis róluk szól 

minden esetkonferencia, vagy megbeszélés a tanárok között. 

 

1.4.2 Dicséretek, büntetések 

 

 Alsó tagozat Felső tagozat 

Dicséret  Büntetés  Dicséret  Büntetés  

szaktanári 1176 db 185 db 1095 db 200 db 

osztályfőnöki 364 db 77 db 202 db 269 db 

igazgatóhelyettesi 60 db  5 db 84 db 74 db 

igazgatói 122 db 0 db 132 db 30 db 

 

 A szaktanári büntetések száma látszólag azonos mindkét tagozaton. Ez azonban azt 

jelenti, hogy míg alsósok 48%-a kapott ilyen jellegű figyelmeztetést, addig a felsősöknél ez 

57%-ot jelent. 

 Az igazgatói dicséretek magas száma a – Házirendünk értelmében – a versenyeken 

elért eredményeknek és a műsorokban való aktív részvételnek tudható be.  

 

1.4.3 Kitűnő tanulók       

 

 1. évfolyam:    6 fő  

 2. évfolyam:  17 fő 

 3. évfolyam:  16 fő 

 4. évfolyam:  17 fő 

Alsó tagozat összesen: 56 fő 

  

 5. évfolyam:    6 fő 

6. évfolyam:    6 fő 

7. évfolyam:    6 fő 

8. évfolyam:    3 fő 

Felső tagozat összesen: 21 fő 

 

A két tagozat közötti mennyiségi különbség okai a következők:  

 

 első évfolyamon a szöveges értékelésnél jobban elsiklanak az apróságok, könnyebben 

kimondjuk egy kisgyerekre, hogy kitűnő 

 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 

 felsőben kamaszodnak, a szülő is lazábban fogja a gyereket, mert úgy gondolja, hogy 

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

nem kéri őt számon 

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

 4. és 6. év végén a kitűnők kisgimnáziumba mennek   

 

Tavalyi év végi adat:    Idei év végi adat: 

 alsó tagozat: 16,3%    14,73%  -1,57 

 felső tagozat:   6,6%      6,19%  -0,41 
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A „drasztikusabb” csökkenés az alsó tagozaton tapasztalható. Oka: az idei évben az 

elsőben tanító pedagógusok is elfogadták azt, hogy nem teszünk jót annak a kisgyereknek, aki 

megkapja a kitűnő bizonyítványt, majd a későbbi években – a megnövekedett tananyag miatt 

- jelentősen leromlik a gyermek átlaga. Ezen az évfolyamon pontosan annyi kitűnő 

tanítványunk van, mint a felső tagozatos 5. évfolyamon. Az azonban örvendetes számunkra, 

hogy 8. évfolyamon is van 3 olyan diákunk, akik joggal megérdemelték a kitűnőt. 

 

1.4.4 Bukások alakulása          

 

2016-17. 
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% - - 

 

 

 2017-18. 
Alsó tagozat Eltérés Felső tagozat Eltérés 

1-2 tárgyból bukott 7 fő 1,8% +0,02 19 fő 5,6% +0,22 

több tárgyból bukott 2 fő 0,5% +0,3 2 fő 0,5% -0,51 

nyelvi nehézség miatt ismétel évfolyamot 2 fő 0,5% - 1 fő 1,3% - 

mulasztása miatt ismétel évfolyamot 1 fő 0,3% - 0 fő 0% - 

 

 Alsóban idén egy fővel kevesebb tanulónak nem sikerült teljesítenie az 

előrehaladáshoz szükséges követelményeket, százalékos arányban mégis úgy tűnik, hogy az 

idei magasabb. Azt láthatjuk az összehasonlító táblázatokból, hogy lényeges különbség nincs 

a két év között.  

 

1.4.5 Tantárgyi eredmények – alsó tagozat 

 
Osztályza-

tok 

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

Test. Tech. Rajz  Ének  Ném.  Ang. M. ir. Körny. M. ny. Mat. 

5 246 245 235 196 60 46 124 125 110 111 

4 61 62 74 90 29 32 133 121 115 117 

3 6 6 3 24 12 15 47 46 64 59 

2 0 0 1 4 8 3 9 19 23 23 

1 0 0 0 0 1 0 1 3 2 5 

Átlag  4,77 4,73 4,52 4,29 4,28 4,19 4,10 3,98 3,97 

 

 Az idegen nyelvi beszámolóban azt hallhatjuk, hogy az idegen nyelvet alsó tagozaton 

jobban szeretik, szívesebben tanulják, mint felsőben. Ennek ellentmond az eredmény, hiszen a 

német és angol nyelv a középmezőnyben foglal helyet.  
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1.4.6 Tantárgyi eredmények – felső tagozat 

 

Osz-

tályza-

tok 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

Inf. Tes. Ném.  Tc. R.  É.  
M. 

ir. 

M. 

ny. 
Kém. Tört. Fiz.  Biol. 

Ter. 

ism. 
Ang.  Fö. Mat. 

5 232 237 68 135 114 108 99 87 36 80 43 23 38 73 16 40 

4 97 76 41 97 139 124 125 136 44 133 36 52 79 92 49 105 

3 6 22 15 64 67 82 86 81 39 78 28 52 58 72 39 93 

2 0 2 9 11 16 22 26 30 18 44 29 9 25 40 33 72 

1 0 0 0 0 0 1 2 3 0 3 0 0 1 6 0 17 

Átlag  4,70 4,62 4,33 4,16 4,00 3,93 3,88 3,81 3,72 3,70 3,68 3,65 3,64 3,63 3,35 3,23 

 

A matematika tantárgy mindkét tagozaton rendszeresen az utolsó helyen szerepel. Ez is oka 

annak, hogy a lemorzsolódással veszélyeztetett diákok 57%-a matematikából bukik. Ezért is 

kértünk idén szaktanácsadói konzultációt a Budapesti POK-tól. Reméljük lesz eredménye a 

következő tanévben! 

 

1.4.7 Hiányzások – igazolt, igazolatlan, megtett intézkedések  

     

 
Alsó tagozat Felső tagozat Összes 

2017-18. 2016-17. 2017-18. 2016-17. 2017-18. 

Összes mulasztott napok 

száma 
5741,4 3996,8 5106  5844,2 

9841,0 

Igazolt napok száma 
5716,8 3972,0 5069,2  55724,6 

9696,6 

1 főre eső igazolt nap 
12,2 10,45 17,24 17,23 

13,84 

Igazolatlan napok száma 
24,6 24,6 36,8 119,6 

144,2 

Nem mulasztott tanuló 
26 fő 18 fő 4 fő 7 fő 

25 fő 

 

 A felső tagozaton az igazolatlan napok száma 3 tanítványunknak köszönhető. Az 

egyik egy ötödik osztályos diáknak, akinek családja kérte a magántanulói státuszt, de nem 

kapta meg a gyermekjóléti szolgálat javaslata alapján. Ennek ellenére nem jelent meg az 

iskolában. A másik szintén felsős gyermek, akinek sem a családja, sem az iskola nem tudott 

odáig hatni, hogy rendszeresen látogassa az órákat. A szükséges intézkedéseket megtettük, 

jelzést küldtünk a szülőnek, a Fiókának, és a gyámhatóságnak. A gyermeket átíratták egy 

másik, kerületen kívüli iskolába. A harmadik tanuló hiányzása az anyának köszönhető, aki 

nem volt hajlandó időben elvinni a „beteg” tanulót orvoshoz, illetve nem adott le orvosi 

igazolást. A szükséges intézkedéseket ebben az esetben is megtette az osztályfőnök. 

Védelembe vételi tárgyalás is volt, a hiányzás azonban nem csökkent.  
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1.5 Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma 
 

Összesítve: 

   5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

   6 fő   4 fő  5 fő  5 fő  

ebből lány:  3 fő  2 fő  2 fő  1 fő 

 

1.6 Hátrányok enyhítésére tett intézkedések  
 

 SNI-s, BTM-es tanulóknak fejlesztő foglalkozások biztosítása 

 a lassabban haladó, vagy betegség miatt hiányzó diákoknak korrepetálás 

beiktatása 

 differenciált (minőségi, mennyiségi) feladatadás 

 a napközis tanulási időben egyéni segítségadás  

 iskolán kívüli programok szervezése, mely a tananyaghoz kapcsolható 

 

1.7 SNI-s, BTM-es tanulók ellátása 
  

 Intézményünk 26 SNI-s tanulójával több gyógypedagógus is foglalkozik. 

 az ÉPTK utazó gyógypedagógusai 

 saját gyógypedagógusaink 

 nevelési tanácsadó (mozgásterápiás fejlesztés) 

A szűkös pedagóguslétszám miatt nem minden gyermek kapja meg óraszámban azt a 

fejlesztést, amit a szakértői bizottság javasol, de azt biztosítja a fenntartó, hogy minden 

gyermek kapjon fejlesztést. A tanév során kaptunk két új utazó gyógypedagógust, kissé 

nehézkes volt tanév közben megszervezni számukra a foglalkozásokat. 

BTM-es tanítványainkkal fejlesztőpedagógusaink foglalkoznak. Létszámuk 108 fő. 

Ebből következően egyéni fejlesztésre nincs mód, kiscsoportos foglalkozás dominál. 

 

1.8 Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés 

 
 A magas óraszámok miatt – csupán - eseti felkészítések történtek a különböző 

versenyekre. 

 

1.9 Mindennapos testnevelés megvalósulása 
 

 A mindennapos testnevelés megvalósul iskolánkban.  

A tantárgyat 1-2. évfolyamon a tanítók, 3.-tól szaktanárok tartják. Minden osztálynak 

heti 5 testnevelés órája van, kivéve az alsós művészeti és nemzetiségi osztályokat. Náluk az 5. 

órát a néptánc (Szilas együttes tanára tartja), illetve a német nemzetiségi tánc váltja ki. 

 Idén a 3. és 6. évfolyamosok úszásoktatásban is részt vettek a BVSC uszodában. 

Összehasonlíthatatlan a korábbi uszodai szolgáltatással!  

 

1.10 Diákönkormányzat tevékenysége  
 

Hatáskörük kiterjed egy tanítás nélküli munkanap meghatározására (Hartyán nap), 

szabadidős programok megszervezésére és lebonyolítására, papírgyűjtési akciók szervezésére, 

tanulmányi kirándulás és erdei tábor helyének kiválasztására. 
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Összegezve a Diákönkormányzat éves munkáját: jó évet zártunk. Átvenni egy jól 

működő rendszert és azon tovább dolgozni, fejleszteni mindig nagy kihívás. Az egész 

csapatnak az volt, hiszen új elnök, új tagok és a segítő tanár is új volt. Szerintem, amit tudtak 

kihoztak belőle. Persze mint mindennél, itt is lehetne még mit hozzátenni, de nem vagyunk 

telhetetlenek, az év végi záró gyűlést is elégedetten zártuk. 

 

Első féléves programjaink a következőek voltak:  

 IFI fesztivál,  

 papírgyűjtés,  

 1. (halloween-i) kamaszklub,  

 elemgyűjtés,  

 DÖK címer-pályázat,  

 udvari szünet bevezetése. 

 

Második féléves projektjeink:  

 2. (farsangi) kamaszklub,  

 IFI fesztiválon elért első helyünkért járó Elevenparkos tombolás megélése,  

 tavaszi papírgyűjtés lebonyolítása,  

 DÖK SZMSZ-ének újragondolása, 

 Hartyán nap megvalósításában való részvétel 

 3. (évzáró) kamaszklub megrendezése. Ez több éve vágyott eseménynek számított a 

diákság körében, ezért nagyon örültünk, amikor engedélyt kaptunk ennek 

létrehozására! 

 

Amiből jól látszik, hogy az ifjúságot jól vezető diák volt idén a DÖK vezetője, G. B. 

személyében, az az volt, hogy az évzáró ülésünkön- természetesen miután megtartotta ünnepi 

beszédét - elköszönt a tagoktól és értékelte munkájukat. (Idén ballagott el iskolánkból.) 

Kiemelt 10 olyan diákot, akiknek a hozzáállásával, a DÖK-ért tett végzett munkájával ő 

nagyon meg volt elégedve és adott nekik egy egyedi, gravírozott emlékérmét.  

Talán nem véletlen, hogy a kerület diáksága megválasztotta diák alpolgármesternek, 

illetve május végén megbízást kapott a kerületi polgármesteri tiszt ideiglenes betöltésére. 

Úgy gondolom ez is, mint oly sok minden más is, amit ez a fiú tett az iskoláért és a 

diáktársaiért példaértékű. Örülök, hogy vele dolgozhattam és remélem, hogy a tagok magukba 

szívták ezt a fajta hozzáállást és ennek tükrében viszik tovább a Hartyán 

Diákönkormányzatát! 

         Bánffy Eszter DÖK segítő tanár 

 

1.11 Tanórán kívüli tevékenységek, egyéb foglalkozások 
 

 17 napközis csoportunk volt ebben a tanévben. A pedagógusok óraszáma miatt volt 

olyan, hogy egy csoportnál a hét folyamán több nevelő is tartott foglalkozást. A legmostohább 

körülmények a felsős csoportnál voltak, hisz náluk valóban minden nap más-más pedagógus 

jelent meg. Ebből adódtak a problémák, melyet sok tanuló megpróbált kihasználni (engedély 

nélküli távozás a foglalkozásról). Az évközi rengeteg órarendváltozás – kollégák érkezése, 

távozása miatt – miatt ebben a csoportban 11 fő próbálta meg a másnapi házi feladatot 

elkészíttetni a tanulókkal, illetve összegyűjteni őket, hisz majdnem mindenkinek máskor 

fejeződött be a tanórája.  
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 Szintén a pedagógushiánynak köszönhetően kevés idő maradt korrepetálások és 

szakkörök megtartására. Többen a tantestületből szabadidejük terhére tartották ezeket a 

foglalkozásokat.  

 

2. A pedagógiai munka ellenőrzése 
 

 Belső ellenőrzés 

Az iskolai ellenőrzés célja a mind jobb és eredményesebb működés. Az ellenőrzés 

kiterjed a pedagógiai és a másodlagos eszközjellegű tevékenységre egyaránt. 

   

Módja és formái: 

 óra- és foglalkozáslátogatás (napközi, szakkör, korrepetálás, fejlesztés) 

 megbeszélés, interjú, kérdőív 

 dokumentumok, adminisztráció, statisztikai adatszolgáltatás ellenőrzése 

 helyszíni tapasztalatszerzés (technikai dolgozók esetében) 

 vélemények meghallgatása, összegyűjtése, elemzése. 

 

A belső ellenőrzéssel készítjük elő a pedagógus „külső” minősítését, vagy gyakornok 

esetén a minősítővizsgát. Ebben a folyamatban jelentős részt kapnak a szakmai 

munkaközösség-vezetők és a mentorok.  

A pedagógus életpálya modell „a hangsúlyt a pedagógusok folyamatos szakmai 

fejlődésére helyezi. Ennek szolgálatába állítja a szaktanácsadást, a pedagógus továbbképzést, 

az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést (tanfelügyeletet), az intézményi önértékelést és a 

minősítési eljárást a nevelés-oktatás minőségének javítása érdekében.”  

 Az idei tanévben a belső önértékelés kapcsán 12 pedagógus ellenőrzése történt. Őket a 

munkaközösség-vezetők és a vezetőség valamelyik tagja látogatta meg.  

 Az óraelemzés során minden esetben a minősítő eljárás metodikáját alkalmaztuk. A 

reflexió során a pedagógus elmondta véleményét a megtartott óráról, foglalkozásról. Büszkék 

lehetünk nevelőinkre, akik egyre gyakorlottabban alkalmazzák a pedagógiai szakkifejezéseket 

a megbeszélés során. 

 Idén a munkaközösség-vezetők 24 pedagógusnál voltak óraellenőrzésen. (Volt olyan, 

aki 7 kollégánál, de volt olyan is, aki egynél sem.) 

 A vezetők az önértékelésbe bevont, a minősítésre kerülő és az új kollégáknál 

ellenőriztek.  

 A matematika tantárgy helyzetéből adódóan kértünk szaktanácsadói látogatást. (Ennek 

taglalására korábban már sor került.) 

 

3. Tantárgyi mérések 

 
3.1 Kompetenciamérés eredményei, az eredményesség érdekében tett intézkedések  

 

Annak érdekében, hogy tanítványaink teljesítménye ne kerüljön az összehasonlításban 

résztvevő iskolák teljesítménye alá, sokat tettek kollégáink: 

 magyar és matematika órákon rendszeresen alkalmazták a kompetencia mérés 

feladatait 

 mindkét tantárgyból voltak úgynevezett kompetenciaórák, ahol a feladattípusokat 

gyakorolták a gyerekek. Sajnos az utóbbi két évben pedagóguslétszám és óraszám 

hiányában nem tudtuk ezt megvalósítani! 
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 márciusban próbakompetenciát írnak a tanulók 6. és 8. évfolyamon.  

Az elemzés, értékelés meghatározza a szaktanárok feladatát annak érdekében, hogy 

minél eredményesebben sikerüljön a májusi mérés. 

 

 Az országos mérés feladatait – nehézségük és megoldhatóságuk alapján - 7 szintbe 

sorolják. Az első szint a feladat kontextusából nyilvánvalóan következő lépések végrehajtása, 

a hetedik pedig a fejlett matematikai gondolkodás és érvelés jelenlétét feltételezi a tanulónál.  

 

A 2016-017. tanévben 72 hatodik osztályos és 45 nyolcadikos tanuló vett részt az 

országos kompetenciamérésen. Átlageredményeik nem különböznek szignifikánsan az 

országos átlagtól. Ennek örülhetnénk, de ha a valósághoz közelebb álló viszonyítási alapot 

keresünk, akkor az eredményeink már nem adnak okot a megelégedésre. A budapesti 

iskolákhoz képest gyengébbek, a budapesti nagy általános iskolákhoz képest pedig még 

gyengébbek lettek elért átlageredményeink. 

Az eredményeket azonban nemcsak az átlagok tükrében vizsgálják, hanem megnézik a 

tanulók szociális helyzetét, családi körülményeit is. Az úgynevezett CSH-index tükrében 

vizsgált eredményeink kicsit jobb képet mutatnak. Tanulóink tényleges teljesítménye nem 

különbözik jelentősen az elvárhatótól. Sőt! A nyolcadikosok matematikából jobb 

teljesítményt nyújtottak az elvárhatónál, azaz ezen az évfolyamon, ebben a tantárgyban igen 

magas volt a hozzáadott pedagógiai érték. Ebből a szempontból a legjobb tíz iskola között 

vagyunk, erre büszkék lehetünk! 

Vizsgálat tárgyát képezte az is, hogy milyen az alapszintet (3-4. szint) el nem érők 

aránya az intézményben. Különösen matematikából 6. évfolyamon teljesítettek gyengén a 

tanulók a 3. képességszinten. Míg a hasonló településen, hasonló intézményben tanulók 25%-

a maradt az alapszint alatt, addig nálunk ez az arány sokkal magasabb, 43%. Hasonlóan rossz 

az arány a nyolcadikosoknál a 4. képességszinten. A mi tanulóinknak 39,6%-a maradt e szint 

alatt, szemben a hasonló iskolában tanulók 23,8%-ával. A minimum szint alatt teljesítők 

tekintetében kicsit jobban állunk. Szövegértésből mindkét évfolyamon kisebb az alul 

teljesítők aránya akár az országos, akár a budapesti eredményekhez viszonyítjuk. 
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3.2 NETFIT mérés 

 

Az idei tanévben 4. alkalommal végeztük el a NETFIT mérést. Lebonyolítása 

rutinszerűen megy már, a gyerekek ismerik a feladatokat, tudják a végrehajtások módját. 

Sokan nem értik, hogy erre miért van szükség, csak legyünk már túl rajta. A felsős lányokat 

kifejezetten frusztrálja a súlymérés, illetve a testzsír mérése. Ilyenkor derül ki, hogy mennyire 

nem tisztálkodnak a gyerekeink.  

Nehézséget okoz még az is, hogyha valaki a mérés időszakában hiányzik, nehéz a pótlás. 

Sajnos a mérés nem mindig ad reális képet az adott diákról, mert a tanulók egy része nem 

hozza ki magából a maximumot, mert megnézi, hogy neki mi az egészséges zóna és csak 

annyit teljesít, pedig többre is képes lenne. Van pár érdeklődő (osztályonként 4-5 diák), akik 

fontosnak tartják, hogy hogyan teljesítenek. Ezeknek a tanulóknak a többsége egyesületben is 

sportol, és jó fizikummal rendelkezik. Egyes feladatok úgy motiválják őket, hogy csúcsot 

akarnak dönteni vagy más osztály tanulóinak eredményeit akarják túlszárnyalni. 
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A gyerekek állóképessége évről-évre romlik. Ez köszönhető annak, hogy tanulóink 

rendszeresen negyed pályán dolgoznak illetve, hogy nincs lehetőségünk hosszú távú futásra 

(az iskolakör megszűnésével).   

A másik feladat, amiben gyengén teljesítenek diákjaink az ütemezett fekvőtámasz. 

Munkaközösségünk célul tűzte ki a következő tanévre ennek az orvoslását. 

 

3.3 8. évfolyamosok központi írásbeli felvételijének eredményei 

 

 Matematika 

  

8.a  286/19 = 15,05p 

8.b  241/18 = 13,38p 

8.c  329/18 = 18,27p 

8.n  255/15 = 17p 

 

Az évfolyam átlaga: 1111/70 = 15,87pont.  

Az országos átlag ebben a tanévben 18,3 pont volt. 

2,43 –dal teljesítettek gyengébben a hartyánosok az országos átlagnál matematikából. Erre 

nem lehetünk büszkék! 

 

 Magyar nyelv és irodalom 

 

 8. a 8. b 8. c 8.n 8. évfolyam 

Osztályok 

átlageredménye 

(50 pontból) 

29 pont 31 pont 33 pont 37 pont 32,5 pont 

Országos átlag     32,9 pont 

 

Magyarból sem értük el az országos átlagot, igaz csak 0,4-del vagyunk alatta.  

 

3.4 Belső mérés eredményei 

 

Lásd munkaközösség-vezetők beszámolóinál! 
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4. Versenyeredmények 
 

Tanulmányi versenyeredmények 

 

 I. hely II. hely III. hely  

Kerületi  9 fő 6 fő 8 fő  

Fővárosi  1 fő  
1 fő 

7. hely 

Országos 2 fő   

2 fő 

4. hely 

3 fő 

5. hely 

5 fő 

8. hely 

Megyei   1 fő  

 

Sportverseny eredményei 

 

 I. hely II. hely III. hely 

Kerületi  22 db 21 db 18 db 

Fővárosi  1 db  

Országos  1 db  

 

5. Rendezvények, programok megvalósulása 

 
A rendezvény megnevezése Időpont Felelős 

Tanévnyitó ünnepély 2017. VIII. 30. J.G.R., Uné V. A. 

Német nemzetiségi önkormányzat 

támogatásával – Schultüte 
2017. IX. 1. M. K. 

A szív napja - futóverseny 2017. IX. 24. D. I. 

Kutatók éjszakája 
2017. IX. 30. 

’c’ osztályok 

Népmese napja Sz. M. 

Zenei világnap – iskolarádión keresztül 2017. X. 3. B. M. 

Október 6. ünnepély – alsó és felső tagozat 2017. X. 5-6. J.M., Szné B.Zs. 

Október 6-i koszorúzás az örmény 

nemzetiségi önkormányzattal 
2017. X. 6. G. G.  

Márton napi lámpás felvonulás 
2017. XI. 11. 

1700  
M. K., S. T. 

56-os emlékfutás 2017. X. 22. D. I. 

Advent 
2017. XII. 1-től 

hetente 

A. É., J. R., Nyné D. M., 

Uné. V. A. 

Kamaszklub 
2017. X. 26. 

B. E. 

Halloween – angolos osztályoknak S. Zs. 

Csendes Dani emléktorna 2017. XI. 7. D. I. 

Gólyaavató 2017. XI. 17. B. Cs. 
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A rendezvény megnevezése Időpont Felelős 

Mikulásnapi rendezvény 2017. XII. 6. Szné. K.M., Tné. E. E. 

Lucázás 2017. XII. 12.  S. E. 

Hartyán tortája 2017. 
2017. XII. 15.  

d. P.B., M.E. SZMK 

elnök 

Betlehemépítés 2017. XII. 16. F. B. 

Karácsonyi bazár 2017. XII. 20. B.E. 

Karácsonyi hangverseny 1700 

 

Pedagógus karácsony 1800 

2016. XII. 21. 

B. B. E., 

B. M., K. M. 

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

Magyar kultúra napja 2018. I. 23. J. J. (iskolarádió) 

Farsang  

Felsőben: közösen 

Alsóban: osztálykeretben 

 

2018. II. 9. 

2018. II. 2. 

 

B. E. 

osztályfőnökök 

Pancake day (osztály keretben) 2018. II.  angoltanárok 

Szülők – nevelők bálja 2018. II. 16. M.E. SZMK elnök 

Kiszézés 2018. II. 13. K. M. 

DSD I. Nemzetközi nyelvvizsga – írásbeli-8.n 2018. III. 13. M. K. 

Megemlékezés 1848. március 15-ről  
2018. III. 14. 

M. Á. 

Koszorúzás G. G. 

Nyuszi kupa 2018. III. 21-22. N. J. 

