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1. A szakmai munka áttekintése 

1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 

   

   Tanulói létszámunk stabil, a tavalyi évhez képest két fővel növekedett.  

Az igazolt mulasztott napok száma – a korábbi évek tendenciáinak megfelelően – tovább 

emelkedett, 5811 nap. 

Az igazolatlanul mulasztott napok száma kis mértékben emelkedett, 44 nap volt a tanévben. 

Egy tanulót mulasztásai miatt nem osztályoztunk, igazolatlan mulasztása miatt osztályozó 

vizsgát sem tehet, évfolyamot ismétel. 

Kitűnő tanulóink száma a tavalyihoz képest nem mutat lényegi eltérést, 149 fő, ez 

tanulólétszámunk 24,6 %-a. 

Bukott tanulóink száma hasonló a korábbi tanévek mutatóihoz, lényeges változás nincs: 19 fő 

1-2 tárgyból, 1 fő háromnál több tárgyból ismétel.  

 

 

1.2  A nevelőmunkában elért eredmények 

 

Iskolánk Pedagógiai programja részletesen rögzíti nevelőtevékenységünk célkitűzéseit. 

Nevelőmunkánk során az alábbi területek élveztek prioritást a megadott munkaformákkal, 

pedagógiai eszközökkel: 

célkitűzés pedagógiai eszközök 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos 

feladatok: az egyénre irányuló figyelem 

tehetséggondozó, felzárkoztató 

foglalkozások, szakkörök, szabadidős 

programok 

a szocializáció, a szociális intelligencia 

fejlesztése 

kooperatív tanulási technikák alkalmazása, 

projektek, osztálykirándulások, szabadidős 

programok 

egészségfejlesztéssel kapcsolatos 

feladataink 

ÖKO-iskolai programok, prevenciós 

előadások, egységes, koncepciózus  

hatásrendszer érvényesítése a 

mindennapokban 

közösségfejlesztés iskolai és osztályrendezvények széles 

kínálata, iskolai hagyományok ápolása 

 

 

 

1.3  Az oktatómunkában elért eredmények 

 

A tanulóközösségünk szerkezete szociokulturális háttér és a képességek szerint is megosztott, 

ezért oktatómunkánkban nagy hangsúlyt kap a differenciált képességfejlesztés, a 

hátránykompenzáció és a tehetséggondozás.  

Az oktatómunka eredményességéről részletesebb képet a beszámoló további részei adnak. 
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1.4 Tantárgyi mérések, vizsgák eredményei 

 

Év végi tantárgyi méréseredmények az alsó tagozaton 

 

 
 

osztály számolási 

rutin 

logikai 

mérés 

szépirodalmi 

szöveg 

ismeret-

terjesztő 

szöveg 

másolás tollbamondás 

2.a 89% 88% 96% 89% 2,5 hiba/fö 4 hiba/fö 

2.b 84% 73% 87% 80% 3,5 hiba/fö 7,9 hiba/fö 

2.c 86,9% 77,7% 92,4% 83,2% 3,5 hiba/fö 9,3 hiba/fö 

 

 

 

 Szövegértés Magyar nyelv 

 

 

Matematika 

szép-

irodal- 

mi 

szöveg 

isme-

ret- 

terjesz

tő 

szöveg 

felhasz-

nálói 

szöveg 

 

felmérés 
számolási 

rutin Fel-

mérés 

Tollba-

mondás 

3.a 
80% 

3,89 
__ 

  87% 

  4,3 

84% 

4,1 
3,84 

7  

h/fő 
85% 4,3 84% 4,2 

3.b 
85% 

4,1 
__ 

89% 

4,3 

88% 

4,35 
4 

5,3 

h/fő 
88% 4,19 84% 4,43 

3.c 
90% 

4,5 
__ 

91% 

4,65 

88% 

4,5 
4,1 

7 

 h/fő 
81% 4 84% 4,17 

3.d 

 

88% 

4,2 
     __ 

85% 

4,1 

86% 

4,2 
4,4 

3,6 

h/fő 
88% 4,3 89% 4,3 

4.a 
94 % 

4,91 

88 % 

4,44 

88% 

4,4 

87% 

4,4 
7,8 

3,6  

h/fő 
82% 4 83% 4,05 

4.b 
84% 

4,2 

76% 

3,8 

82% 

4,1 

72% 

3,6 
4,2 

5,3 

h/fő 
82% 4,1 80% 3,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

osztály matematika szövegértés íráshasználat tollbamondás 

1.a 91% 94% 88% 3,5 hiba/fö 

1.b 82% 91% 87% 3,5 hiba/fö 

1.c 84% 95% 86% 8    hiba/fö 

1.d 88% 96% 88% 5    hiba/fö 
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A tantárgyi vizsgák eredményei a felső tagozaton 

 

A 2013-14-es tanévben az éves munkatervben meghatározott rendben történt tanulóink 

vizsgáztatása 6-8. évfolyamon félévkor ill. év végén. A vizsgákat  alapos felkészülési időszak 

előzte meg. A szaktanárok  hónapokkal korábban ismertették a tanulókkal a tételsorokat és a 

vizsgakövetelményeket. A diákok által önállóan kidolgozott tételeket a szaktanárok 

ellenőrizték, javították. A nehezebben haladó tanulóknak egyéni konzultációs lehetőségeket 

biztosítottak. A tanítási órák keretében próba felelésekkel is készültek a vizsgákra. Szóbeli és 

írásbeli vizsgákra is sor került ebben a tanévben. Szóbeli vizsga volt történelemből, 

biológiából, magyar irodalomból, angolból, németből (8. évfolyamon). Írásbeli vizsgát 

tartottunk magyar nyelvtanból és németből (6. évfolyamon). A szóbeli vizsgán a diákok tételt 

húztak, annak kidolgozására és a felkészülésre időt kaptak. A tanulók nagy többsége 

felkészülten, kellő biztonsággal felépített feleletekkel érkezett, ez a jó eredményeken is 

meglátszik. Azokban a csoportokban, osztályokban, ahol többen tanulási, magatartási 

problémákkal küzdenek kevésbé sikerültek jól a vizsgák, ezért nagy különbségek 

mutatkoznak az eredményekben. A vizsga sok diák számára  teljesen új, ismeretlen szituáció, 

le kell győzniük izgalmukat, a szóbeli megnyilatkozással kapcsolatos félelmeiket. Javul a 

szóbeli kifejező készségük. 

Összegezve elmondható, hogy a vizsgák rendszerezik, összerendezik a tanulók tantárgyi 

tudását, emellett felkészítik őket új szituációkban való helyt állásra, a középiskolai 

felvételikre, a továbbtanulásra. 

