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I. HELYZETELEMZÉS 
„Mert a jó játékhoz csapatmunka kell.” 

 

1. Személyi feltételek 
 

1.1 Pedagógus alkalmazottak 
 

A 2018-19. tanévre 63.4 engedélyezett pedagógus álláshelyünk volt.  

Ezzel szemben a tanévet 58 fővel kezdtük, amelyből 2 fő tartósan távol volt. 

December közepén csatlakozott hozzánk 2 pedagógus. Az egyiknek a munkaviszonya 

megszűnt a próbaidő alatt március 31-én.  

A II. félévben egy fővel tovább csökkent aktív dolgozóink létszáma, egyik munkatársunk 

kisbabát szült. A tanévet 55 pedagógussal zárjuk. 

Új munkatársak: 5 fő, melyből 1 távozott, egy pedig részállású.  

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a tanévet 8 pedagógushiánnyal vittük végig. 

 

1.2 Pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak 

 

 pedagógiai asszisztens  2.5 fő 

 laboráns    1.0 fő 

 iskolatitkár    2.0 fő 

 pszichológus    0.7 fő 

 könyvtáros    1.0 fő 

 rendszergazda    megbízási szerződéssel 

 

 A félállású pedagógiai asszisztens és november 1-jétől a pszichológus szintén új 

munkatársa intézményünknek.  

 Az egyik iskolatitkár április közepén nyugállományba vonult, az ő állását még nem 

sikerült betölteni.  

 

1.3 Technikai feladatot ellátó alkalmazottak 
 

 takarító  8 fő 

 karbantartó  1 fő 

 portás   2 fő 

 

A takarítók sokáig nagyobb területet kellett vigyenek, mert emberhiány volt náluk is. Egy 

főt november végén, egyet pedig március elején vettünk fel. Ezzel elértük az engedélyezett 

létszámot.   

 A karbantartó több feladatot azért nem tud elvégezni, mert kellene egy segítség a 

nehezebb tárgyak mozgatásához. Ezen kívül még a gond oka az akarat hiány is. Hárítással 

nem lehet feladatot elvégezni! 

 

1.4 Tartósan távol lévők 

 
3 fő – ebből 2 fő tanár, egy tanító. A három távollévő álláshelyét év végén egy fő 

töltötte be helyettesítéssel. A másik álláshelyre rövid ideig volt helyettes, de munkaviszonyát 
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a próbaidő alatt megszüntettük. A harmadik távollévő helyét – aki a II. félév elején ment 

tartós betegállományba - sem tudtuk betölteni, hiába hirdettük az állásokat. Tapasztalatunk 

szerint év közben nem lehet találni elhivatott pedagógusokat, csak olyanok jelentkeznek, akik 

sehová nem kellenek, vagy egyáltalán senki nem jelentkezik. Bár a kivétel erősíti a szabályt 

elv nálunk is bevált egy alkalommal, kiváló nyelvtanárt sikerült márciusban felvennünk. 

Növekedett a helyettesítendők száma március közepén, amikor is az egyik pedagógus 

munkahelyi balesetet szenvedett és eltörött a karja. Pár nap múlva kiderült, hogy tanév végéig 

nem fog dolgozni. Még ezt a terhet is a kollégák nyakába kellett sóznunk!  

Április közepén egy újabb tanár került tartós betegállományba, egészen tanév végéig. 

A 8+2 pedagógushiány miatt az év végére elkészített túlóra néhány munkatársnál 

nagyon magas számot mutat. Ez látható volt a tantestület jelentős részén, szellemi és fizikai 

téren egyaránt.  

 

1.5 Új pedagógusok, közalkalmazottak 

 
 Pedagógus NOKS Technikai 

4,6 álláshelyen 5 fő 

1,2 álláshelyen 2 fő 

pszichológus 0,7 

pedagógiai asszisztens 0,5 

2 álláshelyen 2 fő 

 

1.6 Pedagógusok, szakos ellátottság 
 

A következő területen voltak hiányok: 

 angol nyelv 2 fő 

 magyar – történelem 1 fő 

 testnevelés 1 fő 

 kémia – természetismeret 1 fő 

 tanító 3 fő 

A korábbi fejezetben már taglaltam ennek következményét. 

 

1.7 Továbbképzéseken való részvétel, beiskolázási terv teljesülése 

 

Létszám 
Továbbképzést 

szervező intézmény 
Továbbképzés tematikája Idő 

15 fő Főv. Ped. Szakszolg. Deszegregációs program 

30 óra 

3 fő 
Egri Tanárképző F. 

VEKOP 

LEGO WeDo robotokkal 

támogatott ismeretátadás 

6 fő VEKOP 
Biblioterápia alkalmazása a 

köznevelésben 

3 fő VEKOP 
Mobil robotokkal támogatott 

oktatás 

1 fő NETEDUCATIO Etika oktatása alsó tagozaton 

1 fő POK 
Etika oktatása felső 

tagozaton 

1 fő MDSZ Szivacs kézilabda 

30 fő    

 



Hartyán Általános Iskola év végi beszámoló 2018-2019. tanév 
 

6 
 

 A beiskolázási tervből nem valósult meg valamennyi elképzelésünk, mert voltak 

meghirdetett, és –érdeklődés hiányában – elmaradt tanfolyamok, illetve másoddiplomás 

képzések. 

1.8 Minősítések 
 

A 2018-19-i tanévben 6 tanító jelentkezett minősítésre, mindannyian a pedagógus II. 

fokozatot célozták meg. Valamennyiüknek sikerült. 

Az idei minősítésre való felkészülés kicsit más volt, mint az eddigi gyakorlat. Sokat 

segítettek, tanácsokat adtak, javasoltak az iskolai bizottsági tagok. Tették ezt azért, mert azt 

remélték, segítségükkel jobban sikerülhet a tanítás, a tematikus terv, vagy az óraterv 

összeállítása. Gyakran az esti órákba nyúló megbeszélések előzték meg a minősítés napját. 

Nem vártak köszönetet, de azt sem, hogy az egyik minősülő pedagógus a bizottság előtt ezt 

szóvá tette, sajnos nem pozitív kicsengéssel.   

 Az eredmények sem tükrözik minden esetben a napi gyakorlatot! Tudjuk jól, hogy 

ebből az értékelésből mindenki presztízskérdést csinál. A mindennapokban is nagyon jól 

teljesítő azért, mert van mit veszítenie, az átlagos pedig azért, hogy megmutassa, ő is képes 

kiemelkedő teljesítményre.  

 Az életpálya modellnek ez a része szerintem jó találmány. Mindenkinek kell a 

megmérettetés. Amivé vált, azonban nem. Rengeteg szubjektív elem jelenik meg mostanában 

a minősítés kapcsán, olyanok is, amelyek korábban nem voltak. Bizottsága válogatja a 

pedagógus elért eredményét. És milyen az ember? Gyarló, mert ha nem ért el 100%-ot, azt 

hiszi ő nem is annyira jó pedagógusa a Hartyánnak! Pedig dehogynem! A tanúsítványon – 

szerencsére - senkinek nincs feltüntetve a százalék, mert a lényeg az, hogy megfelelt vagy 

sem.  

 Az igazi minősítés a mindennapjainkban van, amikor magatokra csukjátok az ajtót és 

együtt dolgoztok a gyerekekkel. 

 Jó volt látni, érezni a „hartyános szívet”! A minősítések előtt, vagy akár a napján, 

nagyon sok kolléga segített a minősülésben résztvevőnek a rendezésben, szemléltető eszközök 

felrakásában, vagy egyszerűen csak erősítette őt lélekben. Köszönöm nekik!  

 

2. Gazdálkodási mutatók 
 
Számított költségvetés teljesítése 2018. szeptember 1 - december 31. 

 

Teljesítés összesen: 128.332.503 Ft 

 

Költségvetés 2019. január – május között 

 

Költségvetési tétel 

megnevezése 

Teljesítés - Szakmai 

kiadásokra  

(2019.01.01-05.31) (Ft) 

Teljesítés - Működtetési 

kiadásokra  

(2019.01.01-05.31) (Ft) 

Teljesítés összesen 

(2019.01.01-05.31) (Ft) 

Költségvetési kiadások 

összesen 123 653 281 28 662 752 152 316 033 
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Éves intézményi keret felhasználás 

Kincstári kártyával 

(Ft) 
Átutalással (Ft) Összesen (Ft) 

251 728 206 822 458 550 

 

Éves keret összege (Ft) 3 530 000 

2019.01-05. hónapban felhasznált keret (Ft) 458 550 

Felhasznált keret százalékos mértéke (%) 13,0 

Még felhasználható összeg (Ft) 3 071 450 

 

 

Teljesítés összesen 2018. szeptember 1 – 2019. május 31-ig 

 

10 hónapra számítva: 280.648.536 Ft  

 

2.1 Helyi karbantartások 

 
 Nagyon kényelmes, mondhatni pihentető munka gyanánt végezte karbantartónk 

feladatát. Bármi adódott, rögtön kifogás érkezett arra vonatkozóan, hogy miért nem tudja 

elvégezni a kért munkát. Vannak persze olyan munkaterületek is, amelyeket elfogadható 

színvonalon elvégzett. Ilyenek a zár- és fénycsőcsere, valamint mosdó, csap, WC ülőke és 

táblák cseréje.  

 

3. Tanulói létszámadatok 2018. szeptember 1-jén 
 

Iskolánkban, a 2018-19. tanév elején 714 tanuló kezdte meg tankötelezettségét, ebből 

6 fő magántanulóként (két tanulónak külföldi tartózkodás miatt kérték ezt a státuszt). 

Sajátos nevelési igényű diák szakértői vélemény alapján: 28 fő, BTM-es 103 fő. 
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3.1 Természetes és számított létszám, magántanulók, SNI, BTM-es tanulók,  

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 28 28 0 3 0 0 0 14 14 0 

1.b 26 30 3 7 1 1 1 13 13 0 

1.n 19 20 1 2 0 1 0 8 10 1 

2.a 24 24 0 1 0 1 1 12 12 0 

2.b 23 25 2 3 0 1 1 12 11 0 

2.n 21 21 0 1 0 1 0 7 12 2 

3.a 25 25 0 2 0 0 4 12 11 2 

3.b 26 27 1 5 0 1 0 16 8 2 

3.c 25 27 2 8 1 2 1 13 11 1 

3.n 24 24 0 3 0 0 2 9 13 2 

4.a 23 24 1 2 0 0 3 14 8 1 

4.b 25 28 2 4 0 0 2 10 14 1 

4.c 19 19 0 0 0 1 2 8 11 0 

4.d 20 22 2 5 0 0 1 6 12 2 

4.n 26 26 0 1 0 2 1 11 14 1 

5.a 16 16 0 1 0 0 5 8 8 0 

5.b 22 24 2 7 0 0 2 11 10 1 

5.c 21 25 2 7 0 1 4 13 6 2 

5.n 28 30 1 2 0 1 1 10 17 1 

6.a 21 21 0 5 0 1 1 11 10 0 

6.b 20 20 0 3 1 0 4 12 7 1 

6.c 23 25 2 7 1 3 4 15 8 0 

6.d 20 20 0 4 0 0 1 1 18 1 

6.n 20 20 0 0 0 0 0 5 13 2 

7.a 25 27 2 7 0 3 1 14 10 1 

7.b 18 24 4 5 1 1 0 11 7 0 

7.c 28 28 0 1 0 1 0 15 13 0 

7.n 25 25 0 0 0 0 2 11 14 0 

8.a 22 25 2 5 1 0 1 10 12 0 

8.c 20 21 1 5 1 1 0 11 8 1 

8.n 24 24 0 2 0 0 0 13 10 1 

31 707 744 30 108 7 23 45 336 345 26 

        47,5% 49% 3,5% 

 

 Amennyiben összehasonlítjuk az év eleji és év végi adatokat, eltérés mutatkozik. 7 

tanulóval kevesebb volt év végén, viszont nőtt az SNI-s, BTM-es tanulók száma, valamint 

egészségi ok miatt a magántanulóké is.  

 A távozott létszám azért ilyen magas, mert benne van a 2018-as nyári adat is. 

 Feltüntettem a százalékokat is a körzetes, körzeten kívüli és a bejárók tekintetében. A 

nem körzetesek összesen 5 %-kal többen vannak, mint a körzetesek. Ez 35 diákot jelent. 

Számomra ez azt mutatja, hogy jó híre van intézményünknek, szívesen hozzák ide a szülők 

gyermeküket. 
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3.2 Napközis csoportok száma 

 

Alsó tagozaton homogén csoportokat, a felső évfolyamokon egy heterogén csoportot 

alakítottunk ki.  

Napközi:   16 csoport 

 

Átlaglétszám:    1-2. évfolyam:  24 fő 

3-4. évfolyam  23  

felső   22 fő 

 

 Ezen a területen volt érezhető leginkább a pedagógushiány. Mivel a szakórákat 

igyekeztünk kiosztani, ezért a tanítóknak nem, vagy alig maradt szabad kapacitásuk a 

napközis foglalkozásokra. A szakkörről, korrepetálásról már nem is beszélve! 

 

II. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ÉRTÉKELÉSE 

 

1. A 2018-19. tanév pedagógiai munkájának elemzése  
 

1.1 Általános helyzetkép 

 
 A tanév 181 tanítási napját megtartottuk. Felhasználtuk a rendelkezésre álló 6 tanítás 

nélküli munkanapot a következőképpen: 

1. őszi nevelési értekezlet 

2. pályaorientációs nap 

3. félévi osztályozó értekezlet 

4. tavaszi nevelési értekezlet 

5. Hartyán nap 

6. rendkívüli esemény miatt felhasznált (csőtörés miatti vízhiány) 

 

A tananyagot magas százalékkal sikerült befejezni majd minden tantárgy esetében. 

Előfordult az is – főként alacsony óraszámok esetében -, hogy a tanmenetet módosítani 

kellett, össze kellett vonni témaköröket, tananyagokat annak érdekében, hogy tanév végére 

teljesítsük az előírtakat.  

 

1.2 A pedagógiai munka céljainak megvalósulása a munkaterv alapján 
 

 A pedagógiai munka elengedhetetlen feltétele az adminisztratív tevékenység. Idén a 

teljes tanévben elektronikus naplóval dolgoztunk. Volt fél év előnyünk a többiekhez képest, 

ám az igazi kihívás idén jelentkezett. Rengeteg fejtörést okozott mind a pedagógusoknak, 

mind a vezetőknek, hogy milyen területek is vannak ebben a csodában elrejtve. 

 Sok problémát okozott a gyakori órarendváltozás, a sok helyettesítés, többnyire 

ezekből adódott az a több száz nem naplózott óra, aminek a helyrehozására több napot kellett 

év vége felé szánniuk a vezetőknek.   

 Bízom benne, hogy a következő tanévben már gyakorlottabbak lesztek ti is és a 

vezetők is ezen a területen! 
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1.2.1 Kiemelt célok, feladatok a nevelő – oktató munka területén 

 

 Az alaptevékenységek hatékony fejlesztése, a differenciált oktatás minél magasabb 

színvonalú megvalósítása, a különleges figyelmet igénylő tanulók fejlődési és 

haladási szintjének optimális biztosítása. 

A differenciált oktatás egyre inkább meghonosodik intézményünkben. Számos példát láttunk 

erre óralátogatásaink alkalmával. A legtartalmasabbakat természetesen a minősítések 

alkalmával. A különleges figyelmet igénylő tanulókkal gyógypedagógusaink, utazó logopédus 

és a fejlesztő pedagógusunk foglalkozott. Egy tanuló külső helyszínen kapott mozgásterápiás 

fejlesztést. Integrált oktatásuk során igyekeztünk figyelembe venni a szakértői javaslatokat. 

 A tehetséges tanulók versenyeken való szerepeltetése 

Számos versenyen szerepeltettük tanítványainkat, voltak kimagasló teljesítmények is (ld. 

versenytáblázat!). 

 A gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok, tevékenységek megjelenése az 

osztályfőnökök feladataiban, a többi pedagógus segítségével.  

Ezt a célt jó színvonalon sikerült elérnünk. Sok adminisztratív segítséget kaptak az 

osztályfőnökök az egyik iskolatitkártól is. A tanév közben a gyermekjóléti központ által 

biztosított szociális munkás is elkezdte tevékenységét. Volt néhány kolléga, aki segítségért 

fordult hozzá, több-kevesebb sikerrel. (Még ő is új ezen a területen!) Azt azonban kiemelem, 

hogy több osztályunkban tartott a tanulóknak osztályfőnöki óra keretében csapatépítő 

foglalkozásokat. 

 A társintézményekkel való rendszeres, hatékony kapcsolattartás megtartása.  

Ide sorolható a középiskola, óvoda, Fióka, nevelési tanácsadó. Valamennyivel rendszeres, 

aktív kapcsolatot ápolunk. Az óvodákban két munkatársunk is tartott német nyelvi 

foglalkozásokat. Nem titkolt célunk ezzel az volt, hogy a leendő elsős nemzetiségi osztály 

létszámát növeljük, felkeltsük a gyerekek, szülők érdeklődését ez iránt az osztály iránt. Ennek 

eredményeként idén többen jelentkeztek ebbe az osztályba, mint tavaly.  

 Az egészséges életmód és a környezettudatos magatartás iránti igény belső 

motivációból fakadó folyamatos kiépítése a tanulókban. 

A természetismeret, környezetismeret, biológia, testnevelés, és technika órákon alapozható 

meg elsősorban. Minden felsős évfolyam osztályfőnöki óráinak témája ez. Nincs olyan 

pedagógus, aki ezt ne tartaná kiemelt feladatának, még akkor is, ha ő maga nem feltétlenül 

tartja ezt be. Idén kevesebb olyan versenyen tudtunk részt venni, ahol ezeknek az 

ismereteknek tanúbizonyságát tehettük volna. Megnyertük az alsós kerületi környezetvédelmi 

vetélkedőt. Az ünnepi műsort is iskolánk adta. Az erre való felkészülés is jó lehetőséget adott 

a tanulóknak ezirányú ismereteik elmélyítésére. Osztályaink rendszeresen takarítják az 

iskolaudvart, ezzel is példát mutatnak a környezettudatos magatartásra. Egy testnevelő, egy 

alsós kolléga és az egyik vezetőhelyettes tett legtöbbet annak érdekében, hogy vendégeink 

tiszta környezetet találhattak.  

 Egységes követelményrendszer fenntartása (Házirend, magatartásfüzet, ellenőrző 

beírásai). Folyamatos és rendszeres szóbeli, valamint írásbeli számonkérés, 

értékelés a tanulók munkájának nyomon követése érdekében. Az eredmények 

alapján a szükséges intézkedések megtétele, további gyakorlási lehetőség 

beiktatása. 

Az egységes követelményrendszer magvalósítása érdekében a munkaközösségek elkészítették 

és alkalmazzák az egységes témazárókat. Ez komoly előrelépés, még akkor is, ha ezt 
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esetenként módosítaniuk kellett a kiemelt figyelmet igénylő tanulók érdekében. A folyamatos 

és rendszeres számonkérésnek eleget tettünk. Az e-napló tanúskodik erről. A gyakorlási 

lehetőség biztosítása a leggyengébb láncszemünk, ez is a pedagógus hiánynak köszönhető. 

Nem tudtak a tanárok külön korrepetálást beiktatni, amikor arra szükség lett volna, mert 

magas óraszámuk, leterheltségük ezt már nem tette lehetővé.  

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

a tanulás), korszerű munkaformák és eszközök alkalmazása (IKT-eszközök 

sokoldalú használata). 

Az idei tanévben – a fenntartónak köszönhetően – bővült IKT eszközállományunk. Tableteket 

használhatnak tanárok, diákok, a szemléletesebb tananyagelmélyítés érdekében. A 

munkaformák közül a pedagógusok nagy része még mindig a frontálist részesíti előnyben – 

sajnos. Az alapítványunknak köszönhetően 5db projektort kapott iskolánk. Már kevés az 

olyan tanterem, ahol nincs ilyen szemléltető eszköz. 

A tanulási morál erősítését– azoknál a gyerekeknél, akik miatt év elején kitűztük ezt a célt - 

nem értük el. Nem tapasztaltunk még olyat, hogy egy gyerek több tantárgyból direkt 

megbukik. Idén volt ilyen is. Nem tudjuk az okát.  

 

 önálló ismeretszerzési és tanulási technikák megismertetése és elsajátíttatása a 

tanulókkal 

Ennek a területnek a fejlesztése folyamatos, ám pedagógus függő. Aki rendszeresen 

alkalmazza az IKT eszközöket, nagyobb gondot fordít az önálló ismeretszerzés 

elsajáttítatására. 

 A szülők rendszeres tájékoztatása (tájékoztató füzetek, e-napló, szülő értekezletek, 

iskolai és egyéni fogadóórák).  

Az e-napló használatával minden szülő naprakész információval rendelkezhetett, ha vette 

magának a fáradtságot és belepillantott gyermeke naplójába. Rendszeresen bepillantottam 

különböző osztályok, más-más tanulóinak felületébe. Gyakran tapasztaltam azt, hogy a szülők 

1-2 hónapja, vagy 3 hete ki sem nyitották a felületet. Így valóban nehéz tájékozódni, illetve 

tájékozottnak lenni. 

Sok osztályunk működtet Facebook csoportot, ami jó és egyben rossz is. Jó, ha arra 

használják, ami miatt eredetileg létrejött. De rossz akkor, ha a gyerek azért nem írja fel a házi 

feladatot, mert majd a Facebook-on kideríti, vagy ha a szülők az iskola, esetleg a pedagógus 

negatív minősítésére, egymás uszítására használja. A szülői értekezletek látogatottsága már 

alsóban is elérte a kritikus szintet. Annak ellenére, hogy időben megkapják az értesítés (több 

hírcsatornán keresztül is), nem tudnak, vagy akarnak részt venni ezen a fórumon, eleget téve 

törvényi kötelezettségüknek. Az egységes fogadóórák látogatottsága tantárgyfüggő. Volt 

olyan kolléga, akinél még este 8 órakor is kígyózott a sor, és volt olyan, akire rá sem 

nyitottak. Az egyéni fogadóórák – a leterheltségnek és a gyakori órarendváltozásnak 

köszönhetően – nem voltak elérhetőek honlapunkon. Azokat a szülőket hívtuk személyes 

találkozásra, akiknek a gyermekével valami gond volt. Vagy eljöttek a megbeszélt és 

leegyeztetett időpontra, vagy nem. Akkor viszont rögtön rendelkezésre kellett állni tanárnak, 

vezetőnek, ha a szülő úgy érezte gyermekét valamilyen sérelem érte az iskolában. 

 Belső tudásmegosztás intézményen belül: óralátogatás, továbbképzési 

tapasztalatok és jól bevált módszerek megosztása, folyamatos önképzés, egymás 

óráin való hospitálás. 

Nem, vagy inkább csak nagyon belterjesen valósult meg. 
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 Egységes év végi és témazáró dolgozatok kidolgozása és használata 

munkaközösségi szinten. 

Ezt a célunkat elértük, elkészültek az egységes témazáró és év végi dolgozatok, valamennyi 

azonos szakos tanár ezt használta. Ezzel léptünk az egységes követelmény elérése felé is egy 

lépést. 

 Tanulmányi versenyeken való aktív részvétel, tehetséggondozás tanórán és 

tanórán kívül. 

Szinte minden nívósabb kerületi versenyen elindítottuk tanítványainkat, ahol nagyon szép 

eredménnyel szerepeltek. A tehetséggondozás hivatalosan csak a tanórákon valósult meg. A 

munkatársak a versenyekre a saját szabadidejükben készítették fel a gyerekeket, legyen az 

alsó vagy felső tagozatos diák. Az egyik – még működő tehetséghelyszín – énekkarunk a II. 

félév közepén megszűnt, a pedagógus tartós távolléte miatt. 

 Országos mérésekre való eredményes felkészítés: az előző évi mérések 

eredményeinek elemzése, a fejleszthető területek meghatározása, hosszú távú 

stratégiák kidolgozása munkaközösségi szinten a jobb eredmények elérése 

érdekében. 

Idén négyféle országos mérésben vettünk részt: 

o országos kompetencia (matematika, szövegértés, 6. és 8. évfolyam) 

o országos idegen nyelvi (6. és 8. évfolyam) 

o természettudományi (8. évfolyam) – OH kijelölése alapján 

o kiegészítő (6.a osztály) 

Voltak közülük olyanok, amelyekre rendszeresen gyakoroltunk, és volt olyan is, amiről azt 

sem tudtuk, hogy milyen tantárgyakból kell(ene) felkészítenünk diákjainkat.  

A mérések elemzése és a jövő évi stratégiák meghatározása a tavaszi nevelési értekezletünkön 

megtörtént (ld. munkaközösség-vezetők beszámolója!). 

 

 8. osztályos tanulók felkészítése (szóbeli, írásbeli) a középiskolai felvételi vizsgára  

Mind magyar, mind matematika tantárgyból a pedagógusok tartottak felkészítő 

foglalkozásokat a diákoknak. A magyar írásbeli eredmények eddig is sokkal jobbak voltak, 

mint a matematika. Idén sem változott a kép, pedig sok-sok kompetencia alapú feladatot 

beiktattak a kollégák!  

 
A további célok, feladatok megvalósulása a munkaközösségek beszámolóiban. 

 

1.3 Az intézmény specialitásának megvalósulása, eredményessége, idegen  

nyelvi vizsgák 

 
 A sajátosságok megjelenése sok területen érzékelhető.  

 művészeti osztály – művészeti gála, ahol a tanulók bemutatkoznak kiállítással, 

előadással, néptánccal 

 angolos osztály – szabadidős programok: Halloween, karaoke, angol házi és 

nemzetközi nyelvvizsga 

 német nemzetiségi osztály – Schultüte átadása, Svábfeszten való részvétel, Márton 

napi lámpás felvonulás és előadás, német nyelvi húsvéti délután, DSD, Goethe és 

házi nyelvvizsgák 
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1.3.1 Nemzetközi nyelvvizsgák eredményei 

 

Angol 

 

7. évfolyamon 8 fő szerezte meg az A2-es nemzetközi nyelvvizsgát 

Több tanulónak a szóbeli rész 100%-ra sikerült. 

 

Német 

 

A1 26 fő      5. évfolyam 

A2 14 fő      6. évfolyam 

B1   3 fő (2 fő Goethe, 1 fő DSD I.)  7. évfolyam 

 

DSD I. nyelvvizsga: március 14-én bonyolítottuk le a vizsga írásbeli részét, április 14-én a 

szóbeli részt. A vizsgák előkészítése és a DSD I. nyelvvizsga internetes felületének kezelése 

nagyon pontos munkát igényel.  

2 fő egyáltalán nem szerzett minősítést, 6 fő szerzett A2-es szintről nemzetközi bizonyítványt, 

1 fő elérte a B1 szintet. 

Legnehezebben az olvasott szöveg értésével boldogultak diákjaink, de a szóbeli 

kommunikáció fejlesztése is kiemelt feladtaként jelölendő a jövő évi munkaterveben. 

 

1.3.2 Házi nyelvi vizsga  

 

Angol 

 

Az 5. évfolyamon csak szóbeli, míg a 7. évfolyamon írásbeli és szóbeli vizsgát kellett tenniük 

a tanulóknak.  

Sajnos idén már az 5. évfolyamon is akadtak olyanok, akik semmibe vették ezt a kihívást, bár 

a többségük lelkiismeretesen készült a megadott témákból. Összességében véve az 

élvártaknak megfeleltek. 

 

A következő százalékos eredmények születtek: 

5. a: 83,6%  

7. a: 48,3% 

7. c: 78% 

 

Német – 5. évfolyam 

 

 

Hallás Olvasás Írás Szóbeli Össz. 

leggyengébb 

eredmény: 10,5 8 8 13,5 66% 

      

legjobb 

eredmény: 18 12 12 18 100% 

50%-tól sikeres a nemzetközi nyelvvizsga. Már májusban látszott a házi nyelvi vizsga 

eredményeiből, hogy nagy valószínűséggel tanítványaink boldogulni fognak a nemzetközi 

nyelvvizsgával is. Ugyanakkor azt is látni lehet az eredményekből, hogy az olvasott szöveg 

értése megy a legnehezebben diákjainknak. Pozitív élményekkel és némi tapasztalattal vágtak 

neki a májusi vizsgának a Goethe Intézetben.   
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Német - 7. évfolyam 

A házi vizsgát a DSD I. mintájára állították össze a némettanárok. 

Az eredmények alapján vannak már most olyan tanulók, akiknek egy évvel a vizsga előtt 

sikerült a házi nyelvi vizsgán B1 szintet teljesíteni.  

 

Szövegér- 

tés  
Hallás 

 
Írás, 

fogalmazás  
Szóbeli 

 

13 54% 16 67% 12 50% 12 50% 

22 92% 19 79% 19 79% B1   

10 42% 13 54% 7 29% 7 29% 

18 75% 18 75% 12 50% 14 58% 

21 87.50% 22 92% 22 92% B1   

9 37.50% 20 83% 10 42% 13 54% 

19 79% 19 79% 18 75% 16 67% 

15 62.50% 19 79% 8 33% 10 42% 

12 50% 18 75% 11 46% 11 46% 

13 54% 15 62.50% 7 29% 0   

16 67% 20 83% 4 16% 7 29% 

19 79% 22 92% 22 92% B1   

14 58% 20 83% 7 29% 11 46% 

19 79% 22 92% 9 37.50% 8 33% 

 

1.4 Tanulmányi eredmények 

 
1.4.1 Magatartás, szorgalom         

 

 
2018-19. Átlageredmény  

Alsó tagozat  Felső tagozat 

magatartás 4,41 4,24 

szorgalom 4,32 3,80 

 

2017-18. Átlageredmény  

Alsó tagozat  Felső tagozat 

magatartás 4,38 4,20 

szorgalom 4,33 3,82 

 

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.  

Idén volt olyan osztályunk is alsó tagozaton, ahol pszichológusok (saját és a nevelési 

tanácsadóból), pedagógiai asszisztensek segítették a tanítók mindennapi munkáját. A 

folyamatos pedagógiai tanácskozások, a rendkívüli szülői értekezlet, személyes fogadóórák 

sem nagyon vezettek eredményhez. 
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1.4.2 Dicséretek, büntetések 

 

 Alsó tagozat Felső tagozat 

Dicséret  Büntetés  Dicséret  Büntetés  

szaktanári 790 db 107 db 1078 db 254 db 

osztályfőnöki 237 db 80 db 204 db 141 db 

intézményvezető-helyettesi 60 db  4 db 17 db 13 db 

intézményvezetői 95 db 4 db 124 db 10 db 

 
Az alsó tagozatot összehasonlítva a tavalyival, elmondható, hogy sokkal kevesebb a 

szaktanári és kevesebb az intézményvezetői dicséret is. Büntetések tekintetében idén jóval 

kevesebb a szaktanári, viszont több az intézményvezetői. Nagyon rég nem fordult elő, hogy 

elsős kisdiáknak igazgató intőt kellett beírni! Most ezt is megéltük. 

 Felsőben a szaktanári dicséret is és a büntetés is kevesebb, mint a tavalyi. Az 

intézményvezető-helyettesi dicséret sokkal kevesebb, a büntetés viszont jóval több. Az 

intézményvezetői dicséret ezen a tagozaton közel azonos, míg a büntetés sokkal több. 

 Ha ezeket az adatokat is hozzávesszük a magatartás, szorgalom értékeléshez, lehet, 

hogy túl sok szubjektivitást érvényesítettünk pozitív értelemben! 

 

1.4.3 Kitűnő tanulók 

   

  2017-18.      2018-19. 

1. évfolyam:    6 fő    1. évfolyam:    11fő  

 

 2. évfolyam:  17 fő   2. évfolyam:  10 fő 

 3. évfolyam:  16 fő   3. évfolyam:  18 fő 

 4. évfolyam:  17 fő   4. évfolyam:  13fő 

Alsó tagozat összesen: 56 fő   Alsó tagozat összesen: 52 fő 

  

 5. évfolyam:    6 fő   5. évfolyam:   11 fő 

6. évfolyam:    6 fő   6. évfolyam:    5 fő 

7. évfolyam:    6 fő   7. évfolyam:    6 fő 

8. évfolyam:    3 fő   8. évfolyam:    3 fő 

Felső tagozat összesen: 21 fő  Felső tagozat összesen: 25 fő 

 

Tavalyi év végi adat:    Idei év végi adat: 

 alsó tagozat: 14,73%  alsó tagozat: 14,68% 

 felső tagozat:   6,19%  felső tagozat:   7,08% 

 

A százalékos eredményt tekintve számottevő különbség nincs a tavalyihoz képest. Tartjuk azt 

a szintet, amit akkor elértünk, de ez nem örömteli, mert a 2017-18. tanévben csökkent a 

kitűnők száma az azt megelőző évhez képest.  

Felkerült felsőbe egy olyan osztály, ahol 8 diák elérte a kitűnő teljesítményt. Reméljük, hogy 

szorgalmukat megtartják a következő évfolyamokon is! Az 1. és 5. évfolyamon idén is – 

csakúgy, mint tavaly – ugyanannyi gyerek lett a legjobb tanuló. Örvendetes számunkra, hogy 

8. évfolyamon idén is van 3 olyan diákunk, akik joggal érdemelték meg a kitűnő 

bizonyítványt. 

 Intézményi szinten a tanulók 10,89%-a kitűnő. 
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1.4.4 Bukások alakulása 

 

 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% - 

 

 2018-19. 
Alsó tagozat Eltérés Felső tagozat Eltérés 

1-2 tárgyból bukott 1 fő % -1,8 15 fő 4,2% -1,4 

több tárgyból bukott 0 fő 0% -0,5 6 fő 1,6% +1,1 

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

 

Az összehasonlítás eredményeként alsóban egyértelmű minkét területen a csökkenés, felsőben 

nőtt az évismétlésre bukók száma 1,1%-kal, de csökkent a javítóvizsgára utaltaké 1,4%-kal. 

Intézményi szinten a diákok 3,39%-ának nem sikerült teljesítenie a tantervi 

követelményeket.  

 

1.4.5 Tantárgyi eredmények – alsó tagozat 

 

Osztályza-

tok 

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

Test. Rajz  Tech. Ének  Ném.  Írás Olv. Fog. Körny. Ang. M. ny. Mat. 

5 230 218 205 180 55 31 114 87 122 41 109 110 

4 44 59 70 85 36 27 134 83 105 41 105 108 

3 5 3 5 15 10 10 24 36 46 15 55 47 

2 0 0 0 0 1 0 8 6 7 7 11 13 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Átlag  4,92 4,77 4,72 4,60 4,40 4,31 4,22 4,18 4,16 4,06 4,05 4,04 

 

Apró eltérésekkel megegyezik a tavalyival. A matematikát nem tudjuk felhozni az utolsó 

helyről, és a nyelvtant sem. A következő évben nagy gondot kell fordítani a logikus 

gondolkodás fejlesztésére, hisz mind a kettőnél ez a terület kiemelkedő szereppel bír. 

 

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. R.  Tc. É. Ném. Fiz. 
M. 

ir. 

M. 

ny. 
Tört. Kém. 

Ter. 

ism. 
Ang.  Biol. Fö. Mat. 