Hónap képe illusztrációs rajzpályázat 2018. III.  Nné. O. I.  

Német nyelvi húsvéti délután 2018. III. 27. Bné. Sz. M. 

Magyar költészet napja  2018. IV. 11. K-Sz. I. 

DSD I. Nemzetközi nyelvvizsga – szóbeli- 8.n 2018. V. 13. M. K. 

Kerületi Föld napi vetélkedő megrendezése 

Alsó tagozat:  

Felső tagozat: Aggtelek 

 

2018. IV. 23. 

IV. 20. 

 

K. M. 

Sz. T. 

Pál utcai fiúk nyomában 2018. IV. 26-27. szaktanárok 

Szent György nap 2018. IV. 28.  G.E. 

Pólusfutás 2018. IV. 7. D. I. 

Madzagtárlat 2018. IV.  F. B., N. O. I. 

Labdarúgó mérkőzés  2018. V. 12. D. I. 

Határtalanul! program - Szerbia 
2018. IV. 12-15. 

K. T., K-Sz. I., M. O., Sz. 

M. 

Művészeti kiállítás megnyitóval 2018. V. 16. J. M., P. I.  

Év végi hangverseny  2018. V. 31.. 
B. B. E.,  

B. M., K. M.  

Nemzeti Összetartozás Napja – iskolarádió 2018. VI.4. K-Sz. I. 

Bábelőadás alsósoknak 2018. VI. 5. K. M. 

Hartyán nap 2018. VI. 14. alsós tanítók, B. F. 

Ballagás  
2018. VI. 15. 

B. B. Fné B. D., K-Sz. I., 

Sz. M. Tanévzáró ünnepély –felső tagozat 

Hartyán Aranykönyv díjátadás  

2018. VI. 20. 

Sz. T. 

Tanévzáró ünnepély – alsó tagozat B. B., Fné B. D., K-Sz. I., 

Sz. M. 
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A rendezvény megnevezése Időpont Felelős 

Goethe-Intézet német nyelvvizsga – 5.n, 5.d, 

6.n 
2018. VI. 21. 

K.T., S. T. 

Év végi beszámoló, jövő évi tantárgyfelosztás 

ismertetése, iskolai pedagógusnap 
2018. VI. 29.  Cs. M. 

 
 Valamennyi rendezvényünk egyaránt fontos és kedves volt számunkra. Ha az ideiből 

mégis ki kell emelni, nekem a Csendes Dani emléktorna, a DSD I. német nyelvvizsga és a 

tanévzáró ünnepély. Az első azért, mert először rendeztük meg elhunyt tanítványunkra 

emlékezve ezt a focitornát. Valamennyien a könnyeinkkel küszködtünk, de úgy tűnt a család 

valamennyi tagjának jól eső érzés volt ez a megemlékezés. A második azért, mert még soha 

nem csináltunk ilyet. Sok munkatárs együttműködésére volt szükség a sikeres lebonyolítás 

érdekében, a harmadik pedig azért, mert a gyerekekhez szólt, sőt róluk szólt, és színvonalas 

módon állították össze a kollégák, nem olcsó sikerhajhászó megoldást adtak elő.  

  

5.1 Tanítás nélküli munkanapok felhasználása  

 
Dátum  Esemény  

2017. 09. 08. Nevelési értekezlet 

2017. 10. 11. Pályaorientációs nap 

2018. 01. 26. Félévi osztályozó konferencia 

2018. 02. 22. Kerületi alsós komplex vetélkedő 

2018. 06. 11. Év végi osztályozó konferencia 

2018. 06.14. Hartyán nap (DÖK kérésére) 

 

 A rendelkezésünkre álló 5+1 tanítás nélküli munkanapot a terveknek megfelelően 

használtuk fel. 

 szeptemberben a nevelési értekezleten a munkatervet állítottuk össze 

munkaközösségenként a megadott szempontok alapján 

 a Pályaorientációs napon az alsósok a meghívott szülők tájékoztató előadásait 

hallgathatták meg, a felsősök pedig kiállításokon vettek részt 

 a félévzáró konferencián a tanulók teljesítményének értékelése zajlott 

 az alsós kerületi komplex vetélkedőt iskolánk szervezte a 4. évfolyamos 

diákoknak 

 az év végi osztályozó értekezleten az egész éves teljesítmény értékelése történt 

 a Hartyán napon a KEF által összeállított programokon vettek részt a felsős 

diákok, az alsósok programját a pedagógusok állították össze 

 

 

5.2 Nyári táborok, erdei iskola 

 

 Erdei táborok helyszínei: Bernecebaráti, Siófok, Salgóbánya, Felsőtárkány  

 Nyelvi tábor: Újhartyán 

 

5.3 Könyvtári programok 

 

 Az idei tanévben 45 könyvtári óra megtartására került sor a könyvtárpedagógus 

irányításával.  
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Feldolgozott témák: 

 lexikonhasználati óra 

 ismeretközlő irodalomban való keresést bemutató óra 

 Nemzetközi Űrállomást bemutató óra 

 papírszínházi foglalkozás 

 Kaméleon Olvasóklub levelezős szövegértési vetélkedő feladatainak közös 

feldolgozására 

 adventi időszakban könyvsüni és könyvjelző készítése 

 történelmi ismereteket felelevenítése negyedik osztályosokkal 

  lovagvárakról kutatómunka 

 osztály szintű Rumini vetélkedő 

 VERSbefőtt elnevezésű „vers szépségverseny” 

 Harry Potter találkozó 

 a Lovagi AGYtorna könyvtári játék 

 

Könyvtárban tartott események: 

 versenyek 

 hitoktató órák 

 

A könyvtárban idén 2933-szor cseréltek gazdát a könyvek (tavaly 2141-szor). Ez a 

szép eredmény köszönhető annak a sok új könyvnek, amely beszerzésre került a második 

félév folyamán. A tankerület 360.000,-Ft-ot biztosított könyvtárfejlesztésre. 

Könyvtárbővítési pályázatot nyújtottunk be, melyet az Országos Pedagógiai Könyvtár 

és Múzeum hirdetett meg. A pályázatra 5 publikálásra alkalmas szakmai anyagot kellett 

beküldeni olvasásnépszerűsítő tevékenységgel kapcsolatban. 4 harmadikos kisgyermek írt 

könyvajánlót, ezzel járulva hozzá a pályázat – reményeink szerinti – sikeréhez. 

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

Ferenc: A solymári csóka című meséje volt az idei téma, a Mátyás évfordulóra való 

tekintettel.  

       Nagyné Orosz Ildikó könyvtárpedagógus 

 

6. Egészségnevelés, prevenció 
 

 Minden tanterv része az egészséges életmódra nevelés, melyet a tanórák anyagába, 

valamint a tanórán kívüli programokba illesztünk be. 

 

6.1 Tanulóbalesetek, megtett prevenciós intézkedések 

 

 Minden tanév elején tanítványaink balesetvédelmi oktatásban részesülnek, ahol 

felhívjuk figyelmüket a legnagyobb baleseti források (tornaterem, udvari játékok) 

elkerülésére. Ennek ellenére előfordulnak balesetek,  

-2 baleset napközis időben történt    - bal kézen törés 

- bal csuklótörés  

 - 3 baleset testnevelés órán történt     - bal csuklótörés 

- 2 ujjtörése  

 - 1 baleset a tanórai szünetben (testnevelés öltözőben)  - szegycsont repedés - törés 

 

A sérült diákok közül 5 lány és egy fiú volt a sérült. Úgy látszik, hogy idén a lányok voltak a 

figyelmetlenebbek.  
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7. Gyermekvédelem 
  

Iskolánkban a pedagógusok ismerik és képviselik a gyermekek jogait.  

Nevelőinknek olyan légkört kell kialakítaniuk a közösségben, mely támogató, és biztonságot 

nyújt a diákok számára. Ennek érdekében a családokkal együttműködő viszonyra törekszünk, 

pedagógiai tanácsokkal látjuk el őket a gyermeknevelést illetően. Minden osztályfőnök és 

szaktanár feladata a prevenció, a problémák pontos feltárása és a hatékony problémakezelés. 

 

 Alsó tagozat Felső tagozat 

Étkezési térítéscsökkentésben részesülő tanulók száma 

Térítésmentesen étkező tanulók  

87 fő 

30 fő 

5 fő 

4 fő 

Összes intézkedés száma 22 fő 57 fő 

ebből  

 felszólítás iskolába járásra 

 

3 fő   

 

17 fő  

 feljelentés 1 fő  8 fő  

 egyéb (jelzés a Fiókának) 18 fő  32 fő 

Nevelési tanácsadóba küldött tanulók száma 33 fő 21 fő 

ebből 

     - szakvéleményt kaptunk 

 

16 fő 

 

19 fő 

BTM-es tanulók száma 50 fő 55 fő 

SNI-s tanulók száma  13 fő 13 fő 

ebből: 

 2-nek számító tanuló 

 3-nak számító tanuló 

 

10 fő 

3 fő 

 

9 fő 

4 fő 

Fejlesztésben részesülő tanulók száma összesen 63 fő 68 fő 

ebből: 

 saját fejlesztő pedagógus látja el (BTM) 

 saját gyógypedagógus látja el (SNI) 

 utazó gyógypedagógus látja el 

 

50 fő 

⃰8 fő 

13 fő 

 

55 fő 

⃰5 fő 

13 fő 

 

⃰Egy SNI-s tanuló több gyógypedagógusnál is kap fejlesztést. 

 

7.1 Prevenciós munka 

 

 A táblázatból kiolvasható, hogy iskolai szinten 79 alkalommal tettünk jelzést a 

szakhatóságoknak. Ebben volt felszólítás iskolába járásra igazolatlan hiányzás miatt, 

gyámhatóságnak, gyermekjóléti szolgálatnak küldtünk értesítést a gyermek érdekében. A 

tanév során több esetben tartott konzultációt, tanácsadást a Fióka egyik munkatársai 

osztályfőnökeinknek. Ez valamennyi esetben hatékony volt, köszönet érte a gyermekjóléti 

szolgálatból Cs. M-nak. 

 54 gyermek esetében kértük a nevelési tanácsadó vizsgálatát, ebből a beszámolás 

időszakában 34 esetben kaptunk szakvéleményt.   
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8. Továbbtanulási mutatók 
 

8.1 A 8. osztályosok beiskolázási statisztikája    

    

Középfokú iskola 
Felvettek  

száma 

Felvettek  

százalékos  

aránya 

2017-18. 

Gimnázium  31 fő 44,3% 

Szakgimnázium 29 fő 41,4% 

Szakiskola 10 fő 12,9% 

Nem tanul tovább 1 fő 1,4% 

  

Évente hasonló eredményt mutat beiskolázási mutatónk, kivéve a nem továbbtanuló 

esetét. Idén az egyik magántanulónk házasságot kötött, ezért úgy döntött, hogy nem kíván 

továbbtanulni. 

 A pályaválasztást iskolánkban minden évben elősegítjük a következő 

rendezvényekkel: 

 pályaválasztási börzék megtekintése az osztályfőnök vezetésével 

 egyéni iskolalátogatás lehetőségének megadása (3 alkalommal) 

 olyan középiskolák meghívása rendhagyó osztályfőnök órára, amelyek iránt a 

legnagyobb érdeklődés mutatkozik a tanulók körében 

 

8.2 A 6. évfolyamos tanulók gimnáziumi továbbtanulása 

 

 

  
Létsz. 

Gimnázium 

létsz. % 

6.a 23 1 4,3% 

6.b 17 0  

6.c 26 0  

6.n 27 2 7,4% 

Évf. 93 3 3.2% 

 

 Az évfolyamból 3 diák döntött úgy, hogy kisgimnáziumban folytatja tovább 

tanulmányait.  

Rendszerint pozitív visszajelzéseket kapunk róluk új iskolájukból. Az örvendetes, 

hogy vannak olyan tanítványaink, akik gimnáziumba vágynak, ugyanakkor szomorú is, mert 

csökken az adott osztályban a motivációs és húzó erő. 
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III. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATRENDSZERE 

 
1. Szülőkkel való kapcsolattartás 
 

 A következő lehetőségeket biztosítjuk a szülőkkel való kapcsolattartásra:  

 

 szülői értekezletek (évente 3 alkalommal) 

 fogadóóra (évente 2 alkalommal) 

 egyéni fogadóóra (heti rendszerességgel) 

 iskolai szülői munkaközösségi értekezlet (évente 3 alkalommal) 

 tájékoztató és üzenő füzet 

 osztály facebook csoport 

 

Tapasztalatunk: Az utóbbi években a szülők természetesnek veszik, hogy a pedagógus 

keresi meg őket, ha tájékoztatni szeretné őt gyermeke előrehaladásával kapcsolatban, holott az 

NKT ezt a kötelességei között tartja számon. Az általános tény, hogy azok a szülők nem 

járnak a tájékoztató fórumokra, akikkel leginkább lenne mit beszélni. Ez nem hartyános 

jelenség, így van ez minden általános iskolában. 
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SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK BESZÁMOLÓI 

Elvárt tanulmányi eredmények teljesítése 
 

1. 1-2. évfolyam 
 

Szakmai elemzések az év végi jegyek tükrében 

 

1. évfolyam 

 

TANTÁRGY MINŐSÍTÉS 
OSZTÁLY 

ÖSSZESEN % 

1. a 1.b 1.n 

O
L

V
A

S
Á

S
 KIVÁLÓAN 

MF. 2 16 7 25 38,5% 

JÓL MF. 12 2 12 26 40,0% 

MEGFELELT 10 3 1 14 21,5% 

ÍR
Á

S
  

KIVÁLÓAN 

MF. 2 14 6 22 33,8% 

JÓL MF. 16 5 10 31 47,7% 

MEGFELELT 6 2 4 12 18,5% 

M
A

T
E

M
A

T
IK

A
 

KIVÁLÓAN 

MF. 2 13 2 17 26,2% 

JÓL MF. 16 7 13 36 55,4% 

MEGFELELT 6 1 5 12 18,5% 

K
Ö

R
N

Y
E

Z
E

T
 KIVÁLÓAN 

MF. 3 16 4 23 35,4% 

JÓL MF. 21 5 15 41 63,1% 

MEGFELELT 0 0 1 1 1,5% 

 

 Az első évfolyamon nem osztályzatokban, hanem minősítésben adták meg a kollégák 

az elért eredményeket.   

 Az 1. b osztályból 1 tanuló hiányzás miatt ismétel évfolyamot. Tantárgyi bukás nincs. 

 Az 1.a osztályból a magyar nyelv ismeretének hiánya miatt 1 tanuló ismétli meg az 

évfolyamot. A tanuló került be az osztályba, az idő rövidsége miatt nem tudta a 

továbblépéshez szükséges nyelvi tudást megszerezni. 
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 Átlagosan a tanulók 85%-a a tantárgyak értékelésénél kiválóan megfelelt, vagy jól 

megfelelt minősítést kap. Ezt az eredményt a környezet tantárgy 98%-os eredménye 

húzza föl.  

 A kollégák beszámolói alapján megállapítható, hogy nagy gondot fordítottak az egyéni 

megsegítésre, korrepetálások keretében személyre szóló feladatokkal segítették 

tanítványaikat. Akik nagyon gyengén teljesítettek a tanév közben, azokkal a tanórán 

differenciáltan foglalkoztak, alkalmanként a szabadidőben is játékos feladatokkal 

segítették a megértést. 

 Változatos pedagógiai módszereket alkalmaztak, tapasztalatszerzési lehetőséget 

biztosítottak tanítványaik számára, gyakori volt a tevékenykedtetés a tanórákon.  

 Játékokkal segítették a megértést. 

 Több tanítványuk fejlesztő foglalkozások keretein belül is kapott segítséget.  

 Többen is jelezték, hogy hiányzik a gyerekek mögül a támogató szülői háttér, csak az 

iskolában tanulnak, feladataikat többen kizárólag az iskola falai között oldják meg. Az 

otthonra maradt feladatok nem, vagy csak hiányosan készülnek el.  

 Szükség esetén tanítványaikat a pedagógiai szakszolgálat szakembereihez irányították. 

 A nyelvi nehézségek leküzdése érdekében pedagógiai asszisztens segítségét is igénybe 

vették a pedagógusok. 

 Komoly segítséget jelentene a jövőben, ha a pedagógiai asszisztensek bent lennének a 

tanórákon.  

 Továbbra is fontosnak tartják a rendszeres korrepetálásokat és felzárkóztató 

foglalkozásokat.  

 

II. évfolyam 

 

 A második évfolyamon a következő év végi eredmények születtek olvasás, nyelvtan, 

matematika és környezet tantárgyakból: 

 

TANTÁRGY OSZTÁLYZAT 
OSZTÁLY 

ÖSSZ.: 

TANULÓK 

LÉTSZÁMÁNAK 

2.a 2.b 2.c 2.n ARÁNYÁBAN 

O
L

V
A

S

Á
S

 JELES 16 9 6 10 41 40% 

ELÉGTELEN 0 1 1 0 2 2% 

N
Y

E
L

V

T
A

N
 

JELES 12 7 5 13 37 36% 

ELÉGTELEN 0 0 2 0 2 2% 

M
A

T
E

M

A
T

IK
A

 

JELES 12 13 11 7 43 42% 

ELÉGTELEN 0 0 1 0 1 1% 

K
Ö

R
N

Y

E
Z

E
T

 

JELES 16 8 5 12 41 40% 

ELÉGTELEN 0 1 2 0 3 3% 

 

 A bukások a következőkkel indokolhatók: 

o Van olyan tanuló, aki hiányzása miatt nem értékelhető. 

o 1 tanuló első osztálytól görgeti magával a hiányosságokat, a szülő tavaly nem 

járult hozzá az évfolyamismétléshez. 
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o Akad, akinek szövegértési problémák, a tanulás hiánya generálta ezt az 

eredményt. Ugyan pedagógusai többször is küldték vizsgálatra, a szülő a 

megbeszélt időpontra nem vitte el a gyermeket, indoklása szerint nem ért rá.  

 

 Jeles osztályzatok okai: 

o A jeles osztályzatok egyrészt a képességek tükrében alakultak, másrészt a 

rendszeres, és kitartó tanulás eredményeképpen születtek.  

o Aktív részvétel a tanítási órákon, szorgalmi feladatok, gyűjtőmunka, kiselőadás 

készítése. 

o Versenyeken való részvétel. 

 A bukások ellenére elégedettek vagyunk tanítványaink teljesítményével. Úgy érezzük, 

hogy tanulóinknak, kollégáinknak lesz mire építeniük a következő tanévben, valamint 

számunkra is irányadóak az eredmények.  

 

Az év végi dolgozatok értékelése 

 

Matematika 

 

 

 

 A számok tulajdonságainak megállapítására, számok rendezésére, számszomszédokra 

vonatkozó feladatok jól sikerültek a tanulóknak. Jól teljesítettek továbbá a 

fejszámolásban is, bár előfordult, hogy a logikus gondolkodás hiánya miatt oldotta 

meg valaki rosszul a feladatot. A nyitott mondatok megoldása többségében nem 

okozott gondot a gyerekeknek.  

 Az előbbieknél gyengébben teljesítettek a tanulók a műveletek írásában képről. Ennek 

fő okaként kollégáim azt jelölték meg, hogy a második félévben ritkán került elő 

hasonló típusú feladat, valamint nehézséget okozott a gyerekeknek a rajz elhelyezése, 

rosszul értelmezték.  

 A szabályjátékban ugyan a szabály adott volt, mégis volt olyan osztály, ahol gyengén 

teljesítettek a tanulók. A sikertelenség egyértelmű okaként a kevés ilyen típusú feladat 

megoldását fogalmazták meg a pedagógusok, melynek megváltoztatását célként tűzték 

ki a következő tanévre vonatkozóan.  
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MATEMATIKA  1. ÉVF.
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 A szöveges feladatok megoldása több tanulónak továbbra is gondot okoz. Főként az 

összetett feladatok megoldásában hibáznak a gyerekek. Típushiba: az első feladatrész 

megoldását ismétlik meg a gyerekek. Kollégáim szövegértési, szövegértelmezési 

nehézséggel magyarázzák ezt a „jelenséget”. Az ilyen típusú feladatok megoldására 

hosszú időt kell fordítani, így ritkábban fordul elő a matematika órákon.  

 Az egységes felmérő feladatsorát jónak tartották a kollégák, a feladatok számát, 

felépítését, pontozását reálisnak ítélték meg. Javaslat érkezett a feladattípusok 

kiegészítésére, illetve a fogalmak tankönyvvel egyeztetett használatára vonatkozóan.  

 Megfogalmazódott azonban, hogy nem volt szerencsés egy hétre összezsúfolni a 

felmérőket, mert a gyerekek nagyon elfáradtak, és ezért is teljesíthettek gyengébben 

olyan tanulók is, akik a mindennapokban pontosabban, ügyesebben dolgoznak.  

 

Olvasás-szövegértés 

 

 

 

 Az évfolyamon tanítók elégedettek az eredménnyel. Az első osztályos tanulók 

betűismerete biztos, szótag, szó, mondat és szöveg szintjén is jól teljesítettek.  

 Az évfolyam egyik osztályában több tanuló is van, akinek nem a magyar az 

anyanyelve. Tanítójuk szerint az általa választott olvasástanítási módszer segítette 

tanítványait abban, hogy ők is jó színvonalon oldották meg a feladatokat.  

 Figyelmetlenségből adódtak hibák, nem pedig tudás hiányából. 

 Az év végi felmérővel kapcsolatban minden kollégában megfogalmazódott, a 

feladattípuson nem, a minőségen kell változtatni!  
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SZÖVEGÉRTÉS  1. ÉVF.
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Helyesírás-írás 

 

 

 

 Az első évfolyam meghatározó feladata a betűtanítás, a kis- és nagybetűk alakítása, 

kapcsolása. Ebben a tekintetben elégedettek kollégáim. Tanítványaik jól ismerik a kis-

és nagybetűket. Többnyire szabályos betűalakítás és betűkapcsolás jellemzi 

növendékeiket. A tanulók képesek szavakat, rövid mondatokat helyesen leírni. Az 

egyéni írásképpel dolgozó tanulókat folyamatosan ösztönzik a helyes és szabályos 

írásra.  

 A betűtanulás gyors tempója mellett csak minimális lehetőség van a helyesírási 

készség fejlesztésére. Az erre irányuló feladatokban teljesítettek gyengébben a 

tanulók. Gyengébb eredmények születtek a többtagú szavak tollbamondás utáni 

írásában, a j-ly hang jelölésében, valamint a mondat szavakra tagolásában. A 

magánhangzók ékezeteinek pótlásában is gyengébben teljesítettek a tanulók.  

 A következő évfolyamon már a helyesírási anyagrész kerül előtérbe. A most 

hiányosságként megjelenő területek erősítésére, fejlesztésére több lehetőség nyílik 

majd.   
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Környezetismeret 

 

 

 

 Kollégáim az egységes év végi felmérés összeállításánál arra törekedtek, hogy az 

eredményességet kevésbé befolyásolja az, hogy ki mennyire tud olvasni. A 

környezetismeret heti 1 órás tantárgy, hatalmas mennyiségű tananyaggal. Szinte 

lehetetlen minden témakörben a megfelelő mélységgel belemerülni. Mindannyian 

megemlítették, hogy rendszeresen kiaknázzák a tantárgyi koncentráció lehetőségét 

annak érdekében, hogy mélyüljön a gyerekek tudása, és ismereteiket bármikor elő 

tudják hívni.  

 A felmérők eredményével kollégáim elégedettek. Főleg azok a feladatok sikerültek 

nagyon jól, melyekről saját, személyes tapasztalatokkal rendelkeznek a tanulók. 

Ezeket a tapasztalatokat a tanórák keretében is megszerezhették tanulmányi séták, 

kísérletek, megfigyelések, animációk, állatkerti látogatások alkalmával. Így az élő-

élettelen, növények részei, állatok csoportosítása, testrészek, témakörökben 

magabiztosan mozogtak a gyerekek.  

 Annak ellenére, hogy az évszakokkal kapcsolatban is sok tapasztalattal rendelkeznek a 

tanulók, mégis ez ment tanítványainknak a legnehezebben. Az évszakok-hónapok 

egymáshoz rendelése bizonyult a legnehezebb feladatnak annak ellenére, hogy 

különböző, a tanteremben állandóan jelen lévő szemléltető anyag is segíti a rögzítést. 

Ennek elmélyítése a következő tanév egyik kiemelt feladata lesz.  

 Az anyagok témakörhöz kapcsolódó feladat szerkesztése nem volt szerencsés, túl sűrű 

lett, ezért voltak olyan tanulók, akik néhány tárgyat elfelejtettek összekötni a 

megfelelő anyag nevével. Ennek a feladatnak az átszerkesztésére a következő 

tanévben figyelnünk kell! 
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Matematika 

 

 

 

 Felmerült észrevétel: a feladatok sorrendje nem segítette a gyerekeket, mert a nehéz, 

összetett gondolkodást igénylő feladatok a felmérő végére kerültek, és a gyerekek 

figyelme ekkorra már elfáradt.  

 Legjobban a helyi értékes feladatok, szorzás, osztás feladatai sikerültek, bizonyára 

azért, mert ezen volt a hangsúly a második félévben, ezeket nap, mint nap 

gyakoroltuk. A nyitott mondatok, egyszerű szöveges feladatok megoldása is jól 

sikerült. Örömmel vettük azt is, hogy a műveleti sorrendes feladatok is jól sikerültek.  