 

Elért eredmények: 

ÉVFOLYAM FÉLÉVKOR ÉV VÉGÉN 

 

 

6. évfolyam 

               NÉMET 

a nemzetiségi németet 

tanulóknak, 6.a osztály 

elért eredmény: 3,7 

 

 

 

 

7. évfolyam 

         TÖRTÉNELEM 

elért eredmények: 

7.a: 4,8 

7.b: 3,4 

7.c: 4,8 

7.d: 4,3 

             BIOLÓGIA 

elért eredmények: 

7.a: 4,2 

7.b: 2,1 

7.c: 4,7 

7.d: 4,0 

 

 

 

 

 

8. évfolyam 

MAGYAR IRODALOM 

elért eredmények: 

               8.a I.: 4,3 

8.a II.: 2,7 

               8.b I.: 4,2 

8.b II.: 2,6 

 

MAGYAR NYELVTAN 

elért eredmények: 

               8.a I.: 4,1 

8.a II.: 2,5 

               8.b I.: 4,2 

8.b II.: 2,1 

                NÉMET 

a nemzetiségi németet 

tanulóknak, 8.a osztály 

elért eredmény: 3,8 

 

 

 

ANGOL 

elért eredmény: 3,8 
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Tantárgyi mérések eredményei  

Felső tagozat 

Magyar nyelvtan/helyesírás felmérések eredményei 

 

 

 

 

 

 

Osztály Év eleji 

átlag 

Félévi 

átlag 

Év végi 

átlag 

Év eleji 

hiba 

Félévi 

hiba 

Év végi 

hiba 

5.a 3,6 4,2 4,4 7,9 5 4,2 

5.b 3,2 3,6 4,2 11,6 8,2 5,3 

5.c 3,5 4 4,2 9,6 7,8 5,5 

6.a 4,2 4,3 4,5 5,7 5,2 4,1 

6.b 2,9 3,3 3,5 15,8 10 8,4 

6.c 3,4 4,1 4,3 9 6 5 

7.a 4,5 4,25 4,4 5,5 4,9 4,4 

7.b 2,7 3,6 3,7 12 9 8 

7.c 4,08 4,2 4,3 6,7 5,2 5,8 

7.d 3 3,2 3,4 14 9,5 9 

7.ad 2,1 2 2,5 32 30 17 

8.a 3,8 4,3 4,3 6,5 4,5 5,1 

8.a (2) 2,6 3,2 3,4 16 10 9,5 

8.b  4,1 4,4 4,2 6 5,9 6,6 

8.b (2) 1,5 1,8 2 24,8 22,5 23 
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Matematika felmérések eredményei: 

 ÉV ELEJI  FELMÉRÉS FÉLÉVI  FELMÉRÉS ÉV VÉGI FELMÉRÉS 

százalék jegyátlag százalék jegyátlag százalék jegyátlag 

5.a ID 78,36 % 4,12 82,83 % 4,26 78 % 4,13 

5.b SZS 61,5 % 3,05 55 % 2,9 63 % 3,3 

5 .c SZI 74 % 3,7 76 % 3,8 68 % 3,3 

 

6.a FA 68 % 3,54 72 % 3,67 70,1 % 3,63 

6.b TMR 52 % 2,6 56 % 2,8 62 % 3,2 

6.c SZI 78 % 3,8 76 % 3,9 82 %  4 

 

7.a ID 78,38 % 3,88 73,44 % 3,75 71 % 3,7 

7.b TMR 30 % 2,1 46 % 2,3 46 % 2,4 

7.c FA 67,1 % 3,5 58,3 % 3,17 77,5 % 4,04 

7.d TMR 54 % 3,2 67 % 3,5 72 % 3,7 

7.adx PB 11 % 1,125 46 % 2,4 54 % 3,2 

 

8.a TMR 70 % 3,7 78 % 3,9 68 % 3,6 

8.ax PB 18,6 % 1,4 51 % 2,63 52 % 2,8 

8.b FA 79 % 3,75 76,2 % 3,85 69,2 % 3,57 

8.bx TMR 49 % 2,5 54 % 2,7 57 % 2,8 

 

ÁTLAG 57,9 % 3,064 65 % 3,322 65,9 % 3,42 

 

 

1.5 A belépő tanulók felkészültsége 

Célja: 

 Többirányú információ a gyerekek képességeiről, iskola felkészültségéről. 

 Azoknak a tanulóknak a kiszűrése, akiknek várhatóan nehézségeik lesznek az 

alapkészségek elsajátításakor. 

Mérőeszközök: 

 DIFFER (az óvodából szakvéleménnyel érkező gyerekekkel végeztük el:. fő) 

 Ványi Ágnes országos logopédus szakértő által összeállított vizsgálati protokoll 

(dislexya veszélyeztetettséget előrejelző gyorsteszt, Peabady-passzív 

szókincsvizsgálat, színes Raven, relációs szókincsvizsgálat) 

   A méréseredményeket táblázatban rögzítettük, kiemelve a gyengén és a jól teljesítőket. A 

mért adatok a következő területeken segítették az oktató munkánkat: 

 Tanórára való felkészülés 

 Felzárkóztatás, tehetséggondozás 

 A részképességek területén nehézségekkel küzdő tanulók egyénre szabott terv alapján 
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történő megsegítése 

   Ebben a tanévben 99 elsős tanulót vizsgáltunk meg.  A felmért első osztályosok közül 24 

tanulót fejlesztettünk, ennek köszönhetően a követelményeket többnyire jól teljesítették. Az 

év során a tanítónők jelzése alapján csak kevés olyan gyermeket tudtuk felvenni, akikről év 

közben derült ki, hogy az olvasás, írás és/vagy matematika elsajátításában gondjaik vannak.  

 

 
 
      Életkorához képest fejletlen passzív szókinccsel csak 3 tanuló ékezett az iskolába. A 

tanév elején átlagos passzív szókinccsel 37 tanuló, életkoránál fejlettebb passzív szókinccsel 

pedig 58 tanuló rendelkezett.  Arányaiban minden osztályban hasonló az eredmények 

eloszlása, a többség passzív szókincse fejlett volt. 

 

               

 
 
Mind a négy osztályban az átlagos övezetbe eső logikai képességekkel rendelkező tanulók 

száma a legnagyobb. Minden osztályban tanul átlag feletti és kiváló logikai képességekkel 

rendelkező tanuló is. Az évfolyamon csak egy tanuló nem éri el az átlagos logikai képességek 

szintjét. 

 

A tanév során végzett fejlesztő, segítő munka, valamint a tanítókkal folytatott szoros 

együttműködés eredményeként az első osztályt csak 1 tanuló ismétli meg, 1 tanuló 

áthelyezése az SNI tagozatra folyamatban van. 
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Az áprilisi beíratás adatai 
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A beíratást követő változások: 

5 gyermek szülei a felvétel ellenére más iskola mellett döntöttek. 

7 gyermek felvételét a beíratást követően kérték a szülők intézményünkbe. 

 

A 2014/2015-ös tanévben induló első osztályaink                    
osztály képzési irány létszám 

első/a nemzetiségi német nyelv 23 fő 

 

első/b 

magyar és matematika emelt óraszámmal 

(választható tantárgy: drámajáték) 

 

21 fő (+2 ismétlő)  

 

első/c 

angol nyelv 

(választható tantárgy: informatika) 

 

31 fő 

 

első/d 

angol nyelv  

(választható tantárgy: informatika) 

 

24 fő 

 

1 gyerek az enyhén értelmi fogyatékosok általános iskolájában kezdi meg tanulmányait. 

1 beíratott tanuló vizsgálata folyamatban van, elhelyezése a szakvéleményben 

megfogalmazott javaslat alapján történik. 

 

 

1.6 Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés 

 

 Tanulói létszámok – Heti pedagógus óraszámok 

 

Alsó tagozat 

 

Felső tagozat SNI tagozat Összesen 

 

 fő óra fő óra fő óra fő óra 

Közismereti/tantárgyi 

tehetséggondozás 

173 16 184 25 0 0 357 41 

Egyéb 

tehetséggondozó 

foglalkozás 

194 18 88 7 3 3 285 28 

Felvételi előkészítő 

(8. évfolyam) 

0 0 34 2 0 0 34 2 

Sportkörök 

 

0 0 45 5 0 0 45 5 

Felzárkóztatás  

Korrepetálás 

92 23 115 23 0 0 207 46 

Egyéni fejlesztés 

 

108 42 73 19 5 2 186 63 

 

 

 

1.7 Az intézmény szabadidős tevékenysége 

 

„TIFO” sportnap 2013.09.27.  