5 260 260 235 136 153 71 53 86 79 88 53 36 69 17 22 53 

4 84 69 97 117 140 50 60 149 145 120 44 77 101 70 62 102 

3 1 14 15 51 41 23 30 78 86 86 35 52 62 50 43 95 

2 2 2 0 3 13 15 13 34 37 43 24 20 41 21 26 74 

1 0 0 0  0 1 4 1 0 2 3 3 4 0 7 14 

Átlag  4,73 4,68 4,64 4,27 4,26 4,11 3,91 3,82 3,76 3,73 3,72 3,69 3,68 3,49 3,42 3,31 

 

A tavalyi eredménnyel összehasonlítva az első helyek és a sereghajtók nagyjából 

megegyeznek. Jelentős változás a német tantárgynál érezhető, idén lecsúszott a 6. helyre a 

tavalyi harmadikkal szemben, viszont a fizika a 11.-ről felkúszott a 7.-re.   
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1.4.7 Hiányzások – igazolt, igazolatlan, megtett intézkedések 

 

 

2018-19. 

Alsó 

tagozat 

Felső 

tagozat 
Összes 

Összes mulasztott órák 

száma 
20.350 38.948 59.298 

Igazolt órák száma 20.249 30.399 50.648 

1 főre eső igazolt óra 57 87 72 

Igazolatlan órák száma 101 1.363 1464 

1 főre eső igazolatlan óra 0,3 3,9 2 

Nem mulasztott tanuló 10 fő 2 fő 12 fő 

 
 Alsó és felső tagozat között létszámban alig van eltérés. Ennek ellenére az látszik, 

hogy a felsősök sokkal többször voltak távol, mint kisiskolás társaik. Ők már önállóbbak, sok 

esetben maguk döntik el, hogy otthon maradnak, sőt az orvoshoz is gyakran egyedül mennek 

igazolást kérni. A kicsiknél fordított a helyzet. Gyakran még lázasan is beküldik őket, s ha 

rosszullétük fokozódik, megy a telefon a szülőnek. 

Felsőben a magas igazolatlan óra két gyermekhez köthető. Az egyik tanév elején külföldre 

távozott az édesanyjával. A befogadó iskolából nem kaptunk semmiféle jelzést, ezért nem 

írhattuk ki a diákot. A másik, szintén külföldre távozott, engedély nélkül magántanulósítva 

magát. Velük kapcsolatban jelzést tettünk minden olyan hatóságnak, akikre ez az ügy tartozik, 

de megoldást a mai napig nem kaptunk.  

 

1.5 Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma 
 

Lemorzsolódás oka 
Évfolyam Össz. 

5. 6. 7. 8.  

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

száma 
8 4 10 5 27 

Ebből lány 3 0 5 2 10 

Tanulmányi eredménye nem éri el a 

közepes szintet 
8 4 10 5 27 

1,1-et rontott 0 0 0 0 0 

Rossz magatartású 2 1 6 2 11 

Hanyag szorgalmú 8 4 8 5 25 

Évismétlésre kötelezett 1 0 3 0 4 

 

A felső tagozatosok 7.6%-a veszélyeztetett lemorzsolódással. A tavalyi tanévhez képest 

javulás tapasztalható. 

  



Hartyán Általános Iskola év végi beszámoló 2018-2019. tanév 
 

18 
 

1.6 Továbbtanulási mutatók 
 

8. évfolyamosok beiskolázási eredménye 

 

Osztály/ 

létszám 
Gimnázium 

Szakgimnázium 
(=régi 

szakközépiskola) 

Szakközépiskola 
(=régi szakiskola) 

Szakiskola 
(=régi 

speciális 

szakiskola) 

Nem 

tanul 

tovább 

8.a 22 fő 3 fő/ 14% 14 fő/64% 5 fő/22% 0 fő/0% 0 fő/ 0% 

8.c 20 fő 3 fő/ 15 % 15 fő/ 75 % 2 fő/ 10 % 0 fő/ 0% 0 fő/ 0% 

8.n 24 fő 6 fő/ 25 % 14 fő/ 58,3 % 3 fő/ 12,5 % 1 fő/ 4,2 % 0 fő/ 0 % 

 
Felvételt nyert 8.a 8.c 8.n 

1. helyre 16 fő/ 73% 17 fő/ 85 % 12 fő/ 50 % 

2. helyre 5 fő/ 22 % 2 fő/ 10% 6 fő/ 25 % 

3. helyre 1 fő/ 5% 0 fő/ 0 % 3 fő/ 12,5 % 

továbbiakra 0 fő/0 % 1 fő/ 5 % 3 fő/ 12,5 % 

 
 Nyolcadikos tanítványaink 18%-át vették fel gimnáziumba. Ez csekély szintű 

emelkedést mutat az előző évekhez képest, ami talán annak is köszönhető, hogy a középfokú 

oktatás átszervezésre került. Szakgimnáziumba a tanulók 65%-át vették fel, ez hasonlít az 

előző évek beiskolázási adatához. Összesen egy diákunk jelentkezett és nyert felvételt 

szakiskolába. Örvendetes tény, hogy idén sincs olyan tanítványunk, akit sehová nem vettek 

fel! 

 

Egy hatodikos és 4 negyedikes tanulót vettek fel kisgimnáziumba.  

 

1.7 SNI-s, BTM-es tanulók ellátása 
 

Az idei tanévben 30 SNI-s és 108 BTM-es tanítványunk volt. Az ő fejlesztésüket két 

saját és utazó gyógypedagógusok végezték. Egy tanítványunknak külső helyszínre kellett 

menni mozgásfejlesztésre. A BTM-esekkel fejlesztőpedagógusunk foglalkozott.  
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1.8 Tanórán kívüli tevékenységek  
  

 Kimozdulások 

 Alsó tagozat 

 

Oszt. Tanulást 

segítő/db  

Élményszerző/db Sport/db 
Össz. 

1.a 3 1  0 4 

1.b 4 0 2  6 

1.n 2 1 0 3 

2.a 6  2  1  9 

2.b 4  1  0 5 

2.n 5  2  0 7 

3.a 2  3  2  7 

3.b 3  1  2  6 

3.c 4 3  3  10 

3.n 3 2  3  8 

4.a 5 4  2  11 

4.b 4  2  2  8 

4.c 3 3  8  14 

4.d 2  4  2  8 

4.n 3  2  2  7 

Össz: 53 31 29 113 

 

Legkevesebb:    3 

Legtöbb:  14 

Felső tagozat 

 

Oszt. Tanulást 

segítő /db 

Élményszerző/db Sport/db 
Össz. 

5.a 3 3 2 8 

5.b 5 3 2 10 

5.c 9 5 3 17 

5.n 8 5 2 15 

6.a 3 2 2 7 

6.b 5 7 7 19 

6.c 8 4 3 15 

6.d 3 4 1 8 

6.n 3 3 2 8 

7.a 3 2 0 5 

7.b 3 3 0 6 

7.c 3 2 2 7 

7.n 5 6 0 11 

8.a 3 5 2 10 

8.c 1 3 0 4 

8.n. 1 0 1 2 

Össz: 66 57 29 152 

Mindösszesen 119 88 58 265 
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Legkevesebb:    2 

Legtöbb:  19 

 

Iskolánk 31 osztálya összesen 265 iskolán kívüli programon vett részt. Ha figyelembe vesszük 

az egész éves leterheltséget, a pedagógusok magas óraszámát, ez kiváló eredménynek számít. 

Bízom abban, hogy az iskolán kívüli, tanulást segítő programokon szerzett ismereteket be 

tudták építeni a pedagógusok a tananyagba! 

 

2. A pedagógiai munka ellenőrzése 
 

 A munkaközösség-vezetők és az intézmény vezetői vettek részt a pedagógiai munka 

ellenőrzésében, mely több területre terjedt ki: 

 tanórák, foglalkozások látogatása 

 olvasástechnika mérése 

 e- napló ellenőrzése, nyomon követése 

 

A látott órákkal kapcsolatban pozitív tapasztalataink vannak. Minden pedagógus 

törekszik a korszerű szemléltető eszközök használatára, és az új módszerek meghonosítására.  

A minősítésben részt vett munkatársaknál ez kiegészült a rég tanult ismeretanyag 

felelevenítésével, újak bevonásával. 

 

3. Tantárgyi mérések 
 

 Munkatervünkben a magyar és matematika tantárgy kapott kiemelt figyelmet. Az 

eredményekről a munkaközösség-vezetők számolnak be a mellékletben. 
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3.1 Kompetenciamérés eredményei, az eredményesség érdekében tett  

intézkedések  

 
3.1.1 A 2018. évi országos mérés összefoglaló eredményei 

 

 
 

A táblázatból látszik, hogy matematikából is és szövegértésből is jobban teljesítettek 

diákjaink az országos szintnél. A budapesti általános iskolák tekintetében mind a két 

évfolyamon és mért területeken szignifikáns eltérés nem mutatkozik. Ugyanez mondható el a 

budapesti nagy általános iskolák 8. évfolyamon a matematikára és mindkét évfolyamon a 

szövegértésre. 6. évfolyamon viszont 35 ponttal gyengébben teljesítettünk matematikából.  

 Amennyiben a tavaszi nevelési értekezletünkön megfogalmazottakat a következő év 

munkatervébe beillesztve megvalósítjuk, akkor az egyenes szájakból reményeink szerint több 

helyen lesz mosolygós. 

 

Szövegértés 
 

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 

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 
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kitöltik a diákok, és könnyebben elsiklanak az önálló véleményalkotást megkívánó feladatok 

felett.  

Szerintünk a kudarc legfőbb oka, hogy a nagy mennyiségű szöveg megfutamodásra készteti 

őket, főleg, ha úgy érzik, rövid idő áll rendelkezésre. A határidő nem feltétlenül hat 

serkentően a tanulókra. A szövegek témája nagyon befolyásolja a munkához való hozzáállást. 

A legnagyobb gond, hogy a teherbírásuk, kitartásuk nem megfelelő. A másik, hogy hiába ért 

mindent jól, ha nem képes kifejezni megfelelően a gondolatait.  

 

Feladataink a jobb eredményekért 

- Világos szakterminológia, szempontrendszer bevezetése 

- Olvasástechnikai, szövegértési, szókincsfejlesztő feladatok alkalmazása minden 

tanítási órán, minden osztályban 

- Fogalmazási készség fejlesztése a szóbeli számonkérések gyakoriságának 

megnövelésével 

- A szabadidőben való olvasásra biztatás, annak jutalmazása. Olvasmányok ajánlása. 

Otthoni rendszeres olvasás megkövetelése. Hangos olvasás az órákon. 

 

Matematika 

 
Az elmúlt évek során sok olyan változtatást végeztünk, melyektől az eredmények 

javulását várjuk. Ilyenek voltak: 

 a témazáró feladatsorokban megjelennek az adott témához kapcsolódó 

kompetenciafeladatok 

 tanórákba építve oldjuk meg a korábbi évek feladatait 

 a 2018/19-es tanévben már rendelkezésünkre állt mindkét évfolyamon 

kompetencia gyakorló füzet, ami óriási segítség munkánkhoz 

 minden év márciusában próbakompetenciamérést iratunk diákjainkkal, 

melynek kiértékelése sokat segít a fejlődésben 

További feladataink: 

 

Terv Célja Felelős 

Évfolyamonként 

nívócsoportok kialakítása 

matematikából 

A gyengébb tanulók 

felzárkóztatásának 

megkönnyítése, valamint 

tehetséggondozás  

vezetőség 

Harmadik osztálytól a közös 

szövegértelmezéseket 

fokozatosan váltsa fel az 

önálló értelmezés 

A feladatok szövegezésének 

könnyebb megértése a 

szaknyelv használatakor is 

minden tanító és szaktanár 

Szülők bevonása, 

tájékoztatása, motiválása 

Értsék meg a mérés célját, 

jelentőségét,  

ők is ösztönözzék 

gyermekeiket,  

a CSH kérdőívek nagyobb 

százalékú kitöltése 

vezetőség, osztályfőnökök 

A mérés lebonyolításakor 

órai munka jegyek adás a 

diákok hozzáállása, 

munkamorálja alapján 

Motiváltság erősítése felügyelő tanárok 
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Az eredmények 

nyilvánosságra hozásakor 

egy tanórán az informatika 

teremben megnézni, 

értelmezni az egyéni 

eredményeket a gyerekek 

kódjaival 

Legyen mindenkinek 

visszajelzés arról, hol tart az 

elvárható szinthez képest 

szaktanárok 

Kompetenciafejlesztő füzet 

– természettudomány 5-6. 

rendszeres használata 

természetismeret órákon 

Szöveges feladatok 

könnyebb megértésének 

fejlesztése 

szaktanárok 

SNI-s BTMN-es 

gyerekekkel az egyéni 

fejlesztés keretében is 

készülnének a 

kompetenciamérésre 

tanáraik 

felzárkóztatás segítése fejlesztőpedagógusok 

Adott feladathoz szöveg 

írása 

szövegalkotáson keresztül a 

szövegértés fejlesztés 

szaktanárok 

Szoros időkeretek betartás 

mind az órai munkák, mind 

a dolgozatok írásakor 

időbeosztás fejlesztése, 

munkatempó növelése 

szaktanárok 

 

3.1.2 Idegen nyelvi országos mérés eredményei a 2018-19. tanévben 

 

Német nyelv 

 
 Az osztályok százalékos eredményeit idézem, a részletes kifejtés a munkaközösség-

vezető beszámolójában található. 

 

6.b 61.0% 

6.d 79.8% 

6.n 85.8% 

8.n 62.3% 

 

 A négy csoport közül 3 nemzetiségi, heti 5+1 órában tanulják a németet. A 

leggyengébb teljesítményt a 6.b érte el, mentségükre, ők csak heti 3 órában tanulják az idegen 

nyelvet. 

Az azonban elgondolkodtató, hogy a 8.n teljesítménye miért ilyen alacsony! Azok a gyerekek, 

akik A1, A2, sőt B1 nyelvvizsgával rendelkeznek, nem tudom, hogy miért nem vették 

komolyabban az országos mérést! 
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Célkitűzések és megoldási stratégiák az eredmény növelése érdekében 

 

Célkitűzés Megoldási stratégia Feladatok felelősei 

Az olvasott szöveg értésének 

javítása 

 

 

 

-2. osztálytól bevezetésre kerül 

az írás és az olvasás német 

nyelven. 

-Életkoruknak megfelelő, 

autentikus szövegek 

kiválasztása. 

-Interaktív és produktív 

szövegfeldolgozás: 

szerepjátékok, szituációs 

játékok, gazdag szemléltetéssel. 

-Olvasott szöveg értésénél a   

feladat megoldási menetének 

tudatosítása: cím, kép 

megfigyelése, kulcsszavak 

megkeresése. 

-Globális  és szelektív olvasási 

technikák alkalmazása. 

-Játékos, logikus gondolkodást 

fejlesztő feladattípusok 

alkalmazása az olvasott 

szöveghez kapcsolódóan 

:rejtvény, szókeresés, találós 

kérdések, labirintus dialógusok, 

szövegkiegészítés, összekötős 

feladatok, Trimino, Domino, 

szókártyák, mondatkártyák-

puzzle, memória. 

szaktanárok 

 

Angol nyelv 

 
Osztály Csoport Olvasott szöveg 

értése 

Hallott szöveg 

értése 

6.a 
1. csoport 84,2% 97,6% 

2. csoport 81,8% 97,9% 

6.c 
1. csoport 67,4% 97,7% 

2. csoport 65,6% 91,9% 

6.d  86,2% 97,9% 

8.a 
1. csoport 62,5% 82,2% 

2. csoport 62,0% 80,5% 

8.c 
1. csoport 48,8% 82,5% 

2. csoport 61,0% 86,0% 

 
 A korábbi évek felmérései alapján a hallott szöveg értése tanulóinknak – valószínűleg 

korunk technikai és kommunikációs színvonalának köszönhetően – kevésbé okozott 

gondot, míg az írott szöveg értése inkább jelentett problémát nekik. Már az idén is 

próbáltunk ennek megfelelően kiemelt figyelmet fordítani az írott szöveg értésének 

gyakorlására, különös tekintettel az olyan feladatokra, ahol hosszabb összefüggő 

szöveg alapján kell kiegészíteni a hiányos mondatokat feleletválasztós (A, B, C 
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lehetőség) formában. Természetesen az egyszerű feliratokhoz, képekhez egy-egy cím, 

vagy egyszerű mondat, szöveg, illetve szabály társítását, tehát ismerős szavak, 

alapvető fordulatok felismerését tartalmazó – a kompetenciafelmérés feladatsorának 

részét képező – feladatokat is gyakoroltuk. Ugyancsak nagy figyelmet fordítottunk 

olyan feladatok gyakorlására, ahol kérdésekre kell megtalálni a hosszabb megfelelő 

választ, ráadásul a felhasználhatónál több lehetőségből választva.  

 Az idei év kompetenciamérésének eredményei alapján talán sikerült némi haladást 

elérni, mivel az osztályok, a csoportok, illetve a tanulók nagy többsége a megfelelési 

minimum fölött teljesített. Természetesen ez az eredmény az osztályok adottságaiból, 

képességeiből is fakad, bár az országos eredmények ezeket a különbségeket nem 

mutatják. 

 Az idei mérés eredményei a 6. évfolyamon összesítve 86, 88%; a nyolcadik 

évfolyamon: 72,75 %. Ez utóbbinál a 8. c osztály egyik csoportja teljesített nagyon 

gyengén az olvasott szöveg értésének minden feladatánál, míg a 8.a. osztályban ez az 

egyik csoport egy feladatánál volt tapasztalható. Ennek okát még elemeznünk kell.  

A 6. évfolyamon ugyancsak az olvasott szöveg értése jelentett gondot a 6. c osztály 

két csoportjánál a harmadik feladatánál, míg egy csoportjánál a második feladat 

eredménye is 60 % alatt maradt. 

 A jövőben is nagy figyelmet fogunk fordítani a fent említett feladattípusok 

gyakorlására, továbbra is hangsúlyozottan gyakorolva az olvasott szöveg értését, hogy 

minél jobb eredményt érjünk el.  

 

3.2 NETFIT mérés 

 
A 2017/2018-as tanév NETFIT eredményei 5. évfolyamtól 8. évfolyamig mind a kilenc 

mérési területen összehasonlítva az országos mérési eredményekkel. (Az idei még nem áll 

rendelkezésünkre!) 

 

Azon mérési területek, amelyekben jobban teljesítettünk: 

 

- testtömegindex 

- aerob fittség / kiemelkedően jobban teljesítettünk / 

- ütemezett hasizom 

- törzsemelés teszt / kiemelkedően jobban teljesítettünk / 

- ütemezett fekvőtámasz 

- kézi szorító erő 

- helyből távolugrás 

- hajlékonysági teszt 

 

Azon mérési területek, amelyekben gyengébben teljesítettünk: 

 

- testzsír százalék 

 

Következtetések és feladataink: 

 

Kilenc fittségi tesztből nyolcnál jobban teljesítettek tanulóink az országos átlagnál. Ebből két 

tesztnél nagy különbséggel voltunk jobbak. Az állóképességi tesztben 21%-kal, a törzsemelés 

tesztben 18%-kal.  
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Egyetlen tesztben, a testzsír százalékban teljesítettünk rosszabbul az országos átlagnál, ott is 

csak 1%-kal. Elmondható, hogy diákjaink fittsége, edzettsége, testi ereje az ország tanulóihoz 

képest jobb, ez nekünk pozitív visszajelzés. 

Az eredményekből az is látszik, hogy lány tanulóink fittebbek, szinte minden tesztben jobban 

teljesítettek a fiúknál. 

Fontos feladatunk továbbra is megtartani a jó eredményeket azon tesztekben, amelyekben jól 

teljesítettünk. 

 

Nekünk testnevelőknek azonban nem szabad teljesen elégedettnek lennünk, továbbra is 

vannak még fejlesztendő területek, ezek a következők: 

- testtömegindex, testzsír csökkentése 

- törzsemelés teszt eredményeinek javítása 

- hajlékonysági teszt eredményeinek javítása 

 

Ugyan a testtömegindex, törzsemelés teszt és hajlékonysági tesztben az országos szinthez 

képest jobban teljesítettünk, de az eredményeink még így is el vannak maradva a jónak 

mondhatótól. 

 

Testtömegindex, testzsír csökkentése:  

 

- rendszeres testmozgás, szabadidős sportok (kerékpározás, túrázás, kocogás, úszás) ajánlása 

tanulóinknak. Olyan mozgás, amely a pulzusszámot a zsírégető zónában (100 alatt) tartja 

. 

- javasolt elgondolkodni azon, hogy a lányok testzsírjának csökkentése érdekében olyan 

testedzési formákat alkalmazni a testnevelés órákon, amelyek nagyobb mértékben veszik 

figyelembe a lányok érdeklődését, motivációját. (tánc, aerobik, zsírégető torna) 

 

- az iskolai védőnővel közösen előadás megtartása azon tanulóink részére, akiknek súlybeli- 

és testzsír problémáik vannak. Felhívni a figyelmet arra, hogy az elhízásnak milyen 

egészségügyi következményei lehetnek, tanácsokat adnia helyes táplálkozással kapcsolatban, 

rendszeres testmozgásra buzdítani őket. Életmódváltásra motiválni őket. 

- egy verseny, kihívás meghirdetése azon tanulóink között, akik fejlesztésre vagy fokozott 

fejlesztésre szorulnak. Ha a következő mérési időszakban mind a testzsír, mind a 

testtömegindex területén egészségzónában teljesítenek vagy a fokozott fejlesztési zónából 

átkerül a fejlesztési zónába, akkor jutalomban részesül. 

 

Törzsemelés teszt: 

 

- a tanmenetbe beépített órákon kívül, hetente, minimum két alkalommal a testnevelés órába 

beépítve a gerinc- és a törzs stabilitását biztosító izmok erősítése és nyújtása a gerincvédelmi 

szempontok figyelembe vételével 

 

- negyedévente a fejlődés ellenőrzése a NETFIT gyakorlattal 

 

Hajlékonysági teszt: 

 

- a tanmenetbe beépített órákon kívül, minden tanítási órán a megdolgoztatott izomcsoportok 

nyújtása 

- a tanulókkal elsajátíttatni a főbb izomcsoportok nyújtó gyakorlatait, hogy képes legyen az 

önálló nyújtásra 
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- fiatal korban a leghajlékonyabbak a gyerekek, minél fiatalabb a tanuló, annál hajlékonyabb. 

Már alsó tagozatban be kell építeni a testnevelés óra kereteibe a rendszeres nyújtást. 

Fontos feladatunk még, hogy a szülők és a diákok körében kampányt indítsunk, annak 

érdekében, hogy regisztráljanak a NETFIT informatikai rendszerébe, s ezen keresztül 

tájékozódjanak, információt kapjanak saját illetve gyermekük fittségi állaptáról. 

 

 

3.3 Belső mérés eredményei 
 

 Lásd munkaközösség-vezetők beszámolói! 

 

4. Versenyeredmények 

 

Kerületi/db 
Budapesti/ 

helyezés/db 

Regionális/ 

helyezés/db 

Országos/ 

helyezés/db 

 1. 2. 3.    

sport 13 10 6 1  2 

tanulmányi 14 18 20 

8 

(2., 3., 4., 

5., 6., 9., 

13.) 

4 

(5., 9., 10.) 

 

össz.: 27 28 26 9 4 2 

 

 Minden iskola azokra az eredményekre büszke – joggal -, ami magasabb szintű, mint a 

kerületi.  

A 9 budapesti helyezésre joggal lehetünk büszkék, nem beszélve a regionálisról és az 

országosról!   
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5. Rendezvények, programok megvalósulása 
 

A rendezvény megnevezése Időpont 

Tanévnyitó ünnepély 2018. VIII. 31. 

Német nemzetiségi önkormányzat támogatásával – Schultüte 
2018. IX. 3. 

Tanévnyitó ünnepély a felső tagozatnak 

Újhartyán Svábfeszt 2018. IX. 8. 

Népmese napja  2018. IX. 28. 

Kutatók éjszakája 2018. IX. 28-29. 

Zenei világnap – iskolarádión keresztül 2018. X. 1. 

Október 6. ünnepély  2018. X. 5. 

Október 6-i koszorúzás az örmény nemzetiségi önkormányzattal 2018. X. 5. 1115 

Pályaorientációs nap 2018. X. 10. 

Kiállítással emlékezünk az 56-os forradalom 62. évfordulójáról 2018. X. 15-26. 

56-os emlékfutás – megemlékezés az októberi forradalomról 2018. X. 23. 

Kamaszklub 
2018. X. 26. 

Halloween – angolos osztályoknak 

Csendes Dani emléktorna (7-8. évfolyamos fiúk) 2018. XI. 7. 

Márton napi lámpás felvonulás 2018. XI. 9. 1700  

Gólyaavató 2018. XI. 16. 

Adventi megemlékezés (hetente) 2018. XI. 30. 

Mikulásnapi rendezvény 2018. XII. 6. 

Karácsonyi bazár 2018. XII. 11. 

Lucázás 
2018. XII. 15.  

Hartyán tortája 2018. 

Betlehemezés  2018. XII. 19. 

Karácsonyi hangverseny  2018. XII. 20. 

Magyar kultúra napja 2019. I. 23. 

Farsang  

Felsőben: közösen 

Alsóban: osztálykeretben 

 

2019. II. 8. 

2019. II. 22. 

Diktatúrák áldozatainak napja – megemlékezés osztályfőnöki óra 

keretében 
2019. II. 25. 

Kiszézés 2019. III. 5. 

Megemlékezés 1848. március 15-ről  

Alsó tagozat:  

Felső tagozat: kimozdulás 
2019. III. 12. 

Koszorúzás az Örmény Önkormányzattal 

DSD német nemzetközi nyelvvizsga - írásbeli 2019. III. 14. 

Nyílt nap leendő 1. osztályosoknak 2019. III. 23. 

Hartyán nap – Érzékenyítő program a Felelős Szülők Iskolája 

szervezésében 
2019. III. 28. 

Nyuszi kupa 1-4. évfolyam 2019. IV. 10-11. 

Magyar költészet napja  2019. IV. 11. 

Holokauszt áldozatainak napja – megemlékezés iskolarádión 

keresztül 
2019. IV. 12. 

Német nyelvi húsvéti délután 2019. IV. 16. 

Pólusfutás 2019. IV. 6. 
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A rendezvény megnevezése Időpont 

Hónap képe kiállítás 2019. IV. 22. 

Földnapi kerületi műsor 2019. IV. 29. 

Művészeti kiállítás és gála 2019. V.13. 

Nemzeti Összetartozás Napja – iskolarádió 2019. VI. 3. 

Mozaik Múzeumtúra – projektnap a felső tagozatosoknak 2019. VI. 4. 

Ballagás 1500 2019. VI. 14. 

Hartyán Aranykönyv díjátadás (1500) 

2019. VI. 21. Tanévzáró ünnepély alsónak (1600) 

Tanévzáró ünnepély felsősöknek (1700)  

Év végi beszámoló, iskolai pedagógusnap  2019. VI. 28.  

Obervellach – német nyelvi tábor 2019. VII. 14-19. 

 

5.1 Nyári táborok, erdei iskola 

 

 Az idei tanévben is sok osztály vehetett részt a pedagógusok jóvoltából erdei iskola 

táborban. Összesen 13 osztályunk volt az ország valamelyik pontján. Nyolcan a Bernecebaráti 

tábor vadregényes vidékén túráztak, ismerkedtek a környék nevezetességeivel, de eljutottak 

tanítványaink Nőtincsre, Péliföldszentkeresztre, Fonyódligetre, Vértesboglárra és Sástóra. 

 Nyáron a Balatonnál üdülhetnek a táborozásra jelentkező diákok, mások az ausztriai 

Obervellachban mélyítik el német nyelvtudásukat, és vannak olyanok is, akik túratáborban 

vesznek majd részt Szilvásváradon.  

 

6. Környezetvédelmi tevékenység 
 

 Idén – külső okok miatt – nem tudtuk megrendezni a hagyományos környezetvédelmi 

vetélkedőt a kerület diákjainak, így sajátjaink sem mélyültek el a különböző tájegységek 

környezeti tudnivalóban. Ennek ellenére tanítványaink sokat tettek környezetük megóvásáért, 

szépítéséért. 

 Kertészkedtek, szemetet szedtek, gyomláltak. 

 

7. Tanulóbalesetek, megtett prevenciós intézkedések 

 
 Tanév elején minden tantárgyból megtörténik a balesetvédelmi oktatás. Itt elmondják 

a pedagógusok a gyerekeknek, hogy mire kell vigyázniuk annak érdekében, hogy ne történjen 

baleset. Ennek ellenére mindig van néhány baleset, de ez szinte törvényszerű ekkora 

tanulólétszám esetén. 

 Az idei tanévben összesen 8 tanulóbalesetet regisztráltunk.  

Ezek: ujj-, lábszár-, csukló-, orrcsont és könyöktörések voltak. 

 Többnyire a szabadidős tevékenység idején, illetve a tornateremben történtek a 

balesetek.  

 Két pedagógus szenvedett munkahelyi balesetet, az egyiknek a karja törött, a 

másiknak a térde sérült. Mindketten vétlenek voltak, a balesetet nem lehetett elkerülni. 

  



Hartyán Általános Iskola év végi beszámoló 2018-2019. tanév 
 

30 
 

8. Gyermekvédelmi tevékenység  
 

 Alsó tagozat Felső tagozat 

Összes intézkedés száma 25 fő 51 fő 

ebből  

 felszólítás iskolába járásra 

 

7 fő   

 

17 fő  

 feljelentés 1 fő  11 fő  

 egyéb (jelzés a Fiókának) 17 fő  23 fő 

Nevelési tanácsadóba küldött tanulók száma 35 fő 24 fő 

ebből 

     - szakvéleményt kaptunk 

 

26 fő 

 

22 fő 

BTM-es tanulók száma 47 fő 61 fő 

SNI-s tanulók száma  14 fő 16 fő 

ebből: 

 2-nek számító tanuló 

 3-nak számító tanuló 

 

12 fő 

2 fő 

 

11 fő 

5 fő 

Fejlesztésben részesülő tanulók száma összesen 61 fő 77 fő 

ebből: 

 saját fejlesztő pedagógus látja el (BTM) 

 saját gyógypedagógus látja el (SNI) 

 saját pszichológus látja el (SNI) 

 utazó gyógypedagógus látja el 

 

47 fő 

11 fő 

4 fő 

2 fő 

 

61 fő 

8 fő 

3 fő 

8 fő 

 

III. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATRENDSZERE 
 

1. Szülőkkel való kapcsolattartás 
 

 A szülőkkel a következő fórumokon tartjuk a kapcsolatot: 

 szülői értekezlet 

 fogadóóra 

 tájékoztató füzet (ellenőrző) 

 telefon 

 e-mail 

 Facebook 

 Messenger  

 

A leghatékonyabbnak az 2 elsőt tartjuk, tartanánk, amikor is szóban meg lehet(ne) 

beszélni a megoldandó feladatokat, problémákat, tájékoztatni lehet a szülőket az elért 

eredményekről, sikerekről, a gyermek fejlődéséről. De tudjuk, hogy a szülői értekezletek 

látogatottsága már alsó tagozaton is egyre kisebb, nem beszélve a felsőről! Azt is ismerjük, 

hogy azoknak a gyermekeknek a szülője nem tud, vagy nem akar részt venni ezeken a 

megbeszéléseken, akiknél nagyon fontos lenne. A fogadóórák látogatottsága – mint már 

korábban említettem -, tantárgyfüggő. A központi fogadóórák szervezését a jövőben át 

kellene alakítanunk, mert van olyan szülő, aki este 8 órára kerül be a tanárhoz.  

A saját telefonszám magadását nem tartom célravezetőnek, mert van olyan szülő, aki 

este 9 órakor kérdezi meg a pedagógust, hogy mi volt a házi feladat. Akadt olyan anya is, akit 

az osztályfőnök hívott, mert a gyermekkel kapcsolatos fontos dologról szeretett volna vele 

beszélni, de azt mondta, hogy hívja vissza később, mert most főz, nem ér rá vele tárgyalni! 
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Hová tartunk? Azt is sérelmezik a szülők, hogy a 22 óra után küldött Messenger üzenetre 

miért nem reagált a pedagógus. És sorolhatnám még a technikai vívmányok „előnyeit". 

Az iskolai SZMK értekezlet látogatottsága – éves szinten – megfelelő. Az utolsón új 

elnököt választottak a szülők, mert a korábbi lemondott.  

 

IV. PÁLYÁZATOK 
 

 Intézményünk részt vesz a tankerület által megnyert VEKOP-os pályázatban. Jelen 

pillanatban még csak a továbbképzések teljesítése zajlik. Betekintést nyerhettek 

munkatársaink a robotokkal tartott tanórák, foglalkozások rejtelmeibe. Már várjuk nagyon 

azokat az eszközöket, amelyekkel mi magunk is megvalósíthatjuk az ilyen jellegű órákat!  
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Melléklet 
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Munkaközösségek beszámolói 
 

1-2. évfolyam 

2018/2019. 
 

1. Pedagógus létszámhiány 

 

Szerencsés helyzetben tudhatjuk magunkat, hiszen azon kevés munkaközösség közé 

tartozhatunk, ahol nem küzdünk pedagógus hiánnyal. Az iskola vezetése felismerte, hogy 

ezeken az évfolyamokon nagyon fontos az állandóság, a biztonság a tanulók, a szülők és a 

pedagógusok számára is. Törekedtek a hosszú ideje sikeresen együttműködő tanító párok 

megtartására, illetve újak kialakítására. 

A munkaközösség több tagja is besegített a pedagógus hiánnyal rendelkező szakmai 

csoportoknak a fellépő nehézségek megoldásában. 

 

2.  Pedagógiai munka értékelése, kiemelten a tanulók neveltségi szintjének 

emelkedésére irányuló feladatok megvalósítására 
" A nevelés nem más, mint szeretet és példaadás." (Pestalozzi)  

 

 Az első évfolyamon elsődleges feladatunk a közösségépítés volt. A közösségfejlesztő 

játékok, a beszélgető körök létrehozása, a Gólyaavató műsorra készülődés és a felelősi 

rendszer kialakítása minden tanulócsoportban hozzájárultak ennek sikeréhez. Egymást 

segítő, toleráns közösségekké formálódtak egy osztály kivételével. Bár náluk is javult 

a helyzet, azonban még mindig rengeteg konfliktus adódik a gyerekek között, melyet 

gyakran agresszívan oldanak meg. 

 A tanév első felében lépésről-lépésre ismertettük meg tanítványainkkal az intézmény 

házirendjét és megalkottuk az osztályok saját szabályrendszerét is. További feladatunk 

a szabályok következetes betartatása volt. Az 1.a és 1.n osztályokban tanuló gyerekek 

magatartása jó, ahol szükség volt rá, esetmegbeszélést tartottak a szülők és az 

iskolapszichológus bevonásával. 