 Az évfolyamon a leggyengébben a szabályjáték megoldása sikerült. A legtöbben a 

szabályt ugyan felismerték, a táblázatot is ügyesen kitöltötték, de a szabály felírásában 

nagyon sokan hibáztak. Ez a feladattípus első osztályban is gyengén sikerült, erre a 

területre tehát mindenképpen nagyobb hangsúlyt kell fektetni a jövőben. A feladat 

sikertelensége mögött a feladattípus ritkább tanórai előfordulása, valamint a szabály 

felírásához szükséges elvont gondolkodás hiánya áll.  

 Több osztálynál a vártnál gyengébben sikerült az összeadás, kivonás, pótlás. Mintha 

az első féléves anyag a feledés homályába merült volna. Látszik, hogy a második 

félévben nem ezen a tananyagon volt a hangsúly. Ez fontos jelzés számunkra, hogy a 

szorzótáblák tanítása közben nagyobb hangsúlyt kell fektetni ezeknek a műveleteknek 

a gyakorlására. Nem elegendő a műveleti sorrend tanításakor előforduló összeadásos, 

kivonásos feladat. 

 Az összetett szöveges feladat megoldása sok tanulónak nehéznek bizonyult. Ennek 

okát abban látom, hogy ha a feladat első részét rosszul számolta ki valaki, akkor már 

esélytelen volt, hogy a folytatás jó legyen, hiába is használta a megfelelő műveletet. 

Többen nem igazodtak el az adatok között, azok logikus felírása nehézkes. Másfelől a 

szövegértés, a figyelem pontatlansága is hozzájárult a feladat gyengébb megoldásához.  

 Voltak olyan tanulók, akik a nekik járó plusz idő ellenére sem értek a feladatsor 

végére, vagy nagyon gyengén teljesítettek.  
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Olvasás-szövegértés 

 

 
 

 Ebben a tanévben ismeretterjesztő szöveg feldolgozása volt a feladat a tanév végi 

felmérésben. Ilyen szövegtípussal ritkábban találkoznak a gyerekek az olvasás órák 

keretében. Ennek ellenére hibáik nem a szöveg jellegéből, hanem figyelmetlenségből 

adódtak. A pedagógusok elégedettek az elért eredménnyel. 

 A rajzzal történő kiegészítéses feladatok sikerültek a legjobban tanítványainknak, az 

erre való utalást megtalálták a szövegben. Ez egy jól begyakorolt feladattípus, első 

osztálytól kezdve folyamatosan jelen van a tanórákon.   

 A bemutatott madár tulajdonságainak halmazokba rendezése újszerű feladat volt, 

ilyennel magyar órán még nem találkoztak a gyerekek, az ábra egy kis magyarázatra 

szorult. Tartottunk ettől a feladattól. Ennek ellenére a vártnál jobban sikerültek a 

megoldások. Azoknak a tanulóknak okozott nehézséget, akik nem a szöveg, hanem 

kép, esetleg emlékeik alapján próbálták megoldani a feladatot.  

 A felmérés feleletválasztós feladatában tipikus hiba volt, hogy a megadott válaszok 

közül nem a szöveg alapján, hanem meglévő tudásuk alapján válogattak, így ahol több 

jó válasz is lett volna, hibáztak a gyerekek.  

 Volt olyan feladat, amit egyszerűen észre se vettek a gyerekek. Magyarázható ez azzal 

is, hogy zsúfoltan követték egymást a feladatok, de az is gyakori hiba, hogy ha a 

gyerek nem lát kijelölt helyet a feladat megoldására, akkor egyszerűen „átlépi” a 

feladatot.  

 A vázlatpontok sorba rendezésében, esetleg megfogalmazásában inkább az előbbit 

választották a gyerekek. Minden osztályban voltak azonban olyan tanulók, akik maguk 

adtak címet a részeknek, és nagyon ügyesen utaltak a tartalomra. Büszkék vagyunk 

rájuk! 

 A felmérő legnehezebb feladatának az önálló vélemény alkotása bizonyult. Sokan 

fogalmaztak pontatlanul, pedig a szöveg sok segítséget nyújtott a válasz 

megfogalmazásához. Órákon önálló véleményalkotásra többnyire csak szóban van 

lehetőség, akkor is a frontális munka többnyire elfedi az egyes tanulók nehézségeit. 

Az ilyen típusú feladatból többet kell kapniuk a jövőben. 
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Nyelvtan-írás 

 

 
 

 A felmérő feladatai magukba foglalták a tanév nyelvtani ismereteit, alkalmazás-

központú feladatsort állítottunk össze a gyerekeknek. Alig akad olyan feladat, aminek 

teljesítésére ne panaszkodott volna valamelyik kolléga. Volt, ahol nagyon jól ment a 

betűrendbe sorolás, máshol nem sikerült jól ez a feladat. Ugyanez igaz a szótagolásra 

is.  

 A kiejtéstől eltérő helysírású szavaknál többnyire jó eredmények születtek. 

Kétségtelen, hogy a szavak nem mondatokban, hanem önmagukban fordultak elő a 

feladatban, így nagyobb kihívást jelentett a megoldásuk. Több esetben a szegényes 

szókincs miatt nem volt sikeres a feladatmegoldás.  

 A j-ly szavak helyesírására vonatkozó feladatban olyan szavak voltak, amik 

rendszeresen előkerülnek a tanórákon. Ennek tükrében szemlélve a feladatot talán jobb 

eredmények is születhettek volna.  

 A legnehezebbnek az ékezetek pótlása bizonyult. Bár a gyerekek felismerték a 

szavakat, mindenhová ékezetet tettek, ha kell, ha nem. A tanórán ritkán végzünk ilyen 

feladatot. Ez a gyenge eredmény megerősített bennünket abban, hogy folyamatosan 

szinten kell tartani ezt az ismeretet.  

 A másolásos feladatban a vártnál gyengébben teljesítettek tanítványaink. Főleg 

ékezethibákat vétenek, olykor elírások is előfordulnak.  

 A tollbamondás utáni írás rendszeren előfordul a nyelvtan órákon. Nem volt markáns 

különbség a szavak és a szöveg helyesírása között. Tipikus hiba volt a „tanító néni” 

egybeírása, valamint az „örülni fog neki” több variációban történő egybeírása. Egyéni, 

néha megmagyarázhatatlan hibákat vétettek a gyerekek.  

 A felsoroltak indokolják, hogy nem minden kolléga elégedett az elért eredménnyel.  
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Környezetismeret 

 

 
 

 Kis tanítványaink, és szüleik, most ismerkednek azzal a ténnyel, hogy vannak tanulós 

tantárgyak is. Ez megmutatkozott a felmérő eredményein.  

 Azok a feladatok, amelyekhez saját tapasztalat, élmény kapcsolódik, nagyon jól 

sikerültek. Ilyenek az emberi testre, az érzékszervekre vonatkozó feladatok. Az 

erdőhöz kapcsolódó feladat is sok gyereknek jól sikerült, itt azonban megfigyelhető, 

hogy az állatok elhelyezése már nem egyértelmű mindenki számára. A tévesztések 

többször figyelmetlenségből adódtak.  

 Az égés feltételeire, a halmazállapot változásra, valamint az időjárás tényezőinek 

megállapítására vonatkozó feladatok gyengébben sikerültek. Ennek oka, hogy ezekben 

az esetekben a fogalmak megértésére és megtanulására lett volna szükség. Saját 

szavaikkal körbe tudják írni a fogalmat, de a pontos felidézéshez tanulásra is szükség 

van. Ebbe még bele kell rázódni a gyerekeknek. Folyamatos ismétléssel, szinten 

tartással, illetve különböző tanulási módszerek bemutatásával segíthetjük 

tanítványainkat.  

 

Az elért eredmények, eredménytelenségek okai 

 

A 2016/2017-es tanév végi beszámoló adatait felhasználva összehasonlítottam a második 

évfolyam eredményeit a tavaly született eredményeikkel.  

 

  2. a osztály Változás 
  2017. 2018.   

MATEMATIKA 81% 85% 4% 
HELYESÍRÁS - ÍRÁS 89% 86% -3% 

SZÖVEGÉRTÉS 95% 87% -8% 
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  2. b osztály Változás 
  2017. 2018.   

MATEMATIKA 89% 81% -8% 
HELYESÍRÁS - ÍRÁS 82% 79% -3% 

SZÖVEGÉRTÉS 93% 86% -7% 
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Az évfolyam több osztályában is negatív elmozdulás figyelhető meg. Vannak osztályok, ahol 

ezt a bukások is befolyásolják, de elsősorban a tananyag nehezebbé válása, a rendszeres 

tanulás elmaradása, az alulmotiváltság állhat az eredmények hátterében.  

Örömre ad okot, hogy vannak olyan területek is, ahol egy-egy osztály előrelépést tudott elérni 

az eredmények tekintetében. Elsősorban matematikából figyelhető meg ez az teljesítmény. A 

gyerekek ebben az életkorban még nagyon szeretik ezt a tárgyat, sokat tevékenykedtetünk az 

órákon, ami segíti a tapasztalatszerzést és a megértést.   

 

Székelyné Krizsán Mária munkaközösség-vezető 

 

  

  2. c osztály Változás 

  2017. 2018.   

MATEMATIKA 79% 86% 7% 
HELYESÍRÁS - ÍRÁS 74% 77% 3% 

SZÖVEGÉRTÉS 90% 82% -8% 

  2. n osztály Változás 

  2017. 2018.   

MATEMATIKA 86% 83% -3% 
HELYESÍRÁS - ÍRÁS 88% 86% -2% 

SZÖVEGÉRTÉS 95% 86% -9% 



Hartyán Általános Iskola év végi beszámolója 2017-2018. 
 
 

53 
 

3-4. évfolyam 
 

Szakmai elemzések az év végi jegyek tükrében 

Az év végi dolgozatok értékelése 

Az elért eredmények, eredménytelenségek okai 

Az eredménytelenség megszüntetésére tett évközi intézkedések 

Javaslatok a jobbításra a következő tanévre  

 

 Az év végi dolgozatok összeállítása a következőképpen történt: helyesírás, matematika 

korábbi években összeállított, kompetencia alapú, környezetismeret: idén összeállított, szintén 

kompetencia alapú. 

 

3. évfolyam  

 

Szövegértés: 69% 

 

Leggyengébb eredmény:  szövegértő kereső olvasás 

Legjobb eredmény:   dátum megtalálása 

Új ismeret:    indoklás, érvelés: 63% és 62 % 

 

Elért eredmények, eredménytelenségek okai: 

 

Tankönyvünkben alig van dokumentum jellegű szöveg. Szövegértést fejlesztő 

munkafüzetünkben is kevés ilyen van. A dolgozat sikertelensége nem a tanítványok 

felkészületlenségét tükrözi, hanem a megoldási rutin hiányáról árulkodik. A gyerekek sok, 

számukra ismeretlen kifejezéssel találkoztak a szövegben (pl.: kereskedelmi ár, előfizetési 

díj, kedvezmény, Kft, Pf.), mely nehezítette az értelmezést. A feladatok utasítási 

bonyolultak voltak, illetve új feladathelyzetekkel szembesültek a gyerekek. Ebben a 

felmérésben a gyerekeknek nemcsak a megszerzett tudásukat kellett alkalmazni, hanem 

már a feladat megoldásán túlmutató gondolkodást kellett előtérbe helyezni. Akadt olyan 

tanuló is, aki azt mondta, hogy a feladatok előrehaladásával „bele lehetett jönni”. 

 

Eredmények javítására tett javaslatok: 

 

Többféle szövegtípus feldolgozása. Igazán kompetencia alapú szövegértést fejlesztő 

feladatgyűjtemény/munkafüzet összeállítása vagy beszerzése. Célszerű lenne, ha a 

feldolgozandó szöveg és a feladatok egy oldalon lennének. El kell szakadni a tankönyv 

„egyszerű” szövegeitől és gyakrabban állítani a gyerekeket „praktikus” szövegek 

feldolgozása elé. 

 

Helyesírás – Nyelvtan: 82% 

 

Tollbamondás:   9, 68 hiba/ tanuló 

Tagolás:    4,93 hiba/ tanuló 

Másolás:    2, 27 hiba / tanuló 

Leggyengébb eredmény:  ékezetek pótlása 

Legjobb eredmény:   köznevek, tulajdonnevek helyesírása 

 

Elért eredmények, eredménytelenségek okai: 
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A mondatra tagolást nehezen oldották meg. Itt is megfigyelhető az, hogy a már meglévő 

tudást még nem mindenki képes a gyakorlatban is alkalmazni (igekötők helyesírása). 

Tollbamondásnál a gyerekek általában 9,68 hibát vétetttek. Leggyengébben az ékezetek 

pótlása ment, kevés ilyen jellegű feladattal találkoznak év közben a gyerekek. „Csak 

legyek túl rajta hozzáállás”.  

 

Eredmények javítására tett javaslatok:  

 

Rendszeresíteni az ékezetek pótlására irányuló feladatokat, több másolás jellegű házi 

feladat, mely javítja a gyerekek helyesírását. Gyakoribb számonkérés. 

 

Matematika: 72% 

 

Leggyengébb eredmény:  szöveges feladat, utána a szabályjátékos táblázat kitöltése 

Legjobb eredmény:   logikai gondolkodást igénylő relációk megállapítása 

 

Elért eredmények, eredménytelenségek okai: 

 

Szövegértésből eredő nehézségek, utasítások figyelmetlen elolvasása. Motiválatlanság. 

Koncentráció, figyelmetlenég hiánya. Négyzetháló hiánya. Az utolsó feladatban tipikus 

hiba volt, hogy a jelenlegi pénzeket is felhasználták, pedig a szöveg konkrétan megadta 

milyen címleteket lehet használni.  
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Eredmények javítására tett javaslatok:  

 

Szövegértés fejlesztése. Az alapműveletek végzéséhez biztosítsunk négyzethálót. Több 

szabályjátékos feladat megoldását kell beiktatni. Tudás-tanulás értékének felismertetése, 

igénytelenséggel szembeni harc. 

 

Környezetismeret: 82% 

 

Leggyengébb eredmény:  ok-okozati összefüggések megtalálása 

Legjobb eredmény:   igaz - hamis állítások megállapítása 

 

Elért eredmények, eredménytelenségek okai: 

 

A hibák egyik kiváltó oka a felületesség, és kapkodás. Az ok okozat jellegű feladatok 

megoldása sikerült a legkevésbé, mert ilyen jellegű feladattal még nem találkoztak. A víz 3 

halmazállapotáról szólt a feladat, melyet már előző évben tanultak. A megszerzett 

tudásukat nem tudják használni. Szövegértésből eredő hibák.  

 

Eredmények javítására tett javaslatok:  

 

Koncentráció fejlesztésére irányuló feladatok számának növelése. Ok - okozati 

összefüggések keresése. Gondolkodásra, összefüggések keresésére ösztönző feladatok 

beiktatása. Szövegértés fejlesztése. 

 

4. évfolyam 

 

Szövegértés: 77% 

 

Leggyengébb eredmény:  kérdésekre adott válaszok kimásolása a szövegből 

Legjobb eredmény:   igaz- hamis feladat 

Új téma:    összefüggő szövegalkotás, indoklás: 76.67% 

 

Elért eredmények, eredménytelenségek okai: 

 

Utasítások elolvasásának figyelmetlensége. Annak ellenére, hogy vastagon szedett rész 

volt az utasításban, amely a figyelmet arra irányította, hogy itt egy keresés és másolás az 

elvárás, mégsem sikerült megoldani a feladatot. Alapfogalmak pontos ismeretének a 

hiánya: gyümölcs, zöldség. Önálló szöveg fogalmazása során gyakoriak voltak a 

szóismétlések, pl: "azért, mert...", "a fiú", "szerintem". 

 

Eredmények javítására tett javaslatok:  

 

Igazán kompetencia alapú szövegértést fejlesztő feladatgyűjtemény 

összeállítása/beszerzése. Utasítások pontos értelmezése. Szókincsbővítés. 
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Helyesírás – nyelvtan: 77% 

 

Tollbamondás:   2,08 hiba/ tanuló 

Tagolás:    1,22 hiba/ tanuló 

Másolás:    0,44 hiba / tanuló 

Leggyengébb eredmény:  szótagolás 

Legjobb eredmény:   keltezés 

 

Elért eredmények, eredménytelenségek okai: 

 

A szótagolás már nem jelenik meg kiemelten a tananyagban. Előfordul egyes feladatokban, 

de csak elvétve, így elfelejtették a szabályszerűségeket. Kevés gyakorlást fordítottunk a 

tulajdonnevekből képzett melléknevek helyesírására, mert azt láttuk, hogy ez egy egyszerű, 

könnyű tananyagrész. 

 

Eredmények javítására tett javaslatok:  

 

A szótagolás - elválasztás több feladatban forduljon elő. Tulajdonnevekből képzett 

melléknevek helyesírásának begyakorlása. 

 

Matematika: 70% 

 

Leggyengébb eredmény:  fordított szövegezésű szöveges feladatok, szabályjáték 

Legjobb eredmény:   számok tulajdonságai, kombinatorikai feladat 

 

Elért eredmények, eredménytelenségek okai: 

 

Szövegértésből eredő nehézségek. A szabály felfedezése, leírása okoz gondot a 

gyakorlatlanság miatt. Mindkét feladattípus olyan gondolkodási helyzet elé állítja a 

tanítványainkat, amelyet a legkevésbé gyakoroltattunk. Nagyon nehéz megtalálni a 

szabályt. 

 

Eredmények javítására tett javaslatok:  

 

Több ilyen típusú feladatokat kell megoldani. Az egyszerű szövegezésű szöveges feladatot 

egész jól megoldották, így a tavalyi eredményeinken tudtunk javítani. 

 

Környezetismeret: 81% 

 

Leggyengébb eredmény:  hiányos mondatok kiegészítése, szómagyarázat 

Legjobb eredmény:   összetartozó mondatrészek egyeztetése 

 

Elért eredmények, eredménytelenségek okai: 

 

Tájékozódás a tágabb térben - témakörben kellett hiányos mondatokat kiegészíteni. Nagy 

tananyagrész, kevés a heti 1 tanóra. A megszerzett tudásukat másfajta környezetben nem 

tudták alkalmazni, pl. nem tudtak szómagyarázatot írni. A fogalmakat ismerték, de 

szómagyarázatot mégsem sikerült írniuk, ennek az is lehet az oka, hogy a gyerekek az 
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Értelmező kéziszótár szómagyarázatát, stílusát ismerik, valószínű ezt a szintet akarták 

hozni.  

 

Eredmények javítására tett javaslatok:  

 

Több tanítási órára nincs lehetőség, a tananyag csökkentésére ugyancsak nincs, így a 

súlyozáson lehetne elgondolkodni a következő tanmenetek összeállításakor. A 

szómagyarázatos feladatot gyakoroltatni lehet, hétköznapi formában: Hogyan magyarázná 

el az adott szó jelentését egy most magyar nyelvet tanuló iskolatársának. 

        Soós Emőke munkaközösség-vezető  
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Természettudományi munkaközösség I. (matematika, fizika, kémia) 
 

Az év elején meghatározott célok és feladatok elérését nem könnyítették meg az idei 

év közbeni tanárváltások. A tanév elején az évtizedekig kémiát tanító Kovács Istvánné átadta 

tantárgyát Fegyver Mariettának, és fizikát oktatott 7-8. évfolyamon egészen októberig, amikor 

is Hné H. O. személyében új fizika szakos kolléganő érkezett hozzánk, majd márciusban az új 

kémia szakos kolléganőnk megvált iskolánktól, így ismét kémiát kellett tanítania K. Inénak. A 

váltások sem a kollégáknak, sem a gyerekeknek nem voltak egyszerűek. 

 

Egyik kiemelt célunk az volt, hogy segítsük az új pedagógusok zökkenőmentes 

beilleszkedését, ami az új kollégáink visszajelzései alapján jól sikerült, még a távozó 

kolléganő is elmondta, hogy jól érezte magát nálunk, sok segítséget kapott, a búcsú csak a 

nagy távolság miatt következett be. 

 

Szakmai elemzések az év végi jegyek tükrében 

 

Mind az öt osztályban ugyanazok a feladatok lettek a legjobbak és a leggyengébbek az 

év végi mérés során. 

A legjobban sikerült feladat: számok tízesekre, százasokra, ezresekre kerekítése. Negyedik 

osztályban tízezres számkörben már találkoznak ilyen feladattal. Most százezres számkörben 

kell ugyanezt a feladatot megoldani. Mivel alsóban jól megtanulták, ezért itt már nem okozott 

gondot.   

5.a 83,33% 

5.b 92,03% 

5.c 75,00% 

5.d 95,83% 

5.n 96% 

A leggyengébb feladat: a kompetencia alapú feladatlapból választott űrtartalom mérése. 

Igazából először találkoztak ilyen feladattal. Jövőre több ilyen feladatot kell eléjük tenni, mert 

a kompetenciamérésre fel kell őket készíteni. 

 

5.a 22,22% 

5.b 42,03% 

5.c 23,33% 

5.d 31,67% 

5.n 52% 

 

Számunkra, ami igazán fontos, hogy a négy alapművelet ismerete sem biztos. Az 5. a 

osztályban 59%-os a feladat megoldása, míg a többi osztályban ugyan 70 % fölött van, de 

szerintünk ez sem jó átlag. Azt a következtetést vonhatjuk le ebből, hogy az alsó tagozatban 

erre több időt kell szánni, hogy jobb teljesítményt nyújtsanak felsőben a diákok. Tudjuk, hogy 

van egy helyi tanterv, ami előírja az évfolyamonkénti tananyagot, de ezt át kell gondolnunk. 

Ki kell hagyni olyan anyagokat, amelyek nem fontosak, és a négy alapművelet biztos 

ismerete, a helyi-, alaki-, valódi értékek biztos tudása és az alapmértékegységek biztos 

átváltása a teljesítendő cél. Ez segíthet véleményünk szerint abban is, hogy a bukások számát 

csökkentsük, hiszen a minimum követelményt nem teljesítő diákok mindegyikénél korábbról 

maga előtt görgetett problémák okozták a legnagyobb problémát. Ha nem biztos a tudás 

kisebb számkörben, akkor nem várhatjuk el számkör bővítés esetén, hogy tovább tudja 

fejleszteni tudását. És ennek ellenkezője is jól látszik. Akik biztos alapokkal rendelkeznek, 
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azoknak nem volt gond a négyes illetve ötös érdemjegy megszerzése. Nagyon sokan vannak, 

akik picivel csúsztak le a jeles év végi osztályzatról.  

 

Év végi eredmények ennek tükrében: 

 

5.a 2db jeles 2db elégtelen 

5.b 2db jeles 0db elégtelen 

5.c 0db jeles 1db elégtelen 

5.d 1db jeles 2db elégtelen 

5.n 2db jeles 0db elégtelen 

 

Vagyis összesen 7 tanuló kapott ötöst és öten buktak meg az évfolyamon. 

 

Az év végi dolgozatok értékelése 

 

Matematika 

Az osztályok összetétele igen változó. A mérések összeállításánál azokat az ismereteket 

helyeztük előtérbe, amelyekre feltétlenül szükségesek a továbbhaladáshoz. Újdonságként 

minden évfolyamon a tananyaghoz illeszkedően a kompetenciamérés feladataiból is 

válogattunk a dolgozatokba. 

 

5. évfolyam 

 

5. a osztály 

év végi dolgozatuk átlaga:  48% 

 

Az osztályban kevés a szorgalmas és a jó képességű tanuló. Szülői segítségre sem igazán 

számíthatnak a gyerekek. Nehezen motiválhatók. Az osztály magatartásával is vannak 

problémák. Két nagyon nehezen kezelhető gyerek is tanul itt. Mivel az ötödikes anyag nagy 

terjedelmű, (két számkört és két számhalmazt is bővítünk egy év alatt) a gyakorlásra nagyon 

kevés idő jut. A házi feladatok el nem készítése sem segíti elő a tananyag megértését, 

elmélyítését. 

Év végi dolgozatuk eredménye nagyon gyenge teljesítmény.  
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5. b osztály 
év végi dolgozatuk átlaga: 67% 

 

Az évfolyamon ők a legjobb képességű osztály. Itt is előfordul kerületi versenyen első 

helyezést elért tanuló, de olyan is akad, akinek még a szorzótábla mindig gondot jelent. 

Az öt osztály átlaga közül ez a második legjobb, de még ez is gyengének mondható. 

 

5. c osztály 

év végi dolgozatuk átlaga: 50% 

 

Az évfolyam leggyengébb képességű osztálya. Van két tanuló, aki megkeseríti az osztály 

életét és a tanulásban is akadályozza a többieket. 5 jó képességű tanuló jár ebbe az osztályba. 

A korábbi évek hiányosságai egyre jobban előtérbe kerülnek. Itt is előfordul, hogy a 

szorzótábla bevésése nem mindenkinél történt meg. 

Az osztály év végi dolgozat átlaga nagyon gyenge teljesítmény. Rájuk férne plusz egy óra, 

amit gyakorlásra lehetne fordítani. 

 

5. d osztály 

év végi dolgozatuk átlaga: 58% 

 

Képességeiket tekintve a négy osztály közül a második helyen állnak. Itt is előfordul olyan 

gyerek, akinek az alapjai hiányosak, így nincs mire építeni. Egy kirívó magatartású tanuló 

van.  