„TeSzedd” 

szemétgyűjtési akció 

2013.09.14. 

2014.05.10. 

 

„Szárny a karja, csőr a 

szája” interaktív 

2013.10.03. első évfolyamosok részére 
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kiállítás az MMMH-

ban 

Kerekdomb városi 

futóverseny 

2013.10.13. A versenyben 11:6-ra  

vezetünk! 

Márton-napi lámpás 

felvonulás 

2013.11.11. Szérűskert 

IKT- projektnap 2013.11.20.  

Duna Szimfonikus 

Zenekar előadásai 

Díszterem, MMMH 4 alkalommal a tanév 

folyamán 

Erzsébet tábor 

Fonyódon 

(matematika 

tehetséggondozás) 

2013. 09.09-11. 30 fő részére 

Látogatás a Fővárosi 

Nagycirkuszban 

 110 fő a napköziből 2 

alkalommal 

Rendőrségi kutyás 

bemutató 

2013.10.11. 2.,3.,5. évfolyam 

Zimy-faktor 

tehetségkutató 

verseny 

ősszel a 

Díszteremben 

53 fővel 

ÖKO-projektnap  iskola 1-2. évfolyam 

Interaktív délután: 

Ausztrália 

Díszterem 4-8. évfolyamos angol nyelvet 

tanulók 

Színházlátogatás  MMMH ATG + SNI 5 alkalommal 

Mikulás buli Díszterem Ftg 

Karácsonyi vásár  a német munkaköz. 

szervezésében 

Adventi délután 2013.12.18. 

Díszterem 

német nyelvű műsor és 

teadélután a nemzetiségi 

német nyelvet tanulóknak 

Sváb táncház a 

nemzetiségi 

óvodásokkal 

2014.02.26. 

Díszterem 

 

Rendhagyó technika 

órák 

minden hónapban Atg, SNI tag. részére 

Farsang 2014.02.07., 02.14.  

Húsvéti vásár 2014. április a napközis munkaköz. 

szervezésében 

Őszi-tavaszi 

papírgyűjtés 

2013. október 

2014. április 

 

Történelmi játszóház: 

A lovagkor 

2014. 02.25. Ftg részére 

Látogatás Izgilandbe  65 fő két alkalommal 

Schönbrunni 

kirándulás a német 

nemzetiségi nyelvet 

tanulóknak 

2013. őszén 42 fő 
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Sportprogramok 

 

Iskolánk a törvényi előírásoknak megfelelően biztosította a mindennapos testmozgás 

lehetőségét. 

Futball bajnokság  őszi, tavaszi fordulóval volt a 3 – 4. évfolyamosoknak, sorversenyek 1 -

4. évfolyamig minden alsó tagozatos osztálynak.  

Részt vettünk a Mikulás Kupa területi kosárlabda versenyén az atg-s tanulókkal. A 

harmadik évfolyamos tanulók rendhagyó, kézilabda csapatjátékra felkészítő 

foglalkozásokon vettek részt. A májusban megrendezett megyei szintű bajnokságon a 4. és 

Létünk elemei projekt  Egész éves természetismereti 

projekt a 3-4. évfolyam 

tanulói részére 

Zimándy-napi 

programok 

2014. 04. 25-26. Sportversenyek, 

akadályverseny 

Havi ÖKO-feladatok 

teljesítése 

folyamatosan Ftg 

Zenei projektnap 2014.04.16. 1 – 2. évfolyam részére + SNI 

Drogprevenciós 

előadás (Dr. Zacher 

Gábor) 

Bálint Márton Á. és 

Középiskola 

nyolcadik évfolyam 

Szakmasztár bemutató BNV területe 40 fő hetedikes diák 

Előadás a 

hazaszeretetről 

Díszterem 5-6. évfolyam 

Előadás a 

szexualitásról 

Díszterem 7-8. évfolyam 

Cigány érzékenyítő 

program (Balogh 

Elemér) 

Díszterem 5-6. évfolyam 

Drogprevenció (Sipos 

Gyula) 

Díszterem 7-8. évfolyam 

Középpontban a 

formák – 

Múzeumpedagógiai 

foglalkozások a 

Vasarely Múzeumban 

2014.04.03-04. 4. évfolyam 

BULÁKE Érzékenyítő 

program a 

látássérültek felé 

Díszterem, MMMH 1.,6.,7. évfolyam 

„Bolond” ballagás 2014. június 12. 8. osztályos tanulók részére 

 Bankett 2014. június 13. 8. évfolyamos tanulók részére 
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5. helyezést érték el. 

A törökbálinti iskolák között megrendezett városi sportversenyen (TIFO-verseny) a  7. a  

osztályunk 2. helyezést ért el. 

A tanév folyamán teremlabdarúgó bajnokságot rendeztünk a felső tagozaton. 

1.8 Az éves munkaterv teljesítése 

 

Az iskola célkitűzései személyi feltételei vonatkozásában 

 

-    Az Intézményi Minőségirányítási Program készítésekor a SWOT-analízis   

     egyértelműen jelezte, hogy az iskolánk egyik gyengesége, hogy nincs iskolai  

     pszichológusunk. 

 

A tanév során ½ állású iskolapszichológus státuszt kapott az intézmény. A státuszt 

márciusban Monostori Andrea kollégánkkal betöltöttük. 

 

- Német nemzetiségi nyelvet oktató pedagógusaink szerezzék meg a német nemzetiségi      

szakirányt német nyelvtanári diplomájuk mellé. 

 

      Három kollégánk (Brindza Erika, Izsák Dávid, Megyeri Lívia) szerezte meg szakvizsgáját    

      német nemzetiségi szakirányon áprilisban. 

 

- Mivel a Kaposvári Egyetem gyakorlóhelyeként is működünk a 2011-12-es tanév óta,  

célunk, hogy pedagógusaink szerezzék meg a mentortanár szakvizsgát, hogy ez által 

felkészültebbek legyenek az ellátandó feladatra. 

 

       Szkiba Ivánné matematika – fizika – informatika szakos kollégánk a nyár folyamán  

       szerezte meg mentortanár szakirányú szakvizsgáját. 

 

 

A nemzeti  köznevelési törvény módosításából és a 321/2013-as kormányrendeletből 

következő változások bevezetése, az ehhez kapcsolódó szakmai, szervezési és  

adminisztrációs feladatok kialakítása:  

 

- a pedagógusok 80%-ban kötött munkaidejével kapcsolatos ügyvitel (dokumentáció) 

kialakítása, 

- a 16 óráig tartó kötelező benntartózkodás megszervezése, 

- a mindennapos testnevelés újabb 2 évfolyamra való kiterjesztése, 

- az életpálya-modell bevezetésével kapcsolatos feladatok, 

- a Hit- és erkölcstan/Erkölcstan tantárgy bevezetésével kapcsolatos feladatok 

kialakítása, 

- Intézményi tanács megalakítása. 
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A 2013-as NAT bevezetése 1. és 5. évfolyamokon. Az új tantervekhez kapcsolódó tanügyi 

dokumentációk elkészítése. 

 

    A pedagógusok a szükséges dokumentációkat elkészítették. 

 

 

A referencia - intézményi cím megszerzése. Az evvel kapcsolatos minősítési eljárási 

folyamatban való részvétel: iskolai dokumentációk feltöltése az ellenőrző felületre, 

felkészülés a helyszíni ellenőrzés folyamatára.  