Az 1.b esetében fordított a helyzet. Néhány tanuló magatartása jó, de többségük 

magaviseletével rengeteg a probléma. Kezdetben előfordult a feladat elvégzésének 

megtagadása, saját füzeteik, tankönyveik széttépése, trágár szavak ordítozása, padjuk 

felborítása, tiltakozásként a tanulás ellen, frissen festett fal összerugdosása, 

szándékosan dühből, székdobálással társai testi épségének veszélyeztetése, tanítónő 

megmarása, engedély nélküli távozás a tanteremből, az udvarról, az ebédlőből. A 

tanítók már a tanév első heteiben megkezdték a szülőkkel a beszélgetéseket személyes 

konzultációk keretében. Ebből az év folyamán számtalan volt! Az első néhány hét 

után azonban világossá vált, hogy sokkal nagyobb az osztállyal a viselkedésből adódó 

probléma, így októberben rendkívüli szülői értekezletet tartottak, melyen a vezetőség 

két tagján és az osztályban tanító pedagógusokon kívül az iskolapszichológus és a 

Pedagógiai Szakszolgálat egyik munkatársa is jelen volt. Kérték a szülők 

közreműködését, segítségét a felmerülő nehézségek orvoslásában. Az osztályban 

minden munkatárs törekszik a szabályok következetes betartatására az egységes 

szabályrendszer szerint. Folyamatosan azon dolgoznak, hogy kivédjék a 

balesetveszélyes helyzeteket, elsimítsák a vitákat. Jutalmazzák a jó viselkedést dicsérő 

szóval, egy-egy különleges megbízatással. Az iskolavezetés úgy próbál segíteni, hogy 

az iskolában egyedülálló módon a tanítási órákon pedagógiai asszisztensek segítik a 

tanítók munkáját. Továbbá akár maguk is félreteszik igazgatói teendőiket, és segítenek 
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a nehéz helyzetek megoldásában. Beszélgetnek a kisgyerekkel a problémáról, 

megragasztják összetépett tankönyveiket, megpróbálják a feladatok elvégzésére 

rábírni őket, tanulnak velük. Az iskolában szintén egyedülálló módon, rendszeresen, 

heti 1,5 órában az egész osztály 2 pszichológus által vezetett csoportfoglalkozásokon 

vehet részt. 

Hangsúlyozzuk, hogy csak az visz sikerre, ha a szülő, a tanító és a gyerek egyet akar. 

A szülőkkel legalább annyira nehéz, mint a gyerekekkel. A tanév eleje óta nem sokat 

javult a helyzet, de látható kicsi előre mozdulás. A tanítók megismerték a gyerekeket, 

ők is beleszoktak valamelyest az iskolás életbe. A gondok ellenére megszerették őket.  

 Törekedtünk a kulturált étkezési szokások kialakítására, az alapvető illemszabályok 

ismertetésére, betartatására. 

 Fontosnak tartottuk a közösségi terek tisztaságának és állagának megóvását, a mosdók 

rendeltetésszerű használatára rendszeresen hívtuk fel figyelmüket.  

 Második évfolyamon a legtöbb tanulónak jó, illetve példás a magatartása. Betartják az 

iskolai élet szabályait, a házirendnek megfelelően viselkednek. Konfliktusaikat már 

csak elenyésző esetben oldják meg agresszióval. A tanórán kívüli foglalkozásokon, az 

utazások során folyamatos megerősítést kapunk, hogy nevelési feladatainkat jól 

végezzük, gyakran illetik tanítványainkat dicsérő, elismerő szavakkal. 

 Mindhárom osztályban jó úton halad a közösségalakítás, a tanulók mindegyike képes 

bekapcsolódni közösségi életünkbe, képesek együttműködni egymással. Folyamatosan 

fejlesztjük az együttérzés, segítőkészség, tisztelet, tisztesség, türelem, megértés, 

elfogadás, toleráns viselkedés készségét a következő tevékenységeken keresztül: 

kulturális rendezvények rendszeres látogatása iskolán belül és kívül, tanulmányi 

kirándulások, erdei iskola, sportnapokon való részvétel, iskolai rendezvények, 

osztálykereten belüli rendezvények.  

 Fontos feladatnak tartjuk az osztályközösségek egyéni arculatának, hagyományainak 

kialakítását. Ezt elősegíti, hogy az iskolában támogató környezetet biztosítunk a 

tanulók számára a tanterem esztétikus berendezésével. Rendszeresen együtt szépítjük, 

dekoráljuk, tisztítjuk, ápoljuk, gondozzuk a közvetlen környezetünkben lévő 

tárgyakat, élőlényeket.                                                   

Hagyományaink közé tartozik a születésnapok vidám megünneplése, az adventi 

várakozást izgalmasabbá tevő ajándékozás, a meghitt karácsonyi megemlékezés 

esetenként szülők meghívásával, a farsangi mulatság, április 1-jén a fordított órák 

megtartása, a megható anyák napi ünnepség, az erdei táborozás.  

 

3. Év végi dolgozatok értékelése  
 

Az első évfolyamon olvasás-szövegértésből, írásból és matematikából mértük tanítványainkat. 

Mindenki az általunk összeállított egységesített felméréseket íratta május utolsó hetében.   
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Szaktárgyi összesítések, elemzések az év végi dolgozatok tükrében: 

Matematika: 

 

 

Az 1. a osztály átlaga 86%.  

Legjobb teljesítmény: 100 %  

Legrosszabb teljesítmény: 40 %  

Legjobban a nyitott mondatokat oldották meg a tanulók, ami 96% lett. 

90% fölötti eredménye lett a számszomszédok megállapítására, a relációk felismerésére és a 

számok helyére a számegyenesen irányuló feladatoknak. Legkevésbé az egy képről négy 

művelet írása sikerült. Ennek oka az lehetett, hogy a képen nem volt egyértelmű a rajz 

elhelyezése, így a gyerekek túlbonyolították. Mindenképp a tárgyak felosztása szerint akartak 

3 tagú műveletet írni. Emiatt ez 60%-os lett.  

 

Az 1.b osztály átlaga 64 %. 

 

A tanulócsoport tanév végi felmérése matematikából ugyanolyan vegyes képet mutat, mint 

amilyen az egész tanévük volt. Közöttük a 99%-os felmérés éppúgy megtalálható, mint a 7%-

os. Hatalmas különbségek vannak a gyerekek matematikai képességei között. 

A legjobban sikerült feladattípusok közé tartozik a számszomszédok keresése (osztály 

átlag: 84%), és a műveletvégzések (osztályátlag: 79%). A műveletvégzés mindennek az 

alapja, ezért fontos, hogy ezt jól megértsék és alkalmazzák! 

Leggyengébben sikerült az összetett szöveges feladat 2. részének megoldása (osztályátlag: 

33%), és a képhez tartozó 4 művelet írása (osztályátlag: 35 %). 

A gyenge eredmény okaként a matematikát tanító a tanulóknál fellelhető nagyarányú tanulási 

képesség zavart jelölte meg. 

9 gyereknek van/lett szakértői véleménye az osztályból, 3 fő SNI-s gyerek mellett 6 fő BTM-

s. A 10. gyerek papírja november óta nem érkezett vissza. A Pedagógiai Szakszolgálat 

továbbküldte az Izabella utcába. Ez kirívóan sok egy 26 fős általános iskolai osztályban. 

Nyilván a gyenge eredményeknek ez is az egyik oka. 

A szakértői véleményekre több esetben is sokat kellett várni. Az egyiket május végén kapta 

meg a pedagógus. Az előírt fejlesztés ebben a tanévben már nem hoz eredményt. 

 

Az 1.n osztály átlaga 92% lett. 
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Legjobb teljesítmény: 100 %  

Legrosszabb teljesítmény: 66 %  

Tanítójuk elégedett a tanulók teljesítményével.  

Legjobban sikerült feladatnak bizonyult a számszomszédok lejegyzése (100%). A folyamatos 

gyakorlás eredményre vezetett, hiszen a számkör bővítés során mindig sor került erre a 

feladattípusra. 

Az összetett szöveges feladat első felének megoldása is jól sikerült (98%). A feladat 

algoritmusát mindannyian betartották.  

A feladat második része már gyengébben sikerült (90%). Két tanuló pontosan jegyezte le az 

adatokat, azonban a feladat első felének számaival dolgozott.  

A négyesével növekvő számsor fejben számolása is okozhatott nehézséget. Ennek gyakorlása, 

rögzítése a szorzás értelmezésénél második osztályban elő fog kerülni. 

A számok tulajdonságainak lejegyzésében nehéznek bizonyult a számjegyek összegének 

megállapítása. Erre év közben nem fektetett elég hangsúlyt a tanító, a következő évben jobban 

figyel majd ennek tudatosítására, alkalmazására. 

Az eredmények javítása érdekében az összetett gondolkodás fejlesztésében a Sakkpalota 

módszer jól alkalmazható. Figyelem fejlesztése, memória fejlesztése, síkbeli és térbeli 

tájékozódás fejlesztése, szókincs fejlesztése mind fontos feladat. 

Fontosnak tartjuk, hogy az egyéni képességek tükrében rendszeresen megjelenjen a 

tanórákon a gyerekek tempójához, képességeihez mérten a differenciált feladatadás. 
 

Olvasás- szövegértés: 

 

 

Az 1.a osztály átlaga 92% lett. 

Legjobb teljesítmény: 100 %  

Legrosszabb teljesítmény: 71 %  

Az év végi felmérésből kiderül, hogy a tanulók elsajátították a betűket. Képesek rövid 

szövegek elolvasására. 

A válogató olvasás feladat sikerült a leggyengébben (86%) annak ellenére, hogy gyakran 

előfordult a tanórákon ez a feladattípus. 

A hibák nagy részét a figyelmetlenség és a feladat utasításának félreértése okozta. 
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Az 1.b osztály átlaga 86% lett. 

Legjobb teljesítmény: 100 %  

Legrosszabb teljesítmény: 23 %  

Legjobban a hangdifferenciálás feladat sikerült (93%). A Meixner program különösen nagy 

hangsúlyt fektet a hangok differenciálására.  

Leggyengébb eredményt a válogató olvasásban érték el (68%). Tanítójuk szerint a probléma 

oka, hogy több tanuló gyengén olvas és nem képes rövid szövegek elolvasására, 

értelmezésére. 

 

Az 1.n osztály átlaga 95% lett. 

Legjobb teljesítmény: 100 %  

Legrosszabb teljesítmény: 83 %  

Az elért eredményben tükröződik, hogy a gyerekek elsajátították a betűket, önállóan és 

párokban sokszor végeztek rajzos, színezős szövegértési feladatot.  

Gyengébben sikerült a szavakban hiányzó szótagok kiegészítése nagy nyomtatott betűkkel. 

Több kisgyerek helyesen oldotta meg a feladatot, de nem a megfelelő betűformát alkalmazta, 

így megoldását nem lehetett elfogadni. 

A válogató olvasás 85% lett. Ezzel az eredménnyel sem elégedett a pedagógus, hiszen 

gyakran képezte részét a tanóráknak ez a feladattípus.  

Feladatunk a következő tanévben a hangos olvasás gyakoroltatása változatos olvasási 

stratégiák alkalmazásával. 

 

Írás-helyesírás: 

 

Az 1.a osztály átlaga  85% lett. 

Legjobb teljesítmény: 99 %  

Legrosszabb teljesítmény: 53 %  

Legjobban sikerült feladat (93%) a szavakra bontás és másolás. 

Leggyengébben sikerült feladat a mondat szavakra tagolása és másolása (74%). 
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Gyengén sikerült a nyomtatott betűről írottra másolás (82%).  A nagy betűk helyett sok 

helyen kicsit írtak a tanulók. Nyomatékosabban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy 

figyeljenek a változásra az adott feladaton belül!   

 

Az 1.b osztály átlaga 68% lett. 

Legjobb teljesítmény: 100 %  

Legrosszabb teljesítmények: 0 % ,10%, 11% 

Ebben a tanulócsoportban a kis- és nagybetűk írása és a szavakra tagolás és szavak másolása 

sikerült a legjobban (79%). 

Ezeket a feladatokat év vége felé nagyon sokat gyakorolták a tanórákon. 

Leggyengébben a j-ly pótlása, illetve a tagolatlan mondat szavakra bontása és másolása 

sikerült (58%).  

A tanév végére ismerték meg az összes írott betűt, kevés idő maradt a helyesírás fejlesztésére. 

 

Az 1.n osztály átlaga 86% lett. 

Legjobb teljesítmény: 100 %  

Legrosszabb teljesítménye: 65% 

 

Az osztály teljesítménye jónak mondható, de tanítójuk nem elégedett vele. A tanév nagy 

részét a betűtanítás fedte le, sajnos a helyesírás fejlesztésére nem sok idő maradt a tanórákon. 

Jól sikerült a szavakra tagolás, állatnevek másolása. Ebben tükröződik, hogy a gyerekek sok 

ilyen típusú feladatot oldottak meg. Kezdetekben a papírcsíkokat a szavak határánál elvágták, 

utána következett a másolás, később már csak ceruzával jelölték a szóhatárokat. 13 

kisgyereknek nem okozott gondot a mondat tagolása, másolása. Ők ebben a feladatban 

hibátlanul dolgoztak.  

Leggyengébben sikerült a j-ly használata akár szókiegészítésben, akár tollbamondás során. 

Ezt bizony nem lehet eleget gyakorolni! Tollbamondáskor típushiba a magán- és 

mássalhangzók időtartamának jelölése és a betűkihagyás.  

 

Az írott nagybetűk alakításának, kapcsolásának elmélyítését és a helyesírás fejlesztését 

tartjuk további feladatunknak. 
 

Második évfolyamon matematikából, olvasás-szövegértésből és magyar nyelvből mértük év 

végén tanítványainkat. A felmérések a második osztályos tananyagra épültek. A méréseket 

május utolsó hetében végeztük az egységesített felmérőlapok segítségével.  

 

Szaktárgyi összesítések, elemzések az év végi dolgozatok tükrében: 

Matematika: 
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A 2.a osztály átlaga 87% lett. 

Legjobb teljesítmény: 100 %  

Legrosszabb teljesítmény: 69 %  

A legjobban sikerült feladatok a számok valódi értékének megállapítása, a szorzás-osztás 

műveletek, az oszthatóság felismerése. A második félévben a szorzás, bennfoglalás, részekre 

osztás témakör kap hangsúlyt a matematika órákon, ezért természetes, hogy ezekben a 

feladatokban teljesítettek a legsikeresebben a tanulók.  

Leggyengébb a műveleti sorrendre irányuló feladat lett. A hibát ejtő tanulók nagy része az 

összeadás és kivonás műveletében számolt pontatlanul. Az előző tanév eredményeiből adódó 

feladatunk volt a műveletek folyamatos gyakorlása, amit rendszeresen gyakoroltunk is a 

tanítási órákon. Ennek ellenére még mindig több tanuló végzi hibásan a számításokat. 

A Sakkpalota programnak köszönhetően a logikus gondolkodásra épülő feladatokat jól 

oldották meg a gyerekek. 

 

A 2.b osztály átlaga 93% lett. 

Legjobb teljesítmény: 100 %  

Legrosszabb teljesítmény: 77 %  

Az eredménnyel elégedett a matematikát tanító pedagógus. Elégedett is lehet, hiszen a 

feladatok nagy többségét 90 % fölött oldották meg az osztály tanulói. Igazán figyelemre méltó 

eredményt értek el a közös munka során.  

A szabályjáték lett a legkevésbé sikeres feladat, ahol a szabály felismerésében és a táblázat 

kitöltésében hibáztak a gyerekek. 

 

A 2.n  osztály átlaga 89% lett. 

Legjobb teljesítmény: 97 %  

Legrosszabb teljesítmény: 72 %  

Az eredménnyel összességében elégedett az osztályt tanító pedagógus. Sikerült a tavaly év 

végi felmérő írásakor elkövetett hibákat kiküszöbölnie. ( A hét elején írták a felmérőt, a 

nehézségeket okozó feladattípusokat gyakorolták. )     

Amivel elégedett: 

 Számok helyi érték szerinti bontása ( 99 % ) 
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 A szorzó- és bennfoglaló táblák ( 97,8 % ), oszthatóság ( 100 % ) 

 Nyitott mondatok ( 100 % ) 

A leggyengébben sikerült feladattípus a maradékos osztás. Magyarázata egyértelmű: a 

legkevésbé begyakorolt művelet. Leginkább kirakással szereztek tapasztalatokat a maradékos 

osztásról, tárgyakat, rajzokat csoportosítottak, megfigyelték a maradékokat. A felmérőben 

rajz nélkül szerepelt a művelet, ez 7 főnek okozott nehézséget. A sok gyakorlás javít az 

eredményességen.  

Összességében a második évfolyam matematika eredményével minden kolléga elégedett 

volt. Örvendetes, hogy a logikus gondolkodásra épülő feladatokban (nyitott mondatok és 

szöveges feladatok) jól teljesítettek tanítványaink. A szabályjátékban inkább a szabály 

felírása okozott nehézséget, amelyhez az elvont gondolkodás elengedhetetlen. A tanulók 

többsége megalapozott tudással lép át a harmadik osztályba. 

Feladataink a következő tanévben az elvont gondolkodás, a figyelem és az önellenőrzés 

képességének fejlesztése. Továbbá a műveletek folyamatos gyakorlása. 

 

Olvasás- szövegértés: 

Az év végi felmérésben mese feldolgozása volt a feladat. Az első félévben gyakran 

találkoztak a gyerekek ezzel a szövegtípussal. 

 

A 2.a  osztály átlaga 79% lett. 

Legjobb teljesítmény: 98 %  

Legrosszabb teljesítmény: 42 %  

Az eredmények nem adnak okot az elégedettségre. A szereplők tulajdonságainak felismerése, 

amely az év eleji felmérésben a leggyengébben sikerült feladattípus volt, most már nem 

okozott nehézséget. Köszönhető a tanórákon zajló tudatos szókincsbővítésnek és a 

rendszeresen megjelenő szereplők tulajdonságaira irányuló változatos feladatoknak. 

Leggyengébben az ok-okozati összefüggések meglátásában teljesítettek a tanulók (29%). Az 

okozta a problémát, hogy a gyerekek által választott megoldások között csak árnyalatnyi 

különbség volt, amelyet nem vettek észre, illetve nem értettek meg. 
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A válogató olvasás feladatban nem figyeltek az utasításra és csak egy részét húzták alá a 

mondatnak. Hiába volt jó a kérdésre megtalált válasz, mivel nem az egész mondatot húzták 

alá, nem volt elfogadható a megoldás! 

 

A 2.b osztály átlaga 93% lett. 

Legjobb teljesítmény: 100 %  

Legrosszabb teljesítmény: 73 %  

A magyar irodalmat tanító kolléga elégedett tanítványai eredményével. Az osztályban 2 SNI-s 

és 3 BTM-es tanuló van, illetve 3-4 fő olvasási nehézséggel küzd, így nagyon sok munka 

eredménye az elért teljesítmény. 

A tanulók eredménye 90% fölött volt a legtöbb feladatban. Legjobban a szereplők 

tulajdonságainak válogatása sikerült. 

Legtöbben az ok-okozati összefüggések keresésében tévesztettek. Ezt a feladatot a tanulók 74 

%-a oldotta meg jól. 

 

A 2.n  osztály átlaga 83% lett. 

Legjobb teljesítmény: 100 %  

Legrosszabb teljesítmény: 69 %  

A szereplők tulajdonságainak válogatása sikerült a legjobban.  

Leggyengébben az ok-okozati összefüggések megtalálásában teljesítettek a tanulók ( 33%). A 

szerencsés szó pontos jelentésével nem voltak tisztában a gyerekek. 

Összegezve az eredményeket látható, hogy az év elején nehézséget okozó feladatot 

mindhárom osztályban a legjobban teljesítették a tanulók. Köszönhető a folyamatos és 

változatos gyakorlásnak, a tudatos szókincsbővítésnek. Az ok- okozati összefüggések 

meglátása a legtöbb gyereknek nehézséget okozott.  

Fontos feladatunk továbbra is a szövegértés fejlesztése különböző szövegtípusokon. Az 

ok-okozati összefüggések keresésére irányuló feladattípusok komplex gyakorlása. A 

válogató olvasás rendszeres beiktatása a szöveg feldolgozásának folyamatába. 

 

Magyar nyelv: 
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A 2.a  osztály átlaga 88% lett. 

Legjobb teljesítmény: 98 %  

Legrosszabb teljesítmény: 70 %  

A tanulók teljesítménye elégedettségre ad okot, hiszen az osztályban több gyerek nem magyar 

anyanyelvű. Sikeresnek ítélhető meg, hogy a négy gyerek közül háromnak 96% fölötti 

eredménye lett. 

A mondatfajták felismerésében teljesítettek a legjobban, ami nem meglepő, hiszen ez a 

legfrissebb ismeret. 

Leggyengébben a kiejtéstől eltérő helyesírású szavakkal kapcsolatos feladat sikerült. Többen 

félreértették a feladat utasítását és értelmes szavakat alkottak a kiejtéstől eltérő helyesírásúak 

helyett. 

A másolást minden tanuló hibátlanul, vagy kevés hibával írta. 

A tollbamondás utáni írás rendszeresen részét képezi a tanóráknak. A szavak és a szöveg 

írását azonos százalékkal teljesítették a gyerekek. 

 

A 2.b osztály átlaga 93% lett. 

Legjobb teljesítmény: 99 %  

Legrosszabb teljesítmény: 78 %  

A feladatok többségét 95% fölött teljesítették a tanulók, ezzel a teljesítménnyel elégedett az 

osztály tanítója. A tanulóknak sikerült kiválóan elsajátítaniuk a második évfolyam 

ismeretanyagát. 

A kiejtéstől eltérő helyesírású szavak írásában tévesztettek legtöbben. 

A másolást többnyire hibátlanul írták. 

A tollbamondást hibátlanul, vagy kevés hibával írták a tanulók a szavak és a szöveg szintjén 

is. 

 

A 2.n osztály átlaga 91% lett. 

Legjobb teljesítmény: 100 %  

Legrosszabb teljesítmény: 73 %  

Legsikeresebben a mondatfajták felismerésére irányuló feladatot végezték a tanulók. 

Típushibájuk nem volt. Más-más feladatokban hibáztak a gyerekek. Legtöbben a 

magánhangzók időtartamának jelölésében vétettek.  

A másolás ebben a tanulócsoportban sikerült a leggyengébben. Tanítójuk feladatként jelölte 

meg az önellenőrzés és figyelem fejlesztését. 

A tollbamondás utáni írásban kevés hibát ejtettek a tanulók.  

A magyar nyelv felmérés eredményeivel minden kolléga elégedett volt. A mondatfajták 

felismerésére irányuló feladat sikerült a legjobban, amely jó alapot ad a harmadik osztály első 

témaköréhez. Leginkább a kiejtéstől eltérő helyesírású szavak okoztak nehézséget a 

tanulóknak. Ennek oka, hogy a feladat utasítását nem jól értelmezték a gyerekek, illetve a 

szavak nem mondatokban fordultak elő, hanem önmagukban, amelyben a szegényes szókincs 

is lehetett a hibák forrása. 

Feladatunk a helyesírás fejlesztése a 3-4. évfolyam jó gyakorlatának adaptálásával, a 

másolás feladatok rendszeressé tételével. Munkaközösségünkben felmerült az igény 

arra, hogy még a tanév során megvizsgáljuk és a szükséges helyeken módosítsuk az 

egységesített felméréseket! 

 

4. Kiemelt célok, feladatok teljesítése 

 

Alsó tagozat 
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A folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés érdekében 1-2. évfolyamon a tanítók a bemeneti 

mérések alapján feltérképezték osztályszinten és gyerekekre lebontva is, hogy honnan 

indultak, meghatározták a fejlesztés irányát és a hozzá kapcsolódó feladataikat. Az első 

osztályosok bemeneti mérésének értékelésekor fény derült az egyes részterületek 

hiányosságaira. A gyengén teljesítők DIFER mérésen vettek részt, majd szükség esetén a 

Pedagógiai Szakszolgálathoz irányították a gyerekeket. A tanórák tervezésénél és a 

felmérések összeállításánál figyelembe vették a szakvéleményben meghatározott területeket 

és differenciáltan foglalkoztatták a tanulókat. 

Az első félév végén matematika, olvasás-szövegértés és írás-helyesírás tantárgyakból ismét 

mérést végeztek, mellyel ellenőrizhették elindult-e a várt fejlődés. Az eredmények 

függvényében kijelölték az aktuális fejlesztési, felzárkóztatási feladatokat. Az év végi 

mérésekből kiderült a tudatos, egyénre szabott fejlesztés eredményessége. Az eredményeket 

minden kolléga elemezte és kijelölte feladatait a következő tanévre. A tanítók általában 

elégedettek voltak a gyerekek teljesítményével és megállapították, hogy tanítványaik nagy 

részénél kimutatható a fejlődés. 

 

Motiváló és hatékony tanulásszervezési eljárások alkalmazása erősségekre és 

gyengeségekre alapozva 

 

Tanítványainknak megvannak a tanuláshoz szükséges képességei, de nincsenek meg hozzá a 

tanulási módszerei. Akik nem tanulnak meg időben jól tanulni, annak az iskola 

kudarcélményeket tartogat. Pedagógiai munkánk során a konstruktív szemléletű oktatást 

részesítjük előnyben. Rendszeresen ellenőrizzük és értékeljük a gyerekek munkáit, méréseit, 

amelyből megállapítjuk erősségeiket és gyengeségeiket. Az egyéni különbségek 

figyelembevételével tanóráinkon differenciálunk, rendszeresen motiváló módszereket 

alkalmazunk (kooperatív munka, drámapedagógia). Ezáltal fejlődik a gyerekek 

problémamegoldó képessége, kreativitása, kommunikációs készsége, szociális kompetenciája. 

Megismerheti önmagát, társait és örömét lelheti az önkifejezésben. A tanítási órák menetébe 

mindig beiktatjuk a játékot és első évfolyamon rugalmasan kezeljük a tanulási időt. 

 

A tanulók egyéni és szociális képességeinek megismerése, majd ezek közti hátrányok 

csökkentése 

 

A tanulók nagyon különböző családi háttérrel rendelkeznek. Otthon az elvárások, értékrendek 

a skála minden fokán megjelennek. Rendszeresek az egyéni és csoportos beszélgetések a 

tanulókkal. Törekszünk az egyre gyakoribb szülőkkel folytatott kommunikációra. A szülői 

értekezleteken és fogadóórákon kívül az iskolai és osztályprogramok alkalmával is adódik 

erre lehetőségünk. Fontos, hogy bizalmi kapcsolat alakuljon ki a tanuló, szülő és tanító 

között!   

Kiemeljük a gyerekek pozitív tulajdonságait, tanórán és tanórán kívül erre építünk, ezt 

erősítjük. A gyerekek egy része gyenge szociális képességekkel bír, beilleszkedési 

nehézségekkel küzd, és önbizalom hiányától szenved. Sok feladatunk volt ezen a téren. 

Szomjazták a dicséretet, bármilyen elismerést, megerősítést. Néhány tanító családlátogatást 

tett, ahol jól látható volt, hogy kik azok a gyerekek, akiknek otthoni körülményeik nem 

támogatják megfelelően tanulásukat, akik nehezebb körülmények között élnek. Őket külön 

figyelemmel kísérték, igyekeztek támogatni őket, egyes esetekben az iskolapszichológus 

segítségét is igénybe vették. 
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1-2. évfolyam 

 

Az összetett gondolkodás hatékonyabb fejlesztése 

 

Az 1- 2. évfolyamon különösen döntő fontosságú, hogy tanítványainkat különböző 

impulzusok érjék. Ehhez sokféle eszköz nyújtott segítséget a tanév során, amelyeket az óra 

tananyagától függően felváltva használtunk: színesrúd-készlet, szám- és jelkártyák, asztalra 

rögzített számegyenes, logikai készlet, dobókockák, játékpénzek, babszemek, mérőszalag, 

zsebtükör, vonalzó, zsinegek, pálcikák, korongok, kocka- és téglahálók…stb. 

A tapasztalatszerzés, ezen belül a megfigyelés és annak többféle kifejezése nagyon fontos az 

elvont gondolkodásra ösztönző feladatok bevezetésénél. Gondolataikat először konkrétan, 

majd általánosan is megfogalmaztatjuk tanulóinkkal. Hasznos tankönyvnek tartjuk az 

Okoskodót és a Sakkpalota program is számos lehetőséget tartogat a fejlesztésre.  

Arra törekedtünk, hogy a tantárgyi koncentráció lehetőségeit a legtöbb órán kihasználjuk. 

 A matematikai szövegértő képesség fejlesztése szorosan összefügg a beszédértés és 

értő olvasás fejlesztésével. 

 Az anyanyelv és a szaknyelv megfelelő pontosságú használata.  

 Számjegyek és matematikai jelek fegyelmezett írása, rendezett írásbeli munka.  

 Mennyiségfogalmak kialakításánál mérések alkalmilag választott és szabvány 

mérőeszközökkel.  

 Geometriai fogalmaknál a tér- és síkbeli tájékozottság fejlesztése.    

 Szöveges feladatok értelmezése, megoldása algoritmus alapján.                                    

 Számolási készség fejlesztése a Számolás-Mozgás-Ritmus feladatsor rendszeres 

alkalmazásával. 

 

Céltudatosan tervezett tanóráinkon az oktatójátékok, játékos tevékenységek tárházát 

sorakoztattuk fel a tanulási képességek és a logikus gondolkodás fejlődéséhez. 

Számkirály  

Keresem a párom 

Memóriajáték 

Képkirakó  

Bingó 

Mi változott?   

Kukás játék  

Társasjátékok  

Boltos játék  

Kártyajátékok 

Táblajátékok, stb. 

                
Matematikai képességek, logikus gondolkodás fejlesztése, kiemelt figyelmet fordítva az 

összetett szöveges feladatokra és szabályjátékokra 

A szöveges feladatok és szabályjátékok rendszeresen megjelentek a matematika órákon. Első 

évfolyamon a megértést segítette a kirakás, a szöveg tartalmának megjelenítése. A félévi 

felmérés után feladatként tűztük ki a szöveges feladatok algoritmusának elmélyítését. 

Elvártuk tanítványainktól annak ismeretét, alkalmazását. Az összetett szöveges feladatok első 

részének megoldása minden osztályban jobban sikerült, mint az új adatok felhasználását 

megkövetelő második szakasz. A diagramon jól látható, hogy a félévi egyszerű szöveges 

feladathoz képest az év végi összetett szövegezésű feladat első részének megoldása 

sikeresebb volt, egy osztály kivételével kimutatható a fejlődés. Azonban az összetett 

gondolkodást igénylő második rész minden tanulócsoportban gyengébb eredményt mutat. 
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A szabályjátékok tekintetében nem látható a fejlődés. A feladatok nehézségi szintje 

erőteljesen különbözött egymástól.  

 

A szöveges feladatok és szabályjátékok megoldásának eredményei az 1. évfolyam 

felméréseiben: 

 

 

Második évfolyamon a szöveges feladatok megoldásának sikerességében nagyot léptünk előre 

a tavalyi évhez képest. Fejlődött szövegértő képességük, értő olvasásuk, ezáltal a 

szövegösszefüggések értelmezése is könnyebbé vált.  Aláhúzással már ügyesen ki tudják 

emelni a fontos adatokat, felismerik az azok közötti kapcsolatokat, de lejegyzésük 

matematikai jelekkel még néhány gyereknél gondot okoz. A hibák nagy részét a pontatlan 

számolás okozta annak ellenére, hogy a meglévő ismereteket (összeadás, kivonás) 

rendszeresen gyakoroltuk. A szabályjátékok megoldásában is előrelépést értünk el. A szabályt 

felismerik, a táblázatot helyesen kitöltik, a szabályok lejegyzése azonban még problémát okoz 

számukra az elvont gondolkodás képességének fejletlensége miatt.  
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A szöveges feladatok és szabályjátékok megoldásának eredményei a 2. évfolyam 

felméréseiben: 

 

 

Az egyéni képességek tükrében, minden tanulónál kimutatható, mérhető fejlődés elérése 

 

Játékos és változatos feladatokkal, csoportmunkákkal, jutalomgyűjtési lehetőségekkel 

erősítettük a gyerekekben a tanulási motivációt. Minden tanítványunk sokat fejlődött 

önmagához képest a tanév folyamán.  

A fejlesztő, támogató pedagógiai értékelés alkalmazását igyekeztünk szem előtt tartani. 

Kiemeltük erősségeiket, segítettük őket a fejlődésben. 

Helyesírási készség fejlesztése 
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Az 1. évfolyamon a helyesírási készség fejlesztésére sokkal kevesebb idő jutott a betűtanítás 

mellett, mint szerettük volna. Ez tükröződik a felmérések eredményeiben. Minden osztályban 

gyengébb eredmények születtek, mint az első félév végén. 

 

 

Az Okosdoboz és a Sulinet tudásbázisának változatos feladatai bőven adnak lehetőséget a 

helyesírás fejlesztésére. Minden tanórán figyelünk a szavak helyes ejtésére, ahol szükséges 

javítjuk őket. Önellenőrzést, egymás munkájának ellenőrzését rendszeresen végezzük. 

Második osztályban minden órán gyakoroljuk a nyelvtani ismereteket, felidézzük a már tanult 

nyelvtani szabályokat szinten tartva a helyesírásra vonatkozó ismereteiket. Ezen az 

évfolyamon szinte minden osztályban kimutatható a fejlődés. 
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Szövegértés hatékonyságának növelése 

 

A szövegértés alapja a készségszintű olvasás kialakulása. 1-2. évfolyamon ez a legfontosabb 

feladatunk.  

A szavak olvasásának kezdetétől egészen a szövegek olvasásáig elengedhetetlen a 

szómagyarázatok, szinonimák keresése. Az Ablak-zsiráf és Szóbúvár gyermeklexikont 

használtuk ehhez, mellyel a lexikon használatot is gyakorolhatták tanítványaink.  

A szövegben való tájékozódást válogató olvasással végeztük. A gyerekek figyelmét mindig 

felhívtuk az utasítások pontos betartására.  

Rendszeresen használtuk a dráma- és bábjátékot az olvasottak megjelenítésére.  

Változatos szövegtípusokkal találkozhattak tanulóink (mesék, állatokról, növényekről szóló 

ismeretterjesztő szövegek, gyerekek életét bemutató történetek, játékleírások, receptek, 

plakátok).  

A szövegfeldolgozás folyamatában többször is lehetőségük volt az önálló véleményalkotásra.  

 

A mérések alapján, első évfolyamon kimutatható a fejlődés minden osztályban. Második 

évfolyamon azonban az év végi eredmények két tanulócsoportban is gyengébbek lettek az ok-

okozati összefüggések meglátásának sikertelensége miatt.  

 

 

 

A felmérők átalakítása, figyelembe véve a különleges bánásmódot igénylő tanulókat 
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A feladatlapok átdolgozásában, egységesítésében folyamatosan együttműködünk. Közösen 

megbeszéljük, ha szükséges, módosítjuk a felmérő feladatsorokat tekintettel a különleges 

bánásmódot igénylő tanulókra. Jól összehangolt, értékes alkotómunka jellemezte 

munkaközösségünket ebben a tanévben. Nagyon szerettem velük együtt munkálkodni, mert a 

segítőkészség és egymás tisztelete volt a legfontosabb jellemvonásuk! Köszönöm nekik a  

támogatást és a szeretetet, amit adtak nekem! 