Az osztály év végi dolgozat átlagánál többre képesek. Nehezítette a felkészülést a dolgozatra, 

hogy táborban voltak, majd nyelvi vizsgáztak, így kevés idő jutott az év végi ismétlésre. 

 

5.n osztály  

év végi dolgozatuk átlaga: 76% 

 

Az évfolyam legjobb eredményét elérő osztály. Nem véletlenül! Nagyon jó szülői háttérrel 

rendelkeznek, ritka a felszerelés és a házi feladat hiány is. Három tanuló gyengébb képességű 

mint a többiek, de közülük is csak egynek nem sikerült a közepes év végi jegyet elérni. Ahogy 

kiemelkedően gyenge, úgy kiemelkedően tehetséges gyerek is kevés van. Nem ők hozták az 

évfolyamon a versenyeredményeket, de lelkesek, aktívak, érdeklődőek, magatartási 

problémák sem jellemzőek.  

Az osztály év végi dolgozat átlagával elégedett vagyok, bár sajnos pont az a feladattípus 

okozta a legnagyobb problémát, amire a következő tanévekben a legnagyobb szükség lesz. 

 

6. évfolyam 

 

6.a osztály 

év végi dolgozatuk átlaga: 41,86% 

 

Matematika tanáruk így kezdte jellemzésüket: „Az idei év legnagyobb csalódása számomra. 

Már négy éve tanítom őket, de ilyen gyenge teljesítményt és ilyen semmi hozzáállást a 

tanuláshoz még sohasem tapasztaltam.” Az osztály összetétele: 1 SNI-s, 6 BTM-s, 5 

évismétlő tanuló. Átlagosan 4-6 gyerek készített rendszeresen házi feladatot az év során. 

Nehezen motiválhatók. Három tanuló is 0 pontos év végi dolgozatot írt. Itt a legtöbb a 

bukások száma, szám szerint 5. A korábbi évek hiányosságai itt is tovább mélyültek. A szülők 
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sem voltak partnerek, általában akkor jöttek, amikor a gyerek már bukásra állt év vége előtt, 

hogy mit lehet tenni. 

 

A legjobban sikerült feladat: százalékszámítás 57% 

Egyszerű százalékszámítási feladat volt. A százalékértéket kellett kiszámolni. 

 

A leggyengébb feladat: egyenes arányosság 22% 

Ez is egy egyszerű feladat volt. Nagyon sok ilyen feladatot oldottunk meg. A legnagyobb 

probléma az volt, hogy az osztás hányadosa tizedes tört lett. Tavalyi anyag az osztás.  

A tanuláshoz való hozzáállásukon kellene változtatniuk! Ennél sokkal többre képesek. 

 

6. b osztály 

 

Két tanuló jeles dolgozatot írt (az egyik 100%, a másik 97%-os eredményt ért el). Ők 

ketten mindent megtesznek a jó osztályzatokért, ha valamit nem értenek, kérdeznek. Ők 

törekednek a tudás megszerzésére, szemben osztálytársaik többségével. 4 tanulónak 

elégtelenre sikerült az év végi felmérés. A leggyengébb dolgozat 5 %-os lett. Az elégtelen 

dolgozatok az egész éves teljesítményt is tükrözik, mert általános lemaradás jellemző rájuk. 

Ezek a tanulók nem készülnek óráról órára, nincs házi feladatuk, nem gyakorolnak otthon 

semmit.  

Az osztály képességeihez viszonyítva az arányosság témakörben volt a legsikeresebb a 

mérés (68%). Azért sikerülhetett jobban, mert emlékeztek előzetes tudásukra, hiszen a 

témakör 5. osztályban már rögzült számukra.   

A leggyengébb feladattípusok: a százalékszámítás 55%-san, a legnagyobb közös 

osztó, legkisebb közös többszörös kiszámítása 44%-san, valamint az egyenletek 42%-san. 

Okai a következők: százalékszámításnál a szövegértés hiánya; a legnagyobb közös osztó és a 

legkisebb közös többszörös kiszámításánál a prímszámok biztos tudásának a hiánya, az 

oszthatósági szabályok tudásának hiánya, illetve az algoritmus megtanulásának a hiánya.  

Az osztály gyenge teljesítményének okai: 10 fő SNI-s, vagy BTM-es, nincs 

felzárkóztató óra, nehezen tudják befogadni az anyagot, de az egységes követelményrendszer 

miatt a nehezebben megoldható feladatokat is meg kell próbálnom átadni.  

 

6.c osztály 

 

A 6.c 4,54-es átlagra írta meg az év végi mérést. 5 jeles tanuló van, bukás nincs. 

Az osztály átlaga 91 %. Szinte minden feladatot 90% felett teljesítettek, kivéve a 

legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös, amely 87%-os eredménnyel zárult. A 

mérésben 1 elégtelen és 17 jeles eredmény született. 

Jeles eredmények okai: ez az osztály az egyik legjobban motiválható osztály. Minden 

témakörben hozták a 90% feletti eredményt, mert nem voltak lemaradásaik, folyamatosan 

készültek, tudtam mire építeni. A kompetencia alapú feladat 95%-san sikerült.  

A legjobb eredmény 100% (8 tanuló); a legrosszabb 22%. 

 

6.n osztály 

 

Az osztály átlaga 4,11, 82%. Egy elégtelen és 13 jeles eredmény született.  

Legjobban a százalékszámításos feladatot oldották meg a tanulók, 97%-ra. 

Eredményük sikere: jól alkalmazzák a következtetéses módszert a feladat megoldásában. 90% 

feletti eredményességük a kompetencia alapú szöveges feladatban, és az egyenletek 
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megoldásában volt tapasztalható. A leggyengébb teljesítményt az arányosság témakörében 

szerezték: 70%. Az algoritmust jól ismerték a feladatnál, de nehezen ment a tizedes törttel 

való osztás.  

Jeles eredmények okai: jó képességű és jól motiválható osztály. A gyengébb 

képességű tanulók is szorgalmukkal érik el a jobb osztályzatot. A legjobb dolgozat 100%-san, 

a legrosszabb 25%-ra sikerült. A leggyengébb tanuló felkészületlen volt, képességbeli 

problémai nincsenek. Magatartása is alátámasztja ezt az eredményt.  

A 6.a-ban 3 tanuló szerzett év végén jeles osztályzatot és 5 fő nem teljesítette az 

elégséges szintet. A másik három osztályban összesen 2-en buknak. Őket nem lehetett 

munkára fogni, nem készítettek házi feladatot, nem dolgoztak órán. Hárman írtak 

minimumdolgozatot. 13 fő jeles év végi jegyet kapott a b, c és n osztályokban.  

Összesen tehát 16 diák kapott jelest év végén és hétnek nem sikerült teljesíteni az 

évfolyam követelményeit hatodikban matematikából. 

 

7. évfolyam 

 

Leggyengébben az év végi mérésben a felszín, térfogatos feladat sikerült, ezt szinte 

senkinek nem sikerült teljesen megoldani. A képleteket nagy részben tudták, ám a számolást 

már nem tudták pontosan végrehajtani. Sajnos még mindig gondot okoz a racionális 

számokkal való műveletvégzés. 

Gondot okozott még a tört együtthatós egyenlet, főleg, ha negatív műveleti jel volt a tört előtt. 

Illetve a szöveges feladatok megoldása egyenlettel, mert hiányzik a lényeglátás. Szövegértési 

nehézségekbe is ütközik egy-egy feladat helyes megoldása. 

Legjobban a hatványozási feladatok sikerültek. Legtöbben a százalékszámítás témakörében 

teljesítettek jól. Ezeket tavaly is tanulták, jobban rögzült, illetve a százalékszámításnál a 

következtetéses módszer jól működik náluk, ragaszkodnak is ehhez a megoldási módszerhez. 

 

7.a osztály 

 

1 jeles tanuló van. 3 tanulónak nem sikerült teljesíteni az év végi követelményeket. 

Az osztály átlaga 41%. Két tanuló jeles dolgozatot írt (az egyik 96%, a másik 92%-os 

eredményt ért el). Nekik számít, hogy milyen eredményt érnek el. Hét tanuló elégtelen 

osztályzatot kapott.  

Legjobban sikerült témakör a százalékszámítás: 71%. Oka: már 2.éve tananyag, és 

alkalmazhatják a következtetéses módszert, ami nagyon jól rögzült számukra.  

Leggyengébben a felszín-térfogatszámítás sikerült: 12%. Oka: nem tanulták meg a 

képletet, ezáltal nem tudták alkalmazni. A 40%-os szintet a következő témakörökben sem érte 

el az osztály: függvények (38%), egyenletek (30%), szöveges feladatok egyenlettel megoldva 

(30%), kerület-, területszámítás (31%).     

Az osztály nehézségeinek okai: folyamatos készületlenség, súlyos lemaradás, 

folyamatos házi feladat és felszereléshiány. Ezekhez társulnak a magatartás problémák is.  

A legjobb dolgozat 96%-osra, a leggyengébb 4%-osra sikerült. 

 

7.b osztály  

 

Két fő az osztály szintje felett teljesít, sok plusz feladatot igényelnek, míg 5fő 

nehézkesen halad, az átlagos szint alatt van tudásuk. A többség azonban akar, próbálkozik, 

mer kérdezni annak érdekében, hogy előrébb jusson. Ez meg is látszik eredményeiken. 

Kicsivel lemaradva, a második legjobb eredményt érték el az n osztály mögött. Náluk 
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egyértelműen a két szöveges feladat adta a legrosszabb eredményt. Az egyenlettel 

megoldandó feladatnál a feladat értelmezésénél akadtak el, így minimális pontszámot tudtak 

csak elérni, míg a felszín-térfogatszámítással kapcsolatos szövegesnél legalább az 

értelmezésig, a képletek felírásáig el tudtak jutni. Ezzel szemben nagy siker, hogy a két 

legjobban sikerült feladat pont a két ebben a tanévben bevezetett témakörnél született: a 

hatványozásnál és a függvényeknél. 

Az osztályban bukás nem volt, jeles eredményt egy tanuló ért el. 

 

7.c osztály 

 

1 jeles tanuló van. 2 tanulónak nem teljesítette a követelményeket. 

Az osztály átlaga 51%. Két tanuló jeles dolgozatot írt (az egyik 96%, a másik 90%-os 

eredményt ért el). Jól felkészültek az év végi mérésre. Figyelmük kitartóbb volt. Öt elégtelen 

dolgozat lett. Ezeknek a diákoknak egész éves tudásukat tükrözi beadott dolgozatuk. 

Hanyagok, nem készülnek az órákra, rendszeres a házi feladat és felszereléshiány.  

Legjobban sikerült témakör a százalékszámítás: 70%. Oka: már 2. éve tananyag.  

Leggyengébben a szöveges feladatok egyenlettel való megoldása sikerült: 21%. Oka: 

szövegértési problémák, dekoncentráltság. 40% alatti témakör a felszín-térfogat (33%). 

Legfőbb probléma, hogy nem tanulják meg a képleteket, ezáltal nem tudják alkalmazni sem. 

Az osztály nehézségeinek okai: képességbeli hiányosságok, és nagyfokú lustaság, 

nemtörődömség. Az osztály képessége a közepes szint körül mozog. Ezt három tanuló 

szorgalmával négyes irányába emeli föl. 

A legjobb dolgozat 96%-osra, a legrosszabb dolgozat 10%-osra sikerült. 

 

7.n osztály 

 

4 jeles tanuló van. Bukás nincs. Az osztály átlaga 78%.  

Hét tanuló jeles dolgozatot írt (a legjobb 98%). Szorgalmukkal, igyekezetükkel érték 

el ezt az eredményt. Egy tanuló elégtelen osztályzatot kapott. Egész évben gyenge 

teljesítményt nyújtott. Az osztállyal nehezen tartotta a lépést. Főként lustaságának köszönheti, 

hiszen képességbeli problémái nincsenek. 

Legjobban sikerült témakör a százalékszámítás: 90%. Oka: már 2. éve tananyag. 

Leggyengébben a felszín-térfogatszámítás sikerült:43%. Oka: a képletet jól alkalmazzák, ám a 

számításban hibát vétenek.  

Az osztály nehézségeinek okai: figyelmetlenségből adódó számítási hibákat vétenek. 

Jó eredményeik főleg szorgalmuknak köszönhető. Súlyos lemaradásaik nincsenek, mert az 

órák folyamán figyelnek, és otthon is készülnek. 

A legjobb dolgozat 98%-osra, a legrosszabb 30%-osra sikerült. 

 

Összesen 7 tanuló ért el jeles év végi osztályzatot és 5 fő bukott ezen az évfolyamon. 

 

8. évfolyam 

 

Nagy sikernek értékelem az elmúlt évekhez képest, hogy elenyésző volt azon diákok száma, 

akik nem vették komolyan az utolsó dolgozatukat, ami sokkal jobban is sikerült, mint a 

korábbi években. Átlagosan 75%-ot teljesítettek, amivel elégedettek a szaktanárok. 
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8.a osztály 

 

Év végi dolgozatuk átlaga: 76% 

Harmadik éve tanítom az osztályt. Minden évben sokan álltak a bukás közelében és többen 

kényszerültek pótvizsgára is. Idén ehhez képest csak egy tanulónak kellett minimum 

dolgozatot írnia, ő teljesítette is a 90% feletti szintet. Emellett 4-5 kiemelkedően jó 

matematikai érzékkel rendelkező diák is van az osztályban, akik állandó résztvevői voltak a 

versenyeknek. Erre a tanévre sikerült elérni, hogy a házi feladatokat megpróbálják megoldani 

azok is, akiknek ez ritkán sikerül önállóan. Belátták, hogy ez az ő érdekük, így tudjuk 

felderíteni a hiányosságokat, így lehet célirányosan segíteni. Jó volt velük együtt dolgozni 

idén. 

 

8.b osztály 

 

Év végi dolgozat átlaga: 68% 

Két tanuló felmentett az osztályozás alól, egyikük ennek ellenére sokat dolgozik, küzd és 

sikereket is ér el, másikjuk viszont nem tesz semmit, nulla pontos dolgozatokat ír és 

magatartásával, hozzáállásával nehezíti a többiek munkáját. Az osztály átlagos, vagy kicsivel 

az alatti tanulókból áll, 4 diák kitűnik a többiek közül szorgalmával, de sajnos egy diák 

teljesítménye nagyon kevés volt a tanév során. Az utolsó pillanatban, 91%-os 

minimumdolgozattal teljesítette a nyolcadikos követelményeket. Itt még a felvételi sem volt 

igazán motiváló a társaság számára, a második félévben pedig már kimondottan nehéz volt 

munkára bírni őket. 

 

8.c osztály  
 

Év végi dolgozat átlaga: 74% 

A leghomogénebb összetételű osztály a négy közül. Érdeklődőek, jó a hozzáállásuk, szinte 

mindig volt házi feladatuk, felszerelésük, jól tudtunk együtt dolgozni és magatartási 

problémákkal sem kellett megküzdeni. Bár vannak gyengébb képességű tanulók, 

szorgalmukkal, kitartásukkal, akaraterejükkel úgy tudtak teljesíteni, hogy még 2-es 

osztályzatot is csak az egyetlen SNI-s tanulónak kapott. Bár matematikai ismereteikben 

vannak hiányosságok, itt alapozhattam arra, ami kevés osztályban jellemző, a „józan paraszti 

észre”. 

 

8.n osztály  

 

Év végi dolgozatuk átlaga: 83% 

Annak ellenére, hogy az osztály nem reál beállítottságú, és csak heti 3 órájuk volt, szépen 

lehetett haladni az osztállyal, akarnak és tudnak is dolgozni, egységes szinten állnak, könnyű 

volt a közös munka és az eredményeiket elnézve sikeres is. 

 

Az év végi dolgozatban a 4. feladat volt a legösszetettebb, ennek megfelelően ez is sikerült a 

leggyengébben az a,b,c osztályokban. Képletek ismeretét, térlátást igényelt. Bár sok ilyen 

feladatot gyakoroltunk, nem rögzült még megfelelően. Kivétel ez alól az n-es osztály, akiknek 

ezt a feladatot 85%-osra sikerült teljesíteni. Náluk érdekes módon a többi osztályban jól 

sikerült egyszerű szöveges feladat okozott komolyabb gondot, ezt alig 50%-ban tudták 

megoldani. A problémát nem az egyenlet megoldása okozta, hanem a szöveget értelmezték 

rosszul azok, akik nem boldogultak a feladattal. 
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Legjobban minden osztály a már tavaly is tanult hatványozással, azok azonosságaival, 

valamint a hatodik osztály óta sokat használt, gyakorolt egyenletmegoldással boldogult. Ezen 

kívül a b és az n osztályban szintén nagyon jól sikerült a szerkesztéses geometriai feladat. 

Az évfolyamon két fő írt minimumdolgozatot, mindketten teljesítették is az elvárt 90%-os 

szintet, így nem volt bukás nyolcadikban, ellenben tíz diák érdemelt ki jeles osztályzatot. 

Év végi eredményeik: 

8.a 3db jeles 0db elégtelen 

8.b 2db jeles 0db elégtelen 

8.c 4db jeles 0db elégtelen 

8.n 1db jeles 0db elégtelen 

 

Vagyis 10 diák érdemelte ki az ötös év végi osztályzatot és senki nem bukott meg. 

 

Az elért eredmények, eredménytelenségek okai 

 

Felső tagozaton 17 diákunk bukott meg, ami átlagban pontosan osztályonként 1 

gyereket jelent. A matematika tantárgy mindig is a legtöbb bukást okozó tantárgyak közé 

tartozott, most sincs ez másképpen. Mindennek oka: ha valakinek alsóban már nem biztos a 

tudása, akkor az a bizonyos kártyavár inog. Minél több szintet próbálunk rátenni erre az 

alapra, annál nagyobb az esélye, hogy egyszer csak összedől. A kérdés csak az, hogy mikor. 

Ha kicsit mozog, még van esély megállítani ezt a folyamatot és stabilizálni a problémát. Ha 

viszont nagyok a hiányosságok, ez már csak hatalmas akaraterővel és plusz munkával oldható 

meg, ami sajnos diákjaink körében igen ritka. Sokszor látunk olyat, hogy például a hetedikben 

gyengén teljesítő diákoknak nem az újdonságként megjelenő függvények vagy összetettebb 

egyenlettel megoldható feladatok okozzák a gondot. Ezeknek az elvét értik, de az ötödikes 

tananyag nem megy olyan szinten, ahogy itt elvárható lenne. Nem tudnak készség szinten 

törtekkel, negatív számokkal dolgozni, így nem jutnak helyes eredményre. A kudarc pedig 

könnyen kedvüket szegi. És ilyen példát minden évfolyamról tudnánk említeni. A legtöbb 

tantárgynál nem ilyen szoros az összefüggés még akár egy tanéven belül sem. Ha egy 

ötödikes nem olvasta el például A Pál utcai fiúkat és rossz jegyeket szerez belőle, még kaphat 

csupa ötöst a János vitézből. Matematikából ilyen ritkán fordul elő. 

 

Az eredménytelenség megszüntetésére tett évközi intézkedések 

 

Az eredménytelenség megszűntetése érdekében rendszeresen konzultáltunk 

kollégákkal, beszéltünk mind diákjainkkal, mind a szüleikkel, próbáltunk tanácsokat adni, 

feltárni a probléma okát. Több esetben ez sikerre is vezetett, míg másoknál nem jutottunk 

előrébb, hiszen ha ők nem akarnak tenni, nagyon nehéz a dolgunk. A kevés szaktanár miatt 

nincs korrepetálás, felzárkóztatás az iskolánkban, holott korábban ezek az órák sikeresek 

voltak. Nagyon nagy szükség lenne rá! Sokaknál csak ennek kötelezővé tételével érhető el 

siker, vagy legalábbis adnánk meg ennek esélyét.  

A tanév végén szaktanácsadó is segítségünkre volt a megoldás keresésében. A 

csoportbontás első körben merült fel megoldásként. Ehhez is azonban legalább még egy 

matematika szakos kollégára lenne szükség. Ha csak két csoportra tudunk bontani 

évfolyamonként két-két osztályt, ahogy erről már többször beszéltünk egymás közt, akkor 

viszont egy felzárkóztató csoportra és egy átlagos képességű csoportra lenne célszerű 

szétosztani őket, így a jobb csoportban könnyebb lenne a tehetséggondozást is megoldani 

differenciálással, nem lenne olyan nagy a szakadék a csoporton belül, mint ahogy az jelenleg 

osztályokon belül van. 
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Javaslatok a jobbításra a következő tanévre 

 

Az új NAT kapcsán talán majd lehetőségünk lesz a helyi tanterven is alakítani, vannak 

olyan témakörök, ahonnan át lehetne csoportosítani órákat a problémás és fontos területekre. 

Különösen fontos ez 7. és 8. évfolyamon az a és az n osztályokban, ahol csak heti 3 óra áll 

rendelkezésünkre a felvételi előtti legfontosabb időszakban. 

A sok probléma és küzdelem ellenére azonban szerencsére olyanok is mindig vannak, 

akiknek a matematika észszerűsége, logikája megkönnyíti a tanulást, könnyen befogadhatóvá 

teszi azt, ők lesznek azok, akik jeles eredményeket érnek el és akár lelkes versenyzőkké 

válnak, sikereket érnek el. Szerencsére ilyen gyerekből is akad arányaiban osztályonként több 

is, mint a leggyengébbekből, hiszen 40 diákunk kapott jeles év végi osztályzatot idén. 

Matematika órákon nagyobb hangsúlyt kapott a kompetencia alapú feladatok 

megoldása, a témazáró dolgozatokba is kerültek a témakörhöz tartozó kompetencia feladatok.  

Mindannyian igyekeztünk csoportmunkával, IKT eszközökkel, előadásokkal érdekesebbé 

tenni tanóráinkat, elősegítve ezzel a tantárgy iránti érdeklődés felkeltését, az élményszerű 

tanulást.  

Tehetséggondozásra és felzárkóztatásra csak tanórai kereteken kívül kerülhetett sor a 

magas óraszámok miatt. Versenyidőszakban az erre való felkészítésre helyeztünk hangsúlyt, 

míg az első félévben a teljes nyolcadik évfolyamot igyekeztünk felkészíteni az előttük álló 

nagy próbatételre, a felvételi vizsgára. Sokan éltek a lehetőséggel, de sajnos pont azok nem 

jártak a fakultatívan választható órára, akiknek a legnagyobb szükségük lett volna rá. 

Idén is rengeteg versenyen vettünk részt, kipróbálhatták magukat diákjaink mind 

egyéni, mind csapatversenyeken. Magas létszámban tudtuk mozgósítani diákjainkat. Voltak 

versenyek, amikről csalódottan jöttünk haza és volt olyan, amiről már most tudjuk: „Jövőre is 

ott a helyünk!”. Tanítványaink javarészt a középmezőnyben végeztek, többen csak egy 

hajszállal maradtak le dobogós helyekről, de két kerületi versenyen sikerült szép eredményt 

elérni, az egyik 5.b-s tanítványunk fővárosi fordulón is képviselhette nem csak iskolánkat, 

hanem kerületünket is.  

Fizika és kémia versenyeken is indultunk, de sajnos a felkészítés nem ment 

zökkenőmentesen a tanárváltások időszakában, így idén a korábbi eredményeket nem tudtuk 

hozni. 

 

Fizika 
 

A fizika tárgy oktatását október közepétől vette át K. I-nétól Hné H. O. kolléganő.  

 

A 7. évfolyammal heti két órában sikerült a tananyag végére érni, teljesítményük 

osztályszinten közel azonos eredményt mutat, a 7.n osztály kissé kiemelkedik. 

A tananyag bizonyos része megkövetel egy alapvető matematikai logikát, mely sokkal 

több problémát okozott a tanulmányok alatt, mint a fizikai összefüggések felismerése. A 

diákok többsége az elméleti tudást szívesebben fogadta be, hamar ráéreztek a fizikai 

kifejezések megfelelő használatára. Mindemellett van egy kisebb hányad, aki inkább a 

matematika területén mozog biztonságosabban, ők a számítási feladatok megoldásában 

előrébb járnak társaiknál.   

Nehezen fogadták el, hogy a fizika tanulása során a jelek és a mértékegységek tudása 

nélkülözhetetlen a továbbépítkezéshez. 

A dinamika tananyagrész elsajátítása ment nehezebben az egész évfolyamnak. Ez 

annak tudható be, hogy nagyobb anyagrész, sok számolás, sok új szakkifejezés, kevesebb 

életszerű példa található a mindennapjainkból.  



Hartyán Általános Iskola év végi beszámolója 2017-2018. 
 
 

67 
 

A második féléves tananyagrész minden osztály számára megfoghatóbb volt, így az 

eredmények is ennek megfelelően alakultak. 

Az a, b és c osztályokban több nehézségekkel küzdő diák van, sajnos az ő 

eredményeik osztályátlagban lerontották a kiemelkedőbb társaik teljesítményét, nagyobb 

szórás figyelhető meg. Az n osztály kiegyensúlyozottabb eredményt hozott a tanév során. 

Mind a négy osztály élvezte a kísérletező órákat, azokat jobb eredménnyel tudták 

visszaadni számonkéréskor is. Többen éltek a házi dolgozat készítésének lehetőségével, 

illetve voltak, akik kifejezetten igényelték a plusz munkát. Az életszerű példák, bemutatások 

élvezetesebbé tették számukra a fizika tárgy tanulását. 