 

Bemutató foglalkozás és műhelymunka szervezése (hálózat-építés) az alábbi 

témákban: 

- 1. projektnap: az infokommunikációs technológiák szerepe mindennapi életünkben 

A projektnapot és hálózatépítést megtartottuk 2013. november 20-án. 

- 2. projektnap: ÖKO-projektnap 

Mivel ezt a helyszíni ellenőrzés idejére terveztük, elmaradt. 

 

 

Az úszásoktatás megtervezése, megszervezése és bevezetése 3 – 8. évfolyamon 

 

        Törökbálint Város Önkormányzata támogatásával 2013. novemberétől a 3-8. évfolyamon 

tanuló tanítványaink heti egy alkalommal ingyenesen úsznak a város uszodájában. Az indulás 

komoly szervezőmunkát igényelt, a két iskolának össze kellett hangolnia az egy időben az 

uszodában lévő tanulólétszámot. Minden nap az első és a negyedik órában úsztak a tanulóink. 

Csak egy órát vettünk igénybe a testnevelés órák számából, mivel az első órában korábban 

kezdtünk, a negyedik óra esetében pedig a nagyszünet és az órát követő ebédelő sáv teremtett 

erre lehetőséget. 

 

 

1.9 Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége 

 

Az iskola a következő domináns képzési irányokat működteti: 

 nemzetiségi német nyelvoktatás az 1. évfolyamtól 8. évfolyamig, 

 emelt óraszámú magyar nyelv és irodalom – matematika oktatás az 1. évfolyamtól  

8. évfolyamig, 

 emelt óraszámú angol nyelv - informatika oktatás az 1. évfolyamtól 8. évfolyamig, 

 sajátos nevelési igényű tanulók oktatása az 1. évfolyamtól 8. évfolyamig. 

 

   A település sváb gyökereiből adódóan keresett oktatási forma a német nemzetiségű nyelv 

oktatása. Ebben a tanévben 2 német nemzetiségű első osztályt indítottunk a szülők kérésére. 

Kiemelt célkitűzésünk, hogy legjobb tanulóink 8. év végén államilag elismert középfokú 

nyelvvizsgát tegyenek. 2013. nyarán 9 tanulónk szerzett nyelvvizsgát. 

   Angol nyelvet tanuló 6 – 7. évfolyamos diákjaink a City&Guilds nyelvvizsgáját Basic 

illetve Elementary szinten teljesítik. 

Mindkét nyelvvizsga előkészítéséhez tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk. 
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1.10 Versenyeredmények (országos, megyei, tankerületi) 

 

ORSZÁGOS 

Verseny neve évfolyam elért helyezés 

Bendegúz Nyelvész Verseny 4. 15. 

Kiskobak Matematika Verseny 4. 7. 

Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny 5. 3. 

Kockakobak Országos Matematika Verseny 5. 4. 

XX. Amfiteátrum Kupa 5. 3. 

XX. Amfiteátrum Kupa 6. 7. 

XX. Amfiteátrum Kupa 5-6. 4. 

Litterátum Angol Verseny 
8. folyamatban 

7. folyamatban 

  

MEGYEI 

Zrínyi Ilona Matematika Verseny (megyei forduló) 

2. 1. 

4. 5. 

5. 2. 

Bólyai Matematika Verseny 

4. 2. 

5. 3. 

6. 7. 

7. 7. 

Bendegúz Nyelvész Verseny 

4. 2. 

5. 3. 

5. 4. 

7. 5. 

Megyei Biológia Verseny 8. 6. 

  

TANKERÜLETI / TERÜLETI 

Pátyi Vers- és Prózamondó Verseny 
2. 1. 

7. 5. 

Kazinczyról Elnevezett Szép Magyar Beszéd Verseny 7. 4. 

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny (területi forduló) 
5. 6. 

7. 11. 

Mission Impossible Verseny 5-8. 5. 
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2. Személyi feltételek 

2.1 A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége 

 

A szakos ellátottság iskolánkban 100 %-os.  

 

Tanáraink közül: 

- egyetemi diplomával rendelkezik :  20 fő 

   ebből pszichológus:                                1 fő 

- főiskolai diplomával rendelkezik :   55 fő 

- ebből gyógypedagógus:                       6 fő 

- logopédus:                                           1 fő 

- könyvtáros:                                          1 fő 

   -      szociálpedagógus:                                    3 fő 

   -     szakvizsgázott pedagógus:               18 fő 

   -     több diplomával rendelkezik:           27 fő 

 

2.2 Az új pedagógusok alkalmazásának módja 

 

A beszámolási időszakban az alábbi kollégák kezdték meg tevékenységét iskolánkban:  

- Bátri Blanka angol szakos tanár határozatlan időre kinevezve, 

- Bucsek Balázs iskolatitkár határozatlan időre kinevezve, 

- Gulyás Erzsébet kémia szakos tanár fél állásban határozott időre megbízva, 

- Józan Eszter tanító határozott időre megbízva, 

- Hajduk – Szigeti Gabriella tanító határozatlan időre megbízva, 

- Kárpáti Mária angol szakos tanár határozott időre megbízva, 

- Konorót Bálint testnevelés szakos tanár határozatlan időre kinevezve, 

- Lipták Katalin pedagógiai asszisztens határozatlan időre kinevezve, 

- Monostori Andrea pszichológus fél állásban határozatlan időre kinevezve. 

Az állásokat pályázat útján töltöttük be. 

 

A tanévben GYED-en, GYES-en, ill. tartósan távol voltak alábbi kollégáink: 

- Baki Orsolya, 

- Czeisz-Halász Zsuzsanna, 

- Enyedi Anita, 

- Hadháziné Ceglédi Erzsébet, 

- Hajdu Ferenc, 

- Semler-Lévai Zsófia, 

- Szőkéné Ispány Erika, 

- Válayné Gödör Ágnes. 

 A tanévben nyugdíjba vonult Molnárné Tóth Erzsébet tanítónk. 

 

2.3 Létszám- és bérgazdálkodás 

 

Az állami fenntartásba vétellel párhuzamosan az iskola sem önálló létszám, sem önálló 

bérgazdálkodási jogkörrel nem rendelkezik. 

Az alkalmazotti létszámot a tankerületi igazgató asszony állapította meg az ellátandó órák 
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számával. (Az óraszám 1435 óra/hét volt a tanévben.)  

Az álláshelyek száma az alábbiak szerint alakult: 

 

 2013. szeptember  2014. január 

Álláshelyek (státuszok) 

száma 

              64 fő               66,5 fő 

- ebből pedagógus, 

ill. pedagógiai 

munkát segítő 

              63 fő               63,5fő 

- ped.-i asszisztens                 2 fő 

- iskolatitkár                 1 fő                2 fő 

GYED, GYES, ill. 

tartósan távol 

                8 fő                8 fő 

 

A tanév elején a korábbi 3 igazgatóhelyettesi álláshelyből egyet – jogszabályváltozás miatt – 

elvontak az intézménytől. A megszüntetésből adódó  feladat átcsoportosítás jelentős 

többletterhet rótt a tanévben  a vezetésre. 

A tanév folyamán 1 logopédiai státuszt a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Érdi 

Tagintézménye átvett intézményünktől. Októberben heti 4 óra logopédus ellátást kaptunk 

cserébe, amely ellátás nem egész két hónapig működött. 2014 januárjától nem kaptunk 

szakszolgálati logopédiai ellátást. 

A gyógytestnevelés ellátása teljes körű, a Bóbita Óvoda státuszán alkalmazott gyógytornász 

foglalkozott a tanulókkal egész állásban. 