 

5. Versenyeredmények 

 

Versenyek 
Kerületi/db 

Budapesti/ 

helyezés/db 

Regionális/ 

helyezés/db 

Országos/ 

helyezés/db 

1. 2. 3.    

sport 3 db      

tanulmányi 1 db 2 db 5 db  10.hely/ 

1db 

 

 

     Készítette: 1-2. évfolyammunkaközösség-vezető 
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3-4 évfolyam év végi beszámolója 

 
1. Pedagógiai munka értékelése: 

 

Szakemberek egybehangzó véleménye, hogy a gyerek leképezi a szülők otthoni 

viselkedésmintáját, és úgy fog viselkedni az iskolában, ahogy azt otthon látja nap, mint nap. A 

családi minta sokkal erősebb, mint amit a gyerekek az iskolában a pedagógustól tanulhatnak. 

Nem a szavak útján tudjuk a gyermekeknek elmagyarázni, hogy mit hogyan kellene tenniük. 

A gyermekek ugyanis látják a példát maguk előtt, és tudattalanul is azt fogják másolni, 

utánozni. 

Vagyis ha a szülők gyermeknevelési elvei szilárdak, és következetesen kitartanak mellettük, 

azok meglátszanak gyermekeik cselekedeteiken is. Miközben pedig ezeket utánozzák a 

gyermekek, valódi útravalót kapnak az élethez. 

Természetesen fontos, hogy a szülő mellett a pedagógus is követendő példát mutasson 

a tanulóknak. 

Nemcsak tanítók, hanem nevelők is vagyunk. Bizony nagy felelősség ez számunkra! 

Igyekszünk az iskolai, közös együttélés szabályait hamar lefektetni a tanítványainknál és 

azokat következetesen be is tartatni. Tanítványaink többsége hamar azonosul az iskolai léttel 

és beilleszkedik az új környezetbe, de előfordul, hogy a normák betartatása komoly kihívást 

jelent számukra. 

 

Alap elvárásaink a gyerekekkel szemben: 

o Reggel tisztán, időben érkezzenek meg az iskolába. 

o Felszerelésük legyen hiánytalan, hiszen e-nélkül nem lehet dolgozni. 

o Vigyázzanak a saját és közös értékeikre. 

o Köszönjenek a pedagógusoknak, társaiknak. 

o Étkezésnél, megfelelő eszközhasználat. 

 

Ezek így egyszerűen hangzanak és nyilvánvalónak tűnnek. Sok gyermek nehéz családi 

helyzetből jön, ahol az alap életfeltétel biztosítása is sok időt vesz igénybe, ami mellett nem 

jut idő a gyermekek nevelésére. Így ránk hárul a feladat. 

 

Pedagógiai eszköztárunk a neveléshez: 

 

o A tanórákon, beszélgető körökön a békés együttélés fontosságát hangsúlyozzuk. A 

sokféleség, másság elfogadását, egymás tiszteletét. Minden tantárgy témaköréből 

adódóan gyűjthetünk példákat a toleranciára, a jó és rossz értelmezésére.  

o Az erkölcstan órák lehetőséget biztosítanak számunkra erkölcsi, etikai kérdések 

megbeszélésére. Például becsületesség, őszinteség, elfogadás, stb. 

Partnereink ebben a gyerekek. Meglepően értékes gondolatokat mondanak el egy-egy 

beszélgetőkör alkalmával. A szóbeli megbeszélés viszont nem jelenti azt, hogy azt 

alkalmazzák is a gyakorlatban. 

o Egy születésnap, osztálykarácsony, farsang jó lehetőséget biztosít a jókívánságok 

megfogalmazására. 

o Az osztályprogramok, közös kimozdulásokkal egybekötve a legjobb lehetőség a 

pedagógusok számára, hogy az iskola falain túl is élethelyzeteket mutassunk meg a 

gyerekeknek. 

o Rendszeresen próbáljuk erősíteni az erőszakmentes megoldásokat konfliktusaikban. A 

kompromisszumkészség igen sok türelemmel, de fejleszthető. Erre különböző 

technikákat alkalmazunk. Van, aki a Resztoratív-technikát, van, aki a drámajátékot. 
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o Tanóráink csoportos, páros munkaformája is eszköz a kezünkben, hogy egymásra 

hatva, egymásra odafigyelve is képesek lehetnek ismereteket szerezni, értékeket 

teremteni. 

o A szabadidő, annak helyes kihasználása is értékteremtő. Ne a mobiltelefon és 

számítógépes interaktív játékok beteges mennyiségű használata legyen a menő! 

o A környezettudatos nevelés keretén belül felhívjuk a gyerekek figyelmét a szelektív 

hulladékgyűjtésre. Igyekszünk, a minket mostanában legfőképpen foglalkoztató 

klímaváltozásról beszélgetni. 

o Olykor-olykor szükséges az egyéni bánásmód. SNI-s tanulóink között bizony vannak 

olyanok, akik megkülönböztetett figyelmet igényelnek. 

o Színházlátogatás keretén belül irodalmi élményt nyújtunk a gyerekeknek. 

o Olyan kollégánk is van, aki kéthavonta más-más példamondatot fogalmaz meg 

tanítványaival, jól látható helyre kiteszik azt a tanterembe és abban a két hónapban 

elsődleges célként tűzik ki annak a betartását. Pl.:„Köszönj illedelmesen az iskola 

dolgozóinak! A mosdó használata után mindig csukd be az ajtót! Felszerelésedet, 

környezetedet tartsd mindig rendben!” A kolléga megfigyelése szerint a gyerekek így 

sokszor egymást is figyelmeztették a kitűzött cél betartására és eredményeket értek el 

ezzel a módszerrel. 

o Sablonosnak tűnhet, de a dicséret, elismerés és büntetés is ide tartozik. 

o A szülőkkel is fontos a megfelelő partnerkapcsolat kialakítása, hiszen egy a célunk a 

„gyerekeink” egészséges erkölcsi nevelése. Erre alkalmasak az egyéni fogadóórák, 

külön kérésre az egyéni beszélgetések.  

 

2. Kiemelt célok, feladatok teljesítése  

 

o Folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés 

o Motiváló és hatékony tanulásszervezési eljárások alkalmazása erősségekre és 

gyengeségekre alapozva 

o A bemeneti méréseket az adott osztálytanítók értékelik. Az eredmény függvényében 

meghatározzák a fejlesztés irányát. 

o A tanulók egyéni és szociális képességeinek megismerése, majd ezek közti hátrányok 

csökkentése. 

 

A differenciált tanítás-tanulás megvalósulásához különösen a következő szempontokat 

ajánlatos figyelembe venni: olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesítenünk, 

amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak 

kialakítását, fejlesztését. A tanulást úgy kell megszervezni, hogy a tanulók cselekvő módon 

vegyenek részt benne, előtérbe állítva tevékenységüket, önállóságukat, kezdeményezéseiket, 

problémamegoldásaikat, alkotóképességüket. 

Fontos, hogy a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, 

tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseik kiigazítására és 

tudásuk átrendezésére; az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az 

osztálymunkában, a csoportfoglalkozásokon, a tanulók páros, részben vagy teljesen egyéni 

nevelésében-oktatásában) alkalmazzuk az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit és 

formáit.  

A tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében alkalmazzuk a feladathoz illeszkedő 

tanulásszervezési technikákat. Sajátos tanulásszervezési megoldásokat a különleges 

bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek esetében, a tanulási és egyéb 

problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelési-oktatási feladatainak 

ellátásában.  



Hartyán Általános Iskola év végi beszámoló 2018-2019. tanév 
 

52 
 

A tanítási-tanulási helyzetek, a tanulásszervezési módok és értékelési eljárások 

alkalmazkodnak az egyes területeken tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez.  

Támogatjuk a tehetségek felkutatását és tehetségük kibontakoztatását, különböző 

tanulásszervezési megoldásokkal. Az együttműködést és a tanulási esélyek egyenlőségét 

szolgáló szervezeti formákat alakítunk ki, mind az iskolák közötti együttműködésben, mind 

az iskolán kívüli és az iskolai munkában. 

 

2./1. A délutáni tanulási idő életszerűbb, átláthatóbb és reálisabb kihasználása a 

gyakorlás érdekében (előző évi beszámoló alapján). 

 

A klasszikusnak mondható délutáni tanulási idő bizony fel lett szabdalva. Így nagyon oda kell 

figyelnünk a házi feladatok kijelölésénél, a leckeírásra fordítható maradék időre. Ügyelnünk 

kell arra, hogy maradjon egy kis idő az önfeledt, szabad játékra is. Sajnáljuk, hogy a 

gyerekeknek minden óráját, percét be kell osztanunk! Arra nagyon kevés idő marad, ami 

életkori sajátosságukból kifolyólag a legfontosabb lenne, hogy a homokozóban kreatív játékot 

játsszanak, vagy csak egyszerűen rúgják a focit a pályán.  

Az elhúzódott napirend mellett találnunk kell időt az énekkarra, német táncra, néptáncra, 

fejlesztő órákra, olvasókuckóra, egyéb foglalkozásokra is. Nincs könnyű dolgunk! 

A hatékony tanulásszervezés rugalmasságot feltételez. Ennek során különböző stratégiák és 

módszerek jelennek meg a tanulási időben. Nagyon fontos, hogy az adott helyzetben a 

legmegfelelőbb módszert válasszuk. A megfelelő módszerek kiválasztásához szem előtt 

tartjuk az alábbiakat, hogy tudatos és megfontolt döntést tudjunk hozni: 

 Mik a feldolgozandó ismeretek? 

 Mi jellemző a tanítási-tanulási folyamatra? 

 Milyenek a tanulók egyéni adottságai? 

 A diákok érdeklődési körét, szükségleteit is figyelembe kell vennünk! 

 Mik az előírt követelmények? 

Tanulóink számára igyekszünk olyan tanulási környezetet teremteni, olyan tanulásszervezési 

eljárásokkal, amelyekben nem kell félni a kudarcoktól. Figyelembe vesszük az egyéni és 

szociális képességeiket is. Ezzel biztosítjuk, hogy a lassabban haladók is nyugodt 

körülmények között készülhessenek. Törekszünk arra, hogy minden nap olvassanak hangosan 

a gyerekek. A sikerélmény megélése nagyon fontos, ösztönöző a gyermekek számára. 

Az alábbi tanulási stratégiákat használjuk: 

 gondolattérkép 

 tanulópárok kialakítása, mentorálás 

 önálló tanulási idő betartatása, amikor elmélyülten, csendben tanulhatnak a gyerekek 

 leckefüzet bevezetése a hazajáró tanulók számára 

Összességében elmondhatom, hogy teljes mértékben kihozunk mindent, amit lehet a 

délutánokból! 

 

2./2. Negyedik tanulmányi év végére a tanulók készség szinten használják a négy 

matematikai alapműveletet szóban és írásban  

 

Alapműveletek félévi és év végi eredményei: 
 

o félévi 

 

4.a 4.b 4.c 4.d 4.n Össz: 

70% 89% 58% 89% 76% 76% 
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o év végi 

 

4.a 4.b 4.c 4.d 4.n Össz: 

72% 76% 79% 78% 85% 78% 

 

A matematikai alapműveletekre nagy hangsúlyt fektettek kollégáink. De ennek készségszintre 

emeléséhez a gyerekeknek továbbra is sok gyakorlásra van még szükségük.  

A négy matematikai alapművelet végzését jól teljesítették tanítványaink az év végi 

dolgozatokban. A felmerülő hibák főleg figyelmetlenségből adódtak. Többen figyelmen kívül 

hagyták a műveleti jeleket, vagyis az összeadást, kivonásként számolták, esetleg rosszul 

másolták le a feladatokat. Többen elhagyták az ellenőrzést. 

 

Szöveges feladatok félévi és év végi eredményei: 

 

o félévi 

 

4.a 4.b 4.c 4.d 4.n Össz: 

52% 53% 59% 93% 64% 64% 
 

o év végi 

 

4.a 4.b 4.c 4.d 4.n Össz: 

56% 77% 82% 70% 81% 73% 

 

A szöveges feladatok megoldása terén fejlődtünk, ez a szövegértő olvasás magasabb 

szintjének köszönhető. Szóban jól megy az adatok kigyűjtése az adott szövegkörnyezetből, de 

még mindig nehezen megy a lényeg kiemelésének lejegyzése a matematika nyelvén. 

A szöveg megértése, elemzése, rajz vagy egyéb ábrázolás, adatok válogatása, gyűjtése, 

táblázatba rendezése, adatok és kapcsolataik ábrázolása, az ábrázolt viszonyok leolvasása, a 

lehetséges válaszok előre vetítése, mérlegelése nem nélkülözhető a problémamegoldásoknál. 

A feladatok egy része a matematikai modellek értelmezését, más részük a problémák 

különféle modellekbe történő átfordítását igényli. Elvárjuk, és ellenőrizzük a matematikai 

modellen belüli megoldást, a tanult számolási eljárások alkalmazását. A felmérő feladatainak 

nagy része a valósághoz köthető, a kapott válaszok értelmezése segít eligazodni a 

mindennapokban. Lehetőséget kínálunk a tanulóknak arra, hogy megfigyeljék a megoldások 

módosulását az adatok változásának hatására. Ezzel felkeltjük a megbeszélés igényét. 4. 

osztály végére jobban elvárható az önálló problémamegoldás, ezért a feladatok nagy részét 

feladatlapon adjuk, és önálló munkában kérjük azok megválaszolását. 

 

Logikus gondolkodás félévi és év végi eredményei: 

 

o félévi 

 

4.a 4.b 4.c 4.d 4.n Össz: 

60% 53% 75% 47% 51% 57% 

 

o év végi 
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4.a 4.b 4.c 4.d 4.n Össz: 

60% 45% 89% 54% 60% 62% 

A logikus gondolkodást fejlesztő feladatokat igyekszünk minél több tanórába beépíteni. Célja 

a gyerekek gondolkodásának, problémamegoldó képességének fejlesztése (kreatív 

gondolkodás, játékos logikai feladványok, vizuális logika, matematikai logika, nyelvi logika, 

lényegkiemelés). Tevékenységeink többek között: rejtvények, memóriakártya készítése, 

szöveges feladatok megoldása, versenyfeladatok megoldása, geometriai feladatok. A félévi 

feladatmegoldásokhoz képest mindhárom területen javulás tapasztalható.  

 

2./3. Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése 

 

 Szövegértés fejlesztése különböző szövegtípusok felhasználásával  

 Kritikai olvasás és gondolkodás kialakítása 

 Kiemelt figyelem a véleményformálás, indoklás kialakítására 

 Helyesírási készség fejlesztése (ékezetek pótlására irányuló feladattípusok, másolás 

jellegű házi feladatok) 

 

Különböző szövegtípusokkal gyakoroltuk a szövegértő olvasást, (történelmi, mese, monda, 

ismeretközlő). A tankönyvben szereplő különböző típusú szövegek feldolgozásán kívül 

gyakran használtuk a Szövegértést fejlesztő munkafüzetet is, melynek újabban belekerült 

szövegei korszerűbbek, könnyebben átláthatók. Ugyanakkor gyakorlati ismereteket közvetít, 

valamint elősegíti a szövegben való tájékozódást. Emiatt a mai gyerekek számára könnyebben 

feldolgozhatók a munkafüzet szövegei.  

Legalább egy, de van osztály ahol kettő vagy három kötelező olvasmányt olvastak el és 

dolgoztak fel a tanítványaink. Véleményformálásban és indoklásban is fejlődtek, de ez még 

nem az elvárt eredmény. 

A harmadik évfolyam egységesen, és két negyedik osztály, Berg Judit: Rumini című ifjúsági 

regényét dolgozta fel. A fordulatos, izgalmas cselekmény felkeltette a gyermekek 

érdeklődését, szívesen olvasták a könyvet.  

Itt bőven jutott alkalom a véleményformálásra, a szereplők tetteinek megítéléskor a kritikai 

gondolkodás megalapozására. Emellett lehetőség nyílt egy több szálon futó eseménysor 

megismerésére, mely fejlesztette a gyermekek emlékezetét, az összefüggések felismerését is.  

A tankönyv szövegei gyakran túl nehéznek bizonyultak. Sajnos előfordult, hogy az olvasást a 

gyerekek otthon egyáltalán nem gyakorolták, és az olvasási nehézségek miatt többen nem 

tudták értelmezni a tömör, ismeretlen kifejezésekkel teli olvasmányokat. Szinte elvesztek a 

szövegben.  

A második félévben a Rumininek köszönhetően ez sokat fejlődött. A tankönyvi szöveg 

olvasása is könnyebbé vált ez által. A szókincsfejlesztést is jól szolgálta a regény olvasása. Az 

egyszerű szövegkörnyezetből kiemelve jól érhetővé váltak az ismeretlen szavak, csak 

néhányat kellett külön megmagyarázni. 

Negyedik évfolyamon hasonló sikereket értek el kollégáink a Nyulász Péter: A fürdők réme,  

Helka, valamint Nógrádi Gábor:Az anyu én vagyok, PetePite, Eric Kastner: A repülő osztály, 

Berg Judit: Galléros Fecó naplója, J.K. Rowling: Harry Potter és a bölcsek köve című ifjúsági 

regények olvastatásával. 

A kritikai gondolkodást kiemelten fejlesztettük a tanórákon. 

Két kolléga KAMÉLEON kompetenciaalapú szövegértési foglalkozásokat tartott. 

Megtanították az interneten való biztonságos keresést a gyerekek számára. 

Más pedagógusok óráin a gyerekek rendszeresen bemutatták az általuk olvasott könyveket. A 

bemutatáshoz ki kellett tölteniük a tanító által szerkesztett, a könyv adataira vonatkozó 
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cédulát, majd meg kellett fogalmazniuk, miért ajánlják a többieknek elolvasásra a művet. A 

nekik legjobban tetsző részről is meséltek társaiknak. 

Szövegfeldolgozások során mindig sor került a cím értelmezésére, az előfeltevések 

meghallgatására. A közösen olvasott olvasmányokról elmondták a véleményüket, érvelniük 

kellett amellett, hogy melyik szereplő tettével értenek egyet, melyikük cselekedett helyesen.  

A helyesírási készség fejlesztése érdekében volt kolléga, aki tanítványaival minden 

nyelvtanórán íratott tollbamondást vagy másolást. A sok tollbamondásnak és javításnak 

köszönhetően fejlődött a tanulók helyesírása. 

A heti két nyelvtanóra a tananyag mennyiségével nincs összhangban. Igyekezni kellett, hogy 

a tananyagot be tudjuk fejezni, ezért a helyesírási készségfejlesztésre kevesebb idő jutott. A 

házi feladatokkal csínján kellett bánnunk, mert a gyerekeknek sokszor 7., esetleg 8. órájuk is 

volt, ezért kevés idő jutott a házi feladatok elkészítésére. 

 

2./4. Önálló tanulás képességének fejlesztése 

 

 Megismerő képességek intenzív fejlesztése, ok-okozati összefüggések keresése 

 Gondolkodásra, összefüggések keresésére ösztönző feladatok beiktatása 

 Tanulási szokások és technikák tanítása 

 Az információszerzés lehetőségeinek megismertetése 

 Önállóan késztett vázlat írása, lényegkiemelés 

 Koncentráció fejlesztésére irányuló feladatok számának növelése 

 

Manapság már általános elvárás mindannyiunk számára az élethosszig tartó tanulás. Azaz 

olyan készségek, képességek kialakítására, fejlesztésére van szükségünk, amelyek alkalmassá 

tesznek bennünket az új ismeretek befogadására, a régi tudás korszerűvé tételére, amelyek 

megtanítanak eligazodni a tengernyi információáradatban, kiválasztani a fontosat a kevésbé 

fontostól, a jót a rossztól, a lényegeset a lényegtelentől. 

 

Harmadik, negyedik osztályokban egyre inkább megnövekszik a tananyag mennyisége, 

ezáltal több önálló tanulásra lesznek utalva a gyerekek. 

Biztonságos, értő olvasás hiányában nem tudják értelmezni az írott szöveget a tanulók. Így 

akadályozottá válnak az ismeretanyag önálló elsajátításában, lerövidítésében, újra 

fogalmazásában.  

Természetesen az önálló munkavégzést az egyéni sajátosságok is meghatározzák. Vannak 

tanulóink, akik képtelenek önállóan az adott szöveg értelmezésére, majd annak a szóbeli 

visszaidézésére. De olyanok is, akik keresik a kihívásokat és képesek az önálló kutató 

munkára, a szerzett ismereteik prezentálására. 

Vázlatpontok írásával, kötelező irodalmak feldolgozásával, fürtábrák, gondolattérképek 

összeállításával segítjük őket a tanulásban. 

A kognitív térképalkotás egy összetettebb tanulási technika. Segítségével a tanulók 

megfogalmazhatják gondolataikat. Ennek a módszernek az elsajátítása könnyebbé teheti az 

otthoni tanulást a diákoknak. 

Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan 

vegyenek részt a tanítási, tanulási folyamatban. A feladatmegoldáson keresztül a tanuló 

képessé válik a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés 

igénye, a sajátjukétól eltérő szemlélet tisztelete. Mind ezek érdekében is a tanítás során 

folyamatosan törekszünk a tanulók pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságuk 

fejlesztésére. 

Tanítjuk és ösztönözzük őket az önálló vázlatírásra. 
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A gondolkodás fejlesztése a gondolkodási műveletek következetes alkalmazásán keresztül 

történik. Ilyenek: az egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, a megadott vagy 

választott szempont szerinti csoportosítás, osztályozás, néhány elem sorba rendezése, 

bizonyos feltételeknek eleget tevő elemek kiválasztása, adatok gyűjtése, lejegyzése, 

grafikonok készítése, értelmezése, szabályszerűségek észrevétele. A matematikai problémák 

megoldását, konkrét tevékenységen való értelmezéssel és ugyancsak a konkrét tárgyi 

tevékenységben való megoldáskereséssel, a matematikai modellalkotás aprólékos 

kidolgozásával, esetenként egy-egy feladat apró lépésekre bontásával, elemi algoritmusok 

alkalmazásával segítjük.  

Új információk szerzésére gyakran használtuk az internet böngészőjét. Főként a történelmi 

olvasmányok kapcsán készítettem több ppt-t a gyerekeknek. A lehetőségek szerint őket is 

megtanítottam ennek készítésére. Többen - kezdetekben szülői segítséggel, később önállóan, 

majd csoportban - készítettek ppt-t.  Főként az ismeretterjesztő szövegek feldolgozásakor 

készítettek gondolattérképeket egyénileg és csoportban is. Ehhez az információkat a 

tankönyvből, a net-ről, saját, otthoni illetve könyvtári könyvekből szerezték. Vázlatot 

készítettünk közösen, készítettek önállóan és csoportban is. Fogalmazásórákon készültek 

elbeszélések vázlat alapján, de volt, amikor a lényeget kiemelve egy olvasmány tartalmát 

kellett leírniuk. 

 

2./5. A felmérők átalakítása, figyelembe véve a különleges bánásmódot igénylő tanulókat 

 

A félévi és év végi felmérőlapok szerkesztésénél nem fektettünk kellő hangsúlyt a különleges 

bánásmódot igénylő tanulókra. Nem születtek olyan feladatlapok, melyekben a feladatok 

mennyiségének csökkentését alkalmaztuk volna. Ezt a következő tanév elején meg kell 

oldanunk. Az a baj, hogy a félévi és év végi statisztikába nehezen lehet bevezetni, és értékelni 

a csökkentett feladatszámot, így marad a többletidő biztosítása. Erre megoldást kell találnunk. 
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3. Év végi dolgozatok értékelése: 

 

3. évfolyam központi felmérőinek értékelése: 

 

 Olvasás, szövegértés 

 

 

 

Tanítványaink olvasásának fejlesztésére és az olvasott szövegekben való tájékozódására nagy 

hangsúlyt fektetünk. Óráinkon színes, változatos feladatokkal gyakoroltatjuk a gyerekekkel a 

szövegben való tájékozódást. Átlagban jó teljesítményt nyújtanak tanulóink ezen a téren. 

Az év végén 3. évfolyamon elért 79%-os átlagteljesítményünk azonban nem ezt mutatja. 

Benedek Elek: A mohos tulkai című népmondát kapták meg felmérésként a gyerekek. 

A szöveg hosszúnak, nehéznek bizonyult és igencsak megmutatkoztak a gyerekek közti 

képesség béli különbségek.  

A legjobban sikerült feladattípusok: 

 szereplők megnevezése 

 szereplők tulajdonságai 

 Ki mondta? 

 keresd meg, húzd alá a szövegben 

 

Ezek mind olyan típusú feladatok, amelyek pontosan visszakereshetőek a szövegben. Nem 

igényelnek elvonatkoztatást, összetett gondolkodást. 

A tulajdonságokat is ügyesen tudják értékítéletük szerint csoportosítani, de itt már hajlamosak 

voltak arra, hogy az utasításban szereplő két-két tulajdonság helyett beérjék eggyel is. 

 

Gyengén sikerült feladattípusok: 

 a történet műfajának meghatározása 

 a történet helyszínének megnevezése 
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 igaz-hamis állítások 

 kifejezések szinonimái 

 

Alapvető problémának látjuk tanítványaink figyelmetlenségét, tanítványaink szegényes 

szókincsét. Kihagynak feladatokat, rosszul értelmezik azokat.  

Továbbá a sikertelenség okának gondoljuk, hogy mesékkel, mondákkal az első félév első 

felében, nagyon régen foglalkoztunk. Mivel benne volt a „Mohos-hegy”, többen történelmi 

helyszínként gondoltak rá. A jellegzetes mesei elemek is hiányoztak a történetből, ez tovább 

nehezítette a műfaji meghatározást. 

A tanév végén ismeretközlő olvasmányok következtek egymás után.  Talán sikeresebbek 

lettünk volna egy hasonló témaválasztással!  

Az igaz-hamis állításoknál azokat a válaszokat hibázták el a gyerekek, ahol elvonatkoztatva, 

kicsit „csavarosabban” kellett gondolkodni. 

A 6 pár – 12 darab fogalma is tipikus hibának számított a dolgozatban, jelezve a tantárgyi 

koncentráció hiányát. 

A következő tanévben ezeket a szempontokat figyelembe véve fogjuk összeállítani a közös év 

végi szövegértő felmérésünket. 

 

Magyar nyelv 

 

 

 

A nyelvtan felmérők összességét tekintve jó átlagot mutathatunk fel. 

A gyerekek eljutottak a mondatfajták felismerésén, az átalakításán, mondatvégi írásjelek 

pótlásán keresztül az öt mondatfajta képesség szintű felismeréséhez. 

A szavak csoportosításában is jártasságot szereztek az azonos alakú, rokon értelmű, ellentétes 

jelentésű, többjelentésű szavak felismertetésében. 
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Tanév végére képesek lettek különböző szófajok, így a főnevek, igék és a melléknevek 

csoportosítására. 

Az eddig tanultak állandó szinten tartásáról sem feledkezünk meg, mert a betűrendbe sorolás, 

a j-ly-s szavak, a szótagolás, elválasztás szabályai mindig feladataink szerves részét képezik. 

 

A legjobban sikerült feladattípusok: 

 mondatfajták felismerése 

 szavak szófajának megállapítása 

 igéknél a személyes névmás, a cselekvő számának és személyének megállapítása 

 főnevek gyűjtése adott szempont szerint 

 

Gyengén sikerült feladattípusok: 

 igék rokon értelmű párjának keresése 

 igekötős igék felismerése 

 a „j” hang pótlása 

 

A figyelmetlenség, az év végi fáradtság bizony itt is okozhatta a feladatok utasításának 

pontatlan végrehajtását, figyelmen kívül hagyását, pontatlan értelmezését. Úgy éreztük már a 

tollbamondás során lankadt a figyelemük. Több gyereknek már ez a feladat olyan erőteljes 

koncentrációt igényelt, hogy annak végeztével el is vesztették az erejüket. 

Az igék rokon ételmű párjának megállapításánál nehézséget okozott tanítványainknak, hogy 

bár a feladatban megadott igék jelentésével tisztában voltak, nehezen találtak szinonímát, 

mert azok nincsenek benne a hétköznapi, aktív szókincsükben. Legnehezebbnek bizonyult a 

„gyorsít” ige rokon értelmű párjának megkeresése.  

Az igekötős igék felismerése esetében a „rámáz” ige ismeretlen volt a gyerekek számára, 

sokan a jelentést magyarázó segítség ellenére is igekötős igeként azonosították. A legtöbben a 

„kiállt-kiált” igék esetében vétettek, a jelentéstartalmat figyelmen kívül hagyták, ezért 

hibáztak a feladatmegoldásában.  

Úgy érezzük, hogy a felmérő feladattípusai alkalmasak az éves tudás felmérésére, de egy-egy 

feladat szóanyaga, annak cseréje indokolt. 
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 Matematika 

 

 

A matematikai tudás egzakt módon mérhető. Sok tanítványunknál „vagy fekete, vagy fehér”. 

A méréseink is mindig ezt bizonyítják. A jó matematikai gondolkodású gyermekek gond 

nélkül képesek a legbonyolultabb nyitott mondatok megoldására, átváltásokra, fejszámolásra, 

míg a kevésbé „matekos gondolkodásúak” már a feladatok értelmezése, megértése is gondot 

okoz. 

 

A legjobban sikerült feladattípusok: 

 összeadások, kivonások 1000-es számkörben 

 százasokra, tízesekre kerekítés 

 számok írása számjegyekkel 

 számszomszédok 

 

Gyengén sikerült feladattípusok: 

 műveletvégzés sorrendje 

 mértékváltások 

 szabály felírása 

 pótlás 

 szöveges feladatok 

 

Gyakorlatilag csak ismételni tudjuk, hogy MINDIG, minek a megértésével, megértetésével 

boldogulnak nehezen a gyerekek. 

A feladatlap hossza, feladatok mennyisége sem könnyítette meg a dolgukat. Szerettünk volna 

viszont egy összképet látni, ami miatt elengedhetetlen volt a sok feladat. Így viszont 45 perc 

kevés a megoldásra. 
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Ebben a mérésben is a figyelmetlenség, felületesség okozott problémát. Volt olyan feladat, 

ahol többen csak e feladat első részét oldották meg, a másik felével már nem foglalkoztak. Ez 

történt például a számszomszédok megkeresésénél és kerekítésnél. Itt aránytalanul sok pontot 

lehetett szerezni, de veszíteni is! 

A szöveges feladat megoldásánál is a szöveg értelmezésénél kezdődtek a problémák. 

Rengeteget kell gyakorolni. 

A feladatlap átdolgozásánál célszerű a törtekkel kapcsolatos feladat egyszerűsítése is. Ezt a 

témát inkább 4. évfolyamon tanulják mélységében. 

Javasoljuk, hogy a hiányos írásbeli műveletek megoldásánál ne kérjünk becslést. 

 

4. évfolyam központi felmérőinek értékelése: 

 

 Olvasás, szövegértés 

 

 

A szövegértés felmérőket nehéz egységesíteni, összehasonlítani. A szövegek típusa, 

terjedelme, a feladatok változók. Összesítve az év végi dolgozataink eredményei jónak 

mondhatóak. Úgy érezzük felső tagozatban tanítványaink meg fogják állni a helyüket. 

 

A legjobban sikerült feladattípusok: 

 főszereplők 

 helyszínek 

 tulajdonságok, következtetések 

 vázlatpontok írása 

 rejtvény 

 

Gyengén sikerült feladattípusok: 

 a szöveg műfajának meghatározása 
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 szavak szinonimái 

 bekezdés bekeretezése 

A szöveg terjedelme, tartalma megfelelő, jól érthető volt. Problémát jelentett, hogy a tanulók 

nem tudták folytatni és megmagyarázni a szöveg műfaját, hogy miért elbeszélés. Egyszerűen 

csak a következő feladatból kilesték a műfajt. Ezt feltétlen gyakorolnunk kell! A 

rokonértelmű szavak megkeresése gondot okozott a gyerekeknek, ismeretlenek ezek a 

fogalmak számukra. A tudatos szókincs növelésére sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk! 

Bátorítani kell a gyerekeket, hogyha nem értik egy szó jelentését, nézzenek utána, használják 

a Szinonimaszótárt, illetve bátran kérdezzenek! 

 

 Magyar nyelv 

 

 

 

A nyelvtani ismeretek jól fejleszthetők. Erről tanúskodnak az év végi dolgozatok. Némi 

kivételt képez a helyesírási készség. Mindig egy gyenge láncszemet képez a nyelvtan 

dolgozatoknál.  

A tanév során fő feladatuk volt a tulajdonnevek helyesírásának elmélyítése 

A legjobban sikerült feladattípusok: 

 szófajok felismerése 

 tulajdonnevek leírása 

 igekötős igék pótlása 

 melléknevek alkalmazása szókapcsolatban 

 

Gyengén sikerült feladattípusok: 

 igeragozás, igék átalakítása megadott tulajdonságok alapján 

 névutók, névelők 
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Kivétel nélkül, minden kolléga arról számolt be, hogy a leggyengébben sikerült feladat az 

igék átalakítása volt, megadott tulajdonságok alapján. A tanulók figyeltek az igemódra, az 

igeidőre, azonban a cselekvő számára és személyére nem.  

Sikeresebbek lehettek volna, ha egy adott igéről kell megállapítaniuk ezeket a 

tulajdonságokat.  

Általánosságban nehézséget okoz a negyedik évfolyamon, hogy heti két órájuk van 

nyelvtanból. A tananyag sok és nehéz. A tanmenet 1-1 órát ad olyan komoly témákra, mint pl. 

a földrajzi nevek, vagy az intézménynevek helyesírása. A gyengébb képességű tanulók 

nehezen tudják tartani ezt a gyors tempót, főleg hogy még nem is gyakorolnak otthon. A 

szabályokat, ha meg is tanulják, nehezen tudják alkalmazni. Év végére már keveredik náluk a 

sok fogalom és szabály. 

Feladatuknak tekintik az egységes felmérőlapok átdolgozását.  

 

 Matematika 

 

A tantárgyi sajátosság a negyedik évfolyamon is tükröződik. Megosztóan nyilatkoztak a 

kollégák a dolgozatokkal kapcsolatban. Átgondoltabb összeállítást, egyeztetést igényelnek. 

 

A legjobban sikerült feladattípusok: 

 alapműveletek 

 

Gyengén sikerült feladattípusok: 

 nyitott mondatok 

 kerületszámítás 

 

A szöveges feladatok megoldásában való fejlődést a kollégák egyértelműen a szövegértés 

javulásával hozzák összefüggésbe. A nyitott mondatok felírása viszont már egy magasabb 

szintű matematikai tudást igényelne. 
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A kollégák problémának látják a szorgalom, a megfelelő otthoni gyakorlás hiányát. Hiányos 

házi feladattal, ellenőrizetlenül jönnek iskolába egy hétvége után. A következetes együtt 

tanulás, ellenőrzés, szorgalom javíthatna az eredményeken. 