Az évfolyamon tanév vége közeledtével (május eleje) 8 tanuló került a minimum 

dolgozat közelébe, de sikeres utolsó dolgozataikkal, és feleléssel 6 tanuló „észbe” kapott, így 

csak ketten írtak minimum dolgozatot. Mindkét tanuló elérte a 90%-os eredményt. 

A hetedik évfolyamon fizika tárgyból nincs bukás. 

  A 8. évfolyam első félévében heti egy, második félévében az a, b, n osztályokban heti 

egy, a c osztályban heti két fizika óra volt. Mind a négy osztályban befejeztük a tananyagot. 

A nyolcadikos diákok első félévben nagyobb lelkesedéssel dolgoztak. Mind a négy 

osztályban voltak olyan tanulók, akik célként tűzték kis az öt db ötös elérését, és az ezzel 

együtt járó szaktanári dicséret megszerzését, hogy a felvételi során szép eredményt 

mutathasson fel leendő iskolájában.  

A tanév során két témakörben mélyültünk el: elektromosságtan és a fénytan. Bár az első 

témakör érezhetően nehezebbnek tűnik, mégis szebb eredményeket értek el a tanulók, talán 

mert hajtotta őket a felvételibe való beszámítás. 

Az a és b osztályok gyengébb teljesítményt nyújtottak, mint a c és n osztály, de 

képességeikhez mérten jól teljesítettek. Az osztályok teljesítménye egyenletes volt. 

A második félév tananyagához nem volt szükség matematikai ismeretekhez, ennek ellenére a 

tanulók teljesítménye nem javult láthatóan. Lelkesedésük alábbhagyott, sokan a félév során 

kötelezően beadandó házi dolgozatot sem készítették el. Előbb a felvételire való készülés 

leterhelésére mutatva rontottak eredményeiken, később, ahogy lenni szokott, a bizonyosság, 

hogy felvételt nyertek a kiszemelt iskolába. 

Minden 8. évfolyamos osztályban jellemzően megvoltak a húzó erők, akik kiváló 

eredményt értek el, illetve a lustábbak, akik a biztos elégséges érdemjegyre hajtottak. Több 

kitűnő eredmény született év végére: 8.n-ben két tanuló, 8.c-ben hat, 8.a-ban kettő lett kitűnő 

(összesen 10 fő). A 8.b osztály sajnos nem emelkedett ki, sok volt a magatartási probléma, 

amit folyamatosan ellenőrzés alatt kellett tartanom, hogy az óra megfelelő keretek között 

működjön.   

A tanév során több elektromos kísérletet végeztünk el a rendelkezésre álló kísérleti 

eszközökkel, kiegészítve saját készítésűekkel is. Fénytanos kísérletet sajnos alapanyag hiánya 

miatt kevesebbszer tudtak végezni. Itt videós kísérlet bemutatása történt, amely nem volt 

annyira látványos, és nem hagyott olyan mély nyomott a diákok tudásában, mintha 

megtapasztalhatták volna mindezt. 

Május elejére három tanuló került a minimum dolgozat közelébe, de a hónap folyamán 

sikerült felelésekkel ezt elkerülni mindhárom esetben, köszönet az osztályfőnöknek is.  

Bukás nem történt ezen az évfolyamon sem.  

Jeles eredményt ért el 13 diák: 

7.a: 1 tanuló 

7.b: 1 tanuló 

7.c: 3 tanuló 

7.n 8 tanuló 
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8. évfolyamon: 10 tanuló ért el kitűnő eredményt 

Jeles eredményt ért el 31 diák: 

8.a: 6 tanuló, ebből 2 tanuló kitűnő 

8.b: 5 tanuló 

8.c: 11 tanuló, ebből 6 kitűnő 

8.n: 9 tanuló, ebből 2 kitűnő 

 

Kémia 
 

Márciusban vette át a felső tagozat kémia tanítását K. Iné F. M-tól, így csak ennek a 

rövid időnek a tapasztalatairól tudott beszámolni. Szerencsére a diákok nagy részét tanította 

az előző években, ismerte képességeiket, munkához való viszonyukat, így ez nem okozott 

problémát.  

A 7. 8. osztályos diákok olyan felgyorsult környezetbe születtek bele és élnek, ahol az 

információkat gyorsan és könnyen szerzik meg elsősorban az internetről és a médiából. 

Gondolataikat gyorsan és könnyen osztják meg gyakorlatilag bárkivel. Az elmélyült 

ismeretszerzés, a részletekbe való elmerülés, a pontosság ebbe nehezen fér bele. Márpedig a 

kémia ezeket nem nélkülözheti. A jelenségek, kísérletek pontos megfigyelése, a tapasztalatok 

precíz átgondolása vagy rögzítése, a lehetséges magyarázatok megadása az előzetes tudás 

tükrében nagyon bonyolult feladat, amelynek valamely pontján a tanulók jelentős része 

elakad. A természettudományos ismeretek logikai elemeinek összerakása, az ok-okozati 

elemek feltárása hosszabb időt és elmélyülést igénylő tevékenység. A tantárgyat tanító 

pedagógus egyik fő feladatának tekinti, hogy a természettudományos, ezen belül a 

kémiaoktatás során felhívja a tanulók figyelmét ennek a gondolkodásmódnak a fontosságára, 

és kialakítsa, illetve folyamatosan erősítse a tanulók igényét a pontos és precíz 

munkavégzésre. Ezen túlmenően segítse eligazodni az információhordozókban megjelenő, a 

mindennapjainkat érintő kémiai ismeretek illetve áltudományos hírek világában. 

 

A 7. évfolyamon az atomok és elemek témakör, valamint a molekulák keletkezése maradt az 

utolsó időszakra. Az itt tanultak során ismerték meg a gyerekek az atom felépítését, a kémiai 

jelrendszer alapjait, a periódusos rendszert és annak használatát, környezetük néhány 

fontosabb anyagát. Ekkor sajátították el a legfontosabb kémiai alapfogalmakat és az egyszerű 

számítási feladatok megoldását. Itt találkoztak először elvontabb gondolkodásmódot igénylő, 

absztrakciós feladatokkal. Problémát nem a tananyag mennyisége, hanem a megtanítására, 

elmélyítésére szolgáló idő rövidsége okozta. Az alacsony óraszám (heti 1óra) mellett a tanítás 

súlypontja könnyen eltolódik az elméleti ismeretek „leadásának” irányába, és kevesebb idő jut 

gyakorlásra, rögzítésre, tanulói aktivitást igénylő tevékenységformákra. A heti 1 óra 

különösen azoknál az osztályoknál okozott problémát, akiknek több hét is eltelt két órája 

között (szüneti nap, határtalanul kirándulás, nemzeti ünnep, hiányzások miatt). Ennek ellenére 

be tudták fejezni a tananyagot. Szinte minden gyereknek sikerült elsajátítania és begyakorolni 

a kémiai jelrendszer alapjait, az anyagszerkezettel, a periódusos rendszerrel kapcsolatos 

ismereteket. Törekedtek a pontos megfogalmazásra, a szakszavak helyes használatára.  

 

A 8. évfolyam tananyaga teljesen átalakult az előző tanévben bevezetett új NAT alapján. 

Egészen mást tanítunk, mint addig. Még a témakörök is teljesen mások. Szándék szerint élet 

közelibb, gyakorlatiasabb kémiai ismeretek tanítása a cél. Az új tankönyvek az alapozó 

ismereteken túl látszólag gyakorlatias szemléletű és a mindennapi élethez közeli ismereteket 

tartalmaznak, de az ezekhez szükséges magyarázatok és értelmezés nélkül, vagy – az előzetes 

ismeretek hiányában – pontatlan, felületes magyarázatokkal. Helyenként fontos dolgok, a 
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megértéshez szükséges ismeretek hiányoznak. Az idei tanévben tankönyvváltás is történt. Ez 

sokkal használhatóbb, logikusabb felépítésű tankönyv. Rendkívül nagy kihívás, hogy 

figyelembe véve a tanulók érdeklődését, motiváltságát, milyen módszert választunk az új 

tananyagok tanítása során. 

Két nagy fejezet maradt tavaszra, a hétköznapi kémia és a szerves kémia. Különösen a 

hétköznapi kémia témái alkalmasak a digitális kompetencia az önálló szövegalkotás, a szóbeli 

kifejezőkészség és a környezettudatosság fejlesztésére. Tananyag zömét házi dolgozat, PPT 

készítésével, ismertetésével dolgozták fel. Több diákmunka nagyon színvonalasra sikerült. 

Látszott, hogy készítője elmélyült a témában és alapos kutatás végzett. Beszámolójához 

szemléltető anyagokkal is készült számos diák. Néhányan azonban elvesztek a részletekben. 

A szelektálás, lényeges információk kiemelése még problémát okozott. Egy–két tanulónál a 

terjedelem betartása ment nehezen. Ez az ismeretszerzés sokkal közelebb áll a mai 

gyerekekhez. A nyolcadikosok év vége felé túl a felvételin, szokás szerint leeresztettek. A 

szerves kémia témazárónál volt olyan osztály (8.b) ahol több gyerek kiszámolta, ha az utolsó 

témazárót elégtelenre írja meg, akkor is megvan az osztályzata, így a májusi melegben szinte 

üresen adta be a papírt. 

 

Év végi eredmények alakulása: 

Bukás egyik évfolyamon sincs. 

 

7. évfolyam:  
Jeles eredményt ért el 19 diák: 

7.a: 3 tanuló 

7.b: 3 tanuló 

7.c: 3 tanuló 

7.n 10 tanuló 

 

8. évfolyam:  

Jeles eredményt ért el 18 diák: 

8.a: 4 tanuló 

8.b: 3 tanuló 

8.c: 9 tanuló 

8.n: 2 tanuló 

 

Sajnos a tavaszi tanárváltás miatt nem tudjuk az éves témazárók eredményeit összesíteni, csak 

az utolsó témazárók adatai állnak rendelkezésre. Ezek a következők: 

 

 7. 8. 

a 69% 61,5% 

b 71%. 54% 

c 62,5% 84% 

n 93% 81% 

évf. átlag 73.88%. 70,13%. 

       

Farkasné Benedikti Dóra munkaközösség-vezető 
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Természettudományi munkaközösség II. (biológia, földrajz, 

informatika) 
 

Szakmai elemzések az év végi jegyek tükrében 

Az év végi dolgozatok értékelése 

Az elért eredmények, eredménytelenségek okai 

Az eredménytelenség megszüntetésére tett évközi intézkedések 

Javaslatok a jobbításra a következő tanévre 

 

Az idei tanévben Természettudományos munkaközösségünk két részre oszlott. 

Vezetésem alá a következő tantárgyak kerültek: biológia, földrajz, természetismeret és 

informatika 

Az idei tanévünkre a kettősség volt jellemző: megpróbáltatások és sikerek jellemezték. 

Kihívások, küzdelmek, motiváltság és sok-sok szeretet, amelyet a pedagógusaink 

felkészültsége és talpraesettsége inspirált. Tanévünkben számos pedagógus érkezett, majd 

távozott intézményünkből. A felső tagozaton minden pedagógusunk maximális óraszámmal 

hordta hátán a tanévet.   

A munkaközösség vezetőjeként igyekeztem összefogni a közösséget, és 

lehetőségeimhez mérten segíteni a tagok munkáját. Emberileg nagyon jól kijövök a hozzám 

tartozó pedagógusokkal, akik mindenben partnerek voltak. 

 

Természetismeret 

 

A témazáró dolgozatok összesített eredménye 

 

 5. 6. 

a 71% 61% 

b 75%. 59% 

c 63% 89% 

n 80% 72% 

d 72% - 

évf. átlag 72,2%. 70,25%. 

 

Jeles eredményt ért el: 

5. évfolyam: 19 fő 

6. évfolyam: 20 fő 

 

Bukás:  

5. évfolyam: 1fő 

6. évfolyam: 0 fő 

 

Sajnos az 5. a és c osztály (miután az előző tanár elment) nagyon le volt maradva a 

tananyaggal, ezért rohamtempóban kellett behozni a lemaradást. Így nem jutott idő az 

érdekességekre, a gyakorlásra, ismétlésre. Nehezítette a tanulást, hogy az „a” osztályban 

sokkal több a gyengébb képességű, magatartásproblémás gyerek. A „c” osztály diákjai sokkal 

érdeklődőbbek, szorgalmasabbak, jobb magatartásúak. Rendszeresen hoztak szorgalmit, 

érdekességeket a témákhoz kapcsolódóan. Nagyon élvezték, és jelentősen megkönnyítette a 

tanulást a leckékhez kapcsolódó digitális segédanyagok, filmrészletek bemutatása. 
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Nehezebben elsajátított anyagrészek:  

 A földrajzi témák, mint az éghajlat, az időjárás, illetve a felszíni- és a felszín alatti 

vizek témakörei.  

 Az önálló szövegalkotás, szöveg kiegészítés, a fogalmak pontos meghatározása, a 

következtetések levonását igénylő feladatok.  

 A lényeg kiemelése még problémát okoz, ezt folyamatosan fejleszteni kell.  

 

Könnyebben elsajátított anyagrészek: 

 A házi- és a ház körül élő állatok témakörei. 

 Az ábrafelismerés, - elemzés, a fogalom-megnevezés, a jellemzők szétválogatása. 

 

A következő tanév feladata a szókincsbővítés, a szóbeli kifejezőkészség fejlesztése, a 

fogalmak pontos meghatározásának elsajátíttatása, a lényegkiemelés gyakoroltatása, az 

összefüggések felismerésének erősítése.   

Az osztályátlag mindig szorosan összefügg az órai magatartással, a házi feladatok 

meg- vagy nemlétével. Nem azért, mert a magatartást osztályozzuk, hanem mert ha az órán 

nem figyelnek, sőt azokat sem hagyják, akik figyelnének, nyilván nem értik meg, és nem 

jegyzik meg a tananyagot, pláne, ha a házi feladatott sem készítik el. Minden osztályban volt 

az év folyamán 4-5 alkalommal ötösért elkészíthető szorgalmi feladat, de a lehetőséggel 

általában azok éltek, akik egyébként is jól álltak (kivéve év végén). 

Van, aki rendelkezik a témazáró füzetekkel még így is, hogy év elején összeszedjük. 

Így nem mindenki indul egyenlő esélyekkel egy témazáró megírásánál.  

Sajnos hiányzás esetén sokan nem pótolnak, nem egyszer olvasni a dolgozat valamelyik 

feladatánál: „nem voltam itt”. Sok helyen a szülőnek sem fontos az eredmény, csak ne bukjon 

meg a gyermek.   

 

Földrajz 

 

A témazáró dolgozatok összesített eredménye 

 

 7. 8. 

a 58% 51% 

b 69%. 43% 

c 58% 56% 

n 75% 48% 

évf. átlag 65%. 49,5%. 

 

Jeles: 

7. évfolyam: 8 fő 

8. évfolyam: 9 fő 

 

Bukás: egyik évfolyamon sem volt 

 

7. évfolyamon a földrajz új és önálló, heti 1,5 órás (kivétel a 7. c osztály, ahol heti 2 

órás) tantárgyként lép be a tanulók életébe.  

Eddigi tapasztalat, hogy a gyerekek többsége várakozással, kíváncsisággal indult neki 

e tantárgy tanulásának. Idén lehetett találkozni először azzal a jelenséggel, hogy a kezdeti 

kudarcok után néhány tanuló megfogalmazta azt: „Minek kell ez a tantárgy?” 
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A földrajzra igenis szükség van. Még egy időjárás jelentést sem lehet értelmezni földrajzi 

ismeretek nélkül. Egyértelmű siker, hogy ezeket a kétkedő tanulókat is sikerült meggyőzni 

arról, hogy a mai világunkban a földrajztanulás fontos. Megfelelő földrajzi ismeretek és 

készségek nélkül nem érthető meg jelenlegi világunk, és nem tervezhető a jövőnk sem.  Csak 

az az ország lehet gazdaságilag versenyképes, ahol az oktatásban a földrajzi ismeretek kellő 

súllyal szerepelnek, és amely ország felnövekvő fiataljai értik az őket körülvevő világ 

természeti és gazdasági folyamatait. 

A 7. évfolyam tananyagát 90 %-ban az Európán kívüli kontinensek földrajza fedi le. 

Az a tapasztalat, hogy a „hartyános” gyerekeknek még mindig csak csekély hányada jut el 

kicsiny hazájában Újpalotán túlra is; még kevesebb hányaduk országhatárunkon túlra és szinte 

nem vagy alig, más földrészekre. Ezért az a cél, hogy e kontinensek közelebb kerüljenek 

hozzájuk.    

Földrajz órákon, napi szinten használjuk az internet adta lehetőségeket, az interaktív 

táblát. A tanulók megtanultak kooperatívan dolgozni, segítik egymást. Mindehhez persze 

szükség van megfelelő tájékozódási ismeretekre, amelyek területén még a 7. osztályba érkező 

gyerekeknél is van mit javítani: sok az olyan tanuló, aki 4 év környezetismeret és két év 

természetismeret tanulással a háta mögött sem ismeri, merre van észak és hogy a „balra” irány 

helyett milyen szakszerű földrajzi kifejezést is lehet (és kell!) használni.  

A földrajz az a tantárgy, ami nagyon jól fejleszti a térbeli tájékozódási készségüket, a 

digitális kompetenciájuk fejlődésével pedig későbbi életük során könnyebben tudnak majd 

GPS és egyéb térinformatikai eszközöket használni. 

A szaktanárok visszajelzései azt igazolják, hogy silány minőségű az OFI-s felsős földrajzi 

atlasz, de azt is tudjuk, hogy anyagi okok miatt nem rendelhetjük a Cartographiás, minőségi 

földrajz atlaszt. 

A földrajz munkafüzet is sok kívánnivalót hagy maga után. Ez sem segíti az oktatás 

hatékonyságát.  

A korosztályi jellemzőket jobban figyelembe vevő földrajzi kerettanterv kialakítására lenne 

szükség.  

Sikerek: 

 A 67 fős 7. évfolyamon 8 tanuló ért el jeles év végi eredményt, és legalább ennyi 

nagyon közel állt ehhez. Ez a tanulók kb. 12 %-a, mely örömteli eredmény. Ami külön 

figyelemre méltó, hogy a jeles tanulók zöme az „n”-es osztályból került ki és a 

természettudományos „c” osztályban mindössze egy diák ért el ilyen eredményt. 

Ugyanakkor a természettudományos („c”) osztály heti 2 órás tanulással is csak 

ugyanolyan eredményt ért el, mint az „a” osztály. A magyarázat oka: a „c” osztályba 

járó tanulók képességeik alapján csupán erre az eredményre képesek. Nem lehet 

mindenki mindenből jó, nagyon örülünk annak is, hogy az osztályok az 55%-os 

közepes értékhatárt meghaladták. 

 

Biológia 

 

A témazáró dolgozatok összesített eredménye 

 

 7. 8. 

a 64% 51,5% 

b 69% 60% 

c 67% 79% 

n 82% 75% 

évf. átlag 70,5%. 86%. 
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Jeles: 

7. évfolyam: 9 fő 

8. évfolyam: 14 fő 

Bukás: nem volt egyik évfolyamon sem 

 

A hetedikes biológia témazárókból kitűnik, hogy az első dolgozatok a leggyengébbek. 

Még nem szokták meg a kérdéskultúrát, és a heti egy tanóra is éreztette negatív hatását. A 

többi dolgozat osztályonként azonos színvonalú. Az „n” osztály bizonyult a legigyekvőbbnek, 

ez az eredményeiken is meglátszik. 

A nyolcadikos biológia témazárók eredményeit erősen befolyásolták a felvételik, az 

előkészítők, az iskolalátogatások. Nehéz volt legyőzni az érdektelenséget, a diákok 

passzivitását.   

A tehetséggondozás és a felzárkóztatás területén, mint mindig, - sajnos - az utóbbival kell 

foglalkozni többet. Bár hivatalos korrepetálás ezekből a tárgyakból ebben az évben nem volt, 

szükség esetén órák után volt gyakorló foglalkozás. Biológia munkafüzet már évek óta nincs. 

Ebben az évben biológiából bukás nem volt az évfolyamban, sőt, a tantárgy kerületi 

tanulmányi versenyét iskolánk diákjai nyerték meg. 

A kevés óraszám sok nehézséget okozott. Az évi 54 óra azt jelenti, hogy fél évig hetente egy 

óra áll rendelkezésre, hogy elfogadják, megszeressék a diákok a tárgyat. Szükséges a haladás 

során pótolni az alapvető ismereteket. A felzárkóztatásra egyre több tanulónak van szüksége. 

Évről évre kevesebb az odaadó érdeklődés, a tudásvágy, az elszántság. Néhol a tanárnak 

fontosabb, hogy milyen eredményt ér el a diák, mint neki. Az elfogadó, fegyelmezett légkör 

elengedhetetlen feltétel. 

Az IKT eszközök használata segítette a tanítás hatékonyságát. Meggyőződés, hogy 

ezen eszközök használatával tudjuk felvenni a versenyt a gyerekeket körülvevő virtuális 

világgal.  

A tanév során folyamatosan volt lehetőséget projektmunkára, kutatásokra, az otthoni PPT-k 

elkészítésére és nem utolsó sorban az osztály előtti bemutató előadásokra. Ezekre a 

bemutatókra ugyan úgy szükségük van tanulóinknak, mint a száraz ismeretekre. Mert nem 

csak tudni, hanem előadni tudni is nagyon fontos! Egyre több tér van a tanórákon a gyerekek 

önálló munkájára, kíváncsiságára. 

Fontos lenne, hogy a következő tanév órarendjének elkészítésénél legyen szempont az 

is, hogy az előre tervezhető és elmaradó tanítási napokon ne legyenek egyórás tantárgyak. 

Nem mindegy, hogy 54-ből vagy 180-ból marad el három.  

 

Év végi összesítő: informatika 

 

 5. 6. 7. 8. 

évf. átlag 4,8 4,7 4,8 4,8 

 

Jeles: 

5. évfolyam: 64 fő 

6. évfolyam: 61 fő 

7. évfolyam: 64 fő 

8. évfolyam: 58 fő 

 

Bukás: nem volt felső tagozaton 
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Az elért év végi eredmények alapján a z első helyen áll az informatika tantárgy. 

Az informatika tantárgy keretében párhuzamosan oktatjuk és kérjük számon az 

elméleti és a gyakorlati ismereteket. Az informatika-tanítás során külön nehézséget okoz a 

tanítványokkal megértetni, hogy a számítógép tudatos használata nem egyenlő a játszással. A 

gyakorlati számonkéréseknél sokkal lelkesebbek a gyerekek, jobbak az eredményeik is, nem 

mellesleg jobban kiütközik, hogy tudja / nem tudja alkalmazni az elmélet során tanultakat. A 

gyerekek jobban értik a feladatokat és megoldásukat, vizuálisan jobban tudják alkalmazni a 

tanultakat. A programban látják (vagy sejtik), hogy hova kell kattintani, így a próbálgatással 

biztos nincs kudarcélményük.  

A diákok informatika órán lelkesek, érdeklődőek, öröm velük dolgozni. A csoportbontás 

pozitívan befolyásolta a tanulás-tanítás folyamatát. 

Szaktanáraink a jövőben tervezik több gyerek indítását a különböző versenyeken, ezáltal is 

népszerűbbé téve a tantárgyat. 

Az idén nagy öröm, hogy kaptunk új számítógépeket, projektort. Ezekkel az új eszközökkel 

látványosabb és érdekesebb órákat lehet tartani, így a diákok sokkal érdeklődőbbek.  

Mándoki Orsolya munkaközösség-vezető 
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Társadalomtudományi munkaközösség (magyar nyelv és irodalom, 

történelem) 
 

Szakmai elemzések az év végi jegyek tükrében  

Az év végi dolgozatok értékelése 

Az elért eredmények, eredménytelenségek okai 

Az eredménytelenség megszüntetésére tett évközi intézkedések 

Javaslatok a jobbításra a következő tanévre 

 

A korábbi évekhez hasonlóan nagyon motiváltan, lelkesen kezdtük a tanévet, és a 

menetközben bekövetkezett változások sem szegték kedvünket. Igyekezetünk helytállni akkor 

is, amikor a sokadik órarend kihirdetésre került és el kellett búcsúznunk egyik 

munkaközösségi tagunktól, M. R-tól. 

Megnövekedett óraszámunk ellenére is fontosnak tartottuk vállalt céljaink teljesítését, 

amelyeket többségében sikeresen meg is valósítottunk. 

Új vezetőként egy nagyon jól együttműködő csapat élére kerültem. Az egész tanév során 

nagyon jól tudtunk kommunikálni, összefogni egy-egy feladat megoldása érdekében. 

Kölcsönösen fordulhattunk egymáshoz, ha problémánk adódott és segítettük új kollégáink 

beilleszkedését a munkaközösségbe és a tantestületbe. 

 

Célok magvalósítása 

 

 Megvalósult a magyar irodalom tantárgy kötelező memoritereinek 80%-os teljesítése 

az egyes évfolyamokon. Két tanulónk jelent kivételt, akik nem tudták, vagyis nem 

akarták megtanulni a kötelező verseket, versrészleteket.  

 Megvalósult a szövegértési kompetencia tervszerű és folyamatos fejlesztése, 

előkészítve az év végi OKÉV méréseket 6. és 8. évfolyamon. 