 

 

2.4 Az alkalmazotti közösség munkamegosztása 

 

   Iskolánkban az alábbi tagozatok működnek: 

alsó tagozat, felső tagozat , SNI (enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók) tagozat. 

Tanév elején a korábbi három igazgató-helyettesi státuszból egyet megszüntettek. Az 

igazgató-helyettesi feladatok újrastrukturálása sok tekintetben nehézséget jelentett a megújuló 

oktatási rendszer bevezetése mellett. Iskolánk nagylétszámú intézmény specialitásokkal  

(nemzetiségi nyelv oktatása, SNI tagozat összevont osztályokkal). Az igazgatóhelyettesek 

leterheltsége (szervezési, ellenőrzési és adatszolgáltatási kötelezettsége) jelentősen 

növekedett. Egy-egy igazgatóhelyettes irányítása alá tartozó kollégák és tanulók száma 

nagyon magas! 

   A tanárok közötti együttműködés pedagógiai műhelye a 10 munkaközösség, mely szakmai 

kompetenciák szerint szerveződik. A munkaközösségek közötti kapcsolattartás kooperatív, 

harmonikus és hatékony. 

 

2.5 Az alkalmazottak javadalmazása, a minőségi munka értékelése, kitüntetett 

pedagógusok 

 

   A tanév folyamán a pedagógusok két alkalommal részesültek központi béremelésben. A 

béremelést mindenki egységes bértábla alapján kor és végzettség szerint kapta. (Kivételt 

képeznek azok a pedagógusok, akik korábban magasabb jövedelmet kaptak, mint az új 

besorolás, ők kompenzációként megkapták a különbözetet. 

Minőségi munkavégzés alapján differenciált bérezésre a tanév folyamán nem volt lehetőség. 

Jutalmat a kollégák a tanév folyamán nem kaptak. (Korábban pedagógusnapon és karácsony 

előtt a bérmegtakarítás mindig lehetőséget erre.) 
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A tanévben elindult a pedagógus minősítési és értékelési rendszer. A szakvizsgával és 14 év 

szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusaink 2014. 04. 30-ig feltölthették portfóliójukat a 

központi felületre. 

Tantestületünkből a következő kollégák éltek ezzel a lehetőséggel: 

Bartos Zoltánné, Bálint Emese, Czékmán Zsuzsanna, Faragóné Makai Gabriella, Ginál Beáta, 

Hegedüsné Garda Éva, Izsák Dávid, Krómer Józsefné, Lengyelné Tóth Ágnes, Nagy Rita, 

Palkóné Szabó Gabriella, Szűcs Sándor, Tárainé Mórocz Rita. 

A 2015. évi rendes minősítési eljárásra két kollégánk jelentkezett: Brindza Erika és Megyeri 

Lívia. 

 

2.6 Belső kommunikáció, információáramlás 

 

      A hatékony és zökkenőmentes munkavégzés alapvető feltétele a megfelelő információ 

áramlás kialakítása az intézményben. 

Szervezett keretekben az alábbi formákban igyekeztünk információkhoz juttatni kollégáinkat: 

- nevelőtestületi értekezletek: 

(alakuló ért., félévzáró ért., tavaszi nevelőtestületi ért., tanévzáró ért.) 

- tagozati megbeszélések – szükség szerint, de minimum havonta + osztályozó 

konferenciák 

- Iskolatanács ülés – félévente 1 alkalommal 

- Iskolaszéki ülés  - 4 alkalommal 

- Munkaközösségi megbeszélések – munkatervtől függően 

- Alkalmanként az egy osztályban tanító kollégák is megbeszélést tartanak. 

Mindezek mellett talán mégis az a legfontosabb, hogy tantestületünk egyik erőssége az együtt 

gondolkodni és munkálkodni tudás. Ehhez pedig naprakész információval kell rendelkezni 

minden dolgozónak, pedagógusnak és technikai dolgozónak egyaránt. 

 

 

3. Tárgyi feltételek 

3.1 Az épület állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága 

   Iskolánk tárgyi feltételei az elmúlt két évtizedben folyamatosan javultak az épületegyüttes 

és a felszereltség tekintetében egyaránt. Az épület állaga, műszaki állapota, biztonsága 

megfeleleő. 

Természetesen egy ekkora épületegyüttes folyamatos karbantartást, felújítást igényel. 

Az iskolák állami fenntartásba vételét követően a működtetést Törökbálint Város 

Önkormányzata vállalta. A feladat a Törökbálinti Városgondnoksághoz került. 

A nyári időszakban az alábbi karbantartási munkákat tervezzük: 

- tisztasági meszelés – festés a szükséges mértékben, 

- udvari padok felújítása, 

- kisebb karbantartási problémák megoldása. 

 

3.2 Költségvetési ellátottság, célok és anyagi feltételek összhangja, az ésszerű 

gazdálkodás érdekében megtett intézkedések 

 

A fenntartó költségvetéséről információval nem rendelkezünk. Intézményi elkülönített keret 

nincs. A fenntartással összefüggő kiadásokat minden alkalommal engedélyeztetjük a 

tankerület igazgatójával.  

A korábban megszokott rendszerhez képest ( önállóan gazdálkodó intézmény voltunk) a 

jelenlegi bürokratikusabb, és mivel a fenntartás helye távolra került, természetesen lassúbb.  
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Az iskola működtetője Törökbálint Város Önkormányzata, mely a működés feltételeit magas 

színvonalon biztosítja.  

Az iskolai mindennapokat az ésszerű, takarékos gazdálkodás szempontjai szerint tervezzük, 

szervezzük. 

Igyekszünk önállóan, pályázati és alapítványi forrásokból is pénzt szerezni az iskola 

hatékonyabb működtetése érdekében. 

 

3.3  Tárgyi felszereltség 

Iskolánk a kötelező felszerelés és eszközjegyzékben megjelölt paraméterekkel, eszközökkel 

rendelkezik. 

 

A beszámolási időszakban tárgyi feltételeink tovább gyarapodtak. 

 

Eszközbeszerzések KLIK költségvetés terhére: 

- testnevelés tantárgyhoz eszközök 210 eFt értékben 

- napközis játékok 100 eFt értékben 

- munkaközösségi igények alapján szemléltető eszközök 950 eFt értékben 

- könyvtár fejlesztés 500 eFt értékben 

Eszközbeszerzés a Törökbálinti Városgondnokság költségvetése terhére: 

- 2 db interaktív tábla 

- 16 db számítógép 

- 3 db laptop 

- 2 tanterembe (6a0 főre) új bútorzat 

 

3.4 A funkcionális eszközöknek való megfelelés alakulása 

 

Iskolánk a Kötelező felszerelési és eszközlistában előírtakkal rendelkezik. 

Korábbi pályázatainknak köszönhetően az IKT oktatásban való használatához megfelelő 

eszközparkkal rendelkezünk: 

24 db projektor, 20 db interaktív tábla, 144 db számítógép (ebből 66 laptop) áll a tanulók és a 

tanárok rendelkezésére. 

Ezen funkcionális eszközök használata szerves része a tanítás – tanulás folyamatának.  

Az iskolai szemléltető eszközállományt igyekszünk karbantartani, a lehetőségekhez mérten 

fejleszteni, modernizálni. 

 

 

4. Továbbképzések 

4.1 A tanév során továbbtanuló pedagógusok és támogatásuk 

  

  A beszámolási időszakban  diplomáért vagy szakvizsgáért az alábbi kollégáink 

tanultak: 

 

 Név Megnevezés Megjegyzés 

1. Brindza Erika Janus Pannonius 

Tudományegyetem  

német nemzetiségi 

szakirányú szakvizsga  

Sikeresen 

szakvizsgázott. 