 

 

 

4. Versenyeredmények 

 

Kerületi/db Budapesti/ 

helyezés/db 

Regionális/ 

helyezés/db 

Országos/ 

helyezés/db 

1. 2. 3.    

sport: sport: 

4.n 

osztályból 2 

fő tanuló 

futóverseny 

sport:    

tanulmányi: 

3.n 

osztályból  

1 fő tanuló-

kedvenc 

versem 

 

tanulmányi: 

4.a 

osztályból 

1fő tanuló-

angol 

 

4.n  

osztályból 

1 fő tanuló 

tanulmányi 

versenyen 

tanulmányi: 

4.a 

osztályból 

1fő tanuló-

angol 

 

4.b 

osztályból 

1fő tanuló-

Komplex  

   

 
     Készítette: 3-4. évfolyam munkaközösség-vezetője 
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Német nyelvi munkaközösség év végi beszámolója 

2018/2019. 

 

1.) Pedagógus létszámhiány 

 

A német nyelvi munkaközösséget is érintette ebben a tanévben átmenetileg a 

létszámhiány. Február végén másik intézménybe távozott egy szakmailag jól 

felkészült kollegánk, aki a tanév elején több, kiemelt fontosságú munkában vállalt 

kulcsszerepet. Távozásáig ő volt a DSD I. nemzetközi nyelvvizsgának az intézményi 

koordinátora, felsős osztályfőnök, két csoportot készített az év végi Goethe Fit in 

Deutsch A2 –es nemzetközi nyelvvizsgára, valamint vállalta, hogy kísérőként részt 

vesz az iskola egy hetes ausztriai nyelvi táborában. A fentiek értelmében érzékenyen 

érintette a gyerekeket, szülőket és a munkaközösség tagjait is hirtelen távozása. 

Személyét, március 1-jétől tudtuk pótolni egy szakmailag és emberileg is kiemelkedő 

kollegával, addig azonban az összevont helyettesítés nagy feladatot jelentett az érintett 

munkatársaknak. 

 

Kollegám beszámolója alapján, a pedagógusváltás mindenkit megviselt: a gyerekek is, 

és a pedagógus is igyekeztek egymáshoz alkalmazkodni, így a tanév végi vizsgákra, 

mérésekre eredményesen fel tudtak készülni.  

 

2.) Pedagógiai munka értékelése  

 

1.n osztály 18 fővel kezdett, évközben, egy párhuzamos osztályból átjött tanulóval 19 

főre emelkedett  a létszám. Problémát okozott, hogy sokan vannak ahhoz, hogy 

könnyen lehessen mozgatni őket, minden tanulót egyszerre ellenőrizni. Életkorukból 

adódóan módszertanilag  indokolt lenne több mozgásos, tevékenykedtető feladattípus 

beépítése a tanórákba. Ez a magas létszám miatt nehezen valósult meg, javasoljuk, 

hogy jövőre csoportbontásban tanulják a német nyelvet. 

1.b osztály csoportbontás nélkül, heti egy órában tanulta a német nyelvet. Több tanuló 

magatartása , figyelemzavara kihívást jelentett a pedagógus számára. 

 

2.n osztály  

2 fő nagyon gyenge, leszakadnak csoportjuktól. Ezen kívül problémát jelentett még, 

hogy  bár motiválható gyerekek, az újdonságra fogékonyak, szeretnek játszva tanulni, 

velük lehet új dolgokban is kísérletezni., de a magatartásukkal kemény harcot vívtak a 

kollégák. 

 

2.b osztályunk továbbra is szakkör formájában alapozza ismereteit, érdeklődő 

gyerekek. 

 

A 3.n osztályban problémamentes a munka, kiemelnénk, hogy több tanulónál is nagy a 

szülői támogatottság a német nyelv terén, szorgalmasak , érdeklődőek, aktívan 

vesznek részt német nyelvi versenyeken, nagy létszámmal rendelik a német nyelvű 

újságokat és vesznek részt az ausztriai nyelvi táborban. 

 

3.b osztály 

A tanulóknak kevés a heti2 óra. Nem viszik haza a felszerelést, nem gyakorolnak, jegy 

nélkül sokkal nehezebb motiválni őket. Nem volt olyan óra, hogy mindenkinek 
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minden felszerelése ott lett volna. Ettől függetlenül órán motiválhatók, szerettek új 

dolgokat tanulni, csak az otthoni gyakorlás hiányzott.  

4.b osztály 

Tanáruk szerint rövid idő alatt egymáshoz szoktak és fergeteges óráik voltak. 

Kölcsönösen élvezték egymás társaságát, hogy játszva tanulhatnak. A BTM-es tanuló 

azt kérte, hogy ő is szeretné a „másik „ dolgozatot írni. Ezt nagy pedagógiai sikernek 

érezte némettanáruk. 

 

4.d osztály 

Teljesítményük gyenge, nehezen motiválhatóak. Ennél a csoportnál kudarcnak érezte a 

pedagógus, hogy önértékelése szerint minden módszertani megújulás dacára sem látta 

a fejlődést és érdeklődést a tanulóknál. 

 

4.n osztály 

Megítélésünk szerint jó nyelvi alapokkal lép a felső tagozatba, köszönhető ez annak, 

hogy könnyen motiválható, jó képességű gyerekek zömében. Alapoktól kezdve egy 

tanári kézben voltak a csoportok, ez lehetővé tette a tudatos, tervezett fejlődést évről-

évre, amely az 5. évfolyamon rájuk váró belső és külső mérések alkalmával (Házi 

nyelvi vizsga, Goethe Fit in Deutsch A1) reményeink szerint az eredményeikben is 

megmutatkozik majd. 

 

5.n 

Az osztály egyik része kivételesen szorgalmas és motivált, kiemelten tehetséges 

gyerekek többségével. A másik része átlagosan jó képességű, de szorgalmas és 

kötelességtudó . Tanulmányi téren szinte alig akadt probléma. Ami a legtöbb 

figyelmet és energiát követelte pedagógiai szempontból, az a fiúk közötti konfliktusok 

és  azok megoldásának hiánya. A II. félévben iskolapszichológus segítségét kérte az 

osztályfőnök, összesen hat alkalommal vettek részt közösségfejlesztő és 

konfliktuskezelő játékos foglalkozáson. Bár a gyerekek visszajelzései alapján 

rendkívül élvezték és önértékelésük szerint a konfliktusok száma csökkent, az 

osztályfőnök tapasztalata alapján ez a továbbra is kiemelten fejleszthető terület marad 

a következő tanévben is. 

 

5.b 

Az év elején 22 főből álló osztályhoz októberben csatlakozott egy tanuló, aki nagyon 

rombolta az osztály közösségét. Ebből adódóan nagyon sok probléma adódott,  

szülőkkel, és diákokkal is. Napi szinten tartotta az osztályfőnök a kapcsolatot a helyi 

rendőrséggel, a FIÓKA dolgozóival. Gyámügyi szakemberekkel többször kapcsolatba 

lépett ezügyben telefonon és írásban is. A 2. félévben egy diák kiiratkozott a 

problémák miatt. További öt tanuló ugyancsak kiemelt figyelmet igényelt, az érintett 

osztályfőnöknek nagyon sok gyermekvédelmi feladatot kellet ellátnia. 

 

6.n 

Kamaszkorba lépve sokkal nehezebb őket a nyelvtanulásra ösztönözni, szorgalmuk 

alább hagyott és gyakoriak az órai magatartásproblémák, mégis zömében sikeres 

nemzetközi nyelvvizsgát tettek A2-es szinten. 

 

6.d osztály 

A tanulók a gyakori pedagógus változásoknak és a kamaszodásnak is köszönhetően 

kicsit irányt vesztettek új osztályfőnökük véleménye szerint.. Neveltségi szintjük 
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sajnos elmarad a korosztályuktól elvárttól, probléma esetén a szülők gyakran a 

pillanatnyi érdekeket nézve a gyerekeik mögé állnak. Mind a közösségépítés, mind a 

tanulmányi munka terén nagy feladatok állnak még előttünk: a gyerekeknek meg kell 

tanulniuk hatékonyan együttműködni egymással és a tanulásnak ismét értékké kell 

válnia számukra.  

 

7.n osztály 

A nyelvi csoportok heterogén összetételűek, egy-egy kitűnő nyelvérzékkel rendelkező 

tanuló mellett a többség átlagos , a differenciálás kiemelt fontosságú, az ITK 

eszközök, nyelvi játékok és csoportmunka alkalmazásával lehet a tanórai 

érdeklődésüket felkelteni és a figyelmüket fenntartani. Egyes órákon a fegyelmezés is 

sok időt vesz el.  

 

A 7.b  osztályban nagyon  gyenge képességű csoportokról számoltak be a kollégák, de 

a minimális elvárásoknak szinte kivétel nélkül megfelelnek. Rendesen készítenek házi 

feladatokat, a szóbeli feleletekre és az írásbeli dolgozatokra is szépen felkészülnek. 

Nagyon tisztességes csoport. 

 

8.n   

Év elején új, vegyes közösség alakult, ami nyolcadik évfolyamon természetesen 

különösen nehéz helyzetet teremt. Egyszerre kellett hangsúlyt fektetni a 

közösségformálásra, a továbbtanulásra és a célul kitűzött nemzetközi nyelvvizsgákra. 

A nemzetközi nyelvvizsgákra készülve a motiválás volt a legnehezebb. A 

továbbtanulással együtt a felkészülés nagy energiát követelt a tanulóktól és 

pedagógustól egyaránt. 

Osztályfőnökükre a következő feladatok hárultak: 

A tanulók felvételi előkészítése egész évben. A szülőkkel való kapcsolattartás 

személyesen és telefonon, egyéni fogadóórák megtartása. 2 fő BTM-es tanuló 

papírjainak frissítése a felvételi vizsga miatt. A központi felvételire való jelentkezési 

lapok kitöltésének megbeszélése, majd ellenőrzése, esetleges javítások elvégeztetése. 

A Bethlen Gábor gimnáziumban a jelentkezési lapok személyes leadásának átadás-

átvételének megszervezése. A felvételi jelentkezési lap kitöltésének megbeszélése és 

ellenőrzése, esetleges javítások elvégeztetése. Mindenkit sikerült beiskolázni.  

 

3.) Kiemelt célok, feladatok teljesítése  

Belső tudásmegosztás munkaközösségen belül: óralátogatás, továbbképzési 

tapasztalatok megosztása, folyamatos önképzés, módszerek megosztása: Új kollégánk 

véleménye szerint a belső tudásmegosztás munkaközösségen belül jól működik: sok 

A2-es vizsgafelkészítő anyagot kapott, ő pedig a DSD-s anyagaival  tudta a 8.-os 

felkészülést támogatni. Óralátogatások több alkalommal történtek, óramegbeszéléssel 

és kölcsönös tapasztalat cserével zárultak. Jellemző a munkaközösségre a 

csapatszellem, ha feladat van, jól tud működni. 

A munkaközösség majdnem minden tagjában erős igény van a folyamatos 

önfejlesztésre, szívesen vesz részt továbbképzéseken, kutat fel és sajátít el új 

módszertani ötleteket, valamint újonnan szerzett tudását szívesen osztja meg társaival. 

Saját szellemi munkáit és oktatási segédanyagait is örömmel bocsájtja kollegái 

rendelkezésére. 

Sajnos van olyan kolléga is, aki csak a kitűzött célra koncentrál, nem törekszik órái 

színesítésére és idejemúlt idegennyelv-tanítási módszerekkel dolgozik, nagy veszélye, 

hogy ettől a tanulók alul motiválttá válnak. 
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-Egységes követelményrendszer kialakítása: az új tankönyvek alapján egységes 

témazáró kidolgozása és használata: ez a célunk már az előző tanévek során 

folyamatosan megvalósult az új, korszerű tankönyvekre való átállás meghozta a tőle 

várt eredményt. Élvezetesebb és módszertanilg frissebb tanórákat lehet rájuk tervezni, 

az adott korosztályra szabott hanganyag pedig felkelti a gyerekek érdeklődését. Az 

egységes követelményrendszert is könnyebben dolgoztuk ki és gond nélkül tudjuk 

használni. 

 

-Változatos módszertani eszközök alkalmazása a nyelvi órákon: modern szemléltető 

eszközök és IKT alkalmazása, naprakész módszertani ötletek használata: 

IKT eszközökkel kitűnően el vagyunk látva, a munkaközösség minden tagjának 

lehetősége van laptop és projektor használatára, internetkapcsolat most már az egész 

épületben stabil. Innentől kezdve semmi sem szab gátat ahhoz, hogy modern 

szemléltető eszközökkel, naprakész módszertani ötletekkel dolgozzunk. Többségünk 

meg is teszi ezt és motiváltan kutatja az újabb lehetőségeket, amiket szívesen meg is 

oszt munkatársaival, de sajnos van olyan kollega is, aki nem él a megújulás 

lehetőségeivel. 

-Differenciálás a tanórákon: a német nyelvórákon túlnyomórészt a tehetséges, de az 

SNI BTM-es tanulók igényeinek figyelembevétele is az óratervezésnél. Többségünk 

napi szinten alkalmazza differenciálást munkája során, mind az óratervezesnél, mind a 

tanulói értékelésnél. Tanmeneteinket is év elején ezen szempont figyelembe vételével 

állítottuk össze, az óralátogatások során örömmel láttam, hogy sok esetben meg is 

valósult. 

Volt olyan kollega, aki a tavalyi óralátogatás után kapott javaslatot (tanórai 

differenciálás fontossága), idén tudatosan beépítette a mindennapi munkájába, és év 

végén gördülékenyebb, élvezetesebb és hatékonyabb tanórákról számolt be. 

Akad azonban olyan munkatársunk is, aki nem fektet erre hangsúlyt, pedig 

tapasztalataink szerint ma már elképzelhetetlen egy jól tervezett tanóra differenciálás 

nélkül, még akkor is, ha látszólag homogén a csoport. 

Az 5.n osztályban év elején megvalósult a csoportok közötti differenciálás, a 

szeptemberi bemeneti mérés után , eredményük alapján lettek kettő csoportra osztva. 

Mindkét csoportban hatékonyabban tudtunk dolgozni, azzal a feltétellel, hogy még az 

adott csoporton beül is gyakran differenciáltunk. A munka sikerességét bizonyítja, 

hogy minkét csoport tanulói jó és legjobb minősítéssel szereztek nemzetközi 

nyelvvizsgát. 

 

-Magas szakmai színvonalon nyújtott nyelvoktatás: az intézményi belső ellenőrzés 

szempontjainak való megfelelés, fejleszthető területek megerősítése, a célul kitűzött 

nemzetközi nyelvvizsga szintek elérése: ezen kitűzött céljaink is megvalósultak a 

tanév folyamán, még úgy is, hogy a tanárváltás érzékenyen érintette a nyelvvizsgára 

készülő tanulókat. Újonnan belépő kollegánk személyében olyan csapattag érkezett, 

aki értékes munkájával, nagy tapasztalatával és segítőkész, nyitott természetével 

aktívan hozzá tud járulni a magas szakmai színvonalon végzett munkához.  

 

-Tanulási morál további erősítése: a tanulók nyelvtanulás iránti motivációjának 

erősítése: legfontosabb motiváló erőnk, a jó hangulatú, élvezetes tanóra. Ezután 

szívesen tanulják a nyelvet és szívesen mérettetik meg magukat belső és külső 

méréseken egyaránt. Miután sikerélményt szereztek, még inkább motiválttá válnak  

tanulóink. Természetesen az egyre növekedő terhek miatt 7. és 8. évfolyamon 
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alábbhagy a lelkesedés, de akkor a kötelességtudat miatt folytatják tovább a 

megkezdett munkát. 

 

-A kommunikáció központú nyelvoktatás előtérbe helyezése: komplex kommunikációs 

feladatok beépítése a tanórákba: többségünk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy 

tanítványai írásban és szóban is magabiztosan kommunikáljanak életkoruknak és 

tudásuknak megfelelően. 

Ehhez is nagy segítséget nyújtanak az IKT eszközök. Tapasztalataink szerint 

szívesebben kommunikálnak szóban tanítványaink. Sajnos olyan tapasztalat is volt, 

hogy kollegánk nem mindig tartotta célnyelven tanóráit, ezáltal a kommunkiáció 

központú nyelvoktatás nem minden esetben valósult meg. 

 

-A nemzetközi nyelvvizsga mintájára épülő házi nyelvi vizsga kidolgozása és 

lebonyolítása: a korábbi évekhez hasonlóan, ebben a tanévben is teljesítettük ezt a 

feladatunkat, az elért eredményekről, százalékos értékeléssel, emléklap formájában 

visszajelzést kaptak a gyerekek, valamint a naplóban osztályzatot kaptak. 

 

 

5. évfolyam Házi nyelvi vizsga eredményei 

 

 

             

Hallás 

    

Olvasás 

        

Írás 

      

Szóbeli 

     

Össz. 

1.  13,5 5 12 16,5 78% 

2. 13,5 8 12 10,5 73% 

3. 18 12 12 18 100% 

4. 18 12 12 18 100% 

5. 18 11 12 18 98% 

6. 16,5 8 12 16,5 88% 

7. 13,5 8 12 16,5 83% 

8. 10,5 8 8 13,5 66% 

9 18 7 10 9 73% 

10. 16,5 10 12 18 94% 

11. 18 11 12 16,5 95% 

12. 13,5 10 12 15 84% 

13. 16,5 10 12 16,5 91% 

14. 10,5 8 12 16,5 78% 

15. 15 11 12 18 93% 

16. 12 10 12 16,5 84% 

17. 13,5 9 12 13,5 80% 

18. 16,5 12 12 18 97,50% 

19. 15 8 12 15 83% 

20. 16,5 10 12 18 94% 

21. 16,5 11 12 18 95% 

22. 16,5 7 8 12 72,50% 

23. 16,5 10 12 15 89% 

24. 18 12 12 18 100% 

25. 18 10 12 16,5 94% 

26. 13,5 10 12 12 79% 

27. 18 8 10 12 80% 
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28. 16,5 8 6 9 65% 

 

 

50%-tól sikeres a nemzetközi nyelvvizsga, már májusban látszott a házi nyelvi vizsga 

eredményeiből, hogy nagy valószínűséggel boldogulni fognak a nemzetközi nyelvvizsgával 

is. Ugyanakkor azt is látni lehet az eredményekből, hogy az olvasott szöveg értése megy a 

legnehezebben diákjainknak. Pozitív élményekkel és némi tapasztalattal vágtak neki májusi 

vizsgának a Goethe Intézetben.  

7. évfolyam Házi nyelvi vizsga eredményei 

Csoport I. 

Az eredmények alapján vannak már most olyan tanulók, akiknek egy évvel a vizsga előtt 

sikerült a Házi nyelvi vizsgán B1 szintet teljesíteni.  

 

 

 

LV   HV   SK   MK   

13 54% 16 67% 12 50% 12 50% 

22 92% 19 79% 19 79% B1   

10 42% 13 54% 7 29% 7 29% 

18 75% 18 75% 12 50% 14 58% 

21 87.50% 22 92% 22 92% B1   

9 37.50% 20 83% 10 42% 13 54% 

19 79% 19 79% 18 75% 16 67% 

15 62.50% 19 79% 8 33% 10 42% 

12 50% 18 75% 11 46% 11 46% 

13 54% 15 62.50% 7 29% 0   

16 67% 20 83% 4 16% 7 29% 

19 79% 22 92% 22 92% B1   

14 58% 20 83% 7 29% 11 46% 

19 79% 22 92% 9 37.50% 8 33% 

 

Házi nyelvi vizsga 7.n csoport II.: 

 Eredmények jegyre váltott átlaga: 

LV: 4,90 

HV: 4,90 

SK: 3,90 

MK: 4,00 

 

-A Goethe Intézet Fit in Deutsch A1, Fit in Deutsch A2 , valamint DSD 1 (A2 B1) elnevezésű 

egynyelvű nemzetközi nyelvvizsgákra való szakszerű felkészítés: ez a célunk maradéktalanul 

megvalósult. Februárban megtartottuk a DSD I.(A2-B1) próbavizsgáját, amelyre 3 fő készült 

fel a 7.n osztályból .Mindhárom tanuló B1-es minősítést szerzett, amely nagyon szép 

eredmény az iskolának. 

Március 14-én bonyolítottuk le a vizsga írásbeli részét, április 14-én a szóbeli részt. A vizsgák 

előkészítése és a DSD I. nyelvvizsga internetes felületének kezelése nagyon pontos munkát 

igényel, új kollegánk sok segítséget nyújtott a munkaközösség-vezetőnek ebben. Az 

előkészítés, a szervezés-lebonyolítás és az adatok rögzítése rendben lezajlott. 
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2 fő egyáltalán nem szerzett minősítést,6 fő szerzett A2-es szintről nemzetközi bizonyítványt, 

1 fő elérte a B1 szintet. 

Legnehezebben az olvasott szöveg értésével boldogultak diákjaink, de a szóbeli 

kommunikáció fejlesztése is kiemelt feladtaként jelölendő a jövő évi munkaterveben. 

 

Goethe Intézet vizsgái: 

 

Sikeres vizsga  5. évfolyamon A1 26 fő, a próbálkozók 100% sikeres volt. 

6. évfolyamon sikeres A2 vizsgát tett 14 fő, ez a próbálkozók 66%. 

 

Tájékoztatásul a Goethe Intézet koordinátora kérdésünkre megírta, hogy ebben az évben a 

Hartyán Általános Iskolán kívül eddig csak egy általános iskola próbálta csak az A2-es 

szintet,  

 

-További céljaink és feladataink a német nyelvoktatás területén: 

 

- a kerületi óvodák részére ingyenes, játékos német nyelvi foglalkozások biztosítása: ebben a 

tanévben kettő kerületi óvodában voltunk jelen, 2 kollega járt heti egy alkalommal játékos 

foglalkozást tartani, kb.40 gyermek részére, többen jártak Iskolába hívogat rendezvényünk 

programjaira is. 

- a házi német nyelvi vizsgára való felkészítés és és  lebonyolítása 5. és 7. évfolyamon. 

maradéktalanul megvalósult minden tanuló esetében. 

- A tanulmányi versenyeken való aktív részvétel: tehetséggondozás tanórán és tanórán kívül, 

versenyeztetés, programok: minden meghirdetett versenyen indultak tanítványaink, iskolai, 

kerületi, fővárosi vagy akár országos szinten. 

- A tehetséges diákok nyelvvizsgára való felkészítése A1, A2 és B1 szinten. Rendszeres 

nyelvvizsga típusfeladatok gyakorlása: teljes mértékben megvalósult, tanóráinkat az érintett 

évfolyamokon tudatosan ennek érdekében tervezzük meg. 

- Országos nyelvi mérésekre való eredményes felkészítés: a tavalyi kompetenciamérés és 

nyelvvizsga eredmények megtartása, emelése:  

 

8.n (heti 3 órában tanulják a németet) - Az áprilisban megíratott próbakompetencia mérés 

eredménye- 32% szövegértés, 43% hallásértés- messze az elvárt szint alatt maradt, így a 

mérésig hátralévő tanórákon célzottan ezeket a feladattípusokat gyakorolták. Az idegennyelvi 

mérésen minden tanuló 10-30%-kal jobban teljesített- többen magukat 70-80°közé felhozva!-, 

így az osztály átlaga az elvárt szintet picivel meghaladta. 

 

6. évfolyam 

Az idegennyelvi mérés A1 szintjét a 6.d-s csoport 79,8%-os átlageredménnyel teljesítette: 1 

tanuló 100%-t, 1 tanuló 90-100%, 1 tanuló 80-90%, 2 tanuló 70-80 %, míg 1 tanuló 60-70% 

közötti eredménnyel zárta a mérést és egyetlen tanuló volt, aki 60%-os teljesítményével az 

elvárt szintet épp elérte. 

A 6.n csoportban az osztályátlag (85,8%) alatt maradt, 81,2%-t értek el: 1 tanuló 100%, 3 

tanuló 90% felett teljesített. 80-90% között senki nem végzett, 4 tanuló 73-76%-t, egy tanuló 

63%-t írt. 

Mindkét csoportban magasan az elvárt szint feletti eredmények születtek, így a cél a szinten 

tartás ill. a 60-70% között teljesítők felzárkóztatása. Mindkét csoportban a próbakompetencia 

eredmények sokkal jobbak voltak. Az idei német nyelvi mérést a szakmai fórumok is a 

korábbiaknál nehezebbnek ítélték.  
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- A 8. osztályos tanulók felkészítése a középiskolai felvételi vizsgára: ezt a feladatot 

maradéktalanul elláta az érintet kollega, sőt, kevés általános iskola engedi nemzetközi 

nyelvvizsgával középfokú intézménybe tanulóit. . 

 

Céljaink és feladataink a német nemzetiségi hagyományok ápolása területén 

-Német nyelvi táborok meghirdetése belföldön és külföldön: nyelvi táborok szervezése, 

lebonyolítása: ebben a tanévben külföldi nyelvi tábort szrvezünk.A szervezés felelősségteljes 

munkát kíván kollegáinktól, német szakosként 2 fő vesz részt a munkaközösségből. . Jelenleg 

51 tanulóval és 4 pedagógussal vágunk bele július 14-19. között az útnak. A létszám 1-2 hét 

alatt betelt a meghirdetés után,  2 alkalommal szülői értekezletet is tartottunk ezzel 

kapcsolatban. 

 

-Közösségépítő programok szervezése, szülők bevonásával: ebben a tanévben a Márton napi 

lámpás felvonulásra hívtuk meg a szülőket, 1.n osztályunk a Gólyaavatón német nyelvű 

műsorrészlettel is bemutatkozott a szülőknek. Erre az alkalomra a Kerületi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat és iskolánk Alapítványának segítségével új, nemzetiségi szoknyát 

varrattunk. Tartottunk csoportkeretben német nyelvi Mikulás megemlékezést, tavasszal pedig 

német nyelvi húsvéti vetélkedőt. 

 

-Szoros kapcsolat a külső szakmai partnerekkel: a XV. Kerületi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat, Goethe--Intézet, Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja 

(Baja), Fővárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat, Újhartyáni Német Nemzetiségi Iskola és 

Bagolyfészek, kerületi óvodák: tovább mélyítettük szakmai kapcsolatainkat a külső 

partnereinkkel.  

Legszorosabb együttműködés a Kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzattal alakult ki, 

munkánkat ebben a tanávben is közel 300000 Ft-tal támogatták. 

 

5.) Versenyeredmények 

 

Kerületi/db Budapesti/ 

helyezés/db 

Regionális/ 

helyezés/db 

Országos/ 

helyezés/db 

             1. 2. 3.    

sport      

tanul.       

7 

8 7 II.,IV.,V.,,VI.,hely.= 

4 db 

IX.  

 

 

6.) Országos mérés eredményeiből adódó feladatok: 

  

1. Bevezetés   
  

2016/2017‐ es tanévben az Oktatási Hivatal harmadszor szervezett idegen nyelvi 

mérést a 6. és a 8. évfolyamos tanulók számára angol illetve német nyelvből. Az idegen 

nyelvi mérés minden olyan tanulót érintett, aki  első idegennyelvként angolul vagy németül 

tanul.  

 

 Az idegen nyelvi mérés azt méri, hogy a német nyelvet első idegen nyelvként tanuló 6. 

és 8. évfolyamos tanulók nyelvtudása megfelel‐ e a tantervi követelményekben előírt 

KER(Közös Európai Referenciakeret) szerinti szinteknek. Tehát az idegen nyelvi mérés 

részmérésből, és azon belül 6. évfolyamos és 8. évfolyamos mérésekből állt. 6. évfolyamon a 



Hartyán Általános Iskola év végi beszámoló 2018-2019. tanév 
 

74 
 

tanulók A1‐ es szintű, 8. évfolyamon A2‐ es szintű feladatlapot töltöttek ki. Annak a 

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

maximális pontszám 60 százalékát elérte. A mérés két alapkészségen (hallott szöveg értése és 

olvasott szöveg értése) tekintetében mérte a nyelvtudást, ennek megfelelően a feladatlapok két 

részből álltak. Mindkét rész csak zárt feladatokat tartalmazott. A feladatlapok összeállításánál 

fontos szempont volt az egységesség.  

A Hartyán Általános Iskola eredményeit, az Oktatási Hivatal a 2016/2017-es országos 

összesített eredményeivel hasonlítottam össze. 

 

2. A mérés eredményei 
 

 Iskolánkban, az érintett tanévben összesen 38 fő vett részt a német nyelvi mérésben. 

Ebből 28 fő a 6. évfolyamon és 10 fő a 8. évfolyamon. 

Fontos megjegyezni az a tényt, hogy 6.b osztályunk, heti három nyelvórával, -amit 4. 

évfolyamon kezdtek tanulni-ugyanazt a mérési anyagot írták, mint a 6.n osztályunk, akik első 

osztály óta heti öt órában tanulják a német nyelvet. 

Mindkét évfolyamon olvasott és hallott szöveg értését mérték, három-három db feladaton 

keresztül. Mindkét feladatrésznél zárt feladatokkal dolgoztak a tanulók, tehát előre megadott 

válaszlehetőségek közül kellett kiválasztaniuk az általuk vélt egy db helyes választ. 

Olvasott és hallott szöveg értésénél is megállapítható volt, hogy a szövegek nehézségi foka 

feladatról-feladatra nőtt. Amíg az első feladatnál mondatszinten kellett érteni a szöveget, a 

második feladatoknál már 2-3 mondattal dolgoztak, a harmadik feladatnál pedig összefüggő, 

hosszabb szöveget kellett megérteni a tanulóknak. 

 

6.b 6.n 8.n 

Olv.I.  75% 92,00% 91,00% 

Olv.II. 35% 67,00% 81,00% 

Olv. III. 48%   össz.:52% 

Hall. I.                                                                    

                             78%          

66%   össz.: 75% 68%     össz.: 80% 

Hall. II.                 68%  92%       77,5%  95 %      90% 

Hall.III.                 78% 83,00% 82,00% 

Össz.:                        74% 84,00% 89,00% 

6.b 6.n 8.n 

Összesített eredmény:  

63%  

 

79% 

 

84% 

 

 

 A táblázatból kiderül, hogy tanulóink eredményesen teljesítették az idegen nyelvi 

mérés követelményeit német nyelvből, hiszen minden mérésben résztvevő diákunk elérte a 

megfelelt szintet, azaz a 60%. Ez jó eredménynek számít, főleg annak tükrében, hogy az 

országos jelentésből kiolvasható, hogy az országos adatok alapján ez mindössze 41,2% , 

nálunk viszont 100%. 

Amennyiben a tanulók által elért pontszámátlagot vizsgáljuk meg településtípusonként, akkor 

is elégedettek lehetünk, hiszen tanulóink a budapesti átlag pontszint felett vannak. 

Ami a részletesebb elemzést illeti; megállapítható, hogy tanulóink nehezebben boldogulnak 

az olvasott szöveg értésével, ezért fejleszthető területnek ezt jelölnénk meg. Ez a probléma a 



Hartyán Általános Iskola év végi beszámoló 2018-2019. tanév 
 

75 
 

legmarkánsabban 6. b osztályban jelentkezett, tehát azoknál a tanulóknál, akik 4. évfolyamon 

kezdték a német nyelvet és alacsonyabb óraszámban. 
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Összegzésként a mérésből az derült ki, hogy minden német nyelvet tanuló osztályunk 

elérte mindkét mért évfolyamon csoportszinten a 60%-os megfelelési szintet, ugyanakkor a 

tanulók egyéni teljesítménye nem minden esetben érte el a 60%-ot. a nem megfelelt egyéni 

teljesítmények "b" osztályokban fordultak elő, akik heti 3 órában tanulják a nyelvet. 

Továbbá az is világossá vált, hogy ugyanúgy, ahogy a nemzetközi nyelvvizsgák esetében, 

ennél a mérésnél is az olvasott szöveg értése mutat gyengébb eredményt. 

 

      Készítette: német nyelvi munkaközösség-

vezető 
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Angol munkaközösség beszámolója 

2018-19. 

 

3. Pedagógus létszámhiány 

 2 fő 

 ebből adódó nehézségek: Elsősorban a munkatervben megjelölt programok 

megvalósításakor okozott nehézséget.  Nagyobb, egyszerre több osztályt 

megmozgató rendezvények megszervezése és lebonyolítása szinte már 

lehetetlen, hisz nincs kik között megosztani a feladatokat.  Ám az általatok kért 

dokumentumok, beszámolók és elemzések elkészítése is nehézkes, mivel sok 

osztályban tanítunk, így 1 főre sok elemezni való hárul. A kompetencia 

dolgozatok javításával és az eredmények központi rendszerbe történő 

felvitelével is hasonló a gond. 

 

4. Pedagógiai munka értékelése  

Egész éves munkánkra rányomta bélyegét az immár sokadik éve tartó magas heti 

óraszámban folytatott munka. Ehhez járultak még az eseti helyettesítések, amik 

teljesen kizsigereltek mindenkit. Természetesen megértjük az iskola helyzetéből – a 

tanárhiányból – adódó feladatok ellátásának szükségszerűségét, de azt gondoljuk, 

hogy ezt sem szellemileg, sem fizikailag nem lehet így tovább bírni. Új egészségügyi 

problémáink lettek, és ez nem vicc, hanem igenis nagyon  komoly, de ezeket nem 

szeretném részletezni. Mindezek ellenére munkaközösségünk minden tagjáról 

elmondható hogy a jelenlegi körülmények között nem 100, hanem legalább 120 %-os 

teljesítményt nyújtott az év legnagyobb részében. (Itt én most csak magamról 

beszélek, de ez a teljesítmény nálam az év végére igazán lecsökkent a napi tanórai 

munka tekintetében, mert annyi minden más feladat nyomasztott, hogy egyszerűen 

képtelen voltam már a tanórákra összpontosítani. Sokszor azt éreztem, hogy én ezt 

nem tudom tovább folytatni. Ám erőt vettem magamon, és ’kept going’). Valószínűleg 

ebben a kategóriában nem ezt a választ vártad, de mivel most nem kérdeztél rá a saját 

véleményre, én most ide írtam. 

Nem segítette helyzetünket az sem, hogy a technika órák megtartása miatt további 

terhek kerültek ránk, illetve ez újabb csoportösszevonást jelentett. 

Az általam látott tanórák minden szempontból megfelelőek voltak, a kollégák jól 

felépített, a gyerekek számára élvezetes órákat tartottak, ahol a kitűzött célok 

megvalósultak.  

Pedagógiai munkánk eredményeként egyik munkatársunk 8 tanítványa az Origo 

Junior angol nyelvvizsga követelményeit sikeresen teljesítette. Természetesen ez az 

adott kollégánk érdeme. 

 

5. Kiemelt célok, feladatok teljesítése 

 

 A tanulók a tanult lexikai tudást, nyelvtani szabályokat alkalmazzák megfelelően. 

- Az itt megfogalmazott célok közül az egyéni fejlesztés szorult kissé háttérbe, ezen kell 

majd a jövőben javítanunk, a többi megvalósult. 

 Az 5. és 7. évfolyamokon házi angol nyelvi vizsga lebonyolítása; 

- A vizsgát lebonyolítottuk a meghatározott módon. Az 5 évfolyamon csak szóbeli, míg 

a 7. évfolyamon írásbeli és szóbeli vizsgát kellet tenniük a tanulóknak. Sajnos az idén 

már az 5. évfolyamon is akadtak olyanok, akik teljesen semmibe vették ezt a kihívást, 

bár a többségük lelkiismeretesen készült a megadott témákból. 
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-  A 7. évfolyamon nemcsak szóbeli része volt a vizsgának, hanem írásbeli is. A 7.a 

osztályban roppant rosszul esett az ott tanító kollégánknak  gyerekek hozzáállása, 

mindamellett, hogy egész évben havi lebontásban többször is csak erre gyakoroltak. 