 Kiegészítettük a történelem témazáró dolgozatokat 5. és 6. évfolyamon szövegértő 

feladattal. 

 Ugyanígy jártunk el a felsős magyar irodalom témazáró dolgozatokkal, amelyeket 

véleményalkotó feladatokkal egészítettünk ki. 

 Tanórán kívüli programok szervezésével próbáltuk megszerettetni tantárgyainkat 

diákjainkkal. B. M. komolyzenei koncertekre, előadásokra vitte a gyerekeket. Idén is 

sikeresen barangoltunk 5. évfolyamos diákjainkkal a Pál utcai fiúk nyomában, 

Budapest belvárosában. Megnéztük a Titanic kiállítást, rendhagyó művészettörténeti 

órákon vettek részt művészeti osztályaink. A tanév folyamán többször voltunk 

színházi előadáson. 

 Az olvasás népszerűvé tétele évről évre komoly kihívást jelent. Idén is 20 tanulónk 

vett részt az Olvasni jó! országos levelező olvasási versenyen, közülük ketten hibátlan 

feladatlap kitöltéssel első helyezést értek el. 

 A beszámoló versenyeredményeiből kiderül, hogy aktívan részt vettünk kerületi, 

fővárosi és országos szaktárgyi versenyeken, szép sikerekkel öregbítve iskolánk 

hírnevét. 

 8. évfolyamos diákjaink az országos átlagnak megfelelően teljesítettek az írásbeli 

magyar felvételin, és a sikeres szóbelik után sokukat az első, másodikként megjelölt 

középfokú intézménybe vették fel. 

 Szakmai továbbképzéseken vettünk részt. A lehetőségeinkhez mérten, a 

megnövekedett óraszámok mellett igyekeztünk hospitálni kollégáinknál. 
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 Önhibánkon kívül nem tudtunk csatlakozni a Digitális Jólét Programhoz. 

 Színvonalas ünnepi műsorokkal és iskolarádiós megemlékezésekkel készültünk a 

tanév során.  

 A Határtalanul pályázatnak köszönhetően 7. évfolyamos diákjaink és osztályfőnökeik, 

6. osztályos diákokkal kiegészülve felejthetetlen napokat töltöttek Szerbiában, melyet 

megalapoztunk történelmi és földrajzi előkészítő órákkal, kiállítás látogatással. 

 

Szaktárgyi elemzések 

 

Magyar nyelvtan 

 

5. évfolyam 

 

Az 5. évfolyamon minden évben a legfontosabb feladatunk, hogy megerősítsük azokat 

a nyelvtani alapokat, amelyeket az alsó tagozatról hoznak magukkal a diákok. Évek óta 

tapasztaljuk, hogy úgy jönnek fel a gyerekek 5. osztályba, hogy többségük nem tudja 

hibátlanul leírni a magyar ABC-t, és így a betűrendbe sorolás is nehézkesen, sok hibával 

megy nekik. Ezért szinte minden témakörben foglalkozunk ezzel a problémával, gyakoroljuk 

a diákokkal a betűrendbe sorolást. Hiszen ez az alapja, többek között az idegen nyelv 

tanulásának és a különböző nyelvtani szótárakban való keresésnek is. 

 

Az 5. évfolyamon nincs bukás, és a diákok 25%-a kapott jeles osztályzatot év végén.   

 

  5.a 5. b 5. c  5. d 5. n 5. évfolyam 

bukás - - - - - - 

jeles 3 4 2 8 11 28 

 

Év végi dolgozat eredménye 

 

5. a 5. b 5. c 5. d 5. n 5. évfolyam 

68% 73% 62% 77% 80% 72% 

Az év végi dolgozat átlagai azt mutatják, hogy a leggyengébben teljesítő 5. c osztály tanulói is 

elérik a közepes eredményt, a legjobban az 5. n osztály tanulói teljesítettek és az évfolyam 

átlaga nem sokkal marad el a jó osztályzattól. 

Az év végi dolgozat feladatai közül a legjobban sikerült feladattípusok: 

 betűrendbe sorolás 

 szavak elválasztása 

 hang-betű-írásjegy megkülönböztetése 

 

Ennek oka, hogy ezeket a feladatokat az egész tanév során, minden témakör keretében tudjuk 

gyakorolni a gyerekkel. 

 

A leggyengébben sikerült feladattípusok: 

 helyesírási hibák javítása 

 felszólító módú igék használata 

 szólások és közmondások ismerete 
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A helyesírás fejlesztése az egész felső tagozaton kiemelt feladata a magyar nyelvtan és 

irodalom óráknak. Ezért az 5. osztályban észlelt hibák, pontatlanságok az évek folyamán 

korrigálhatók. Sok gyakorlással, típusfeladatok megoldásával jól fejleszthető ez a készség.  

A felszólító módú igékkel a mássalhangzótörvények tanulása közben találkozik az 5. 

évfolyamos diák. Már magukat a törvényeket is nehéz megtanítani, hiszen meglehetősen 

száraz anyagrészről van szó, amelynek elmélyítésére nem elegendő a tanmenetben kialakított 

óraszám. Sok gyakorlással, interaktív feladatokkal a jobb képességű tanulók magabiztosan 

sajátítják el és alkalmazzák a törvényeket a gyakorlatban. Ám a gyengébb képességű 

diákoknak nem elég az órai munka, korrepetálásra lenne szükségük a törvények biztosabb 

alkalmazásához. Ám szerencsére az igék felszólító módja a 6. évfolyam egyik kiemelt 

anyagrésze, ezért ott tovább lehet foglalkozni ezzel a problémával. 

A szólások és közmondások gyakorlására nagyon kevés idő áll rendelkezésre 5. 

osztályban, nem is mélyül el a tudás. A diákok a mindennapi, otthoni kommunikációban is 

egyre kevésbé találkoznak ezekkel. Ezért a szólásokat, közmondásokat a későbbi 

évfolyamokon is beépítjük a tananyagba, hiszen a 8. osztályos magyar felvételin az egyik 

feladat mindig ezeknek az ismeretére alapszik. 

 

6. évfolyam 

 

A 6. évfolyamon a magyar nyelv szófaji rendszerével ismertetjük meg a diákokat. 

Legfontosabb feladatunk, hogy az elméleti tudásra alapozva, minél több gyakorlati feladatot 

adjunk a diákoknak az órákon, hiszen a szófajok magabiztos ismerete, egymástól való 

megkülönböztetésük fontos részét képezi a 8. osztályos magyar felvételi feladatsornak. 

 

A 6. évfolyamon nincs bukás, és a diákok 21%-a kapott jeles osztályzatot év végén. 

 

 
6. a 6. b 6. c 6. n 

6. 

évfolyam 

bukás - - - - - 

jeles 4 1 9 6 20 
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Év végi dolgozat eredménye 

 

6. a 6. b 6. c 6. n 6. évfolyam 

52% 57% 79% 81% 67% 

 

Az év végi dolgozat átlagai azt mutatják, hogy a leggyengébben teljesítő a osztály tanulói 

nem érik el a közepes eredményt, és kimagaslik a c és n osztály stabil négyes átlaga, melynek 

köszönhetően  az évfolyam átlaga stabil közepes eredményt mutat. 

 

Az év végi dolgozat feladatai közül a legjobban sikerült feladattípusok: 

 alapszófajok felismerése 

 felszólító módú igék használata 

 nyelvhelyességi hiba javítása 

 

Az alapszófajok felismerését a tanév eleje óta gyakoroljuk a diákokkal, ez a tudás mélyül 

el a legjobban. Mivel ezekkel a szófajokkal már alsó tagozaton is találkoznak, magabiztosan 

ismerik fel az igét, főnevet, melléknevet és számnevet, akár összefüggő szövegben is. 

A sok gyakorlófeladatnak és a tanmenetben kialakított többletóráknak köszönhetően ezen az 

évfolyamon már sokkal jobban megy a felszólító mód használata, a kijelentő módból 

felszólítóvá alakítás.  

A nyelvhelyességi hibákra (nákolás, suksükölés) meglepően könnyen ráéreznek a gyerekek, 

és javításuk is szinte 100%-os. 

 

Az év végi dolgozat feladatai közül a leggyengébben sikerült feladattípusok: 

 névmások és igenevek felismerése 

 tulajdonnevek –i képzős alakjának helyesírása 

 

Évek óta szembesülünk azzal, hogy ezt a két szófajt nehezen ismerik fel a 6. osztályos 

tanulók. Ennek oka, hogy ezen szófajok elsajátításához logikai gondolkodásra van szükség, 

amelyre csak a tanulók kisebb százaléka képes. Ezért igyekszünk minél több gyakorló 

feladattal megszilárdítani a tudásukat. Ám sajnos ezek a témakörök arra az időszakra esnek, 

amikor az idegen nyelvi és kompetencia mérés miatt több óra is elmarad, illetve május 

hónapban a diákokat egyre nehezebb tanulásra motiválni. Ezért a 7. év elején az ismétlést 

ezen szófajokkal kezdjük, csak utána térünk rá az alapszófajok ismétlésére.  

A tulajdonnevek helyesírásakor néhány fontos szabályt kell elsajátítani a gyerekeknek, ám 

ezeket többségük csak rövidtávon tudja sikeresen alkalmazni. Ezért időről időre vissza kell 

térnünk ennek gyakorlásához. 

 

7. évfolyam 

 

A 7. évfolyamon a szófaji rendszer ismeretére építve a mondatrészekkel ismertetjük 

meg a diákokat. Fontos témakörről van szó, hiszen minden évben van ilyen jellegű feladat a 8. 

osztályosok magyar felvételijében. Ebben a tanévben van a legnagyobb szükség a logikus 

gondolkodásra, hiszen a magyar mondatrészek rendszere logikusan felépített hálózat, ahol 

egyik mondatrészre épül rá a másik ismerete. Nagyon fontos az alapozás, amelyet az 

állítmány és alany tanításával kezdünk, ezután következnek a bővítmények.  

 

A 7. évfolyamon 3 tanuló bukik, és a diákok 25%-a kapott jeles osztályzatot év végén. 
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A bukások oka a gyenge logikai gondolkodásban és az otthoni készülés hiányában keresendő. 

Ha a mondatelemzés közben a diák felteszi a megtanított kérdéseket, akkor nem hibázhat, 

hiszen saját magát tudja ellenőrizni. Ám ha ez a lépés kimarad, akkor az egész elemzési 

folyamat félresiklik már az elején, az állítmány és alany meghatározásánál.  

 

 
7. a 7. b 7. c 7. n 

7. 

évfolyam 

bukás 3   - - 3 

jeles 1 3 5 8 17 

 

Év végi dolgozat eredménye 

 

7. a 7. b 7. c 7. n 7. évfolyam 

51% 73% 68% 79% 68% 

 

Az év végi dolgozat átlagai azt mutatják, hogy a leggyengébben teljesítő a osztály tanulói 

nem érik el a közepes eredményt, és kimagaslik az n osztály stabil négyes átlaga, melynek 

köszönhetően  az évfolyam átlaga stabil közepes eredményt mutat. 

 

Az év végi dolgozat feladatai közül a legjobban sikerült feladattípusok: 

 határozós és jelzős szintagmák felismerése 

 önálló mondatalkotás ágrajz alapján 

 

A bővítmények ezen két fajtájának felismerését több héten keresztül gyakoroljuk a 

diákokkal. Játékos és interaktív feladatokkal mélyítjük a diákok tudását. Akár hetente íratunk 

velük röpdolgozatot egy-egy határozó megismerése után. 

Az önálló mondatalkotás is fontos, hiszen ebből tudjuk jól lemérni, mennyire tudják a 

gyakorlatban alkalmazni a diákok az elméleti tudásukat. Hiszen maguknak kell az egyes 

mondatrészek felhasználásával értelmes magyar mondatokat alkotni. 

 

Az év végi dolgozat feladatai közül a leggyengébben sikerült feladattípusok: 

 komplex mondatelemzés 

 állítmány fajtáinak megnevezése 

 

Több tanuló esetében előfordult, hogy már hozzá sem kezdtek egy-egy, általuk 

nehezebbnek ítélt mondat elemzéséhez, pedig az órákon is hasonló hosszúságú és nehézségű 

mondatokkal gyakorlunk. Sajnos ebben az életkorban gyakran tapasztaljuk, hogy a diákok egy 

része nehezen motiválhatóvá válik, meg sem próbálkozik a probléma megoldásával, nem elég 

kitartó. Egyszerűbb nekik feladni már rögtön az elején a feladatot, mintsem próbálkozni. 

Hiába igyekszünk a kollégákkal egymás között cserélgetni a bevált gyakorlatokat, 

módszereket, nem minden esetben lesz célravezető az aktuális osztálynál. Ezért jövőre 

szeretnénk olyan továbbképzéseken részt venni a nyelvtanhoz kapcsolódóan, ahol még több 

motivációs technikával, használható módszertani technikákkal gazdagodna a repertoárunk. 

Az állítmány 3 fajtájának megértéséhez szintén arra a bizonyos bevezetőben említett logikai 

gondolkodásra lenne szükség.  
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8. évfolyam 

 

A 8. évfolyamon az előirányzott tananyag mellett nagy hangsúlyt fektetünk a felsős 

nyelvtani témakörök ismétlésére, hogy a lehető legjobb esélyekkel vágjanak neki a magyar 

felvételinek végzőseink. Ezért minden órába igyekszünk belecsempészni ismétlő, rendszerező 

feladatokat. Szerencsés esetben ehhez heti külön 1 óra is a rendelkezésünkre áll. Ha nem, 

akkor tanórai keretek között próbáljuk ezt megoldani. 

 

A 8. évfolyamon nincs bukás, és a diákok 29%-a kapott jeles osztályzatot év végén. 

 

Örvendetes, hogy ezen az évfolyamon a legmagasabb a jelesek száma. Ez azt mutatja, főképp 

az a és c osztályban, hogy a diákok év végére sem veszítették el motivációjukat, fontos volt 

számukra, hogy szép eredménnyel fejezzék be általános iskolai tanulmányaikat. 

 

 
8. a 8. b 8. c 8. n 

8. 

évfolyam 

bukás - - - - - 

jeles 6 3 9 3 21 

 

Év végi dolgozat eredménye 

 

8. a 8. b 8. c 8. n 8. évfolyam 

78% 61% 68% 78% 71% 

 

Az év végi dolgozat átlagai azt mutatják, hogy a leggyengébben teljesítő b osztály 

tanulói is elérik a közepes eredményt, és kimagaslik az a és n osztály stabil négyes átlaga, 

melynek köszönhetően  az évfolyam átlaga is közelít a négyeshez 

Nem tudunk egyértelműen kiemelni legjobban és leggyengébben sikerült feladatot. Inkább az 

volt szembetűnő, hogy a diákok többsége komolyan vette az év végi dolgozat feladatait, 

annak ellenére, hogy már tudták, kit hová vettek fel. Kevés volt az olyan tanuló, aki szinte 

semmit sem írt a lapra vagy csak a neki szimpatikus 1-2 feladatot oldotta meg. 

A nyelvhelyességi hibák javításában és a mondatközi írásjelek pótlásában egyre 

magabiztosabbak. A szófajok felismerésekor az alapszófajokat magabiztosan azonosítják, a 

névmásokat, igeneveket és határozószókat nehezebben ismerik fel.  

 

Magyar irodalom 

 

A tanév elején leadott munkatervünkben célként tűztük ki, hogy a magyar irodalom 

témazáró dolgozatait véleményalkotó feladatokkal egészítsük ki minden évfolyamon. Ezt 

sikerült megvalósítanunk, az eredmények alapján úgy tűnik, eredményesen. 

A diákok többsége, főként 5. és 6. évfolyamon lelkesen, a tőlük elvárható megfogalmazással 

és terjedelemben írta le a véleményét az általa olvasott történetekkel kapcsolatban. Képesek 

voltak a tanulságok megfogalmazására, akár a János vitézről, akár a Toldiról volt szó. Meg 

tudták indokolni, miért az adott szereplőt választották kedvencüknek, ők hogyan fejezték 

volna be másképp az adott történetet és kinek ajánlanák elolvasásra, ha ők választhatnának. 

A 7. évfolyamon a vélemények megfogalmazásával a többségnek nem volt 

problémája, ám a terjedelemmel, sokkal inkább. Hiába kértünk tőlük 2-3 mondatos 

véleményt, sajnos többségük megelégedett az egy mondatos válasszal. Ezért igyekeztünk egy-

egy tanóra keretein belül is olyan feladattípusokat adni, ahol a saját véleményüket kellett 
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kifejteni hosszabb terjedelemben. Az év közben adott otthoni fogalmazások témáját és 

terjedelmét is úgy adtuk meg, hogy elkezdjük felkészíteni őket, milyen fogalmazási feladat 

vár rájuk a jövő évi magyar felvételin. 

A 8. évfolyamon a rövidebb választ igénylő, véleményalkotó feladatokat 

kiegészítettük olyan feladattal, ahol egy-egy közösen feldolgozott és megbeszélt magyar költő 

versét kellett a megadott szempontok szerint, adott terjedelemben saját szavaikkal elemezni.    

Sokat gyakoroltattuk velük az érvelő fogalmazás írását, amely a felvételi pontszámok 20%-át 

adja. A felvételi eredmények elemzése után kiderült, hogy a gyakorlás meghozta gyümölcsét, 

hiszen átlagban a 10 pontból 6 pontot értek el a 8. osztályosok.  

 

5. évfolyam 

 

Az 5. évfolyamon 1 tanuló bukik, és a diákok 20%-a kapott jeles osztályzatot év végén.   

 

 
5. a 5. b 5. c 5. d 5. n 

5. 

évfolyam 

bukás - - 1 - - 1 

jeles 2 2 - 8 10 22 

 

Az egyetlen bukás oka a lustaság. Amikor dolgozatot írtak a többiek, főképp az év 

végéhez közeledve, akkor a tanuló nem jött iskolába. Ha bent is volt, passzívan viselkedett az 

órákon. Nem hozott felszerelést, nem volt hajlandó dolgozni.  

Az a és b osztályban kevés a jeles, ennek oka az ott tanító kolléganő szerint szintén a lustaság. 

Beszámolójában hangsúlyozza, hogy kevés diák tanul rendszeresen, óráról órára. A kevés 

elméleti anyagot (pl. irodalmi fogalmak 1 mondatos meghatározása) a többség nem tanulja 

meg. Felületesen olvasnak, néha csak egy-egy szón múlik, hogy a helyes válasz helyett a 

helytelent vetik papírra. Akik jelesek az évfolyamon, alázattal, folyamatosan tanulnak. Együtt 

élnek az órai anyaggal, folyamatosan jelentkeznek, elkészítik házi feladatukat. A magolás 

helyett inkább a logikus gondolkodás jellemzi őket.  

 

Témazárók eredménye 

 

 
5. a 5. b 5. c 5. d 5. n 5. évfolyam 

mese TZ 59% 63% 51% 76% 81% 66% 

János vitéz TZ 60% 73% 62% 82% 85% 72% 

átlag 60% 68% 57% 79% 83%   

 

A mesék témaköre volt az első, amellyel felső tagozaton találkoztak az 5. osztályosok, 

és az ehhez kapcsolódó témazáró volt az első felsős számonkérésük a tantárgyból. Úgy 

gondolom, ennek is köszönhető a gyengébb teljesítmény. Itt találkozhattak először azokkal a 

feladattípusokkal, amelyek aztán visszaköszönnek a későbbi felsős irodalom témazárókban. 

  

A legjobban sikerült feladatok: 

 műfaj-cím párosítása 

 a keresztrejtvény megoldása 

 elkezdett mondatok befejezése 
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A leggyengébben sikerült feladatok: 

 meseformulák felsorolása 

 események kronológiai sorrendbe állítása 

 önálló szövegalkotás 

 

A százalékok alapján is látható, hogy a második nagyobb anyagrészt lezáró János vitéz 

témazáró minden osztálynak jobban sikerült, köszönhetően annak, hogy itt már olyan 

feladattípusokkal találkoztak a dolgozatban, amelyek gyakorlására több idő jutott a tanórákon. 

 

A legjobban sikerült feladatok:  

 ki mondta kinek? 

 kakukktojás keresés 

 kedvenc rész bemutatása 5-6 mondatban 

 

A leggyengébben sikerült feladatok:  

 műfaji jellemzők felsorolása 

 szerkezeti vázlat kiegészítése 

 költői képek felismerése 

 

Az utolsó két feladattípussal ebben a dolgozatban találkoztak először a diákok, ezért a 

gyengébb teljesítmény. Ám a tapasztalataink azt mutatják, hogy ez a tudás már 6. évfolyamon 

biztosabbá válik, miután megismerkednek a másik elbeszélő költeménnyel, a Toldival. 

 

6. évfolyam 

 

A 6. évfolyamon nincs bukás, és a diákok 35%-a kapott jeles osztályzatot év végén. 

 

 
6. a 6. b 6. c 6. n 6. évfolyam 

bukás - - - - - 

jeles 4 2 17 10 33 

 

Témazárók eredménye 

 

 
6. a 6. b 6. c 6. n 6. évfolyam 

monda, ballada TZ 69% 58% 88% 79% 74% 

Toldi TZ 51% 56% 88% 74% 67% 

átlag 60% 57% 88% 77%   

 

Mindkét táblázat eredményeiből az látszik, hogy a c és n osztályokba jól motiválható, olvasni 

szerető diákok járnak, akikkel jól lehetett együtt dolgozni az órákon, a magas 

osztálylétszámok mellett is. Ezért ezen osztályok átlageredménye kiugróan magas az a és b 

osztályokéhoz képest. Utóbbi két osztályban több btm-es és SNI-s tanuló található. 

 

A legjobban sikerült feladattípusok a témazárókban: 

 események időrendi sorrendbe állítása 

 igaz-hamis állítások  

 melyik szereplő mondhatta? 

 ki írhatta a képzeletbeli levelet? 
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A leggyengébben sikerült feladattípusok: 

 szerkezeti vázlat kiegészítése 

 műfaji jellemzők felsorolása 

 

A gyengébben teljesítő tanulók többsége semmit nem írt ezekhez a feladatokhoz, meg sem 

próbálkoztak válaszadással. Pedig a témakörhöz tartozó órákon, illetve az összefoglaló órán 

szóban és írásban is ismételtetjük ezeket az elméleti tudnivalókat. 

 

7. évfolyam 

 

A 7. évfolyamon 1 tanuló bukik, és a diákok 26%-a kapott jeles osztályzatot év végén. 

 

  7. a 7. b 7. c 7. n 7. évfolyam 

bukás - - 1 - 1 

jeles 1 2 5 10 18 

 

Egy tanulónk bukásának fő oka saját motiválatlansága. Nem készített házi feladatokat, nem 

tanulta meg a memoritereket. Az ebből szerzett érdemjegyei miatt történt a bukás. Tudna, ám 

mégsem akar. 

 

Témazárók eredménye 

 

 
7. a 7. b 7. c 7. n 7. évfolyam 

Petőfi költészete TZ 62% 66% 67% 70% 66% 

A kőszívű ember fiai 

TZ 58% 77% 62% 83% 70% 

átlag 60% 72% 65% 77%   

 

Évek óta tapasztaljuk, de idén még inkább éreztük, hogy több órára lenne szükség egy-

egy nagyobb témakör kidolgozására, mint amennyit a tanmenetben meg tudunk határozni. Túl 

sok kötelezően tanítandó témakört kell belezsúfolni a tanmenetbe, és ez azt eredményezi, 

hogy megcsúszunk egy-egy témakör tárgyalásakor. 

Nehezen vehetőek rá a tanulók az olvasásra. Türelmetlenek, mindent azonnal és készen 

akarnak megkapni. Előfordul a memoriterek felmondása esetén, hogy azt tapasztaljuk, 

fölösleges gyötrelemnek fogják fel a tanulók, holott megtörténik az előkészítés, a 

ráhangolódás és tudatosítjuk bennük, hogy a megtanulandó művek ismerete hozzátartozik az 

alapműveltséghez, valamint segíti a memóriájuk fejlesztését. Ez a mai világban, amikor az 

élethosszig tartó tanulás fontosságát hangsúlyozzák, elengedhetetlen.  

 

A legjobban sikerült feladattípusok a témazárókban: 

 idézetek felismerése 

 költői képek felismerése 

 

A leggyengébben sikerült feladattípusok a témazárókban: 

 irodalmi fogalmak rövid meghatározása 

 önálló véleményalkotás indoklás része (terjedelem) 
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8. évfolyam 

 

A 8. évfolyamon nincs bukás, és a diákok 37%-a kapott jeles osztályzatot év végén. 

 

  8. a 8. b 8. c 8. n 8. évfolyam 

bukás - - - - - 

jeles 5 4 9 8 26 

 

Örvendetes, hogy ezen az évfolyamon a legmagasabb a jelesek száma. Ez azt mutatja, főképp 

a c és n osztályban, hogy a diákok év végére sem veszítették el motivációjukat. 

 

Témazárók eredménye 

 

 
8. a 8. b 8. c 8. n 

8. 

évfolyam 

Ady költészete TZ 75% 72% 80% 85% 78% 

József Attila- Radnóti költészete 

TZ 
70% 73% 77% 78% 75% 

átlag 73% 73% 79% 82%   

 

A témazáró dolgozatok átlagai azt mutatják, hogy a gyengébben teljesítő a és b osztály 

tanulói is elérik a közepes eredményt, közel vannak a négyes határához.  