75% támogatással. 
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2. Izsák Dávid Janus Pannonius 

Tudományegyetem  

német nemzetiségi 

szakirányú szakvizsga  

Sikeresen 

szakvizsgázott. 

75% támogatással 

(KLIK). 

3. Megyeri Lívia Janus Pannonius 

Tudományegyetem  

német nemzetiségi 

szakirányú szakvizsga  

Sikeresen 

szakvizsgázott. 

75% támogatással 

(KLIK). 

4. Szkiba Ivánné Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem 

mentortanár szakvizsga 

Szakvizsga várható 

ideje: 2014 nyara. 

75% támogatással 

(KLIK). 

5. Dominek Jánosné Gyógypedagógia 

mentortanár szakértő 

szakvizsga 

Szakvizsga várható 

ideje: 2014 nyara. 

 

6. Semler-Lévai 

Zsófia 

Gyógypedagógia 

mentortanár szakértő 

szakvizsga 

Szakvizsga várható 

ideje: 2014 nyara. 

 

4.2 A tanév során továbbképzésben résztvevő pedagógusok és támogatásuk 

  

Pedagógus portfólió készítése. 

Felkészülés a sikeres reflektálásra 

és portfólió védésre 

Előadó: Dr. Szivák Judit 

 40 fő 50 % önerő + 50% 

alapítványi támogatás 

Tanulásirányítás a napköziben 

Budapesti Fazekas Mihály 

Általános Iskola 

6 fő ingyenes 

Szabadidős tevékenységek a 

napköziben 

Budapesti Fazekas Mihály 

Általános Iskola 

4 fő ingyenes 

„Mesezene – módszer” 

továbbképzés 1. évfolyamos 

tanítóknak 

Ványi Ágnes orszáűgos 

logopédus szakértő és Szűcs 

Antal Mór logopédus 

4 fő 100% Törökbálinti 

Városgondnokság 

„Konzepte für effektives 

Deutschlernen” 

2 fő 100% Német 

Önkormányzat  

Szótárazási kompetencia 

fejlesztése 

Grimm Könyvkiadó Kft. 

4 fő ingyenes 

 

Belső továbbképzést két alkalommal tartottunk: 

 

1. 2013. 11. 20. Hogyan készítsünk feladatokat interaktív táblához? 

Előadó: Izsák Dávid és Szuna Attila tanárok 

2. 2014. 01.14 - 15. Elsősegélynyújtó tanfolyam két turnusban 
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     Meghívott előadó: Dr. Debreceni Katalin mentőorvos 

4.3 A pedagógusok által kezdeményezett innovációk 

 

Referencia-intézményi cím megszerzése  

 

    Iskolánk 2010-ben pályázott az előminősített referencia intézmény címre. Ennek feltétele 

volt, hogy iskolai „jó gyakorlatainkat” a kosar.educatio felületére fel kellett töltenünk, melyet 

ezután értékeltek, minősítettek. 

Jelenleg az alábbi iskolai „jó gyakorlatok” találhatóak a szolgáltatói kosárban: 

1. ÖKO-napok a Zimándyban 

2. „Víz és az életünk” – víz projekt a Zimándy Ignác Általános Iskolában 

3. Egy év a reneszánsz jegyében 

4. IKT-s és kooperatív technikák alkalmazása a fizika órán 

5. Interaktív tábla használata a matematika órán 

6. Két területen pályáztunk a referencia intézmény címre: 

-  ÖKO-iskola környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény; 

-  az infokommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű intézmény. 

 

Az előminősítéssel jogot szereztünk a TÁMOP-3.1.7-11 - es pályázaton való elindulásra. 

Pályázatunkat támogatta a Bíráló Bizottság, 5 980 000 Ft támogatást nyertünk el a referencia 

intézményi működés kialakításához.  

A projekt folyamat 2012. március 1-től 2012. október 31-ig tartott.  

Az elnyert támogatás a referencia intézményi feladatok – intézményközi, horizontális tanulás 

lehetőségei, módszerei - képzések általi elsajátítására, valamint eszközfejlesztésre volt 

fordítható. A képzéseket és az eszközbeszerzéseket megvalósítottuk, a referencia intézményi 

működés belső szabályainak kidolgozását elvégeztük. Újabb minősítési eljárás vár az 

intézményre, mely folyamat végén végleg megkapjuk a referenciaintézmény címet. 

 

2013-14-es tanévre tervezett referenciaintézményi feladatok, megvalósításuk: 

 

FELADAT - PROGRAM          

FELELŐS  

    MEGVALÓSULÁS 

A referencia intézményi 

tevékenységet irányító és ellátó 

teamek újra alakulása 

Lengyelné - 

Palkóné 

A teameket megalakítottuk. 

A megbízási dokumentumok 

elkészítése 

Palkóné  - 

Gátiné 

A dokumentumokat elkészítettük, 

a munkaköri leírásokhoz 

csatoltuk. 

Partnerlista frissítése Bartos K. - 

Kuizsné 

A frissített partnerlista elkészült. 

Nyilvánosság biztosítása: 

nevelőtestület tájékoztatása, 

tájékoztatás internetes 

fórumokon, helyi sajtóban 

Lengyelné, 

Bartos Kinga, 

Kuizsné, Szuna 

A. 

Folyamatos. 

Hálózatépítés 

Projektnap az infokommunikációs 

technológiák alkalmazása 

tekintetében 

Izsák Dávid, 

Szkiba Ivánné, 

Szuna Attila 

2013. 11. 20-án a projekt-napot 

megtartottuk. 

Referenciaintézményi Teamek A portfóliók elkészültek. 
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szolgáltatási portfóliók elkészítése 

A végleges minősítő eljárás 

elindítása: 

- bejelentkezés- 

- dokumentumok 

feltöltése 

Lengyelné - 

Palkóné 

A minősítő eljárásra – terveink 

szerint - a nyár folyamán  

bejelentkezünk. 

Minősítő ülés Lengyelné - 

Palkóné 

Az időpontot az Educatio 

határozz majd a meg. 

Hálózatépítés 

ÖKO – projektnap  

Kárpátiné  

Czékmán Zsuzsa  

Ujszászi G. 

Mivel a végleges helyszíni 

minősítés időpontjára terveztük, 

nem valósult meg. 

„Jó gyakorlatok” feltöltése a 

kosar.educatio honlapra 

érintett 

pedagógusok, 

team-vezetők 

Új „Jó gyakorlatot” az Iskolatáska 

felületre ebben a tanévben nem 

töltöttünk fel. 

Belső szakmai műhelymunkák 

szervezése, és azokon való 

részvétel 

team-vezetők 

munkaközösség-

vezetők 

Folyamatos. 

Az éves munka értékelése 

Beszámoló 

team-vezetők, 

Lengyelné 

Elkészült. 

 

IKT-Nap a Zimándyban  - Hogyan tanuljunk? (Izsák Dávid) 

 

   A XXI. században az infó-kommunikációs technológiák nagyban tudják segíteni a 

tanulókat, tanárokat a tanítás-tanulás folyamatában. 2013. november 20-án IKT- nap volt a 

Zimándyban. 

A nap célja az volt, hogy a tanulók motiválttá váljanak, tudjanak önállóan ismereteket 

szerezni, megtanulják a XXI. század informatikai lehetőségeit a tanulás terén kihasználni. 