Kidolgozták a tételeket, személyre is szabták, kérdezz-felek módszerrel mélyítették 

azt. Ennek ellenére gyenge teljesítményt nyújtottak azok, akik nem vették komolyan. 

A 7. c osztályban a tanulók többségének a vizsga írásbeli része jelentett nehézséget, a 

szóbelin jobban teljesítettek. Összességében véve az elvártaknak megfeleltek. 

- A következő százalékos eredmények születtek: 

5. a: 71,7% 

7. a: 48,3% 

7. c:78% 

 A célnyelvi kultúra megismertetése 

- Minden programunkat megvalósítottuk a tervezett formában egy kivételével: A Szent 

György napot osztály- és csoportkeretben tartottuk meg. 

- Kerületi versenyeken vettünk részt, ahol elmondhatjuk, hogy szép eredményeket 

értünk el.  

- Egy fővárosi versenyen is szerepeltünk: a kossuthos kerületi verseny 2 

kategóriájának első három helyezettje képviselte kerületünket csoportokban. Sajnos 

nem igazán voltak sikeresek tanulóink, de ők nagyon élvezték a feladatokat. 

 A munkatervben meghatározott feladatokat az előző év pozitív és negatív 

tapasztalatai alapján határozzuk meg és hajtjuk végre; 

- Az elemzések folyamatosan megtörténtek, és ezek alapján határozzuk meg majd az 

éves feladatainkat. 

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

8. osztályok felkészítése az országos mérésre; 

- Ebben a tanévben is az országos méréshez hasonló feladatokkal, gyakorlatokkal 

egészítettük ki meglévő anyagainkat és próbakompetencia dolgozatot is írattunk. 

 Ismétlésekkel törekszünk az előző órán tanultak megerősítésére, valamint 

kommunikációs, project és csoport feladatokban lehetőséget kapnak a tanulók 

személyiségük fejlesztésére és közösségfejlesztésre; 

- Az előző órákon tanultak ismétlése mindennapi rutint jelentett számunkra, a 

kommunikációs feladatok az osztály illetve a csoport létszámától függően 

megvalósultak, ahogy a csoportmunkában elvégzett feladatok is. 

 Folyamatos önképzéssel, tapasztalatok, módszerek cseréjével és eredményes 

szemléltetés alkalmazásával igyekszünk a tanulási morált tovább erősíteni és az 

idegennyelv-tanulás módszereinek megtanításával ösztönözni a tanulókat a még 

eredményesebb nyelvtanulásra;  

- Amennyire az időnk engedte, elsősorban az interneten fellelhető új ötletek 

keresésével, és egymás közti megosztásával próbáltuk hatékonyabbá tenni a tanulók 

ismeretszerzését. A kapott laptopok és projektorok, illetve a kivetítők mennyezetre 

szerelése nagyban segítették a hatékony szemléltetést és megkönnyítették ezzel 

kapcsolatos munkánkat. 

 A feladatok, felmerülő problémák függvényében munkaközösségi értekezleteket 

tartunk. 

- A munkatervben betervezettnél több munkaközösségi értekezletet tartottunk, hiszen 

az év során számtalan alkalommal adódtak olyan feladatok, amelyek ezt szükségessé 

tették.  

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

év legfontosabb feladata: 
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- Ahogy arra számítottunk, a szaktanárhiány okozta csoportösszevonások 

megnehezítették munkánkat, a nagylétszámú osztályokban kevés idő jutott egyéni 

gyakorlásra, a szóbeli kommunikációs feladatok kissé háttérbe szorultak. Inkább a 

frontális és csoport munka dominált. 

- Az alsó és felső tagozaton igyekeztünk a meghatározott nyelvtani és kommunikációs 

elmaradásokat csökkenteni kiegészítő anyagok és feladatok alkalmazásával. 

 Munkaközösségünk az egységes követelményrendszert betartja és igyekszik annak 

betartatására is (Házirend, magatartásfüzet, ellenőrző beírásai stb.). Folyamatos és 

rendszeres szóbeli, valamint írásbeli számonkéréssel és értékeléssel követjük a tanulók 

munkáját; az eredmények alapján megtesszük a szükséges intézkedéseket, további 

gyakorlási lehetőség beiktatásával.  

- Ezeket a feladatokat minden tekintetben teljesítettük. 

 Folyamatos kapcsolatot tartunk az osztályfőnökökkel, visszajelzésekkel tájékoztatjuk 

őket a tanulók eredményeiről. 

- A napi kapcsolat és folyamatos tájékoztatás és tájékozódás megvalósult. 

 A szülőket rendszeresen tájékoztatjuk a tájékoztató füzetek és az e-naplón keresztül, 

valamint a szülő értekezleteken, az iskolai és egyéni fogadóórákon. Az egységes 

értékelés szempontjait betartva, havonta minimum 1 érdemjeggyel értékeljük a 

tanulók munkáját. (egységes témazáró dolgozatok, %-os értékelések alkalmazása). 

- Teljes egészében megvalósult, sőt a tanórák előtt, vagy után is plusz „fogadóórát” 

tartottunk, ha arra volt igény. 

 Munkaközösség-vezetői óralátogatásokkal, óraelemzésekkel, a tanmenetek és egyéb 

dokumentumok ellenőrzésével törekszünk munkánk még hatékonyabbá tételére. 

- A látott órákon (2 kollégánál látogattam órát) a kitűzött célok megvalósultak. Az 

egynyelvű óravezetés megvalósult, különböző munkaformákat alkalmaztak a kollégák, 

színes, változatos feladatok során történt az anyagok feldolgozása. Fegyelmezési 

problémákat nem tapasztaltam, az órák kellemes hangulatban teltek, a gyerekek 

többsége aktív volt, persze akadtak visszafogottabbak is. A kollégák használták az 

idén kapott IKT eszközöket, ami még színesebbé tette az órákat.  

 

6. Versenyeredmények 

 

Kerületi/db Budapesti/ 

helyezés/db 

Regionális/ 

helyezés/db 

Országos/ 

helyezés/db 

 1. 2. 3.    

tanulmányi 1 1 2 9., 13.   

 

 

      Készítette: angol munkaközösség vezetője 
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Társadalomtudomány munkaközösségének beszámolója 
2018-2019. tanév 

 

1.) Pedagógus létszámhiány 

 igen: 2 magyar és 1 történelem szakos nagyon hiányzott  

 ebből adódó nehézségek: Év közben jött egy magyar-történelem szakos 

kollega, akinek nagyon örültünk, a rengeteg óra és feladat enyhülni látszott, de 

ez az időszak nem tartott sokáig. Miután elment, még több dolgunk lett, mint 

előtte. Be kellett hoznunk az általa okozott lemaradást, meg kellett íratni és ki 

kellett javítani azokat a dolgozatokat, amiket ő nem végzett el.  

Nagyon feszített volt idén a munkatempó, tengernyi elvégzendő feladat, 

rengeteg letanított óra hárult ránk Az alapfeladatokra kellett koncentrálni, 

minden plusz növelte a terheinket, amit lehetett megoldottunk az utolsó 

idegszálunkat pengetve. Fizikailag, szellemileg teljesen kimerültünk. 

 

2.) Pedagógiai munka értékelése  

 

A pedagógus létszámhiány ellenére, úgy gondolom, megtettünk minden tőlünk 

telhetőt, sikerült értékes pedagógiai munkát végeznünk, még ha nagyon kiemelkedő 

dolgok nem is történtek. A gyerekek tovább haladásához szükséges értéket sikerült 

hozzáadnunk. Nem annyira a pedagógiai munka rovására mentek a hiányosságok, 

mint saját szellemi, fizikai állapotunkéra, ami jelzi mindannyiunk hozzáállását a 

helyzethez. A próbakompetencia és az országos kompetenciamérés nem úgy sikerült, 

ahogy vártuk. A jövőben találnunk kell hatékony motiváló erőt.  

Történelemből az utóbbi 2-3 évben olyan kollégák munkáját kellett helyre hoznunk, 

akik jelentős hiányokat (letanítatlan anyagrészek) hagytak maguk után. Teljes 

témakörök maradtak ki. Nagyon nehéz így órát tartani, a gyerekeknek pedig még 

nehezebb, hogy akár 2-3 leckét egy óra alatt kell elsajátítaniuk. Van, akivel sikerült 

befejezni az egész éves anyagot, de az 5.-es évfolyamon kimaradt a magyar őstörténet. 

Ezt 6. év elején kell majd pótolni. 

Sikerként könyvelem, hogy a 7.a osztályban egész népszerű lett a történelem tantárgy. 

Idén 7.-ben vettük a világháborúkat, ami szinte az összes gyereket érdekli, leköti. Síri 

csöndben nézték végig az általam bemutatott film részleteket (amit sokan otthon végig 

néztek), a Holokausztról tartott ppt előadásomat. Ezután olyan hihetetlen dolgokat 

fogalmaztak meg és mondtak ki ezek a nehezen kezelhető gyerekek, amiket a többi 

általam tanított (jó képességű) osztályokban még csak csírájában sem láttam. Ez a 

tanóra volt idén az egyik legjobb élményem. 

Osztályfőnökként is sikerült helyt állnunk idén. Az osztályainkba érkeztek új 

gyerekek, ők beilleszkedtek. Sajnos volt internetes zaklatás, aminek sikerült véget 

vetni még a tanév elején. Minden tudomásunkra jutott esetnek a végére jártunk, nem 

gyűrűzött tovább. Tanév végére ezen osztály magatartása a tanórákon javult, az 

egymással való viszonyuk szintén jobb lett.  

A gyerekeket próbáltuk minél több élményhez juttatni, kirándulásokra, 

kimozdulásokra vittük el őket.  

A 8.a-ban mindenkit felvettek középiskolába, amit sikerként könyvelünk el. 

Büszke vagyok a munkaközösségünkre, mert mindenki erején felül teljesített ebben a 

tanévben. Soha nem húztuk ki magunkat a munka alól, próbáltuk mindig a gyerekek 

érdekeit a szemünk előtt tartani. 
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3.) Kiemelt célok, feladatok teljesítése (tételesen az év eleji munkaterv alapján)  

 

Céljaink és feladataink a társadalomtudományok területén: 

 

 a magyar irodalom tantárgy kötelező memoritereinek 80%-os teljesítése 

Következetesen számon kérjük a memoritereket, ha a kijelölt időpontig nem 

mondja fel a tanuló, adunk haladékot május elejéig. Az elv működik, a 80% 

behajtható. Szóbeli megnyilvánulás egyik formája ez a felelet, érdemjegyet 

adunk rá. 

 

 a 2017-2018-as tanév országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése és 

közös értékelése, következtetések levonása, új hatékony módszerek keresése 

Ez a tavaszi nevelőtestületi értekezleten megtörtént.  

 

 a szövegértési kompetencia tervszerű és folyamatos fejlesztése előkészítve az év végi 

OKÉV mérésekhez 6. és 8. évfolyamon  

 

Szükséges lenne legalább havi 2 ténylegesen szövegértő magyar órára. Kevés gyakorlási 

lehetőség van nem tanagyagban, hanem időben. 

A tanárhiány miatt megemelkedett letanított óraszámok és feszített munkatempó mellett 

igyekeztünk a helyzethez mérten mindent megtenni; kompetencia feladatsorok megoldása, 

típusfeladatok megoldása, gyakorlása. Önálló vélemények megfogalmaztatása, szövegalkotás 

gyakorlása. Módszertani szempontból megfelelő kérdések feltevése. A nem megfelelő 

válaszok kiegészítése, ösztönözni a gyerekeket arra, hogy ne általános választ adjanak, hanem 

a kérdésre minél pontosabb feleletet adjanak.  

Azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek szeretik a szövegértési feladatokat, még a felméréseket is. 

Szívesen foglalkoznak vele, ez nyújtja sokaknak a legtöbb sikerélményt. A próbakompetencia 

viszont egyszerűen nem érdekelte őket, nem voltak motiváltak.  Arra azonban felhívta a 

figyelmet, hogy motiválttá kell tennünk őket akkor is, ha ennek közvetlenül nem tapasztalják 

meg az eredményét számszerűen, érdemjeggyel.  

Az 5. osztályokban sikerült kialakítani a megfelelő szintet a legtöbb gyereknél, a gyengébben 

teljesítő tanulók is meg tudták oldani a feladatokat képességüknek megfelelően (kivéve azok, 

akiket egyáltalán nem érdekelt).  

Ügyelünk rá, hogy ne csak magyar órán, hanem a munkaközösségünkhöz tartozó tanórákon is 

megjelenjenek ilyen típusú gyakorlatok. Minden órán adunk a gyerekeknek olyan feladatokat, 

ahol fejleszthetik a szövegértésüket.  

A magasabb évfolyamokon egyedül a 7.a osztályban tapasztalta a kolléga, hogy nagyon 

nehezen jutnak egyről a kettőre, az osztály egyik felénél minimális a fejlődés, a másik fele a 

képességének megfelelően teljesít.  

 

 az órák, foglalkozások megtartása során a munkáltató jelleg kapjon minél többször 

szerepet 

 

Egyre több az egyéni,- páros-, és csoport munka a tanórákon. Ezt szeretnék tovább növelni. 

Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy ilyen óraszámok, ekkora tanerőhiány, ilyen 

tananyagmennyiség mellett „festhetjük” magunkat, nincs mindig rá lehetőség. A csapatmunka 

kultúráját is meg kell tanítanunk sok esetben, hogy nem a csoport egy-két tagja végzi el a 

munkát, mások pedig passzív szemlélői mindennek. vagy a fegyelem, elsősorban az 

önkontroll nagyon lényeges e munkaformánál, csak azzal együtt lehet eredményes. 



Hartyán Általános Iskola év végi beszámoló 2018-2019. tanév 
 

82 
 

 

 a helyesírás folyamatos fejlesztése és az írásbeli munkáknál rendezett külalak 

elvárása 

 

Magyarból a helyesírás fejlesztése minden órán megjelenik, a füzeteket gyakran javítjuk, 

értékeljük. Ennek eredménye, hogy a gyerekek nagyobb részének a helyesírása megfelelő, a 

különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében is tapasztalható javulás (bár ez nagyban 

köszönhető a fejlesztő pedagógusoknak), ezen tanulóknál az is eredmény, ha a helyesírásuk 

nem romoljon a jövőben.  

Egyikünk felvetette már a tanév során, hogy ha a helyzet nem változik (nem lesz elegendő 

tanár), a memoritermásolás kötelező jellegét nem tartja hasznosnak. Alternatív lehetőségként 

kellene használnunk, ill. a differenciálásnál, nagyon gyenge helyesírású vagy fiatalabb 

évfolyamokon használható, de embertelen ekkora mennyiségű másolást érdemben javítani, 

osztályozni. Ezen túl a jó helyesírású, jobb képességű gyerekeknek ez ujjgyakorlat, unalmas. 

Viszont olyan jegyeket generál, amelyek komolyan befolyásolják a félévi/év végi eredményt, 

de nem hiteles a kép, amit ad. Ezt át kell gondolnunk, és egy rugalmasabb, változatosabb, 

árnyaltabb értékelés lehetőségét nyújtó dologra kellene váltanunk, ami a gyerek és a javító 

tanár idejét is értékesebbé, érdekesebbé teszi. Többféle módszerre válthatnánk. Ne a 

memoriter másolása legyen kötelező, hanem a füzetvezetés, az órai munka teljes, olvasható 

megléte egyidejű ellenőrzéssel (óra végén). Ne csak azt jutalmazzuk, ami elvileg természetes 

lenne, hanem tegyük érdekeltté, hogy valóban az legyen grátisz!  

 

 szaktantárgyaink megszerettetése, népszerűvé tétele tanórán kívüli 

programok szervezésével  

 

Több programot is szerveztünk a gyerekeknek, ahol kibővíthették a már megszerzett 

tudásukat. Ilyen volt például a Csupakaland Családi Élményparkban tartott 3D vetítés 

a magyar történelemről és a budai várról. A 7.-es évfolyamnak szerveztünk egy 

rendhagyó történelem órát a II. világháborúról, és egy rendhagyó énekórát Ardó Mária 

operaénekessel, aminek a témája a Bánk bán volt. Színház és mozi élményekkel 

népszerűsítettük az irodalmi és a zenei világukat. 

 

 az olvasástechnika fejlesztése, az olvasás „népszerűvé tétele” 

 

Célunk a hangos olvasás gyakorlása, hibák megbeszélése, javítása. A néma, értő 

olvasás fejlesztése – olvasmányok ajánlása: tekintettel a tartalomra, terjedelemre 

(gyerekekhez közel álló témák, nem túl hosszú szövegek ajánlása). 

Van, aki mesélni szokott; olvasmányélményeket röviden, érdeklődést keltve, néha 

humorral. Másképp nem megy, sajnos a minta számít, elsősorban az otthonról hozott.  

Itt vethetnénk be valami új módszert a kötelező memoriter másolása helyett. Valami 

olyat, amihez olvasni kell, de ad választási lehetőséget (a szabadság érzését) a 

gyereknek, és ehhez kapcsolódna valamilyen írásbeli produktum, ami egyéni, 

fantáziát, kreativitást mozgósító/fejlesztő, változatos, és alkalmas a differenciálásra is. 

 

 a 8.-os diákok felkészítése a felvételi beszélgetésekre  

 

Tanórákba beépítve, az órákon gyakoroltuk a szóbeli szövegalkotást. Ezen túl célunk volt, a 

kifejezőképesség javítása, szókincs bővítése, adott helyzetnek megfelelő kommunikáció, 

„vizsgahelyzet” kezelése, adott témakörök kidolgozása. A helyes testtartásra, megjelenésre is 

figyeltünk. Témákat gyűjtöttünk össze, majd interjú-módszerrel feldolgoztuk. A 8.-osok 
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jártak felvételi előkészítőre. A feladatsorok megoldásán túl főleg azzal foglalkoztunk, hogy a 

már meglévő tudást összefogjuk, rendszerezzük, szükség esetén aktualizáljuk, bővítsük, 

felelevenítsük. A felvételi eredmények jók (a felvételi nehézségéhez mérten). 

 

 az írásbeli kommunikáció fejlesztése fogalmazások, beszámolók íratásával 

irányított témában 

 

Lassú folyamat. Nehezen motiválhatóak a gyerekek. A leterheltség miatt kevés fogalmazást 

tudtunk íratni. Az előírt dolgozatok megíratása, javítása, értékelése mellett alig jut idő 3 

fogalmazásra és azok értékelésére. 

Több kolléga is adott lehetőséget házi dolgozatok megírásához, adott témában. Ezeket a 

szorgalmi feladatokat érdemjeggyel jutalmazzuk. De ennek a feladatnak is van „árnyoldala”, 

hiszen az otthon készített munkák pedig épp azoknál a gyerekeknél nem saját művek, 

akiknek a legfontosabb lenne. 

 

  versenykiírások figyelemmel követése 

 

A versenykiírásokat folyamatosan kapjuk a jól bevált elektronikus rendszeren keresztül.  

 

 aktív részvétel a tanulmányi és szaktárgyi versenyeken 

 

A kerületi versenyekre idén is jelentkeztünk, eredményeket is értünk el. De a magas 

óraszámok és helyettesítések miatt már egyre kevesebb az energiánk a gyerekeket 

felkészíteni a megmérettetésekre, és oda elkísérni őket. Bízunk benne, hogy ez jövőre 

változni fog, mert nem szeretnénk, ha a tehetséges diákok emiatt ne jussanak el a 

versenyekre. 

 

 8. évfolyamon az önálló tanulás, ismeretszerzés képességének erősítése, készülés a 

felvételire, felkészülés az év végi országos mérésekre 

 

Ahogy azt fentebb írtuk, sikeres volt a felvételi a 8.-os évfolyamon. Ehhez a magyar órák 

lopott idejéből, tanórán kívüli foglalkozásokon készítettük fel őket. 

 

 folyamatos önképzés, a jól működő módszerek és tapasztalatok cseréje, lehetőség 

szerint hospitálás 

 

A magas óraszámok miatt a hospitálások száma nem volt túl magas. A tapasztalatok és 

módszerek cseréjét tanítás után és az órák közti szünetekben osztottuk meg egymással.  

 

 ünnepi műsor október 6. és március 15. tiszteletére, a népmese, a zene, a magyar 

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

megfelelő színpadi dekorációval 

 

Büszkék vagyunk az idei tanév műsoraira, megemlékezéseire. Úgy gondoljuk, hogy 

mindenki a rá bízott feladatot lelkiismeretesen és színvonalasan teljesítette. Színpadi 

műsorral, rádióadással, felolvasással, kimozdulással emlékeztünk ünnepeinkre. 

 

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

hatékonyabb kiaknázása 
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Idén több alkalommal is részt vettek diákjaink színházi és kulturális programokon, egy 

tanárnő közreműködésének köszönhetően. (Rádió 6. termének látogatása, Abigél, Rebecca, 

Toldi, István, a király című előadások) Rendhagyó énekórát és mozi előadásokat (Pál utcai 

fiúk, Egri csillagok, Az igazi csoda) szerveztek a gyerekeknek a kollégák. 

 

 a művészeti jelleg erősítése az idei tanévtől felső tagozatra lépő 5. b osztálynál 

 

Egyik tanárnő októberben elvitte az osztályt a Rádió 6. termébe, illetve az 5. évfolyam 

együtt megnézte a Pál utcai fiúkat a moziban. De sajnos ezt az osztályt ebben a tanévben 4 

pedagógus is tanította magyarból. Célunk az volt, hogy a lemaradásokat behozzuk, a 

művészeti jelleg erősítése háttérbe szorult. Több programra nem volt se alkalmunk, se 

energiánk elvinni az osztályt.  

 

4.) Év végi dolgozatok értékelése, ebből adódó célok, feladatok megfogalmazása  

 

Szövegértés 5. évfolyam 

5.a 5.b 5.c 5.n 

57% 65% 72% 85% 

 

Nyelvtan 5. évfolyam 

5.a 5.b 5.c 5.n 

70% 66% 67% 81% 

 

Szövegértés 6. évfolyam 

6.a 6.b 6.c 6.n 6.d 

78% 84% 69% 87% 81% 

 

Nyelvtan 6. évfolyam 

6.a 6.b 6.c 6.n 6.d 

66% 86% 56% 78% 65% 

 

Szövegértés 7. évfolyam 

7.a 7.b 7.c 7.n 

76% 89% 94% 91% 

 

Nyelvtan 7. évfolyam 

7.a 7.b 7.c 7.n 

44% 88% 90% 85% 

 

Szövegértés 8. évfolyam 

8.a 8.c 8.n 

64% 76% 81% 

 

Nyelvtan 8. évfolyam 

8.a 8.c 8.n 

51% 47% 76% 

 

Szövegértés terén az év végi dolgozatok (összevetve az év elejétől a követő méréseken 

át) zömében jól mutatták a fejlődést, a befektetett energia megtérülését. A már említett 
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próbakompetencia az alulmotiváltság miatt kilóg a sorból. Nyilván a fejlődés 

mindenkinél önmagához képest értendő, volt egy lejtmenet félév táján, de a százalékos 

eredményeknél látszik, hogy többnyire látszik az eredmény.  

A nyelvtanról sajnos nem tudjuk ugyanezt elmondani, nagyobb a szórás. Ennek oka 6. 

évfolyamon a hajtás, a hatalmas az anyagmennyiség.  Általában a szófajokat értik meg 

a legnehezebben, alapos tanulást igényelne, ami nincs. Kampányszerű van, rövid távú 

memóriával, nagyon kevés a kivétel. (Ez a jövő év eleji felméréseken meg is fog 

látszani!) Emiatt több energiát öltünk a gyakorlásba, az vitte az időt… A 22-es 

csapdája.  

A 7. évfolyamon a mondattan, a mondatrészek tapasztalataink szerint könnyebben 

befogadható témák. A szószerkezetekben való gondolkodás viszont nagyon nehezen 

ment még a jó képességű tanulóknak is, pedig következetesen erre helyeztük a 

hangsúlyt. Emellett a 6.-nál említett kampányszerű, elnagyolt, a dolgozatra készülés 

végképp agyonütötte az egészet. Ennek ellenére nem lett túl borzasztó az eredmény, 

de egyértelműen jelzi a gubancokat. 

Az irodalom a legnehezebb része a magyartanításnak. Bár egyre több gyereket látunk 

könyvvel a kezében nagy örömünkre, a klasszikusok és az irodalomelmélet nem került 

közelebb a 21. század gyermekeihez. Sokféle módon igyekeztünk érthetővé, 

szerethetővé (?) tenni a tantárgyat, vagy legalább nyitottabbá, érdeklődőbbé iránta a 

gyerekeket, ez a babér még érik.  

A következő tanév fontos célja és ebből adódó feladata számunkra a súlypontozás 

újragondolása, hatékonyabb időfelhasználás, nagyon összeszedett, alapos, de gyors év 

eleji ismétlés, hogy legyen mire építkezni, illetve a 8.-os osztályokban a nyáron 

rákészülve gyorsan, de maradandóan bepótolni a 7.-es anyagból elmaradt, a tovább 

haladáshoz szükséges tananyagrészt. 

 

5.) Versenyeredmények 

 

Helyezés Kerületi 

helyezés/db 

Budapesti/ 

helyezés/db 

Regionális/ 

helyezés/db 

Országos/ 

helyezés/db 

1. 1 db    

2. 3 db    

3.  1 db   

 

6.) Országos mérés eredményeiből adódó feladatok  

 

Kompetencia – szövegértés 

 

• A tesztek célja annak felmérése, hogy a tanulók milyen mértékben képesek 

matematikai eszköztudásukat és szövegértési képességeiket a tanulmányaik során és a 

hétköznapjaikban alkalmazni 

• A szövegértés különböző szövegeihez 7-15 kérdés tartozik. Ezekkel azt vizsgálják, 

hogy milyen mértékben értette meg a tanuló a szövegben foglaltakat, például vissza 

tudja-e keresni az olvasott információkat, képes-e az összefüggések felismerésére, 

tudja-e értelmezni a szöveget.  (képek, feladatok) 

• Ezért mindkét teszt a mindennapok jellemző helyzeteire és problémáira koncentrál, és 

a hétköznapi életből ismert gyakori feladatokat tartalmaz (pl. megrendelőszelvény 

kitöltése, hirdetés szövegének értelmezése vagy vásárlás, utazás, főzés, személyes 

pénzügyek intézése).  
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A szövegértési teszt elbeszélő, magyarázó és dokumentum típusú szövegeihez 

kapcsolódó feladatok megoldásakor a tanulóknak műveletek sorát kell végrehajtaniuk 

a konkrét információ visszakeresésétől a szöveg értelmének átfogó megértésén át a 

szöveg tartalmára és formájára való reflektálásig. A felhasznált szövegek között 

prózarészletek és különböző dokumentumfajták – például: listák, nyomtatványok – 

szerepelnek. 
• Iskolai eredmény 

• Szövegértés  

6. évfolyam 
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• Mi intézményünk képességeloszlása 1586, ami jobb mint az Észak-pesti XV. kerületi iskoláké 

(1572)  
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70 hatodikos írta meg. 

A 6. évfolyamosok eredményei megfeleltek az országos átlagnak. A legrosszabb eredmények az 2-es 

szint alsó tartományában, a legjobb eredmények a 7-es szint alsó régiójában találhatóak. A budapesti 

iskolákhoz képest gyengébb eredményt értek el tanulóink.  

 

8.évfolyam 

 
 



Hartyán Általános Iskola év végi beszámoló 2018-2019. tanév 
 

89 
 

 

- Az iskolánkban a nyolcadikosok átlageredmény 1522pont, míg a 15.ker. iskolának átlag 

pontszáma 1515. 
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- A 8. évfolyamosok eredményei: (44fő) 

- A feladatok és fajtáik ugyanazok (szintek). Itt kevesebb a gyengén teljesítő gyerek, de 

kevesebb a jó szintet elérő is.  

 

Véleményünk, tapasztalataink 

 

Az 1-es szintet elérő tanulók két egyszerű tartalmi elemet össze tudnak kapcsolni, felismerik a fő 

gondolatmenetet. A 2-es szintű diákok az előbb említetteken túl a szereplők közti egyszerű kapcsolatot 

is felismerik, illetve felismerik a kapcsolatot a szöveg információi és a mindennapi élet között, 

eligazodnak a szöveg egységei között. A 3-as szinten teljesítők (nálunk ez elég sok) képesek (az eddig 

leírtakon túl) egyszerű következtetés levonására, a szöveg céljának felismerésére, illusztráció 

felismerésére, több adatot tudnak visszakeresni. A 4-es és 5-ös szintet elérő tanulók (viszonylag több 

tanuló teljesítette) a speciális jelrendszereket is felismeri, képes eligazodni a figyelmet elterelő adatok 

között, képes a lényegkiemelésre, a félrevezető információ kiszűrésére, plusz az iskolai háttértudás 

alkalmazására, a szokatlan helyen szereplő adatok kiszűrésére, feldolgozására. A 6-os és 7-es szinten 

teljesítő tanulók már összetett tudással rendelkeznek, különbséget tudnak tenni a valós és a figyelmet 

elterelő adatok között, felismerik a különböző retorikai célú szövegeket, megfelelően tudják 

értelmezni a szöveget és a hozzájuk kapcsolódó kérdéseket, felismerik a viselkedésformákat, 
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véleményüket meg tudják fogalmazni, alá tudják támasztani. A magas szinten teljesítő tanulók tehát 

nem csak jó szövegértő képességgel rendelkeznek, hanem jól tudnak fogalmazni is. 

A feladatok különböző típusokba rendeződnek. A feleletválasztós feladatok több választ adnak meg, 

ebből a tanulónak kell megjelölni a helyes választ vagy válaszokat. A tapasztalatok alapján ezzel 

általában kevesebb gond van, a gyerekek általában ki tudják választani a megfelelőt, főleg hogy 25% 

esélye van eltalálni a jó választ.  

A "kifejtős kérdések" azonban több gondot okoznak. A diákok hiába tudják a helyes választ, ha nem 

tudja úgy megfogalmazni, hogy az elfogadható legyen. A helyes válasz ugyanis nem általános, hanem 

a szövegre vonatkozik, utal a szöveg tartalmára. Például: Miért ajánlanád ezt az olvasmányt a 

barátaidnak? - Azért mert érdekes és vicces. -> Ez a válasz túl általános, bármire igaz lehet, nem 

bizonyítja, hogy a gyerek megértette a szöveget, vagy egyáltalán elolvasta. Sokszor figyelmetlenség 

szüli a hiányos válaszokat: nem veszi észre, hogy egyszerre több adatot kell előhívnia. Gyakori 

probléma, hogy nem tudják megindokolni a saját válaszaikat. Ez sem feltétlenül jelenti, hogy nem 

értette, amit olvas; hanem, hogy nem tudja megfogalmazni a véleményét. Érti, amit olvas, tudja, hogy 

mit gondol, de a nyelvi megformálására már képtelen - általánosan vagy hiányosan fogalmaz.  

A másik gyakori hiba a felületes munkavégzés, a következtetést igénylő feladatok estében alig 1-2 

információ alapján von le következtetést, nem viszi végig a gondolatmenetet, megelégszik az első 

"szembejövő" válasszal, aztán úgy érzi, hogy jól végezte dolgát.  a gyerekek közel fele elhasal az 

értelmezést igénylő feladatoknál. A felszínesség, illetve a "gyorsan akarok jó eredményt" hozzáállás 

megnehezíti az összpontosítás, így könnyen elsiklanak fontos részletek fölött. Az egyszerű 

kapcsolatok, összefüggések felismerése szinte mindenkinek sikerült. Az információ-visszakeresésnek 

gyakran akadálya a türelmetlenség, a koncentrálásra való képtelenség. A tanulók hajlamosak a 

feladásra, nincs elég kitartásuk, nehezen figyelnek meg részleteket. Az adatközlő szövegek 

nehezebbek a gyerekek számára. Információk sokaságával nem tudnak mit kezdeni. Nehezen tudják 

kiszűrni a lényeget, elvesznek a felesleges adatok között.  A magyarázó és élményszerző szövegek 

értelmezése függ a szöveg témájától. Ha a tanuló magához közelinek érzi a témát, jobban meg tudja 

oldani a feladatokat. Ha azonban távol áll tőle, idegen számára a téma, elzárkózik, csak túl akar lenni a 

feladatsoron. 

Készítette: társadalomtudomány munkaközösség vezetője 
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Természettudományi munkaközösség  
 

1. Pedagógus létszámhiány: 

 

Munkaközösségünkben ebben a tanévben, hosszú évek után először, nem küzdöttünk 

létszámhiánnyal. Bár év közben egy munkaközösségi tagot anyává válása miatt, egyet pedig 

munkahelyi balesete miatti tartós betegsége miatt állandó helyettesítéssel kellett ellátni, az 

előző évekhez képest sokkal jobb volt a helyzetünk. 

Matematikából a csoportbontást azonban még mindig nagyon lényegesnek tartanánk 

évfolyamszinten is, de a nagy létszámú osztályokban mindenképpen (7.c és 7.n). Csak így 

lenne maximálisan hatékony a matematika tantárgy oktatása. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy 

minden gyerekhez eljussunk az óráinkon megnézni a munkájukat, segítséget nyújtani, de ez 

képtelenség egy 28 fős osztályban, bármennyire is próbálunk differenciálni. 

A fejlesztőknek nagyon hiányzott, hogy az utazó gyógypedagógusok nem tudták ellátni az 

SNI-s gyerekeket. Az autizmussal diagnosztizált tanulók náluk voltak, és amellett, hogy 

mindent megpróbáltak velük, és a kapcsolatuk nagyon jó lett, az érdemi – autizmus spectrum 

diagnosztikára épülő specifikus- fejlesztést nem tudták biztosítani. Viszont a közösségi 

nevelés, a beillesztés, a konfliktusmegoldás nagyon jó irányba mozdult el! 

 

Azt azonban mindenki érezte a saját bőrén is, hogy iskolai szintén magas a hiányzó 

pedagógusok száma.  

Rengeteg az eseti és az állandó helyettesítés. Sokak visszajelzése alapján az előbbi jobban 

megnehezíti a munkát, mint mikor előre tervezhetően kell több órát tartani.  

Azonban szintén érzékeltük, hogy a vezetőség mindent megtesz az ebből fakadó problémák 

megoldására. Bár ez többszörös órarend változást hozott magával, a betegséges időszakban 

sokat helyettesítettünk, de talán elmondható, hogy a diákokat nem érte hátrány e miatt.  

Mi ugyan hamarabb fáradtunk, többször összezörrentünk, sokan tűrőképességük határát 

súrolták, de sikerült megoldanunk ezt a hatalmas problémát is.  

Az azonban egy magunk által orvosolható probléma, ami szintén sok bosszúságot okozott, 

hogy egyes kollegák után sajnos hetekig kellett járni, hogy írják be az általuk helyettesített 

órákat, ami elkerülhető, felesleges gond mindannyiunk számára ebben a nehéz helyzetben  . 

 

2. Pedagógiai munka értékelése  

 

Általánosságban elmondható, hogy az óráinkon az oktatás mellett nagy hangsúlyt fektettünk 

ebben az évben is arra, hogy az iskolánk házirendjének megfelelően viselkedjenek a tanulók. 