Nem tudunk egyértelműen kiemelni legjobban és leggyengébben sikerült feladatot. Inkább az 

volt szembetűnő, hogy a diákok többsége komolyan vette a feladatok megoldását az első és 

második félévben egyaránt.  

Jól sikerültek a versfelismeréses feladatok, a költői képek meghatározása és magas 

pontszámot értek el az önálló verselemzési feladatban is. 

Többségük szívesen tanul verset, ezért könnyen felismerik őket a dolgozatokban. A költői 

képeket már 5. évfolyam óta minden évben ismételjük, nyolcadikra beérik a munkánk 

gyümölcse.  

Az órákon is jellemző, hogy szívesen vállalják egy-egy vershez kapcsolódóan PPT-s 

bemutatók készítését. Többségük kifejti egyéni véleményét egy-egy verssel kapcsolatban. 

 

Szövegértés 

 

A tanév elején kiemelt célként és feladatként jelöltük meg a szövegértési kompetencia 

tervszerű és folyamatos fejlesztését, előkészítve az év végi OKÉV méréseket 6. és 8. 

évfolyamon. Ezért a tanév során minden évfolyamon, a tanmenetben előirányzott gyakorlások 

mellett, öt szövegértési mérést végeztünk. Az első követő mérést ősszel, a másodikat tavasszal 

írattuk meg a diákokkal.  

Törekedtünk arra, hogy a szövegértési kompetencia-mérésben előforduló 

szövegtípusok (szépirodalmi, ismeretterjesztő, dokumentum típusú, mindennapi életben 

előforduló: menetrend, ételrecept, prospektus) mindegyike megjelenjen vagy a gyakorlások 

vagy a számonkérések alkalmával, hogy mindegyik megoldásához legyen kulcs a diákok 

kezében.   

6. és 8. évfolyamon áprilisban próbakompetencia-mérést írattunk a diákokkal, hogy ne 

májusban találkozzanak először azzal a szituációval, hogy 3 szöveget kell értelmezniük 45 

perc alatt. A 6. évfolyam eredményein látszódott, hogy ők először kerültek ilyen helyzetbe. A 
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gyermekek kisebb hányada kifutott az időből, volt olyan feladat, amelynek neki sem kezdtek. 

Illetve szintén jellemző már évről évre, hogy a feleletválasztós feladatokat szinte 100%-ban 

kitöltik a diákok, és könnyebben elsiklanak az önálló véleményalkotást megkívánó feladatok 

felett. Szerencsére volt még egy hónapunk, hogy megpróbáljuk orvosolni ezeket a 

problémákat a gyakorlások alkalmával. 

Sajnos magyar szakosaink magas óraszámai miatt csak az első félévben volt lehetőség a 6.c 

osztályban heti 1 órás szövegértés korrepetálásra. A 8. évfolyamon is csak az n osztályban 

volt lehetőség intenzívebben készülni a szövegértés kompetencia-mérésre, köszönhetően a 

heti 1 korrepetálásnak, amely órákat a második félévtől a szóbeli felvételire készülés mellett 

valóban a szövegértés gyakorlására fordítottuk. Csak jövő májusban fog kiderülni, hogy ez 

mennyire mutatkozik meg a mérések eredményeiben. 

 

A táblázatokban található százalékos eredmények megmutatják, hogy diákjaink az évi öt 

mérés alkalmával 6. és 8 évfolyamon minden esetben stabil négyes érdemjegynek 

megfelelően teljesítettek. 5. és 7. évfolyamon egy-egy mérés átlageredménye közelít a 

négyeshez, illetve el is éri ezt a szintet. 

 

5. évfolyam 

 

 
5. a 5. b 5. c 5. d 5. n 5. évfolyam 

év eleji 80% 84% 80% 91% 78% 83% 

1. követő 67% 70% 62% 85% 80% 73% 

félévi 77% 75% 70% 82% 84% 78% 

2. követő       74% 77%   

év végi 74% 79% 71% 76% 80% 76% 

átlag 75% 77% 71% 84% 81%   

 

6. évfolyam 

 

 
6. a 6. b 6. c 6. n 

6. 

évfolyam 

év eleji 79% 70% 84% 88% 80% 

1. követő 77% 68% 83% 87% 79% 

félévi 83% 80% 86% 90% 85% 

2. követő 83%   94% 92%   

év végi 82% 75% 94% 89% 85% 

átlag 80% 73% 87% 89%   
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7. évfolyam 

 

 
7. a 7. b 7. c 7. n 

7. 

évfolyam 

év eleji 77% 81% 73% 89% 80% 

1. követő 64% 81% 81% 84% 78% 

félévi 69% 67% 77% 83% 74% 

2. követő 65% 72% 70% 79% 72% 

év végi 74% 81% 85% 91% 83% 

átlag 70% 76% 77% 85%   

 

8. évfolyam 

 

 
8. a 8. b 8. c 8. n 

8. 

évfolyam 

év eleji 73% 70% 78% 80% 75% 

1. követő 69% 74% 86% 86% 79% 

félévi 74% 69% 85% 82% 78% 

2. követő 77% 74% 84% 81% 79% 

év végi 72% 69% 80% 85% 77% 

átlag 73% 71% 83% 83%   

 

 

Történelem 

 

5. évfolyam 

 

 5.a 5.b 5.c 5.d 5.n Össz. 

ŐSKOR 74,69% 75,97% 63,9% 78,41% 74% 73,39% 

ÓKORI 

KELET 
71,92% 75,1% 61,54% 70,24% 70% 69,76% 

ÓKORI 

GÖRÖG 
51,93% 71,6% 51,93% 67,64% 50% 58,62% 

ÓKORI 

RÓMA 64,03% 67,11% 54,76% 69,7% 67% 64,52% 

KÖZÉPKO

RI 

EURÓPA 
64,54% 73,83% 60,63% 73,69% 72% 68,93% 

ÁRPÁD-

HÁZ 74,03 75,79% 68,85% 76,25% 71% 73,18% 

 

Ezek az eredmények jól tükrözik az osztályok teljesítményét, az 5. b és d osztályok 

emelkednek ki az évfolyamon, az n osztály jó eredményt ért el. 
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Az év eleji témazárók sikerültek a legjobban, hiszen akkor még lelkesen tanulják az új 

tantárgyat, illetve az még a legkönnyebb anyagrész.  

Szerencsére a számok is azt mutatják, hogy év végére mindenki összeszedte magát, és sikerült 

javítaniuk. 

Jól motiválhatók, szeretik a szorgalmi feladatokat, minden témakörben kaptak egy kreatív 

feladatot, amit sokan elkészítettek. Én is tanultam a hibáimból, azokat a típus feladatokat 

(vaktérkép, fogalom magyarázat), amik nem sikerültek nekik túl jól, sokkal többet 

gyakoroltuk.  

Az n osztályban a dolgozatok százalékos eredményével az ott tanító kolléganő nem 

volt megelégedve. De a második félévben egyre többen tanultak, szorgalmikat készítettek és a 

röpdolgozatokra készültek. 

A történelem tantárgy a felsőbe kerülő gyerekeknek merőben új, szokatlan. Itt már 

nem elég csak az órán hallottakra támaszkodni, hanem otthon is tanulni kellene. Nagyon sok 

helyszín, esemény, évszám, történelmi személy nevét kellene megjegyezniük. A tananyag is 

sok. A második félévben öten is javítottak a tantárgyból és senki nem rontott a félévi 

eredményéhez képest.  

 

Az évfolyamon 3 tanuló bukik az 5. a-ból. Ők egész évben nem tanultak, nem írtak házi 

feladatot. Ennek sajnos meg is lett az eredménye. 

 

 
5. a 5. b 5. c 5. d 5. n 

5. 

évfolyam 

bukás 3 - - - - 3 

jeles 2 8 2 9 5 26 

 

6. évfolyam 

 

 6.a 6.b 6.c 6.n Össz. 

Hazánk 1301-

1526 között 
53,71% 57,81% 64,43% 78% 63,48% 

A világ az 

újkorban 
57,81% 58,51% 71,43% 73% 65,18% 

Hazánk 1526-

1790 között 
37,5% 43,19% 75,43% 73% 57,28% 

A világ a 

XVII.században 54,13% 51,22% 70,77% 77% 63,28% 

Hazánk 1790-

1848 között 
55,95% 62,97% 72,68% 81% 68,15% 

 

Mind a három osztályt novemberben kaptam meg, jó nagy lemaradással. Velük 1,5 

éves anyagot kellett megtanulnunk egy év alatt. Ez látszik a jegyeken is sajnos. Jobb jegyeket 

tudtak volna felmutatni, ha elég idejük marad az elsajátításra. A márciusi témazáró sikerült a 

legrosszabbul, amire 2 hét alatt kellett őket felkészíteni. A 6.c osztálynak viszont ez 

meglepően jól sikerült, ők komolyan veszik a tanulást. 

Év végére sikerült a legtöbb gyereknek javítani. A legtöbb gyerek motiválható, 

szorgalmi feladatot, házi dolgozatot, kiselőadásokat készítettek. Így tudtak sokan javítani a 

jegyükön.  
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Az „n” osztály témazáróinak eredményével elégedettek lehetünk; év vége felé haladva 

az eredmények javulást mutatnak, éves átlaguk 78 %. Az osztály jó képességekkel 

rendelkezik, szorgalmasak, érdeklődőek és tanulnak. Öröm, hogy az osztály egy harmada (11 

tanuló) jeles eredményt ért el az egész éves munkája alapján. Ennek oka: szeretik ezt a 

tantárgyat és érték náluk a tanulás. Tanórákon változatos munkamódszereket, sok-sok 

szorgalmi feladatot lehet nekik felkínálni. A történelem órák nagy részében – nagyon 

hatékonyan - kooperatív módon dolgozunk, amelynek során minden egyes diáknak – a saját 

feladata szerint - dolgoznia kell. 

 

A témazáró dolgozatok feladattípusai közül az ábraelemzés (65 %) és a vaktérképes 

feladat (68%) sikerült a leggyengébben. E két gyengébb eredmény oka az, hogy a 

munkafüzetükben kevés az ilyen jellegű feladat. Ezt az interaktív táblára másolt gyakorló 

példákkal igyekeztem pótolni.     

A legjobban a szövegértés (86 %) és a történelmi személyekkel kapcsolatos feladatok (83 %) 

sikerültek. Ennek oka az, hogy ezeket szinte minden órán gyakoroltuk a tankönyvi leckék 

szövegének, eredeti történelmi forrásszövegek feldolgozásával vagy játékos feladatokkal. A 

szövegértés szép eredménye különösen örvendetes, mert ezt a feladattípust ebben a tanévben 

vállaltuk, hogy betesszük a dolgozat kérdései közé azzal a céllal, hogy a tanulók kompetencia 

méréseinek eredményei javuljanak. Ez a vállalásunk nagyon fontos és úgy tűnik célravezető! 

 

Sajnos a 6. a-ban két tanuló bukik, egyik sem tanult egész évben, nem készült a témazárókra, 

sok házi feladat hiányuk volt. 

 

 
6. a 6. b 6. c 6. n 

6. 

évfolyam 

bukás 2 - - - 2 

jeles 4 3 14 11 30 

 

7. évfolyam 

 

Témazáró dolgozatok összesített eredménye 

 

Osztály 

Az öt témazáró 

eredményeinek 

összesítése 

7.a 65 % 

7.b 66 % 

7.c 66 % 

7.n 79 % 

Évfolyam átlag 69 % 

 

A témazárók eredményei év vége felé haladva javulást mutatnak, összesített 

eredményük 69 %, azaz erős közepes. Érdekesség, hogy a „b” osztály eredménye megegyezik 

az „n” osztályéval (73 %), ami egyaránt magyarázható a „b” osztály igyekezetével és az „n” 

osztály - a vártnál gyengébb - teljesítményével.  
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Témazáró dolgozatok eredménye feladattípusonként 

 

Oszt. Feladattípus 

 
Vak-

térkép 

Év-

számok 

Fogal-

mak 

Szemé-

lyek 

Igaz 

vagy 

hamis? 

Áb-

ra 

vagy 

kép 

Adat-

elem-

zés 

Szöveg-

értés 

Fogalma-

zás 

7.a 53 % 61 % 65 % 71 % 71 % 71 % 67 % 73 % 76 % 

7.b 53 % 63 % 61 % 71 % 70 % 73 % 59 % 68 % 78 % 

7.c 64 % 59 % 64 % 84 % 69 % 76 % 62 % 70 % 73 % 

7.n 68 % 71 % 78 % 81 % 72 % 75 % 66 % 82 % 86 % 

Össz: 60 % 64 % 67 % 77 % 71 % 74 % 64 % 74 % 78 % 

 

A 7. évfolyamon az utóbbi két évben három (de a 7. n osztálynál négy) tanárváltást is 

átéltek a diákok. Mindez szinte minden tanulónál rányomta bélyegét a történelem tanulásának 

hatékonyságára is. Két teljes témakört nem vettek 6. osztályban, ezért még ezt is idén kellett 

pótolni velük. Ebből a lemaradásból csak egyet sikerült behozni, így a hetedikes anyagrész 

utolsó témaköre átkerül szeptemberre. Az idei tanév őszétől bekövetkezett állandóság 

eredményeként azonban nagyban javult a diákok tanulási kedve és hozzáállása, ennek 

következtében teljesítménye is.  

 

A jeles tanulók száma nem sok (összesen 7 fő, az évfolyam 10 %-a), de örvendetes, 

hogy az említett előzmények után - egyáltalán vannak: 

7. a osztály: 0 tanuló 

7. b osztály: 1 tanuló 

7. c osztály: 2 tanuló 

7. n osztály: 4 tanuló 

  

Bukás nem volt az évfolyamon, és senkinek sem kellett minimumszint dolgozatot írnia! 

A témazáró dolgozatok feladattípusai közül a vaktérképes és az évszámos feladat sikerült a 

leggyengébben (60 %). A gyengébb eredmény oka: korábban erre nem jutott kellő hangsúly, 

nem gyakorolták az ilyen típusú feladatokat. A tanév végére azonban tudatosult a diákokban 

az ilyen típusú példák fontossága is. 

A legjobban a fogalmazás és a történelmi személyekkel kapcsolatos feladatok 

sikerültek (77 % és 78 %). Ennek oka: a híres történelmi személyek életrajzának és 

magánéletének érdekességeivel, a róluk készült eredeti filmfelvételekkel sikerült közelebb 

hozni őket, mint embereket a diákokhoz, ezáltal jobban meg is maradtak az ismeretek bennük.   
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8. évfolyam 

 

Osztály 

Az öt témazáró 

eredményeinek 

összesítése 

8.a 65 % 

8.b 62 % 

8.c 71 % 

8.n 83 % 

Évfolyam átlag 67 % 

 

Az osztályok rangsorában a „c” osztály (71 %) vezet, de a leggyengébb „b” osztály 

eredménye (62 %) is közepes szintet mutat. Az „n” osztály teljesítménye elégedetlenségre ad 

okot, csak annyira erőltették meg magukat, amennyire éppen kellett, nem nyújtották a 

maximumot, amire képesek lettek volna. A „kényelmes” munka mindössze erre az 

eredményre volt elég. 

 

Az évfolyamon 16 tanuló (az évfolyam közel negyede: 23 %-a) jeles eredményt ért el 

egész éves munkája alapján: 

 

8. a osztály: 4 tanuló 

8. b osztály: 3 tanuló  

8. c osztály: 6 tanuló 

8. n osztály: 3 tanuló 

 

Ez lényeges javulást mutat az előző tanévekhez képest. Bukás nem volt az évfolyamon, és 

senkinek sem kellett minimumszint dolgozatot írnia! 

 

Témazáró dolgozatok eredménye feladattípusonként 

 

Oszt. Feladattípus 

 
Vak-

térkép 

Év-

számok 

Fogal-

mak 

Szemé-

lyek 

Igaz 

vagy 

hamis? 

Áb-

ra 

vagy 

kép 

Adat-

elem-

zés 

Szöveg-

értés 

Fogalma-

zás 

8.a 63 % 64 % 62 % 62 % 80 % 74 % 68 % 66 % 81 % 

8.b 56 % 53 % 58 % 65 % 77 % 66 % 57 % 71 % 73 % 

8.c 65 % 73 % 70 % 73 % 85 % 63 % 66 % 78 % 83 % 

8.n 67 % 64 % 65 % 62 % 80 % 75 % 69 % 78 % 78 % 

Össz: 63 % 64 % 64 % 66 % 81 % 70 % 65 % 73 % 79 % 

 

A 8. évfolyamon már a négy év, közös munkájának gyümölcse érik be. A diákok a jól 

bevált módon és módszerekkel, összeszokott módon dolgoznak. Szeretik a változatos 

munkamódszereket, látványos PPT vetítéseket készítenek, kiselőadásokat vállalnak és 

tartanak, vitáznak, érvelnek és kialakul egyéni véleményük. Évről-évre egyre több azoknak a 

tanulóknak a száma, akik történelemből is felvételiznek az általuk megjelölt középiskola ilyen 

jellegű tagozatára. A nyolcadikosok a sikeres felvételi után sem álltak le a történelem 
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tanulásával, ugyanis a témazárók eredményei itt is év vége felé haladva javulást mutatnak, 

átlagos teljesítményük 67 %: 

 

1. témazáró: 62 % 

2. témazáró: 61 %  

3. témazáró: 70 % 

4. témazáró: 71 % 

5. témazáró: 73 % 

 

A témazáró dolgozatok feladattípusai közül a vaktérképes és a fogalmak feladat 

sikerült a leggyengébben (63 % és 64 %). E két gyengébb eredmény oka csak az egyéni 

hozzáállással, a felületes tanulással magyarázható.   

A legjobban a fogalmazás és az igaz vagy hamis feladatok sikerültek (79% és 81 %). Ennek 

oka az, hogy utolsó évre beérik az ilyen típusú feladatok gyakorlásának gyümölcse.  

      Krizmanits-Szűcs Ivett munkaközösség-vezető 
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Angol nyelvi munkaközösség  
 

Szakmai elemzések az év végi jegyek tükrében 

Az év végi dolgozatok értékelése 

Az elért eredmények, eredménytelenségek okai 

Az eredménytelenség megszüntetésére tett évközi intézkedések 

Javaslatok a jobbításra a következő tanévre 

 

Az idei év sem telt el gondok és problémák nélkül. Sőt! A legfőbb bajt az angol 

tanárok számának elégtelensége, illetve a mindenki által jól ismert „kolléganőnk” sokszor 

komikus, de inkább tragikus tevékenysége okozta, amit azért némileg enyhített a távozása és 

azoknak a kollégáknak a munkája, akik segítettek legalábbis részben megoldani a problémát. 

Ennek ellenére természetesen minden komoly feladatot három pedagógus között kellett 

elosztani, ami a magas óraszámok és a sok helyettesítés miatt igen nehéz volt. Ráadásul a sok 

hetedik óra is megnehezítette a délutáni programok megszervezését.   

Örömteli volt, hogy a „betanító” kollégák többsége kitartóan állta a 

megpróbáltatásokat és hozzájárult a tanév sikeres befejezéséhez. Munkájukat óralátogatással, 

ötletekkel, tanácsokkal, szemléltetőeszközök átadásával próbáltuk segíteni, illetve több 

alkalommal is jöttek hozzánk hospitálni. 

Ezeket a gondokat véleményünk szerint 2019-ben csak új és megbízható munkatársak 

felvételével lehet megoldani! Ha továbbra is marad ez a létszám, nem fogjuk tudni 

megvalósítani a tervezett programokat. 

A már említett kolléganő sok fejtörést, bosszúságot és nehézséget okozott. Távoztával 

a csoportösszevonások és átvételek után tapasztaltuk az osztályok tananyagban történt 

lemaradásait. Nem csak nekünk volt nehéz a tanév kellős közepén az új helyzethez 

alkalmazkodni, hanem a gyerekeknek is. Az éves témazárók sem adhatnak igazán hiteles 

képet, hisz néhol kevesebb témazárót íratott, de volt olyan csoport is, ahol egyet sem. Sok 

időbe telt nagyjából azonos szintre hozni őket, bepótolni az elmaradtakat. A változások 

okozta helyzet a mi munkánkra is rányomta a bélyegét, hiszen emberek vagyunk, és a már 

meglévő problémáink mellé újakat kaptunk, ami kihatott az eredetileg tanított osztályokban 

folyó munkánkra is. 

A csoportbontás hiánya azonban máshol is gondot okozott, a jókat a differenciálás ellenére is 

visszahúzták a kevésbé motivált tanulók. Több osztályban magatartásbeli gondok hátráltatták 

az eredményes továbbhaladást. 

Az átlagokból azért az évek óta tapasztalható tendencia ismét látható, vagyis az, hogy 

alsóban a gyerekek sokkal jobban teljesítenek, mint felsőben. Sajnos a nyolcadikosok 

hanyatló teljesítménye sem újdonság. 

Az országos mérésnél az előző évekhez hasonlóan a hallott szöveg értése részfeladatot 

oldották meg sikeresebben a tanulók. A tavalyi méréshez viszonyítva, ahol hat osztályból csak 

egynél volt gyengébb a hallott szöveg értése az olvasott szöveg értésénél, az idén mért öt 

osztályból kettő esetében bizonyult ez gyengébbnek. Ezt okozhatta a mérés alatt fellépő 

technikai probléma – a CD akadozása – is, de a kérdéssel foglalkoznunk kell majd. 

Szintén eredmény, hogy az idén is sikerült helyezést elérni a kerületi versenyen. 

Az utóbbi időben kapott IKT eszközök megkönnyítették a munkánkat, használata a tanulók 

érdeklődését is jobban felkeltette, így sokkal színesebbé, változatosabbá tudtuk tenni óráinkat.   

Eredménytelenségnek tartjuk, hogy elegendő kolléga hiányában, a csoportbontás nem 

tudott megvalósulni, így a jobb képességű gyerekek teljesítményét visszahúzzák a kevésbé jó 

képességű és szorgalmú tanulók. Ennek megoldását tudjuk. 
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Osztályok átlagai 

 

Emelt óraszámú osztályok 

 

Osztály 
Témazárók 

átlaga 

Bukás 

(fő) 

Jeles 

(fő) 

Országos mérés Vizsgaeredmények 

Olvasott 

szöveg 

Hallott 

szöveg 

A 

csoport 

B 

csoport 

Átlag Átlag 

2.a 4,7  - 19  - - 

3.a 4,0 - 12 - - 

4.a 4,2 - 11  - - 

5.a 3,5 2 4  - 
87,6 % 57,2 % 

72,4 % 

5.d 3,8 - 6  - 80,3 % 

6.a 2,7 1 3 
54,4 % 67,6 % 

- 
61 % 

6.c 
4,4 3,4 

- 16 
65,5 % 76 % 

- 
3,9 70,8 % 

7.a 2,9 1 1  - 

Írásbeli Szóbeli 

Átlag 

55,1 % 71,2 % 

63,2 % 

8.a 2,9 - 4 
73 % 78 % 

- 
75,5 % 

 
1. a – Az osztály nagyon ügyes, jó tempóban lehetett velük haladni. A mondókákat, dalokat 

hamar megtanulták. Sikerült megszerettetni velük az angol nyelvet. Az összevonást követően 

minden lassabban ment. 

2. a – A csoportösszevonás előtt nagyon jó ütemben lehetett a gyerekekkel haladni. Ügyesen 

dolgoztak, többségük igen aktív volt. Az összevonás után sem csökkent a lelkesedésük, de a 

nagy osztálylétszám következtében természetesen lelassult a tempó. A hallott szöveg értése a 

többségüknél nagyon jó, már a szavak leírása is sokuknak rutinszerűen megy, de azért 

vannak, akiknek több gyakorlásra lenne szüksége. Szókincsük megfelelő. 

3. a – Az évközi összevonás itt is nagy létszámot és ennek következtében lelassulást 

eredményezett. Elég nagy különbség tapasztalható a gyerekek tudásszintje és képességei 

között, ráadásul az óraszámuk is lecsökkent. Itt magatartási és szorgalmi gondok is vannak.  

4. a – A csoport lelkes, sokan igen aktívak. Szívesen használják a tanult szavakat, 

kifejezéseket és nyelvtani szerkezeteket. A hallott és az írott szöveg értése a csoportban 

általában jó, több gyerek már rövid fogalmazásokra is képes. Néhány tanuló képességei 

gyengébbek, de ők is szorgalmasak. 

5. a – Itt csoportbontás van, de a jobb képességű csoportban sajnos az egyik tanuló lehetetlen 

magatartása gátolja a megfelelő ütemű továbbhaladást. A gyerekek aktívak, szívesen 

használják a nyelvet, de néhányuk szorgalma kifogásolható. A kevésbé jó csoportban 

mindennapos probléma a felszerelés, a házi feladat, illetve a felkészülés hiánya. Ez az 

eredményeiken is látható. 

5. d – A tanárcserére novemberben került sor. A hiányosságok pótlása után legtöbbjük 

minden órára készült, bár akadtak néhányan, akiknek a szorgalma kifogásolható volt. Az 
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osztály nem volt hozzászokva a folyamatos terheléshez. Szerencsére a későbbiekben jól 

vették az akadályokat és nagyon szép eredményt értek el. 

6. a – A csoportösszevonás után a minőségi munka a felére csökkent. A követelményrendszert 

teljesen meg kellett változtatni. A lemaradókat fel kellett zárkóztatni, ami csak részben 

sikerült. Elég sokszor akadt fegyelmi probléma is. 