 Az egész napot tanulóközpontúra terveztük. Segítséget kívántunk adni a tanulóknak ahhoz, 

hogy megismerjék tanulói stílusukat, és találjanak egy nekik tetsző módszert, ami könnyíti 

számukra a tanulást. Maga a tanulásról való gondolkozás, metakogníció is segítette a 

tanulókat. 

Az IKT- napot megelőzően, 15-20 tanulót kiscsoportos foglalkozás keretében betanítottunk, 

hogy majd ők vezessék, tanítsák a többi tanulót az állomásokon. 

Miért terveztük ezt a napot? Miben nyújt segítséget számunkra?   

Az IKT kompetenciaterületen belül tananyagfejlesztésként, gyakorló feladatok készítése, 

kisfilmek készítése, stb. segíti a digitális írástudás kialakulását. Hatékonyan fejleszti a 

kommunikációs kompetenciát, élvezhetővé, érdekessé téve mások számára a közölni kívánt 

információkat.  

A tanulóknak olyan tanulási technikákat, játékokat tanítunk, melyek birtokában otthon is 

könnyebben tanulnak.  

 A tanulók és tanáraik is megismerkedhetnek olyan eszköztárral, amellyel kiegészíthetik, 

fejleszthetik eddigi tanulásszervezési módszereiket. A tanulók nyitottabbá válnak egymás, a 

pedagógus és a tantárgy iránt is. A tanulók otthon is szívesen foglalkoznak a tantárggyal.   

Hogyan zajlott le a nap? 

Az IKT- napra lelkesen készültek a kollégák és a tanulók egyaránt. Minden felsős osztályból 

voltak, akik előzetes képzésben vettek részt. Ők készítették el többnyire az IKT- nap 

műhelyállomásainak a játékos feladatait és szakértőként segítették a társaikat az állomásokon. 

A nap kezdetén a tanulók megismerkedtek a tanulási stílusokkal, párosával elvégeztek egy 
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tanulási stílus tesztet. Miután a teszt eredményét kiértékelték és megbeszélték, hogy kit 

melyik érzéke segíti legjobban a tanulása, minden osztály körforgó rendszerben 6 állomáson 

vett részt. A tanulók megismerkedtek néhány tanulás folyamatát könnyítő számítógépes 

alkalmazással, programmal. A színes repertoárban szerepelt többek között film-, 

keresztrejtvény-, szóháló-, szórács- vagy éppen puzzle-készítés. A gyerekek lelkesen végezték 

el a koncentrációt segítő vagy éppen a lazító feladatokat is. 

Egyik kedvenc állomás volt a „Biztonságosabb Internet”, amelyen a foglalkozást a Microsoft 

munkatársai vezették. 

A napot a Művelődési Házban zártuk, ahol megnéztük a 8.b csapatának filmjét és a 6.c 

osztályosok szórakoztató és „tanulságos” színdarabját. 

Délután, már csak a tanároknak, Nádori Gergely tartott továbbképzést a „Microsoft Innovatív 

Pedagógus” program keretében.  

A tanulói visszajelzések alapján nagyon pozitív volt a nap.  

Az IKT- napon megismert tanulási technikákat, segítő szoftvereket, programokat és 

módszereket azóta is használják mind a tanárok, mind a diákok. 

       

 

„Mese-kút” projekt (Lantosi Istvánné, Vita Hajnalka) 

Kép és idézet, mesepályázat 3 – 8. évfolyam részére. 

Illusztrációk, mesék a kútról. 

Az alapgondolat: olvasóvá nevelés meséken keresztül. 

Cél: a szabadidő hasznos eltöltése, az irodalom szeretetére nevelés, „olvasóvá” nevelés. 

A gyermeki fantázia, a gyerekek képi világának fejlesztése, a legjobb mesékből, 

illusztrációkból.  

A pályázat kiírása után volt egy" mesehangoló"foglalkozás az iskola könyvtárában. 

Az értékes pályaművekből antológia készült. A Garbo Kiadó jelentette meg a művet. 

A mesekönyv tartalma: 41 mese, 1 képregény, 45 illusztráció. 

A mesekönyv 200 példányban elkészült. Az ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN a Vörösmarty téren 

országos bemutatkozás volt, ahol  tanulóink örömmel dedikálták a könyvet. 

A helyi vállalkozók ajándékokkal szponzorálták lelkes „íróinkat”.A szülők nagy elismeréssel 

fogadták ezt a projektet és lelkesen segítették munkánkat. 

5. Gyermekvédelmi munka áttekintése 

5.1 A tanulók és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői 

 
 A Zimándy iskola a főváros a főváros budai agglomerációjában található. Az iskolába járó 

tanulók szociális hátterüket tekintve meglehetősen nagy szórást mutatnak: vannak köztük nehéz 

szociális körülmények között élők részben a valamikori ófalu és a város külterületéről, részben a 

legújabb építésű kertvárosi részről érkező jómódú családok gyermekei. A szomszéd városból 

bejáró tanulók száma viszonylag magas, a tanulólétszám közel  ötöde. Ennek megfelelően a 

tanulói összetétel rendkívül heterogén. 
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5.2 Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások alakulása (étkezés, 

tankönyvellátás) 

 

Tanulóink létszáma: 607 fő 

Hátrányos helyzetű 
Halmozottan hátrányos 

helyzetű 
Veszélyeztetett 

alsós felsős alsós felsős alsós felsős 

19 33 4 7 7 8 

Összesen Összesen Összesen 

52 (8,56%) 10 (1,65 %) 15 (2,5%) 

Összességében a gyermekek 12,85 %-a tartozik valamelyik kategóriába. 

 

 

A problémákkal küszködő családok helyzetét segíti az ingyenes tankönyv, az ingyenes vagy 

50%-os étkezés és az osztálykirándulások kiadásainak támogatása is. 

 

Étkezést vesz igénybe 450 gyermek (tanulók 74%-a), ebből támogatást kap 195 tanuló a 

következő indokokkal és mértékben: 

 

 

 

Iskolánkban idén is folytatódott a Nemzeti Iskolagyümölcs-program, melynek keretében 

tanulóink heti rendszerességgel kaptak almát és almalevet.  

Alsó tagozaton naponta egy pohár tejet is biztosítottak a tanulók számára. 

 

Tankönyvtámogatás az idei tanévben (2013. szeptember 1.): 

Az alsó tagozaton 92 tanulónk volt jogosult az ingyenes tankönyvekre (2-4. évfolyamon). 

157 

255 

77 

11 107 
Nem étkezik

Étkezik, de nem kap
támogatást

Rendszeres
gyermekvédelmi támogatás
(100% támogatás)
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Emellett a törvényi változások értelmében az 1. évfolyamon minden tanuló ingyenesen kapta 

meg a tankönyveit.  

A felső tagozaton 100 tanulónk igényelte az ingyenes tankönyveket.  

 

 

A Törökbálinti Kolping Család Egyesület ebben a tanévben is anyagilag támogatta a 

nehézsorsú gyermekek és a nagycsaládcsaládosok táboroztatását, kirándulásait.  

A Törökbálinti Caritas szintén anyagi segítséget nyújt a rászoruló tanulóinknak taneszközök 

vásárlásához.  

 

Iskolánk 6 osztályában (alsóban 3) nincs tudomásunk gyermekvédelmi esetekről, de vannak 

olyan közösségek, ahol 9-10 gyermek van rendszeresen a látóterünkben (a *-gal jelzett 

osztályban a gyerekek közel 40%-a). 