Különösen fontosnak tartjuk a tiszteletlenség, a csúnya beszéd, és az indokolatlanul túlzásba 

vitt telefonhasználat minimálisra redukálását és a gyerekek erkölcsi fejlődésének 

előremozdítását. Nem hagyjuk szó nélkül a ronda beszédet, a szemetelést, az egymás bántását 

szóval, vagy pláne tettel, a lustaságot stb. A nevelés alapjait a szülőknek kellene lerakni, mi 

csak finomítanánk rajta. Sajnos az otthoni példa azonban sok gyereknél az, hogy a szülő is 

lusta, szemetel, rondán beszél, szidja a tanárt, aki „mit akar már megint”. Ha valamiért 

rászólunk, sokszor halljuk válaszként: „nem én voltam”, „más is csinálja”. Nagy küzdelmet 

folytatunk e téren, de nem tehetjük meg, hogy feladjuk. Épp azok miatt nem, akik otthon nem 

részesülnek megfelelő nevelésben. Egyre nagyobb a pedagógusszakma felelőssége ebben a 

tekintetben is. Gyakran alkalmazzuk a dicséretet, mint az elismerés módszerét, s büntetést is, 

mint a helyes értékrend kialakításának eszközét. 

Fontosnak tartom kiemelni a fejlesztő pedagógusok munkáját ebben a feladatban. Ők - saját 

bevallásuk szerint is - szerencsés helyzetben vannak, mert tudnak erre megfelelő időt 

biztosítani, adottak az állandó személyes beszélgetések lehetőségei, feladatuk közé tartozik a 
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problémák meghallgatása, hiszen a tanulási nehézségek okainak feltárása mind odavezethet, 

hogy sok tanuló nekiáll a tanulásnak. Lehet, hogy csak a bukás elkerülése a cél sok esetben, 

de reméljük, hogy a siker azért megérinti őket, és motiválja is. Ám előfordul, hogy sikerül 

teljesen az értékrendeket átírni, és ezzel egy biztosabb alapot adni a továbbtanuló 

gyerekeknek. A problémák, konfliktusok megoldása is eredményesebb négyszemközti 

beszélgetéssel. 

 

Szaktanárként munkaközösségünk tagjai talán a leginkább nem szeretett tantárgyakkal, a 

matematikával, fizikával, kémiával ismertetik meg a gyerekeket és sok esetben szüleiket is. A 

szülők által átragasztott régi félelmek és beidegződések átragadnak a gyerekekre, de ennek 

ellenére sikerül megkedveltetni a fizikát, kémiát, olykor még a matematikát is. Főleg 

fogadóórán találkoztak kollégáink olyan szülőkkel, akik rácsodálkoznak, hogy nem is annyira 

nehezek és érthetetlenek ezek a tárgyak. Ezt mindenképp sikernek könyvelhetjük el. 

Az ismeretanyag elsajátításában a rendszerességre, alaposságra törekedtünk, folyamatosan 

ellenőriztünk, értékeltünk. 

Többen kiemelték a 7.évfolyam teljesítményét, mely rendkívül szerteágazó, sok magatartási 

problémával küzdött talán az egész tantestület az a osztályban, amit többféle módszerrel is 

próbáltunk orvosolni kisebb nagyobb sikerrel. Sokan jellemezték úgy a munkájukat egyes 

osztályokban, hogy „az év végén már a túlélés volt a cél”.  

Még egy olyan tantárgynál is, mint az informatika, amit szeretnek a gyerekek, szembeötlő 

volt - különösen a most felkerülő 5. évfolyamon - hogy olyan hiányosságok vannak a 

gyerekeknél, mind tanulási technikákban mind tudásbéliben, ami nagyon komolyan 

megnehezíti a munkánkat. Ráadásul a motiváció hiánya is óriási probléma. Nagyon nehezen 

lehet rávenni a gyerekeket, hogy ez fontos, és erre a jövőben is szükségük lesz. Nehéz úgy 

haladni az anyaggal, hogy az órán tanultakat a következő órán újra át kell ismételni és ezzel 

10-15 perc el is ment az órából.   

Sajnos idén, a tavalyival ellentétben, még fizika tárgyból is van bukás. Erről így írt 

kolléganőm: „Ezt lehet tekinteni a tanár kudarcának is, ezt mégsem érzem, mert a bukott 

tanulók éves munkája szinte a nullával volt egyenlő, ami többszörös átbeszélés után sem 

változott.”  

Matematikából minden évben sok tanuló kerül a bukás közelébe, változó, hogy mikor hányan 

tudják mégis megugrani a minimális szint eléréséhez kitűzött akadályt. Idén ötödik 

évfolyamon sokaknak nem sikerült. Ez mindig nagyon rossz érzés a pedagógus számára. Idén 

azonban azt érzem, sok diáknál a mi lelkünket jobban megviselte a gyerek bukása, mint az 

övékét. Jobban küzdöttünk a kettesért mi, mint ők. Szomorú ezt látni és elgondolkodtató, 

hogy mi vezethet idáig. 

De kudarcba fulladt az a cél is, hogy a 7.a osztályban ne legyen bukás földrajzból. 6 fő bukik. 

Soha ilyen még nem volt! De munka nélkül nem adhatunk kettest, mert akkor magunkat 

köpjük szembe, a teljesítményt felmutató, küzdő, tanuló diáktársak munkáját tiporjuk el, és a 

következő éveket nehezítjük meg mind magunk, mind kollégáink számára.  

A sok bukás oka a legtöbb esetben a gyerekek nulla hozzáállása. Nem érdekli őket, otthon elő 

sem veszik, vannak, akik rengeteget hiányoznak, de az anyagot nem pótolják.  

Azt azonban mindannyian örömmel konstatáljuk, hogy diákjaink többsége közel került 

hozzánk, bátran kereshettek és kerestek is meg gondjaikkal, problémáikkal, illetve örömeikkel 

is. 

Sokféle emlékezetes kísérlet, csoportépítő beszélgetés, mosolygós természettudományos óra 

valósult meg a tanévben. 

 

Az év során osztályfőnökeink és helyetteseik is fontos feladatokat láttak el az iskolán kívüli 

nevelés terén is. Vannak általában példásan együtt működő osztályközösségek, de mindenhol 
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felüti a fejét egy-egy konfliktus, kiközösítés. Nagyon sokat kell a diákok között lennünk, 

beszélgetni, információkat cseréni ahhoz, hogy ezeket minél okosabban, nem nagyon 

belefolyva az életükbe, de ha kell, olykor akár a szülők bevonásával is orvosolni tudjuk. Az 

együtt töltött minőségi idő nélkülözhetetlen. Olykor egy délutáni filmnézős, pizzázós 

beszélgetős néhány óra csodákra képes. 

Úgy érzem, több osztály azonban visszaél a helyzetével, a szülők támogatását maguk mögött 

tudva nagyon felbátorodtak: mindent csak kritizálnak, az érdemi munkában nem vesznek 

részt, kihúzzák magukat a közösségért végzendő plusz munkák alól. És ebben a szülők 

partnerek! Keményen harcolunk ez ellen. 

Feljövő ötödik osztályaink egyik osztályfőnöke ezt írta: „Nagyon megnehezítette az osztály 

közösségfejlesztését, a bukott tanuló magatartása. Néhány tanuló ezt példának is tekintette, és 

követésébe kezdett. Az osztály így is 2-3 részre volt szakadva, nem volt igazi közösség az év 

elején. Számomra már nagy megelégedés volt, hogy a táborra/táborban ezek a klikkek közötti 

szakadékok kisebbek lettek, beszélgettek, játszottak. Nagyon nehéz volt úgy az osztályt 

összerázni, hogy 3. és 4. évfolyamon egyáltalán nem volt osztály összetartás, nem voltak 

programok, kirándulások.” 

Nyolcadikosaink osztályfőnökének természetesen a pályaorientáció volt a leglényegesebb 

feladata. Figyelgetni, irányítgatni az osztályt, rávilágítani az erősségeikre, s azt gondolom 

ennek megfelelően a szülőkkel együttműködve és sok beszélgetéssel minden gyermek 

megtalálta a számára legideálisabb iskolát.  

 

7. Kiemelt célok, feladatok teljesítése  

 

Úgy érzem sikerült a legtöbb kitűzött feladatot, célt teljesíteni a tanév folyamán. 

 

Célok, feladatok: 
1.)A természettudományos tantárgyak iránti érdeklődés felkeltése, népszerűsítése, 

élményszerű tanulással.  

 

Az idei tanévben is sok kísérletet végeztünk el a diákokkal közösen kémia és fizika órákon, s 

így nem a videó felvételen láthattak különböző kísérleteket, hanem maguk is minden 

érzékszervükkel megtapasztalhatták a kísérletek következményeit. Ezen események 

mélyebben rögzültek, számonkérésnél könnyebben visszaemlékeztek saját tapasztalataikra. 

Önálló, otthoni kísérleteket is hoztak bemutatni, melyet szülői segítséggel, vagy csapatként 

összeállva oldottak meg és rögzítettek telefonjaik segítségével. 

Az év során több ppt bemutató, plakát készült a tananyagokból, melyeket az év végére már 

önállóan, külön kérés nélkül is készítettek. 

Sikerült a kémiát is megszerettetni. Szívesen jöttek órára a gyerekek. Idén is többen 

választottak természettudományos tagozatos gimnáziumot. 

A matematika nem egy közkedvelt tantárgy, de a tanulók számára érdekes, kihívást 

tartalmazó feladatokkal talán meg lehet szerettetni velük. IKT eszközökkel változatossá lehet 

tenni az órákat. Egy-egy érdekes feladat, hétköznapi életben használt eddig ismeretlen 

fogalom megértése (pl. százalékszámításnál a THM) nagy lendületet tud adni az adott 

témakörben a motiválás kialakításában. Nagyon fontos, hogy lássák, hogy amit tanulnak, az 

használható.  

Azonban be kell látnunk, hogy sajnos nem nagyon érdekli őket már a természetfilm sem, a 

tudományos meg pláne, kivéve, ha valami izgalmas van benne: természeti katasztrófa, a kígyó 

megeszi a másik állatot stb. Természetismeret órán a kísérleteket csak filmen tudjuk 

bemutatni, így kivetítve jobban látni, mert ha csak a tanár csinálná, nem látnák, csak azok 

akik az első padban ülnek. Arra pedig nincs lehetőség (anyag, eszköz), hogy ők végezzék el. 



Hartyán Általános Iskola év végi beszámoló 2018-2019. tanév 
 

95 
 

Meg komolyság, és felelősségtudat se, még felgyújtanák egymást, mert az tök jó vicc. Az 

elavult módszerek nem érdeklik őket, pl. térkép, mert „ki használ már olyat! 

2)Tehetséggondozás és felzárkóztatás tanórai kereteken belül differenciálással, 

korrepetálásokon illetve versenyeken való aktív részvétellel. 

 

Matematikából hagyományosan sok versenyen mérettetnek meg diákjaink, idén pedig még 

egy saját szervezésű kerületi versenyt is tartottunk 5-6. évfolyamon januárban. Sok munkája 

volt benne munkaközösségünknek, de nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk a kerületi 

munkaközösségvezetőktől és diákjaink is szép sikereket értek el. A szokásos versenyeken is 

jól teljesítettek tanulóink, többen tudtak az élmezőnyben végezni, melyekre sokat készültünk 

differenciálással tanórákon, zöld órában tartott szakkörrel, illetve az osztályszintű 

korrepetálások differenciálásával. Ötödik évfolyamon egy kiemelkedő tehetség gondozása is 

sikerrel zajlik, hiszen kerületi versenyt nyert, majd a fővárosi versenyen is dobogós 

helyezéssel zárt diákunk. 

Az idei tanévben sikerült két iskolánkon kívüli versenyen részt venni fizikából is: Egy online 

természettudományos versenyen vettek részt a 7.n osztály tanulói, mely csapatverseny volt. 

Igaz ez nem csak a fizika tárgyat fedte le, a gyerekek nagy lelkesedéssel oldották meg a 

feladatokat az iskolai tabletek használatával. 

A kerületi fizika csapatversenyre a 7.c osztály tanulóival készült fel kollégánk. Szintén nagy 

volt a lendület, örömmel jelentkeztek (bármily meglepő), a versenyről vidáman, a feladatokat 

sorolva, beszélgetve, nagyon emelkedett hangulatban értünk vissza az iskolába. A csapatok a 

középmezőnyben végeztek, a legjobb eredmény 5.hely lett. 

Iskolai szintű vetélkedőt is szerveztünk, melyen mindkét évfolyam összes osztályából volt 

résztvevő.  

Biológiából, kémiából, földrajzból is felkészültek, majd részt vettek diákjaink a kerületi 

versenyeken, ahol szépen helytálltak.  

A tagozatos iskolába jelentkező nyolcadikos diákjaink szóbelire való felkészülésében is 

lelkesen segítettek kollégáink szóbeli tételek kidolgozásával, kísérletek átbeszélésével. 

 

Matematikából nagy segítség volt több osztályban a korrepetálás órarendbe építése. Reméljük 

a felzárkóztatás, gyakorlás ezen módjára a továbbiakban is lesz lehetősége kollégáinknak. 

 

Azt azonban be kell látnunk, hogy a tehetséges, szorgalmas gyerekeket mindenből nyúzzuk, 

hogy menjen versenyre ebből, abból, meg mindenből. Mindig ugyanazok. Nem dicsőség már 

a verseny, inkább nyűg, van, aki meg is mondja, hogy nincs kedve, a szülő se nagyon akarja. 

Felzárkóztatni pedig azt lehet, aki fel akar zárkózni. De sajnos nagyon sokszor könyörögni 

kell, hogy „gyere már légy szíves, csinálj valamit, hogy ne kelljen megbuktassalak”. 

A felzárkóztatás főleg azoknál lehet sikeres, akiknél sikerül elérni, hogy belső motivációjuk 

legyen a fejlődés, a javítás. Itt a pozitív megerősítés és a sikerélmény adása a legfőbb eszköz: 

„Mindenki jó valamiben!” élmény átéltetése. 

Minden évben megrendezzük az SNI-s Szépíró Versenyt is, ahová nagyon nagy számban 

jelentkeznek gyerekek. Ez nekünk nagy elismerés, nekik nagy lehetőség, hogy 

megmutathassák, mi rejlik bennük. ( Ebben az évben egy nem SNI-s kislány bekéredzkedett, 

hogy ő tudja, hogy nem versenyezhet, de szeretne velük együtt írni, részt venni ebben . Lehet 

erre nemet mondani?) 

 

3)Esztétikai és érzelmi érzékenység (nyitottság, erkölcsi fogékonyság, igényesség, ízlés, 

érzelem) alakítása a foglalkozások során. 
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A gyerekek felé elvárásunk volt a megfelelő füzet vezetés, hisz az átlátható jegyzetből 

könnyebb az otthoni tanulás, ismétlés. Elvárjuk, hogy társaik véleményét hallgassák meg, és 

csak megfelelő szavakkal fejtsék ki egyetértésüket vagy ellenvéleményüket.  

Sokat beszélgetünk a másságról, irányítottan vagy spontán. Felmerül a cigányság, a 

fogyatékosság, a tanulási nehézség, a kövérség, az autizmus, a magatartási problémák, a 

szexuális irányultság. Elmondhatják a saját tapasztalataikat, megoldási módokat keresünk Az 

idei tanévben megrendezett érzékenyítés is nagy hatással volt diákjainkra, szakóráinkon is 

sokszor utalhattunk erre vissza. 

 

4)Tanulási technikák megismertetése és alkalmazása a hatékonyabb otthontanulás és az 

évvégi mérés eredményeinek javulása érdekében. 

 

Többféle tanulási módszert használtunk és használtattunk a diákokkal. Saját kísérletek 

végzése, videós megfigyelés, ppt készítés, plakát készítés, házidolgozat készítése. A 

8.évfolyamon kompetencia alapú feladatok készítése házidolgozatként választható, illetve 

kötelezően beadott munkaként. 

Visszatérő problémánk, feladatunk, hogy meg kell diákjainkkal értetni azt, hogy a 

matematikatanulás nem abból áll, hogy elkészítik az írásbeli házi feladatot (ha elkészítik). 

Minden témakörhöz tartozik elméleti tudnivaló is. Amíg azt nem tanulják meg, addig nem 

tudják alkalmazni. A legkönnyebb válasz az „én ezt nem értem”. A kérdésre, hogy melyik 

részét nem érted: „az egészet”. Majd mikor az alapokhoz visszatérünk, hogy akkor mond el a 

szabályt, hogy hogyan kell pl. törtet egész számmal osztani, akkor fogalma sincs. Eleinte 

megdöbbenve néztek, mikor erre azt mondtam nekik, hogy „ha nem tudnám a szabályt, én 

sem tudnám megoldani a feladatot”. De mivel rendszeresen látták, hogy a szabályt 

alkalmazva lépésről lépésre nekik is megy, ami pár perce még érthetetlen volt, év végére 

kezdték megérteni, hogy előbb tanulunk, utána kérdezünk és akkor nagyon szívesen segítünk 

mi pedagógusok és a diáktársak is, addig viszont nem tudunk, amíg ők a maguk részéről nem 

tették hozzá ezt a minimumot. Úgy látom, azok a gyenge képességű tanulók, akiknek ezt 

sikerült megérteni, el tudták kerülni a bukást. A többiek sajnos még mindig a „csodában” 

reménykednek. 

Fejlesztésen van idő arra, hogy egyénre szabottan kezeljék ezt a kérdést. Megkeressék a 

leghatékonyabb tanulási módot egyénre szabottan, és itt az iskolában azt alkalmazzuk. Sajnos, 

ez sokszor csak itt megy, az otthoni tanulásban nem használják: „Túl sok időt vesz el, 

Anya/apa nem tud benne segíteni, Egyedül nem tudom megoldani…”, ezek a hárító 

mechanizmusok. Itt nagy szükség volna a szülői támogató háttérre, de…. 

 

5)Következő évben is kiemelt feladat a logikus gondolkodás fejlesztése, a pontos 

ismeretelsajátítása, a szakszavak értelmezése, a szaknyelv tudatos használatának 

gyakoroltatása, a mértékváltás, a számolási készség és a szövegértés fejlesztése. 

 

Kiemelt feladat a logikus gondolkodás fejlesztése, nem csoda, hiszen úgy érzékeljük, hogy 

nagyon sokat romlott a korosztály logikus gondolkodásának általános szintje. 

A pontosság nem csak az ismeretelsajátításban, hanem a tanulók több tevékenységében is 

megnyilvánul. A matematikában a sikeresség egyik feltétele, így mindig szem előtt kell, hogy 

tartsuk.  

Matematikából továbbra is sokat küzdünk a logikus gondolkodás és a szövegértés 

fejlesztésével. Van, akinek a feladat elolvasása is gondot jelent, így nem is tudja értelmezni 

azt. Rengeteg szöveges feladatot oldunk meg minden témakörben, de továbbra is sokaknak ez 

a leggyengébb láncszem, pedig nagyon fontos lenne ezeknek a megértése. Egészen biztos, 

hogy a következő tanévekben is fontos feladataink lesznek ezen a téren. Folyamatos 
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követelmény a szaknyelv használata. Rendszeresen javítjuk, ha nem használják. (pl. törteknél: 

felső, alsó = számláló, nevező).  

A 8.évfolyam kis ismétlés után használta az előző évben elsajátított fizikai, kémiai 

szakkifejezéseket, önálló elemzésre voltak képesek. A 7.évfolyam c és n osztályai hamar 

elsajátították és alkalmazták az új szaknyelvet, az a és b osztályok csak nagy szórással tudták 

ezeket elsajátítani. Ezen különbség az osztályok teljesítménye körül egész évben kirívó volt. 

Sok számolási feladatot illetve logikát megkövetelő feladatot oldottak meg ezeken a 

tanórákon is. 

 

Kiemelt célok: 

 A kibővült matematika szakos létszámnak köszönhetően újra órarendbe illesztett 

korrepetálásokon az érintett tanulók felzárkóztatása 

 

Nagy öröm, hogy több osztályban újra élhettünk ezzel a lehetőséggel. Az osztály szintű 

korrepetálást differenciálással versenyfelkészítésre is tudtuk használni, ugyanakkor a 

gyerekek nagyon nagy részénél lehetőségek kaptunk a menet közben feltárt hiányosságok 

pótlására, a több gyakorlásra. Bízunk benne, hogy a következő tanévben is élhetünk ezzel a 

lehetőséggel, akár még több osztályban is, mert óriási szükség van rá. A matematika, ha 

tetszik, ha nem, ha szeretjük, ha nem, felvételi tantárgy, a gyerekek pedig önállóan nem 

fektetnek elég hangsúlyt a gyakorlásra.  

 

 A kompetenciamérés mutatóinak javítása kompetencialapú gyakorlófeladatok 

rendszeres alkalmazásával a tanórákon és a 6. évfolyamon kapott plusz órákon, 

korrepetálásokon. 

 

Óriási segítséget nyújtott számunkra a 6. és 8. évfolyamra beszerzett kompetencia gyakorló 

füzet. A kapott korrepetálásokat a második félévben ezek alapján szerveztük, a kompetencia 

mérésre való felkészülésre szántuk. Több osztályban a szülők bevonása is sikeres volt, többen 

mesélték, hogy a javasolt, otthon is remekül használható: e-mentor.hu weboldalon többször 

gyakoroltak. A májusi megmérettetés után ugyan fáradtak voltak diákjaink, de a 

visszajelzések pozitívak voltak. A gyerekek elmondása alapján olyan feladatokkal találkoztak, 

melyek típusa ismert volt számukra. Kíváncsian várjuk a februári eredményeket.  

Idén jó pár osztályunk megírta a természet tudományos mérést is. Kollégáink a szakórákon 

egész évben a kompetencia alapú feladatokkal sokat készültek ezekre a felmérésekre is, a 

mérések közeledtével pedig többen kizárólag csak kompetencia alapú feladatokat oldottak 

meg óráikon. 

Fejlesztéseken is rengeteg kompetencia alapú feladatot illesztenek be a napi munkába. 

Megszokták, szeretik, annak ellenére is, hogy ez nehezebb nekik, mert itt apró lépésenként 

tanulják meg a hozzá kapcsolható megoldási módokat. 

 

 segítsük az új pedagógusok zökkenőmentes beilleszkedését;  

 

Azt gondolom, hogy ez már annyira beleivódott kollégáink mindennapjaiba az elmúlt 

években, hogy szinte észrevétlenül teszi mindenki a dolgát. Igyekszünk legjobb tudásunk 

szerint elmondani minden fontos információt, de nélkülözhetetlen az új kolléga nyitottsága, a 

helyi szabályok elfogadása részéről, nem pedig az „előző helyemen nem így csináltuk” 

folyamatos hangoztatása. Azt gondolom, mindenki igyekszik segíteni, a felmerülő kérdésre 

válaszolni, de kettőn áll a vásár. Idén sajnos sokszor a mi jószándékunk kevésnek bizonyult, 

vagy csak hosszú hetek, hónapok alatt hozott eredményt. 
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 fejlesszük a tanulókban a környezettudatos magatartást és az egészséges életmód 

iránti igényt a természettudományos szakórákon; 

 

Erre mondják, hogy igyekszünk, de nagyon nehéz feladatot vállaltunk. Újra azt kell mondjam, 

nem tehetjük meg, hogy nem kezeljük ezt a kérdést kiemelten, ha már sokaknak az otthoni 

neveltetésből adódóan idegen a dolog. Ugyanis otthoni feladat lenne ez is. Hiába mondjuk a 

szelektív hulladékgyűjtést, ha otthon nem látja a példát. Hiába mondjuk, hogy szedd fel a 

szemetedet magad után, ha otthon is majd anya szedi fel helyette. Hiába mondjuk, hogy ne 

igyál cukros üdítőt, energia italt, reggelizz otthon, nem a tucc keksz az ideális tízórai, ha anya 

pénzt ad, aztán „vegyél amit akarsz”. Ha a gyerek még éjjel kettőkor is a facebook-on, lóg, 

mert anya már rég alszik. Ne dohányozz! Vetítek elborzasztó filmet. De otthon mindenki 

dohányzik, akkor miért is ne? 

Persze vannak pozitív visszajelzések is, de van egy réteg, akiknek ez természetes, ezt hozzák 

magukkal otthonról, van egy pici keskeny sáv, akikre tudunk hatni. Értük érdemes! És 

vannak, akikről mindez lepereg. Ez pedig elkeserítő. 

 

 Az előző évek felméréseinek tapasztalatai alapján nagyobb hangsúlyt fektessünk: 

o   a számolásos, átváltásos feladatokra, 

o   az önálló szövegalkotásra, 

o   a szöveg kiegészítéses feladatokra. 

 

Mind a tanórákon, mind a dolgozatok összeállításánál szemelőtt tartottuk ezeket a fontos 

feladatokat. A szövegkiegészítés is problémákat okozott sokaknak, de meglepően nehezen 

boldogulnak az önálló szövegalkotással. Csoportmunkával próbáltunk ezen javítani, együtt 

hatékonyabban dolgoztak, de ez mindenképpen további fejlesztést igényel. 

Az átváltásos feladatok továbbra is nehezek, hiszen a váltószámok ismerete nélkül lehetetlen 

ezeket elvégezni. Hiába a szemléltetés, sokaknak nincs fogalma nagyságrendileg sem a 

mértékegységekről, így a szaktantermek dekorálásánál is figyeltünk, hogy a váltószámok nap 

mint nap szem előtt legyenek, hátha így jobban rögzül. 

 

 szókincsbővítés a tantárgyi szaknyelv elsajátításával és tudatos használatának 

gyakorlásával; 

 

Nagyon figyel minden kolléga arra, hogy a szaknyelvet legalább a tanórákon helyesen 

használják a gyerekek. Tudjuk, hogy a hétköznapi életben kockás lesz a füzet, de azért legyen 

tisztában vele, hogy az valójában négyzet. Tudjuk, hogy 3,8 ritkán lesz 3 egész 8 tized, de 

világosítsuk meg miért is fontos az az utolsó kis szó. Ezek nem csak „kötöszködések” ahogy a 

gyerekek megélik, hanem a szöveges feladatok értelmezésének alapjai is. Reméljük nem csak 

nevetnek, mikor a tört számlálója és nevezője elnevezés helyett alsót és felsőt mondanak, mi 

pedig folytatjuk, hogy „király, ász”, hanem meg is jegyzik, hogy nem így kell mondani. 

 

 a szövegértés fejlesztése szöveges feladatokon keresztül; 

 

Napi szintű rutinná vált. Igyekszünk nem csak a klasszikus szöveges feladatokat érteni ez 

alatt, de akár a számolásos feladatokat is szöveggel megfogalmazva tenni a gyerekek elé, amit 

le kell írniuk a tantárgy szaknyelvén.  

Például (125,2-34,06):2 helyett azt mondjuk: határozd meg a 125,2 és a 34,06 különbségének 

a felét. Megdöbbentő, hogy mennyien nem tudták így elsőre értelmezni ezt az egyébként 

egyszerű feladatot.  

 



Hartyán Általános Iskola év végi beszámoló 2018-2019. tanév 
 

99 
 

 matematikai, fizikai és kémiai tételek, fogalmak alkalmazása, levetítése a mindennapi 

életre; tantárgyi összefüggések megismertetése; 

 

Enélkül ma már nem lehet tanítani. A gyerekek nem tanulnak meg semmit csak azért, mert 

meg kell tanulni. Látniuk kell, hogy mi értelme lesz ennek a későbbiekben. Fizikából és 

kémiából ez valamivel egyszerűbb, hiszen tapasztalja, hogy ha beleülünk egy tele kád vízbe, 

akkor az bizony kifolyik. Érdekli, hogy ha összeöntünk két tisztítószert, abból bizony baj 

lehet. Matematikából sokszor már későn ismerik ezt fel, 9. 10. osztályból visszajőve mondják, 

hogy „jaj, tényleg fontos lett volna. 

 

8. Év végi dolgozatok értékelése  

 

Mielőtt az évvégi dolgozatok konkrét értékelésére rátérnék, egy komoly feladatot 

máris kitűznék magunknak a jövő tanévre nézve. Sok kellemetlenségre, a gyerekek közötti 

veszekedésre, a kollégák közötti rossz szájízű megjegyzésekre ad okot, hogy bár már 

mindenki az év elején leadott közös felmérőket íratja, amiken, ha változtatunk is, azt közösen 

tesszük, megbeszéljük, de a feltételek nem azonosak.   

 

5.A 

Az 5.a osztályba nagyon sok gyenge képességű tanuló van, többen már alsóban is pótvizsgára 

kényszerültek vagy éppen csak sikerült azt elkerülniük. Ezen hiányosságok maguk előtt 

görgetése egész évben és így az év végi mérés eredményein is meglátszik. 5 tanuló nem 

teljesítette a minimálisan elvárható 40%-os szintet, közülük 4 diák pótvizsgára kényszerül 

ebben a tanévben, egy pedig az utolsó pillanatban kerülte ezt el. Ugyanakkor 6 tanuló 75% 

felett teljesített. 

 

Legsikeresebb feladatnak a kerekítés bizonyult, ami alsóban is elvárás már, az évek óta tartó 

gyakorlás meghozta eredményét. A másik sikeres feladat az egész számok összevonása, ami 

az utolsó témakör a tanév folyamán, így még friss volt a tudás. 

 

Leggyengébben a törtekkel való műveletek mentek Ez egy teljesen új, ötödikes tananyag, 

alsóban nem találkoztak vele. Sok szabály megtanulását követeli meg és ezután is sok 

gyakorlást igényel, hogy ezek a szabályok rögzüljenek. Sajnos az osztály nagy része pedig 

csak annyi időt fordít a tanulásra, amennyit a tanórán hall, még a házifeladatok elkészítése 

sem természetes. 

 

5.B   

A dolgozat eredménye a számok tükrében nem tér el a csoport korábban tapasztalt 

teljesítményétől. 

A 3,5 átlagos szintűnek értékelhető:  

8 tanuló jó és jeles szintű dolgozat 

6 tanuló közepes szintű dolgozat  

6 tanuló elégséges szintű dolgozat 

Témakörök, feladatok sikerességi szintjei: 

80-85%  műveletek természetes számokkal, kerekítés 

70-75%  helyiérték, törtek értelmezése, téglatest feladat 

50-55%  mértékegységek, egész számok, törtműveletek 

 

5.C 
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Nagyon vegyes összetételű az osztály. Több versenyzésre alkalmas, lelkes diák is van 

matematikából, de jó pár igen gyengén teljesítő, SNI-s, BTM-s diák is jár az osztályba. 

Három tanuló kapott elégtelen osztályzatot a tanév végén, de ketten dobogósak voltak kerületi 

versenyeken. Ez a vegyes kép jól látható az év végi mérés eredményein is. 

A 40%-os minimumot hárman nem tudták elérni, de 8 fő 75% feletti eredményt írt. 

A legsikeresebb feladat a kerekítés és a valódi érték meghatározása volt. Mindkét 

feladattípust alsó tagozaton is tanulták a gyerekek, a több éves gyakorlás áll mögöttük, ebben 

a tanévben csak számkörbővítés történt. 

Leggyengébben a mértékváltás és a törtekkel való műveletek mentek. Sajnos van olyan 

tanuló, akinek az alap mértékegységek (hosszúság, űrtartalom, tömeg) is problémát okoz, így 

nem meglepő, hogy a terület, térfogat egységekkel sem boldogul. Ezt tetőzi a tizedestörtekkel 

való kombinálása a feladatnak. A törtekkel való műveletek szabályai nem rögzültek még 

megfelelően, de szerencsére hatodik osztályban még fogunk ezzel a témakörrel dolgozni, lesz 

lehetőségünk jobban elmélyülni az ismeretekben. 

 

5.N 

Sok tehetséges gyerek jár az osztályba. Már tavaly látszott, hogy kik azok a tanulók, akiknek 

az alsós anyagban is hiányosságai vannak, ez itt egyre jobban előtérbe kerül. Hozzá párosul a 

lustaság, a hiányosságok nem pótlása. Nehezíti a helyzetet az is, hogy magas az 

osztálylétszám. 

Legjobban sikerült feladatok: 

Valódi érték meghatározása 98% 

Kerekítés 98% 

Ezek a feladatokat már alsó tagozatban is alkalmazzuk, így a sok gyakorlásnak megvan az 

eredménye. 

Legrosszabbul sikerült feladatok: 

A mértékváltás 54% – ha problémát jelent a hosszúság mértékegységeinek a váltása, (ez az 

alap), akkor a terület-és térfogat mértékegységei szintén gondot jelentenek, mert nagy 

számokkal számolunk, nem mindig sikerül eltalálni, hogy hány nullát tegyünk hozzá, vagy 

vegyünk el. 

 És a műveletek egész számokkal 55% - itt azt kellene megtanulni, hogy az azonos előjelek 

esetén +(pozitív), a különböző előjelek esetén – (negatív) az előjel. De a szabályok tanulása 

sajnos még nem evidens, mert „értjük” és azt hiszik ez elegendő. 

 

6.A 

Az osztály teljesítménye a közepes alsó szintje körüli érték. 

5 tanuló jó és jeles szintű dolgozat 

6 tanuló közepes szintű dolgozat  

7 tanuló elégséges szintű dolgozat 

2 tanuló elégtelen szintű dolgozat 

Témakörök, feladatok sikerességi szintjei: 

75-85% erős szint  oszthatósági alapok 

75%  jó szint   háromszögek szögei 

60% közép szint  műveletek egészekkel, törtekkel, százalékszámítás 

40-45% gyenge szint  egyenletmegoldás, oszthatósági feladat 

 

6.B   

Az osztály teljesítménye a közepes alsó szintje körüli érték. 

4 tanuló jó és jeles szintű dolgozat 

6 tanuló közepes szintű dolgozat  
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5 tanuló elégséges szintű dolgozat 

3 tanuló elégtelen szintű dolgozat 

Témakörök, feladatok sikerességi szintjei: 

89%  jó szint   oszthatósági alapok 

60-65%  közepes szint  háromszögek szögei, műveletek egészekkel, 

törtekkel,  

százalékszámítás  

45-60%  gyenge szint  egyenletmegoldás, oszthatósági feladat 

 

6.C 

Az osztályátlag 43%. Alig haladja meg a kettes szintet. Az osztály nagy része gyenge 

képességű. Tavaly több jó tanuló távozott az osztály magatartása miatt. 

A gyengébb képességhez sajnos sok esetben lustaság is párosul. 