6. c – Általánosságban elmondható, hogy szorgalmas tanulókról van szó. Itt csoportbontásban 

tanulnak a gyerekek és a jobb képességű csoport kiválóan teljesített. Mind az írott, mind a 

hallott szövegértésük jónak mondható. A gyengébb képességű csoportnál sokaknak 

nehézséget okoz az írott szöveg értése, néha a hallott szövegé is. Ez nagyszerűen látszik a 

kompetencia felmérés eredményein is, hiszen az ő teljesítményük lehúzta a jobb csoport 

eredményét is. 

7. a – Az idei vizsga rányomta bélyegét az egész éves munkára. Volt, aki lelkiismeretesen 

készült és volt, aki csak félvállról vette a megmérettetést. Mindemellett a tanmeneti 

követelményeket sikeresen teljesítették. Végre minden akadály nélkül, kényelmesen és 

ütemesen tudtak haladni a tananyaggal. Kár, hogy nincs csoportbontás, mert lennének alanyok 

a tehetségfejlesztésre, de a felzárkóztatásra is. Differenciálásra tanóra keretén belül nagyon 

nehéz időt szánni és ez nem is sikerült teljes mértékben. Új technikák megismerésével és 

alkalmazásával talán sikeresebb lesz a munka. 

8. a – Ebben a tanévben elég nehéz tananyagot kellett elsajátítani a gyerekeknek 

csoportbontásban. A jobbak hallott szövegértése igazán jó, a gyengébbeknél sajnos 

szembesülni kellett a szorgalom hiányával és a házi feladatok sorozatos elmaradásával, a 

felvételi időszak után pedig az érdektelenséggel is. A kompetencia feladatokat így is jól 

megírta az osztály. 

 

Általános tantervű osztályok 

 

Osztály 
Témazárók 

átlaga 

Bukás 

(fő) 

Jeles 

fő) 

Országos mérés 

Olvasott 

szöveg 

Hallott 

szöveg 

Átlag 

4.c 4,15 - 6 - 

5.c 3,8 - 5 - 

5.dn 4,2 - 3 - 

5.n 3,48 - 5 - 

6.n 3,7 - 5 - 

7.c+b 2,5 2 3 - 

7.n 3,7 - 5 - 

8.b 2,9 - 2 
71,7 % 66,1 % 

68,9 % 

8.c 3,2 - 5 
66,5 % 58,1 % 

62,3 

8.n 3,1 - 2 - 

 

1. b – A gyerekek hamar, könnyen elfogadták az új pedagógust. Motiváltak voltak, akartak 

angolul tanulni, örömmel mentek órára. Szorgalmasak voltak, figyeltek, állandóan 

jelentkeztek. Képességüket tekintve vegyes csoport, vannak köztük kimondottan jó képességű 

gyerekek és voltak olyanok is, aki már másodszorra járták az első osztályt. Sikerült az órákat 

úgy felépíteni, hogy mindegyik gyereknek sikerélménye legyen, így egyik gyerekben sem volt 

gátlás, amikor angolul kellett megszólalni. 
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2. c –. Az osztály csoportbontás nélkül tanulta a nyelvet. Sikerült megtanítani nekik mindent, 

ami a tanmenetben benne van. Olyan jól belejöttek, hogy az egyik olvasmányt elő is adták 

angolul. Ebben az osztályban is segítség volt, hogy a heti két órából az egyik órán három 

gyengébb képességű tanulóval egyik munkatársunk külön foglalkozott. Ezeken az órákon 

gördülékenyebben ment a tanulás. 

3. c –A digitális tananyag motiválta őket. Az osztály fele komoly energiát fektetett az angol 

nyelv tanulásába. A szakkör jelleg, vagyis az osztályozás hiánya azt okozta, hogy a gyerekek 

nem érezték ugyanolyan fontos tantárgynak az angolt, mint a többi órarendben szereplő 

tárgyat. Könnyebben megértették a párbeszéden alapuló szövegeket. A leírásokat tartalmazó 

részek esetében, kis segítséggel, egészen jól boldogultak. Az esetleges helyesírási és nyelvtani 

hibák ellenére a válaszokból mindig megállapítható volt, hogy megértették a szöveget. A 

hallott szöveg értése jónak mondható az osztályban. Helyesírásuk azonban sok fejlesztést 

igényel. 

3. d – Könnyebben megértették a párbeszéden alapuló szövegeket, a leírásokat tartalmazó 

részekkel azonban nehezebben boldogulnak. A rövid választ igénylő, valamint a mondat 

kiegészítéses feladatokat jól megoldják, a hallott szövegértésük megfelelő. A sok írásbeli 

feladat ellenére sok a helyesírási hiba. Ez és az önálló mondatalkotás fejlesztést igényel. Az 

eredményesebb munkát a tanulók magatartása is akadályozta, akárcsak a felszerelés hiánya. 

Az osztály egyharmada komoly energiát fektetett az angol nyelv tanulásába, de a maradék, 

hiányosságaik miatt nehezen kapcsolódott be a feladatokba. A mindennapi munkát itt is 

nehezítette a szakkör jelleg, vagyis az, hogy nem osztályoztuk a tanulókat, így nem érezték 

ugyanolyan fontos tantárgynak, mint a többi órarendben szereplő tárgyat. 

4. c – Az egyik csoportban erős lemaradás volt tapasztalható a tanárváltáskor. Szerencsére a 

tanulók többsége szorgalmasan és ügyesen dolgozott, igen aktív volt, de voltak olyanok is, 

akik sajnos nem tudták behozni a lemaradást.  

A másik csoport is nagyon le volt maradva, év elején sokat kellett pótolni, hogy fel tudjanak 

zárkózni. Képességüket tekintve változóak, de mindenki igyekezett behozni a lemaradást. 

Olyan feladatokat kaptak, ahol minden gyermeknek volt sikerélménye. 

5. c – Az első hónap csoportbontásban telt és időbe telt a gyerekek megismerése. Két gyerek 

kivételével mindegyik hajlandóságot mutatott a tanulásra. Sajnos a két fegyelmezetlen tanuló 

miatt nehezebben haladt a csoport. Nagy megrökönyödést váltott ki az, hogy egy hónap után 

össze kellett vonni a két csoportot, ami még nehezebbé tette a dolgunkat. Nagy segítség volt, 

hogy az egyik kolléga a gyengébben tanuló gyerekeket (5 tanulót) hetente kétszer átvállalta. 

Ilyenkor a csoporttal kiválóan lehetett haladni, semmilyen fegyelmezési probléma nem volt.  

5. dn  – A tanárváltásra a második félévtől került sor. Itt olyan hiányosságok mutatkoztak, 

hogy szinte újra kellett kezdeni a tananyagot, így az éves anyagot nem sikerült befejezni. 

Náluk nehéz volt átállni a rendszeres tanulásra, de az év végére sikerült megszokniuk az új 

helyzetet. Megnehezítette a tanulást a pénteki 7. óra: érthető módon fáradtak voltak. 

Mindezek ellenére igyekezték kihozni a legjobbat magukból. 

5. n – Ebben az osztályban is évközi tanárváltás történt. Annak ellenére, hogy az osztály 

fegyelmezett, jó képességű és könnyen tanul, sajnos nem tudta behozni a lemaradást. 

Remélhetőleg a következő évben erre is sor kerül. 

6. n – Mindkét csoport aránylag jó képességű tanulókból áll, a szorgalmuk már nagyobb 

különbséget mutat. Kissé visszafogottabbak, gyakran kell őket aktívabb munkára ösztönözni. 

Néhányan még mindig tartanak a kiejtési hibáktól. Szókincsük általában megfelelő, 

néhányuknak kiemelkedően jó. Az írott és hallott szöveg értése mindkét csoportban 

megfelelő. 

7. cb – Nagy létszámú közösségről van szó. Ebből adódik, hogy sok esetben támaszkodni 

kellett az aktív, gyorsan és megbízhatóan dolgozó tanulókra. Bár a témazárók eredménye nem 
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tükrözi, a tanmenet szerint teljesítettük a követelményeket. Kényelmesen ütemesen, szorgalmi 

feladatokkal, kiselőadásokkal sikerült befejezni a tananyagot, ami a tanulók számára 

érezhetően sikerélmény volt. Ennek ellenére, sajnos, akad pótvizsgára kötelezett tanuló, 

akinek és a többi gyenge képességű tanulónak az eredménye látható a témazárók átlagában. 

7. n – Ennek a tanévnek az elején jó néhány tanulónál volt tapasztalható egyfajta passzivitás 

és a tavalyihoz viszonyított visszaesés. Szerencsére az év végére visszatért az aktivitásuk, ami 

némileg kompenzálta a kezdeti hanyatlást. Az írott és hallott szöveg értése többségüknél 

megfelelő, egy-két tanulónál gyenge. 

8. b – Ezt az osztályt is érintette a váltás félévkor, ami érezhetően pozitívan hatott rájuk az 

előzményeket ismerve. Az osztály figyelt és dolgozott az órákon, próbálta megérteni és 

elsajátítani a tananyagot, ami nem volt könnyű számukra, hiszen nem csak a korábbi évek 

változásai, de a csoportbontás is nehezítette munkájukat. Sok differenciálásra volt szükség, 

hogy a tudásbeli különbségek ellenére is tudjunk haladni az anyaggal. A kompetenciamérésen 

a vártnál jobban teljesítettek. 

8. c – Egész évben nagyon jól dolgoztak a tanulók, ütemesen, jó beosztással tudtak haladni 

témáról témára. Lelkiismeretesen, lelkesen munkálkodtak a tanév folyamán, így a felvételik 

körüli hajtást meg sem érezték.  

8. n – Jó képességű osztályról van szó, ahol a tanulók szorgalmasan és rendszeresen készültek 

az órákra, de a második félévben, főleg a felvételik lezajlása után, szorgalmuk már nem volt 

olyan jó, mint az első félévben. Elfáradtak az év végére, amihez biztosan hozzájárult a 

nemzetközi német nyelvvizsga is. 
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Német nyelvi munkaközösség (német, német hon- és népismeret) 
 

Szakmai elemzések az év végi jegyek tükrében 

Az év végi dolgozatok értékelése 

Az elért eredmények, eredménytelenségek okai 

Az eredménytelenség megszüntetésére tett évközi intézkedések 

Javaslatok a jobbításra a következő tanévre 

 

 Az éves beszámolómat évfolyamokra bontottam, hogy könnyebben áttekinthetőek 

legyenek az eredmények és a rövid elemzések. 

1. évfolyam n osztály: 

G. csoport: Az osztályban kettő írásbeli dolgozatot írtak a gyerekek. Az osztály nagy részének 

99% és 100% lett. Remekül lehet haladni a csoporttal. Sikerült befejezni a könyvet, a 

gyerekek figyeltek, akartak németül tanulni, szorgalmasak, sokat jelentkeztek, mindig 

örömmel jöttek órára. 

H. csoport: a mérések átlaga 92,5%.  

Nagyon ügyes csoport, jól lehet velük haladni. A könyvet sikerült befejezni. Nagyon 

szeretnek órára járni, igyekeznek, jelentkeznek, motiválhatóak. Odafigyelnek, hogy mikor mit 

tanulunk, érdeklődnek az új dolgok iránt. 

 

Elemzés: motivált, érdeklődő gyerekek, akik szeretik a nyelvet és jól lehet velük dolgozni. 

Honismeret órán a játékos jellegé volt a főszerep, itt is aktívan dolgoztak. 

 

b osztály: 

H. csoport: Játékos nyelvhez szoktatás volt cél, aktív, lelkes csoport, 1 fő SNI, lassabban 

haladt. Motiváló értékelés volt, lelkesen gyűjtötték a tanév során a figurákat. 

 

2.évfolyam n osztály: 
B. csoport: 

Témazárók átlaga: 4, 1 

Jól motiválható csoport, könnyen ráhangolódnak a tananyagra. 1 tanuló nehezen teljesítette a 

feladatokat, a korrepetálások ellenére is. 4 tanuló vett részt a házi versmondó versenyen. 

 

M. csoport: 

Jó képességű, aktív csoport. 5 fő kiemelten tehetséges, rendszeresen differenciálni kellett, 2 fő 

viszont nagyon le van maradva az átlagtól, nekik pedig azért volt szükséges a differenciálás. 

Témazárók átlaga:3,9 

 

Elemzés: Az osztály nagy része jól fogadja az egyre nagyobb követelményeket, ez biztató a 

jövőre nézve, ugyanakkor az is látszik, hogy a leghatékonyabb munka érdekében legkésőbb 5, 

évfolyamtól jó lenne a nívócsoportok kialakítása egy szintfelmérő dolgozat eredményei 

tükrében. 

Honismeret: Szívesen vettek részt a munkában, kedvelik az új munkatankönyvet. 

 

b osztály 

H. csoport: A könyvet sikerült átvenni. Nagyon szeretik a németet, vágynak arra, hogy 

mindig valami újat tanuljanak, jól lehet velük dolgozni. 
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3. évfolyam n osztály: 

 

B. csoport: 

Témazárók átlaga: 4,5 

Ügyes, lelkes csoport. Tanuláshoz való hozzáállásuk is jó. 2 tanulónak gyengébb az átlaga. Az 

egyik kb. féléve korrepetálásra is jár, így már jobb az eredménye. 

M.  csoport: 

jó képességű, lelkes csoport, akik nagyon élvezik a digitális eszközök használatát. Jobban 

lehet velük haladni, mint kellene, jól terhelhetőek. 1 fő elhagyja a nemzetiségi osztályt, túl 

nagy számára a követelmény. Témazáró átlaga: 4,1 

 

Elemzés: eddig úgy tűnik mindkét csoport nagy része alkalmas arra, hogy 5. évfolyamon 

nyelvvizsgát próbáljon. 

 

d osztály 

H.csoport: A csoport teljesítménye évfolyam szinten nagyon gyenge. Az éves 

nagydolgozatok átlaga 66 %, érdemjeggyel 3. Az év végi német átlag: 3,42. A záró 

dolgozatok többségénél volt lehetőség javító dolgozatra is, aki szerette volna. Így sikerült a 

többségnek javítani. Mivel nem tudnak logikusan gondolkodni, nem tudnak többek között 

megadott szavakból mondatokat alkotni, ill. megadott mondatokból párbeszédet alkotni, 

szóban nem mernek megnyilvánulni. Amit egyszer megtanulnak, talán a dolgozatra tudják, de 

utána semmi. Probléma van a hosszú távú memóriával is. 

 

b csoport 

H. csoport: A csoport éves átlaga 77%. Érdemjegyet nem kapnak. A csoport kicsit több 

erőfeszítést igényel, a sablonos feladatokat nem szeretik, játékba burkolva viszont mindent 

szívesen fogadnak. 

 

b csoport 
K. csoport:  

szorgalmas, jó képességű csoport, akik nagy lelkesedéssel készültek minden órára. 2-3 tanuló 

kivételével. Nagyon szeretnek énekelni. Mind a Lesen, Hören területen jól teljesítenek. 

 

Honismeret: Nagy létszámú csoport, nehezebben tudtak haladni a barkácsolásos feladatoknál, 

de érdekli őket a téma és szívesen vesznek részt az órákon. 

 

4. évfolyam n osztály: 

B. csoport: Témazárók átlaga: 3.9 

Nagyon vegyes összetételű a csoport, vannak kiemelkedő tudásúak és szorgalmúak, és ennek 

ellentétjei is.  

M. csoport: Témazáró átlaga: 3,9 

Szintén vegyes összetételű csoport, differenciálni kell mindkét irányban. Motiváltak, minden 

új módszertani ötletre és feladatra fogékonyak. 

 

Elemzés: Az osztály nagy részének 4. osztály végére korának megfelelő, biztos szövegértése 

van, valamint szövegalkotásban írásban és szóban is megfelelő szinten teljesítenek. Jó 

alapokkal próbálkoznak jövőre a nyelvvizsgával, de nívócsoport kialakítása célszerű lenne. 

B. M. szívesen maradna alsóban, én pedig szívesen tartanám egy kézben a leendő 

osztályomat. 
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Honismeret: Voltak érdekesebb témák a munkatankönyvből, amit szívesen oldottak meg. Van 

5-6 tanuló az osztályban, akik a plusz feladatokat is mindig elkészítették. Létszámuk miatt 

nehezen mozgathatók játékos feladatokra. 

 

b osztály 

H. csoport: A csoport éves átlaga: 60%, érdemjegyben: 3. Az év végi érdemjegyeik átlaga: 

3,33 Vannak lemaradásaik, amiket jövőre pótolni kell. 

K. csoport: 

tanulmányi átlag csoport szinten: 85%       

témazárók átlaga: 83%       

szorgalmas, jó képességű csoport, akik nagy lelkesedéssel jöttek német órára. 3-4 tanuló 

kivételével mindig felkészültek. Mind a Lesen, Hören területen jól teljesítenek.   

 

5. évfolyam: 

Az 5. n osztály egyik csoportjában nem az egységes követelményrendszer szerint zajlott a házi 

szóbeli vizsga. Ezért a 90%-os teljesítményt nem tudom értelmezni. A másik csoport a Goethe 

vizsgarendszer és pontozás szerinti szóbeli 85 %-os eredménye viszont nagyon reményt keltő 

adat a nemzetközi nyelvvizsga előtt.  

Honismeret:  

A projektoros óravezetéssel sikerült lekötni a figyelmüket, annak ellenére, hogy tudták, hogy 

nem kapnak osztályzatot.       

 

b osztály 

G. csoport: Az osztály témazáró átlaga: 3,93 

Év végén ötös érdemjegyet 3 fő kapott. Vannak lemaradó gyerekek. 

H. csoport:  

A csoport éves átlaga: 65%, érdemjeggyel 3,14  Év végi jegyük átlaga: 3,6 

 

6. évfolyam n osztály: 

S. csoport: 

Próba nyelvvizsgát tartottak tanórai keretek között, amely jól sikerült, bízom benne, hogy a 

valódin is jól teljesítenek. 1 fő nem teljesítette a 60%-ot, ez várható volt, hiszen nem vette 

komolyan a felkészülést. Az eredmények alapján a szóbeli sikerült a legjobban, aminek 

nagyon örülök, mert ez bizonyítja, hogy a gyerekek mernek és képesek is egy adott, a saját 

korosztályuknak megfelelő témáról beszélni. 

 

K.  csoport:       

dolgozatok átlaga: 4,38       

 

Elemzés: az n osztály jó eredményeket produkált, de ezt el is várható, hiszen A2-re készülnek, 

a mérés viszont A1 szint. 

Honismeret: sok kiegészítő anyaggal dolgoztak. 

 

b osztály 

S. csoport: 

 

Név olvasott szöveg 

15 pont 

hallott szöveg  

15 pont 

összpontszám  

30 pont 

százalék % 

Átlag 54% 59% 17pont 56% 
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A csoport 7 főjéből 4 fő BTM –es tanuló. 

Az év során 4 témazáró dolgozatot írtak, melynek átlaga: 2,68. Ez megfelel a 

kompetenciamérésen nyújtott eredményeknek.  

Az év végi jegyek, ezeket az eredményeket szintén tükrözik, átlaga 3. Cél a 

kompetenciamérésre készítés, a pedagógiai programban meghatározottak elérése, a nyelv 

megkedveltetése és egy minimális, de használható nyelvtudás megszerzése. 

H. csoport: 

A csoport nagyon gyenge képességű, kivéve 1 főt, aki osztrák felmenőkkel rendelkezik.  A 

tankönyvet nem tudtuk befejeznini. Nehezen motiválhatóak, semmi nem érdekli őket, amit 

egyik nap megtanítunk másik napra el is felejtik.  

Elemzés /kompetencia: magukhoz képest nem rossz, de mindkét csoport a megfelelt szint alatt 

van (60%)! Ez nagyon rossz eredmény nekünk.  

A kollégák mindent megtesznek, rengeteg a hátrányuk német nyelvből.  

 

7. évfolyam n osztály: 

Kőszegi : 

házi nyelvi vizsga   98% 82%közötti teljesítményt mutat az egyes feladatokban. 

A szöveg és a hallásértés mindig jól ment az osztálynak. Az írásbeli és a szóbeli kifejezés 

gyengébb eredményei 4-5 tanuló gyengébb felkészülésének tudható be.    

dolgozatok átlaga: 4,22  

Hon- és népismeret: 

      megfelelt jól megfelelt 

hon- és népismeret feladatlap     6%   94% 

A sváb és szász kultúra bemutatása projektoron keresztül felkeltette az érdeklődésüket. A 

délvidéki kirándulás alkalmával sok tanult ismeretet felfedeztek, amit órán hallottak.   

 

b osztály 

S. csoport: 

Az év során 4 témazáró dolgozatot írtak, ennek átlaga: 2,55. 

Az év végi jegyek átlaga: 3, 5. A két átlag közötti nagy eltérés oka: sok javító dolgozatot 

írtak, szóbeli felelés is volt. Cél: a kompetenciamérésen is legalább 60 %-os eredményt hozni. 

A következő tanévben a fő hangsúly a szövegértés és hallásértés fejlesztésen lesz. 

 

Az eredmények okai: 

A beszámolóból látszik, hogy a nemzetiségi osztályokban tehetséges, motivált gyerekekkel 

dolgozunk, akikből gyönyörű eredmények jönnek ki.  

Okok: 

 innovatív és motivált pedagógusok, akik hatékonyan ösztönzik a tehetséges 

gyerekeket, átlagon felüli teherbírással. 

 modern, jól használható tankkönyvek 

 ebben az évben digitális eszközök terén jelentősen javultak a feltételek és a 

munkakörülmények 

 pedagógusok megújuló tapasztalatai, 

 a kollégák között jól működik a belső tudásmegosztás. 

Javaslataink: 

- a csoportok egyéni tempójukban menjenek nyelvvizsgázni, a nyárra már elfáradnak, 

mehetnek ősszel is. Lehet egyéni időpontokat is igényelni csoport szinten a Goethe 

Intézetben. 
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- kevesebb program, a tanárok kisebb terhelése, jobb munkamegosztás, de ez a 

munkaközösség feladata 

- a házi nyelvi vizsgára kidolgozott vizsganap megtartása 

- DSD vizsgára 8. osztályban plusz 1-2 óra biztosítása a sikeres felkészülést segítve 

(esetleg órarendbe beépülhetne) 

- 5. osztálytól nívócsoportok kialakítása azokban az osztályokban, ahol mindenképpen 

indokolt és nagy a tudásbeli különbség a gyerekek között. 

- a tehetséges „b”-s gyerekek is menjenek nyelvvizsgázni, mert lenne rá igény.  

Mangult Kinga munkaközösség-vezető  
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Testnevelés munkaközösség  
 

Kerületi versenyeken összesítettben IV. helyezést értünk el. Ez annak köszönhető, 

hogy nagyon sok tehetséges és lelkes gyerek jár az iskolába. Odafigyeltünk arra, hogy a 

versenyek előtt tartsunk felkészítő foglalkozásokat, így jobban ráhangolódtak a 

megmérettetésekre. Kiemelkedő eredményeket érünk el a kerületben évek óta az ügyességi 

váltóversenyeken, labdarúgásban és az atlétikában is.  

A két tradicionális labdajáték mellé (kosárlabda, labdarúgás) felzárkózott a kézilabda 

és a röplabda. G. G. és Uné V. A. részt vettek egy szivacskézilabda továbbképzésen, ezért az 

iskolánk több mint 30 szivacskézilabdát és 2 kaput kapott. A labdák érkeztével 3-4. 

évfolyamon sportág specifikusan tudjuk tanítani a kézilabdát, amire előtte nem volt 

lehetőségünk.  

A néhány éve bevezetett röplabda oktatásunk meghozta gyümölcsét, a kerületi 

bajnokságon II. helyezést értünk el. A gyerekek nagyon szeretik és ügyesek benne. 

Sokadszorra szerveztünk házi röplabda és zsinórlabda bajnokságot a felsősöknek a gyerekek 

kérésére. 

 Idén először rendeztük meg a Csendes Dani Emléktornát labdarúgásban.  

 Alternatív sport egyikeként ajánlja a frizbit, ezért részt vettünk egy továbbképzésen. 

Az ott kapott tudást beépítettük a testnevelés órákba, ami színfoltot jelentett tanítványaink 

számára. 

 Idén a futásokból nyert pénzen vettünk polifoamokat, ezeket tudatosan használjuk 

prevenciós célból (hanyagtartás, gerinc bántalmak), jógára. Ezekkel az aulában tartott 

testnevelés órák színesebbé váltak, mert idén először szinte mindig volt aulában tartott 

testnevelés óra. A balesetveszély miatt az aula egy diszkomfortos helyszín a testnevelés 

tanítására, de ennek ellenére az órák gördülékenyen folytak. 

 Örömünkre szolgált, hogy nagyobb összegért vásárolhattunk DSE pénzből új 

svédszekrényt, tornaszőnyegeket, 4 db kézilabda kaput, mezeket, aminek nagyon örültek a 

gyerekek. 

 Idén új helyszínen, új oktatókkal folytatódott az úszásoktatás 3. és 6. évfolyamon. 

Amelyik gyerek nyitottan, jó hozzáállással fogadta az úszást, az a 9 hét elteltével magasabb 

szintre tudott emelkedni. 

          Testnevelő tanárok 

 

 

 

 