Legjobban sikerült feladatok: 

Prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös 71% -ez a 

tananyag tetszett nekik, így szívesen tanulták 

Egyenletek 48%- ez volt az utolsó anyagrész, talán nem merült feledésbe annyira, mint a 

többi 

Legrosszabbul sikerült feladatok: 

Háromszög belső és külső szögei 34% – kellene tudni a szabályokat, hogy hogyan kell 

kiszámolni. Ráadásul egy bonyolultabb feladat volt, ahol betűkkel volt megadva két szög és 

azzal nem tudtak mit kezdeni (α+2α) 

Műveletek törtekkel, tizedes törtekkel 41%-korábbi évek hiányosságai ezekben a 

feladatokban jönnek elő 

Összetett százalékszámítási feladat 41%- korábbi évek hiányosságai ezekben a feladatokban 

jönnek elő 

 

6.D 

Legjobban sikerült feladatok: 

Prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös 71% -ez a 

tananyag tetszett nekik, így szívesen tanulták 

Egyenletek 48%- ez volt az utolsó anyagrész, talán nem merült feledésbe annyira, mint a 

többi 

Legrosszabbul sikerült feladatok: 

Háromszög belső és külső szögei 39% – kellene tudni a szabályokat, hogy hogyan kell 

kiszámolni. Ráadásul egy bonyolultabb feladat volt, ahol betűkkel volt megadva két szög és 

azzal nem tudtak mit kezdeni (α+2α) 

Műveletek törtekkel, tizedes törtekkel 43%-korábbi évek hiányosságai ezekben a 

feladatokban jönnek elő 

 

6.N 

Ez az osztály talán az egyik leghomogénebb társaság. Nincs kiemelkedően jó tanuló sem és 

bukás sem fenyegetett komolyan senkit. Nem egy reál beállítottságú diáksereg, de 

megtesznek mindent, ami tőlük telik. 

Legrosszabbul (45%) az évvégi mérésben az egyenlőtlenséges feladatok sikerültek, ennek az 

volt az oka, hogy legtöbben nem a kért mérlegelvvel, hanem alsós módszerekkel, pontatlanul 

próbálták megoldani a feladatot. 

Legjobban a háromszög szögeire vonatkozó feladat sikerült (73%), amit rengeteget 

gyakoroltunk, hiszen elmaradhatatlan feladattípus a felvételiken hosszú évek óta.  

A prímtényezős felbontás is jól ment, ez sokak kedvence volt a tanév során is. 
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A többi feladatot azonos szinten, 60% körüli átlagteljestménnyel sikerült megoldaniuk a 

gyerekeknek. 

Nagyon bízom benne, hogy az osztály 70% feletti átlaga azt jelenti, hogy biztosak az alapok 

és a későbbiekben lesz mire építenünk, heti 3 órában ugyanis – amennyi a nemzetiségis 

osztályoknak 7. és 8. évfolyamon van -  nagyon nehéz a feladatul kitűzött hatalmas anyagot 

jól elsajátítani enélkül. 

7.A 

Az osztály teljesítménye az elégséges és közepes közötti középszint. 

2 tanuló jó szintű dolgozat 

5 tanuló közepes szintű dolgozat  

6 tanuló elégséges szintű dolgozat 

6 tanuló elégtelen szintű dolgozat 

Témakörök, feladatok sikerességi szintjei: 

85%  erős szint  hatványozás - alapok 

70%  jó szint   számolás hatvánnyal  

60%  közép szint  helyettesítés, egyenletek 

20-30% gyenge szint  függvények, síkidomok, szöveges feladatok 

5%  nagyon gyenge felszín, térfogat 

 

7.B  

Nincs jeles tanuló.  1 tanulónak elégtelen év végi osztályzatot kellett adnom. 

Az év végi mérés alapján a következőkben összesítve: 

Az osztály átlaga 53 %. 

1 tanuló jeles dolgozatot írt (Ő 94%-os dolgozatot írt.) Egy SNI tanulóról van szó, aki 

rendkívül érdeklődő, sokat kérdez, jó a szorgalma és maximalista. 2 tanuló dolgozata 4-es lett, 

4 tanulónak elégtelenre sikeredett. A leggyengébb dolgozat 3 %-os lett. Aki írta, év végén 

sajnos meg fog bukni. Az elégtelen dolgozatok az egész éves teljesítményt is tükrözik, mert 

általános lemaradás jellemző rájuk. A tavalyi évhez képest javult az osztály szorgalma,  

Az osztály képességeihez viszonyítva a Felszín, térfogat témakörben volt a legsikeresebb a 

mérés (81%). Azért sikerülhetett jobban, mert emlékeztek előzetes tudásukra, hiszen a 

témakör 5. osztályban már rögzült számukra, jól megtanulták a képleteket.  

A leggyengébb feladattípusok: a függvények 28%-san, az egyenletek megoldása 35%-san. 

Okai a következők: függvényeknél hiányosságok van a törtes műveleteknél, illetve nehezen 

tudnak a koordináta-rendszerben tájékozódni. Az egyenleteknél képtelen az osztály nagy 

része a helyes algoritmust megtanulni. Az osztály nehézségeinek okai: 10 fő papíros tanuló, 

nincs felzárkóztató óra, nehezen tudják befogadni az anyagot. Előnyök: kicsi az 

osztálylétszám, nagyon jól működik az osztályban a differenciálás. 

 

7.C 

év végén 6 jeles tanuló van. 1 tanuló bukik. 

Az osztály átlaga 75 %. a felszín, térfogat feladatot 90%-ra teljesítették az év végi mérés 

során, ez sikerült osztályszinten a legjobban. Legkevésbé a függvények témakörben 

teljesítettek, ami 51 %-os lett. Ez visszavezethető a racionális számokon végzett 

műveleteknek bizonytalan tudására. A mérésben 2 elégtelen és 13 jeles eredmény született. 

A legjobb eredmény 100% (1 tanuló); a legrosszabb 0% (Ő többszöri felszólítás ellenére is 

segédeszközt használt.)  

Jeles eredmények okai: jól motiválható osztály, biztos alaptudás.  

A tavalyi mérési átlaguk 90%-on felül volt. A romlás okának a magatartásuk romlását látom, 

ezt kell elsősorban orvosolni, képességbeli hiányosságok csak néhány gyereknél fordulnak 
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elő. Ezen kívül nagy az osztálylétszám (28 fő), nehéz közöttük differenciálni, az egyéni 

bánásmódot alkalmazni. 

 

7.N 

Az év végén 8 tanuló jeles tanuló van. Bukás nincs. Az osztály átlaga 83% az év végi 

mérésen. Nincs elégtelen és 13 jeles eredmény született. Legjobban az egyenletes feladatot 

oldották meg a tanulók, 95%-ra. Eredményük sikere: jól begyakorolták az egyenletmegoldás 

megoldásának algoritmusát. 80% feletti eredményességük a kerület, terület, felszín, terület 

kiszámításában, illetve a százalékszámításban tapasztalható. 

A leggyengébb teljesítményt az függvények témakörében szerezték:74%. Az algoritmust jól 

ismerik a feladatnál, de még nehezebben tájékozódnak a koordináta-rendszerben. Jeles 

eredmények okai: jó képességű és jól motiválható osztály. Biztos előzetes tudás. Jó velük 

együtt dolgozni, kérdező, érdeklődő, tudást vágyó osztály. A gyengébb képességű tanulók is 

szorgalmukkal érik el a jobb osztályzatot. A legjobb dolgozat 100%-san, a legrosszabb 42%-

ra sikerült. A leggyengébb tanuló is felkészült volt, képességbeli problémai nincsenek ám ezt 

az eredményt az egész éves magatartási problémái alátámasztják.  

 

8.A 

Év végén nincs jeles és nincs bukott tanuló. Az osztály átlaga 46% a mérésen. Két tanuló jeles 

dolgozatot írt (az egyik 95%, a másik 93%-os eredményt ért el). Nekik számít, hogy milyen 

eredményt érnek el. Hét tanuló elégtelen osztályzatot kapott. Legjobban sikerült témakör a 

hatványozás: 68%.  Oka: Már 3. éve tananyag, és nagyon jól berögzült számukra. 

Leggyengébben a felszín-térfogat számítás Pitagorasz-tétellel kombinálva sikerült: 30%. Oka: 

nem tanulták meg a képletet, ezáltal nem tudták alkalmazni. A 40%-os szintet a következő 

témakörökben sem érte el az osztály: szöveges feladatok egyenlettel (37%), függvények 

(37%), egybevágósági transzformáció (32%). Az osztály nehézségeinek okai: súlyos 

lemaradás, amit a fejlődő szorgalmuk ellenére sem tudtak behozni. Ebben a tanévben az 

osztály kifejezetten aktív, motivált volt. A legjobb dolgozat 95%-osra, a legrosszabb dolgozat 

15%-osra sikerült. 

 

8.C 

 év végén 2 jeles tanuló van, nem bukott senki. Az osztály átlaga 44% a mérésen. Egy tanuló 

írt jeles dolgozatot (95%). Ő egész évben jól felkészült, figyelme kitartó volt. A mérés 

eredménye abszolút a tudását tükrözi. 8 elégtelen dolgozat lett. Ez az eredmény nem 

feltétlenül a tudásukat tükrözi, egész egyszerűen a második félévben elvesztették a 

motiváltságukat, érdeklődésüket.  

Legjobban sikerült témakör a hatványozás: 69%.  Oka: Már 3. éve tananyag, és nagyon jól 

berögzült számukra.  

Leggyengébben a függvények témakör sikerült: 14%. Oka: felkészületlenség, 

dekoncentráltság. 40% alatti témakör a felszín-térfogat Pitagorasz-tétel alkalmazásával (20%), 

és a szöveges feladatok megoldása egyenlettel (37%). Legfőbb probléma, hogy a második 

félévben az amúgy is gyengébb képességű osztály a szorgalmával sem járult hozzá a jobb 

eredmény eléréséhez 

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 95%-osra, a legrosszabb dolgozat 

10%-osra sikerült. 

 

8.N/1. 
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év végén 3 jeles tanuló van. Bukás nincs. Az osztály átlaga 70% a mérésen. Négy tanuló jeles 

dolgozatot írt (ebből három 100%). Szorgalmukkal, igyekezetükkel érték el a jeles eredményt. 

Két tanuló elégtelen osztályzatot kapott, akik a második félévben érdektelenné váltak a 

matematika tantárggyal kapcsolatban. Eredményüket főként lustaságuknak köszönhetik, 

hiszen képességbeli problémáik nincsenek. 

Legjobban sikerült témakör a egyenletek megoldása: 91%.  Oka: már 4. éve tananyag, ezért 

már nagyon jól berögzült számukra az egyenletek megoldásának az algoritmusa.  

Leggyengébben a felszín-térfogat számítás sikerült Pitagorasz-tétel alkalmazásával: 52%. 

Oka: a felszín-térfogat képletet ismerik, ám a Pitagorasz-tétel alkalmazásában még nem 

biztosak. 

Az osztály nehézségeinek okai: figyelmetlenségből adódó számítási hibákat vétenek. Jó 

eredményeik főleg szorgalmuknak köszönhető. Súlyos lemaradásai nincsenek, mert az órák 

folyamán figyelnek, és otthon készülnek. 

A legjobb dolgozat 100%-osra, a legrosszabb dolgozat 21%-osra sikerült. 

 

Értékelés, 8.N/2. 

Az osztály teljesítménye egy erős közepes szint körüli érték. 

3 tanuló jeles szintű dolgozat 

1 tanuló jó szintű dolgozat  

 2 tanuló közepes szintű dolgozat 

 4 tanuló elégséges szintű dolgozat 

Témakörök, feladatok sikerességi szintjei: 

97%  erős szint  hatványozás 

72-80% jó szint   egyenletek, szöveges egyenlet 

56-60% közép szint  térgeometriai számítások 

46-50% gyenge szint  függvények, transzformációk 

 

Ebből adódó céljaink, feladataink: 

Az évvégi mérések elemzése is rávilágít arra, hogy szinte minden osztályban igen 

széles skálán mozog a diákok tudásszintje. Továbbra is azt gondoljuk, hogy szükséges lenne a 

nívócsoportok kialakítására évfolyamonként, most talán már a személyi feltételek is adottak 

ehhez. 

A szabályok megértésére és pontos elsajátítására jóval nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk. A 

mértékváltás esetén más tantárgyak (pl. természetismeret, fizika, technika) együttműködve 

kell erre törekednünk. Fontos, hogy a tanulási technikák fejlesztésekor megértessük 

diákjainkkal, hogy ezen szabályok megtanulása nélkül, nem fognak tudni sikeresen önállóan 

dolgozni.  

A kompetencia alapú feladatok alkalmazása, a matematikai szövegértést fejlesztő feladatok 

javítottak az előző évek tapasztalataihoz képest a szöveges feladatok sikerességén. Bár még 

mindig a sereghajtó feladattípushoz tartozik, de már alig-alig van osztály, ahol ez lett volna a 

leggyengébben sikerült feladat. Nyolcadik évfolyamon sem a szöveg okozta a problémát, 

hanem az egyenlet felírásával gyűlt meg a tanulók baja. Elmondhatjuk, hogy jó úton járunk, 

de tovább kell mennünk ezen az úton a siker érdekében. 

 

9. Versenyeredmények 

 

Kerületi/db Budapesti/ 

helyezés/db 

Regionális/ 

helyezés/db 

Országos/ 

helyezés/db 

 1. 2. 3.    

sport       
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tanulmányi 3 2 4 1db (3.hely) 1db (5.hely)  

 

10. Országos mérés eredményeiből adódó feladatok: 

 

Matematika 

A kompetenciamérés arra a kérdésre keresi a választ, hogy a tanulók képesek-e a tudásukat az 

életben alkalmazni és további ismeretszerzésre felhasználni? Vagyis birtokában vannak-e 

annak az úgynevezett „eszköztudásnak”, amely sikeres tovább haladásukhoz 

nélkülözhetetlen? 

 

Ebből is jól látszik, hogy a kompetenciamérés eredményeinek javulását nem várhatjuk csupán 

az adott tantárgyak fejlesztésétől. Összetett, átfogó ismeretekről kell számot adniuk a 

diákoknak, így ismereteik fejlesztésének érdekében minden szakórán alkalmazni kell a 

kompetencia alapú oktatás elveit. Szövegértésük akár testnevelés órán is fejleszthető, a 

szaknyelv elsajátítása minden területen elengedhetetlen a szöveges feladatok megértése 

érdekében. 

A következőkben korábbi eredményeink tükrében keressük a fejlesztendő területeket, 

igyekszünk feltárni a problémákat, végül javaslatokat adni a jobb eredmények elérése 

érdekében. 

 

Iskolánk eredményei az elmúlt években 

 6. évfolyam: 

2017. 
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2016. 

 

8. évfolyam: 

 

2017. 

 

2016. 
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Jól látható a grafikonok alapján, hogy iskolánk tanulói az országos átlaggal jól felveszik a 

versenyt, ám az ennél jobb eredményeket felmutató budapesti iskoláktól elmaradnak 

pontszámaik. Jó hír, hogy az első szinten vagy az alatt nem volt nyolcadikosunk és hatodikos 

is csak elvétve. Ugyanakkor a legfelső két szinten is hasonlóakat láthatunk. Célul tűzhetjük ki, 

hogy a középső szinteken lévő gyerekeket egy kicsit feljebb tornázzuk, ezzel jól 

megközelítenénk az elvárható budapesti átlagot. 

 

Jelenleg összehasonlítva más iskolákkal, eredményeink nem túl rózsásak: 

 

6. évfolyam: 
 

2017. 
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2016. 

 

 



Hartyán Általános Iskola év végi beszámoló 2018-2019. tanév 
 

109 
 

8. évfolyam: 

 

 2017. 

 

2016. 

 

 

Sajnos egy olyan réteghez tartozunk, akik ugyan nem maradnak el jelentősen az átlagtól, de a 

középső réteg alsó szegmensét képviseljük. Ugyan az országos eredményekhez képest nem ad 

okot az aggodalomra a diagram elemzése, azonban a budapesti iskolák tekintetében jóval 

többen teljesítenek jobban nálunk, mint gyengébben. 

 

Ennek okait sok mindenben kell keresnünk. Vannak rajtunk kívülálló negatívan befolyásoló 

tényezők. Ezekkel minden iskolának, minden diáknak meg kell küzdeni, mégsem hat 

egyformán minden mérési eredményre. Lássuk ezeket: 

 

 4-szer 45 percet vesz igénybe a mérés, mely olyan mértékű koncentrációt igényel a 

gyerekektől, melyhez nincsenek hozzászokva  



Hartyán Általános Iskola év végi beszámoló 2018-2019. tanév 
 

110 
 

 ezt tetézi a második probléma, hogy a gyerekek többsége motiválatlan. Nem kapnak 

jegyet, nincs következménye az eredménynek, amit ráadásul csak közel 1 év múlva 

tudnak meg. Emiatt, mikor már a harmadik, negyedik részt írják (ez minden esetben a 

matematika rész) könnyen lankadó figyelmükön nincs, ami átlendítse őket. Könnyen 

gondolhatják, hogy „nem baj, csak legyünk túl rajta”, nem a legjobb tudásuk szerint 

teljesítenek 

 a visszajelzés is nehézkes. Sajnos sok a rossz családi háttérrel rendelkező diák, akiknél 

a szülőt sem érdekli az eredmény, így sokan meg sem nézik azokat, mikor 

nyilvánosságra hozzák. Ráadásul pont ők azok, akiknél a családi háttér index 

megállapításához szükséges kérdőívek sem jutnak vissza kitöltve az iskolába, így az is 

téves, hiányos eredményeket adhat 

 a rengeteg feladat, a sok szöveg miatt a gyerekek egy részének befejezni sincs ideje a 

feladatsort, ők sok helyen tippelnek az adott válaszlehetőségek közül. 

 a tanulók nagy százaléka BTM-es, SNI-s tanuló. A szakértői vélemények elemzése, 

összegzése rávilágít, hogy a gyerekeknél a legnagyobb és legsúlypontosabb 

részképesség zavar a beszédértés, a szövegértés, az olvasási nehézségek különböző 

szintjei és fokozatai. Ezek a zavarok nem csak a magyar kompetencia felmérésben 

eredményezik a hátrányokat, hanem a matematikában is. Ezáltal sokszor rosszabb 

képet mutatva, mint amit a matematikai képességek indokolnának. És akkor még nem 

beszéltünk a matematikai részképességek nehezítettségről. 

 

A matematika rész kapcsán elmondható, hogy vannak olyan feladattípusok, melyek 

mindenkinek jól mennek, ezért vannak kevesen azok, akik az elvárható minimum szintet nem 

érik el és vannak feladatok, amik mindenkinek problémát okoznak, ezzel magyarázható, hogy 

a felső szinteket nem sikerül elérnie diákjainkat. Következzenek ezek a feladattípusok. 
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Feladatok, melyek jól mennek 

 

1. Egyszerű szövegezésű feladatok, egyszerű grafikonokról való adatleolvasás. Például: 
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2. Egyszerű számolással elvégezhető feladatok vagy az éppen aktuális tananyaghoz 

kapcsolódó feladatok, melyeknek megoldása nem igényel különösebb ötletet, sok 

számolást. Példák: 
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3. Rajzos feladatok, melyek különböző szituációk elképzelését, értelmezését kérik a gyerekektől, 
mint például a következő feladat: 
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Feladatok, melyek gondot okoznak 

1. Bonyolult szövegezésű összetett feladatok: 

 

2. Összetett, logikus gondolkodást igénylő feladatok: 
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3. A kitartó munkát, türelmet igénylő feladatok. Itt látszik a legjobban, hogy nem tudásbéli 
hiányosságokról van szó, sokkal inkább az idő szorítása, a motiválatlanság az, ami miatt az 
ilyen típusú feladatoknál nem érnek el sikereket: 

 
 

   Készítette: természettudomány munkaközösség vezetője 
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Testnevelés munkaközösség beszámolója  

2018-19. 

 

 

1. Pedagógus létszámhiány 

Nagyon hiányoztak munkaközösségünkből a „régi kolléganőink”, illetve az, hogy 

egyik kolléganőnk csak nagyon alacsony óraszámban tudott testnevelést tanítani, mert 

a másik szakja került előtérbe.  

Magas óraszámban dolgoztunk és erre jöttek rendszeresen a helyettesítések, ami egyre 

jobban megterhelő volt az év vége felé közeledve. 

 

2. Pedagógiai munka értékelése  

 

A pedagógiai munkánk során folyamatosan figyelembe vettük tanulóink előzetes 

tudását, motiváltságát, életkori sajátosságaikat. 

Tudatosan törekedtünk arra, hogy fenntartsuk diákjaink lelkesedését, érdeklődését és 

ennek megfelelően alkalmaztuk a tanítási órákhoz szükséges módszereket. 

Tanulóink fejlődését pozitívan befolyásolta a bizalmon alapuló légkör sikeres 

kialakítása és a megfelelő tanulást szolgáló kommunikációs tér. 

A lemaradással, hiányosságokkal küzdő tanulóinkat szakmai felkészültségünkkel, 

tanórai differenciálással hatékony módon tudtuk segíteni, felzárkóztatni. 

Az egész év folyamán fontosnak tartottuk, hogy tanulóinknak nem csak testi, de lelki 

személyiségét is fejlesszük. 

 

3. Kiemelt célok, feladatok teljesítése  

 

- Az alsós testnevelést tanító kollégák részéről nem volt igény hospitálásra, időnként 

szakmai tanácsokat kértek 

- A tanév kezdetén közös értekezletet tartott munkaközösség vezetőnk a gördülékeny 

és hatékony együtt tanítás érdekében. Sajnos nem minden valósult meg kéréseiből. 

- A NETFIT felmérés időszakában tanulóinkat sok egészségnevelési tanáccsal láttuk 

el. 

- A lemaradással, hiányosságokkal küzdő tanulóinkat szakmai felkészültségünkkel, 

tanórai differenciálással hatékony módon tudtuk segíteni, felzárkóztatni. Ezáltal 

frusztrációjuk csökkent. 

- A helyes testtartás prevenciója egész évben folyamatos, mivel tanmenetünkben 

helyet kapnak az ilyen jellegű órák. A szülők tájékoztatása folyamatos. 

- A szigorú szabályok meghozták az eredményt, általában rendezettebbek a 

felszerelések. 

- Az új öltözői padok és az öltözői beosztás egyértelműen javított az öltözői helyzeten. 

 - A zajszint csökkentése nem valósult meg, de ez lehet, hogy nem is a mi hibánk, 

ennyi osztály mellett nagyon nehezen kivitelezhető. 

- A szerek megóvása érdekében a gyerekek vigyáztak az általuk használt eszközökre. 

A szertári rend betartásán van még mit javítani. Nem mindenki érzi magáénak vagy 

fontosnak a szertárat és annak rendjét. 

- A sportnak az egyik pozitív vonzata a közösségformálás, ezt segíti nekünk a két 

futóverseny, ahol a gyerekeink jól érezték magukat, amely jó hangulatban telt. 

 - A mérkőzés látogatással megvalósult a sportágak élmény közeli megismertetése. 
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- A tanulók állóképessége javult azáltal, hogy visszavezettük a kinti kitartó futást és 

rendszeresen tartottunk állóképességi futást a tornateremben egész évben, fokozottan a 

NETFIT felmérés előtti időszakban. 

 

4. Versenyeredmények 

 

A testnevelés munkaközösségünkben továbbra is töretlen a lelkesedés és a kiváló 

csapatmunka. Ezt bizonyítják az idei év versenyei, eredményei. 

Az idei tanévben is igyekeztünk a lehető legtöbb kerületi Diákolimpia versenyen  

 / amíg volt / részt venni, jó eredményeket elérni. 

 

Ebben az évben már nem kaptunk felkészítési, kísérő pénzt és csúsztatni sem tudtunk. 

De mi így is a legtöbb versenyre elvittük a gyerekeket, hogy sikerélményekhez 

juthassanak. Büszkék vagyunk magunkra, hogy sok kerületi testnevelővel ellentétben 

nekünk még mindig a gyerek az első, és nem azt mondjuk (pedig jogos lenne az is) 

hogy saját szabadidőnkben nem dolgozunk ingyen. 

 

Időnként probléma volt számunkra, hogy versenyre mentünk a gyerekekkel és még mi 

éreztük magunkat kellemetlenül, hogy helyettesíteni kellett minket vagy nem engedtek 

el. 

 

Kerületi/db Budapesti/ 

helyezés/db 

Regionális/ 

helyezés/db 

Országos/ 

helyezés/db 

1. 2. 3.    

sport  10 8 6 1  2 

tanulmányi      

 

      Készítette: testnevelés munkaközösség 
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Iskolapszichológus beszámolója 

 
Hosszabb kihagyás után november elejétől folytatódott az iskolapszichológusi munka az 

iskolában heti 15 órában, három tanítási napon. 

Nagy lelkesedéssel fogadtak a pedagógus kollegák, és már az első hetekben nagyon sok 

igényjelzés érkezett pszichés ellátást, támogatást, fejlesztést igénylő gyerekekkel 

kapcsolatosan, különösen az alsó tagozatból. A 2. félévben a felső tagozattal is fokozatosan 

kiépült az együttműködés: ahogy a szülők is egyre inkább tudomást szereztek az 

iskolapszichológusi ellátás lehetőségéről, itt is megnövekedett az érdeklődés.  

 

A tanév során végzett iskolapszichológusi tevékenységek: 

 Tanári konzultációk pedagógusokkal, fejlesztőpedagógusokkal az igények, problémák 

felmérésére. A pedagógusokkal, fejlesztőpedagógusokkal történő ismerkedést és 

megbeszéléseket követően óralátogatások során ismerkedés az iskolai munkával és 

szellemiséggel, az ellátást igénylő gyerekekkel, csakúgy, mint a csoportos 

foglalkozásban, fejlesztésben részt vevő osztályokkal (9 osztály). Az ellátásban 

részesülők után követésének is része volt a folyamatos tanácskozás a pedagógussal, 

illetve az óralátogatás.  

 Az iskolapszichológusi tevékenységben a tanulókkal zajló egyéni foglalkozás volt 

jellemző. Az tanév folyamán 12 tanuló vett részt egyéni tanácsadási folyamatban, 

mely együttműködés mindig több alkalmat foglalt magában. Döntően magatartás- és 

beilleszkedési gondok, az érzelmi-indulati élet zavarai, a családi élethelyzetekkel való 

megbirkózás nehézségei, teljesítményproblémák miatt került sor tanácsadásra. A 2. 

félévben a szülők részéről sokasodtak a megkeresések a teljesítménygondok, 

beilleszkedési nehézségek, vagy a nevelési problémák, illetve a családi helyzet 

gyermekre való kihatásai miatt. 

 A tanulókkal történő egyéni foglalkozások a szülőkkel zajló személyes tanácskozások 

után, illetve a szülő írásbeli hozzájárulásával kezdődtek meg, amit a tanácsadási 

folyamat során/végén szükség szerint konzultáció, visszajelzés követett.  

 Kapacitáskorlátok és kompetenciahatárok miatt az ellátási lehetőségek számbavétele 

és tovább irányítás történt a pedagógiai szakszolgálathoz vagy családsegítő 

intézményhez további 10 esetben, a szülőkkel való személyes megbeszélések nyomán. 

 Krízis tanácsadásra (egyszeri találkozó a tanulóval) a tanév folyamán 5 alkalommal 

került sor. 

 Sajátos nevelési igényű gyerekek rendszeres pszichés támogatása, fejlesztése (7 

tanuló) történt a teljes tanév folyamán. Ez esetekben a szülőkkel történő konzultációk, 

visszajelzések az ellátási folyamatról részben rendszeresen, részben szükség szerint 

zajlottak. 

 Közösségfejlesztő, együttműködést segítő, magatartás korrekciós csoportmunka az 1.b 

osztállyal folyt az első félévben a nevelési tanácsadó pszichológusának bevonásával. 

Időpont egyeztetési problémák miatt a 2. félévben nem sikerült beépíteni az órarendbe 

a foglalkozásokat, ezért egyéni gondozásban részesültek a leginkább problémás 

tanulók. 

 A 2. félévben kiépült az együttműködés az iskolai szociális segítővel. Folyamatos 

konzultációk révén a gyermekvédelmi munka támogatásában aktívabban tudtam részt 

venni, fokozottabb figyelem irányult a veszélyeztetett gyerekekre. Másrészt beindult a 

csoportokkal, osztályokkal való munka. Páros csoportvezetésével közösségfejlesztő 

foglalkozásokat vittünk az 5.n (8 alkalom) és 5.c (3 alkalom) osztályokban. 

 Kapcsolattartás szakmai szervezetekkel: 
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o Esetmegbeszélések a kerületi Óvoda- és Iskolapszichológusok szakmai 

megbeszélésein a FPSZ XV. Kerületi Tagintézményében. 

o Januárban megalakult a XV. kerületi közös iskolai szociális segítő- 

iskolapszichológus team, ami kéthavonta rendszeres találkozókat tartott, ez a 

jövőben is folytatódik.  

 Szakmai beszámoló készítése FIÓKA által rendezett program összefoglalójaként a Z 

és Alfa generációról 

 Iskolába hívogató rendezvénysorozat keretében előadás a szülőknek az 

iskolakezdésről, mint élethelyzetről, az óvodából iskolába való átmenetre való 

felkészítés lehetőségeiről. 

 

Készítette: iskolapszichológus 
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Könyvtári beszámoló 

2018-19. 

Augusztus közepén szállították a tankönyveket. Idén is gördülékenyen zajlott a 

szállítás, az átvétel és a kiosztás egyaránt.  

 Nagy örömömre szolgál, hogy a könyvtárat továbbra is nagy létszámban használják az 

alsósok. Közülük is kiemelkedő a 2.a, 2.b, 2.n, 3.a, 3.b, 4.a, 4.n. Hozzájuk csatlakoztak 

januárban az elsős osztályok. Ők is nagy lelkesedéssel tanulják használni a könyvtárat. Az 

idén összesen 2743 kölcsönzés történt (2017-ben 2141), ami tisztán könyvtári kölcsönzés. 

Mindez köszönhető annak a sok új könyvnek, amelynek beszerzését fedezette a tankerület, 

közel 400.000,- forint összegű vásárlást engedélyezett a fenntartó. Sikerült 25-50%-os 

kedvezményt elérni, így összesen 181 db kötettel gazdagodhatott az állomány. Az olvasói 

teret kicsit átalakítottuk, új polc beállításával kínáljuk az újdonságokat a kis olvasóinknak, 

akik lelkesen böngésznek közöttük. 

 Az idei első félévre nem terveztem könyvtári vetélkedőt a gyermekeknek, mert az volt 

a tapasztalatom, hogy a leterheltség miatt nem vágynak újabb feladatokra. Így született meg a 

gondolat, hogy felolvasok a 3-4. évfolyamosoknak, akiknél már kevesebb idő jut a 

„mesélésre”. Októberben indult az „Olvasókuckó”, ahol minden csütörtökön várom a 

gyerekeket. Meglepetésemre és örömömre szolgált, hogy hétről-hétre megtelik a 

meseszőnyegünk (kb.25 fő a következő osztályokból:3.a, 3.b, 4.a, 4.c, 4.n) és már 20 perccel 

korábban lejönnek a gyerekek nézelődni, beszélgetni, majd bevackolnak a párnákkal és 

átadják magukat a történetnek. Kertész Erzsi Panthera című regénye tényleg elvarázsolja őket. 

Március 4-én játékos vetélkedővel búcsúztunk Pantherától.  

Az április tankönyvrendelés után folytatódott az „Olvasókuckó” Berg Judit: A négy 

madár titka című könyvével. Itt is kitartott a lelkesedés 14-15 gyereknél. A hallgatóság 

gerincét a 3.n-esek adták, de csatlakoztak a 4.a, 4.n tanulói is. Ezt a könyvet is sikerült május 

végére befejeznünk.   

 2018. november 23-án vendégül láttuk Bosnyák Viktória írónőt. A találkozón részt 

vett a 3.c, 3.n és a 4.n osztály (ezekben az osztályokban részletesebben foglalkoztak a Sirály a 

király és az Elek, merre keresselek című munkáival). Az írónő színes egyéniség, a gyerekek 

nagyon élvezték a találkozót. Külön köszönet az alapítványnak a nagy összegű anyagi 

támogatásért, melynek segítségével megvalósulhatott a program.  

 A kölcsönzési kedvet nagyban segítette a 4.a osztályban tanítónő osztályon belül 

meghirdetett olvasási versenye. A könyvtár állományából összeállított lista segítségével a 4.a 

„kifosztotta” a polcokat. Az idei Bagoly-rendet ebből az osztályból vehette át az egyik tanuló. 

Az idén összesen 30 könyvtári órát és foglalkozást tartottam. Volt lexikonhasználati 

óra (2.a), mese/népmese óra (2.b, 3.n, 4.a, 4.d), Rumini bevezető óra (3.n, 3.c), versekről 

(2.a), szövegértést fejlesztő óra (3.n, 4.d), űrállomás (4.a), reformkor összefoglaló (4.b) 

Decemberben izgatottan vártam az elsősöket a Gólyaavató egyik állomásaként.  

Advent hangulatában papírszínházi foglalkozáson találkoztam a következő 

osztályokkal: 1.a, 2.b, 2.n.  

Márciusban meghirdettük kolléganőmmel „A hónap képe” illusztrációs rajzpályázatot. 

Szép számmal érkeztek pályamunkák, főként az alsó tagozatból. A pályázat anyagát 

„Madzagtárlaton” mutattuk be az érdeklődőknek.  

Idén is folytattuk a Kaméleon szövegértési levelezős versenyt a 4. b osztállyal. Úgy 

érzem, nagyon sikeres két tanévet tudhatunk magunk mögött. Jó volt látni, hogy az internetes 

keresést már tudatosan használják, remélem ez az ismeret segítségükre lesz a felső tagozaton 

is! 
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 Több programot is vendégül látott a könyvtár: alsós mesemondó verseny, német vers,- 

és prózamondó verseny, szép kiejtési verseny. A komplex drámaverseny házi fordulóját 

ketten rendeztük meg a könyvtárban az egyik tanítónővel. 

 A könyvtár idén is állandó otthona lett a református hittanóráknak hétfőnként és 

csütörtökönként. Szerencsére a kollégák rugalmasak, ezért mindig sikerült elkerülnünk az 

óraütközést. 

 Az egyik tanárnő szerdánként a könyvtárban tartja felkészítő óráját a „Bankolj velem!” 

versenyre. 

  

  

 

       Készítette: könyvtáros tanár 
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Diákönkormányzat beszámolója 2018-2019-es tanévről 
 

Munkatársam távozásával régi újként kaptam vissza a feladatot, hogy segítsem az 

iskola Diákönkormányzatának a munkáját. 

Alakuló ülésünkön új elnököt (a korábbi elnök elballagott), és új segítőket választottunk. 

Minden felsős osztály továbbra is 1 vagy 2 tagot delegál. Minden hónapban üléseztünk 

egyszer, nagy rendezvények előtt többször is. 

 

Kerületi rendezvények, amelyeken részt vettünk:  

 

 Ifi Fesztivál a Kontyfa iskolában- iskolák közötti vetélkedő 

 Kör DÖK – konferencia 

 GYIÖK tábor ( DÖK-ös gyerekeknek is ) – csapatépítés 

 

Iskolai rendezvényeink: 

 

 Papírgyűjtés ősszel, tavasszal 

 Kamaszklub- Halloween 

 Mikulás 

 Karácsonyi Bazár 

 Farsang 

 Hartyán nap - érzékenyítő program 

 Év végi jutalomként közös sütizés, fagyizás  

 

Minden rendezvényünk rendben zajlott, nagy sikerrel. Külön öröm nekem, hogy a DÖK-ös 

gyerekek egyre aktívabban, önállóbban  szervezik rendezvényeiket.  

 

       Készítette: a DÖK-öt segítő tanár 

 