 

 

5.3 Szociális problémák, deviancia 

 

Alsó tagozat  

 Az első két évfolyamon az átlagosnál kevesebb, összesen 7 ill. 3 hátrányos vagy 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek tanul. A csökkenés lehetséges oka az 

iskolaotthon és a kislétszámú osztályok megszűnése. 

 Egy védelembe vett gyermekről tudunk (válás, gyermekelhelyezési vita, új kapcsolat a 

háttérben). 

 Egy család tudomásunk szerint kiesett a rendszeres szociális támogatásban részesülők 

köréből, de a három fiúgyermeket (2 alsó és egy felső tagozatos) a pedagógusok 

veszélyeztetettnek jelezték. 

 Vannak gyermekek, akik folyamatosan a látókörünkben vannak magatartási 

problémák miatt. 
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 Kevesebb megkeresés érkezett kollégák és szülők részéről, de kaptunk jelzéseket az 

egyházi képviselőktől is.  

 A Segítő kéz Szakszolgálat felé elhanyagolás, mulasztás miatt kellett jelzést tennünk. 

 Team-megbeszéléseken, családlátogatáson vettünk részt. 

 

Felső tagozat  

 a felső tagozaton az előző évhez képest csökkent a hátrányos helyzetű és a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma (hátrányos helyzetűnek számít a 33 

tanuló, halmozottan hátrányos helyzetűnek 7 tanuló) 

 az előző évek során tapasztalt csökkenés tovább folytatódott az igazolatlan 

mulasztások terén  

 jellemzően magatartási problémák miatt teljesítettük jelzőrendszeri kötelességünket 

 folyamatos problémák mutatkoznak néhány családnál (köztük olyan családoknál is, 

amelyek kiestek a rendszeres szociális juttatások köréből) 

 a védőnői szolgálattal együttműködve rendhagyó osztályfőnöki óra keretében 

prevenciós előadásokra került sor  

 

5.4 Prevenciós munka 

 

Alsó tagozaton az egészséges életmód kialakítása kapta a legnagyobb hangsúlyt (táplálkozás, 

dohányzás stb.).  A téma feldolgozásában az iskola védőnője, Kádár Edit is segítségünkre 

volt. 

A felső tagozatos diákok körében a dohányzás ártalmait bemutató prevenciós előadást, az 

egészséges életmódra nevelő rendhagyó osztályfőnöki órákat iskolánk védőnője tartotta meg 

az osztályfőnökökkel együttműködve.  

Az osztályfőnöki munkaközösség szervezésében sor került az idei tanévben a következő 

előadásokra: 

 érzékenyítő (romák elfogadása, tisztelete) 

 drogprevenció 

 hazaszeretet 

szexuális felvilágosítás. 

 

6. Közösségi rendezvények, ünnepségek 

6.1 Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei 

 

    Mint minden esztendőben, ebben is igyekeztünk minden iskolai ünnepet színvonalas 

műsorral ünnepélyesé tenni. Kollégáink és a szereplő tanulók lelkiismeretesen készültek az 
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előadásokra. 

 

A táblázatba a 2013-14-es tanév ünnepeit szerepeltetjük: 

 

IDŐPONT ÜNNEP HELYSZÍN MEGJEGYZÉS 

2013.09.02. Ünnepélyes évnyitó Tornacsarnok  

2013.10.04. Megemlékezés az aradi 

vértanúkról 

 Műsor az 

iskolarádióban 

2013.10.22. Megemlékezés 1956. 

október 23-áról 

MMMH iskolai ünnepi 

műsor 

2013.12.06. Mikulás ünnep  Suli-buli a ftg-on 

2013.12.21. Karácsonyi ünnepi 

műsor 

 

Díszterem + osztálykeretben 

2014.02.14.  

 

Farsang        atg:osztálykeretben 

ftg:Díszterem 

 

2014.03.14. Megemlékezés 1848. 

március 15-ről 

MMMH ünnepi műsor 

2014.04.11. Költészet napja  Ünnepi műsor az 

iskolarádióban 

2014.05.05. Anyák napja  Atg-on, 

osztálykeretben 

2014.05.29. Koszorúzás a 

Pedagógus kopjafánál 

új temető  

2014.06.02. Bokréta ünnep MMMH A tánccsoport 

műsora 

2014.06.04. Nemzeti összetartozás 

napja 

 Ünnepi műsor az 

iskolarádióban 

2014.06.06. „Zimándy Záró” 

a Zimándy-plakettek 

átadása 

MMMH Válogatás a tanév 

legsikeresebb 

produkcióiból 

2014.06.13. Ballagás Tornacsarnok  

2014.06.20. Tanévzáró ünnepély Tornacsarnok  

 

 

 

 

6.2 Városi rendezvények, programok 

 

 

    Ebben a tanévben mindkét nagy nemzeti ünnepünkre iskolánk készítette a városi műsort, 

nagy sikerrel:  

 

IDŐPONT ÜNNEP HELYSZÍN MEGJEGYZÉS 

2013.10.23. Megemlékezés 1956. 

október 23-áról 

MMMH  
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Városi műsor 

2014.01.26 Kitelepítési 

megemlékezés 

Kitelepítés 

emlékmű 

német tanárok, 

nemz. német 

nyelvet tanuló 

diákok 

2014.03.15. Ünnepi műsor 1848. 

március 15-ről 

Városi műsor 

MMMH  

 

 

 

6.3  A nevelőtestület szakmai és közösségi rendezvényei 

 

A tantestület közösségét építő programok 

- 2014. október 19.: tantestületi kirándulás (Balatonfelvidék: Nagyvázsony, Szigliget, 

Badacsony, Balatonfüred) 

- az utolsó decemberi tanítási napon közös karácsonyi műsoros ebéd a Díszteremben, 

- a városi majálison süteményvásár az iskolai alapítvány javára, 

- városi pedagógus-nap, 

- közös „bogrács” vacsora az székelyudvarhelyi testvériskola nevelőivel az iskolaudvaron, 

- a tanévzáró ünnepély után „grill-parti” a belső udvaron,  

- a székelyudvarhelyi kollégák meghívására augusztusban tantestületi kirándulás Erdélybe. 

   Szakmai rendezvények 

 

- hálózatépítés, projektnap az infokommunikációs technológiák alkalmazása 

tekintetében 

 

7. A pályaválasztás tapasztalatai, eredményei 

 

Minden tanévben kiemelt jelentőségű feladatunk a 8. osztályos tanulóink beiskolázása.  A 

továbbtanulási időszak ebben a tanévben 2013. októberében kezdődött.  A tanulók az 

osztályfőnököktől részletes tájékoztatást kaptak a felvételi eljárás menetrendjéről,   

a középiskolákból  érkezett  ismertetők   alapján és iskolalátogatásokkal tájékozódhattak  a 

gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák  által  nyújtott  lehetőségekről. 2013. december 



30 

 

10-ig adhatták be tanulóink az előzetes jelentkezési lapokat a központi írásbeli vizsgákra. 

2014. január 13-án pályaválasztási szülői értekezletet tartottunk, ahol  tájékoztattuk  a 

szülőket  a felvételi eljárásról,  a  felvételi  lapok  kitöltésének  módjáról, és  segítséget  

nyújtottunk  a  tanácstalan  diákoknak  és  szüleiknek. Február 14-ig minden tanulónk 

jelentkezési lapját továbbítottuk a középiskoláknak, az adatlapot pedig a Felvételi 

Központnak. Márciusban- az igényeknek megfelelően- az adatlapok módosítása is megtörtént. 

 Tanulóink  67 %-át az adatlapon  első helyen megjelölt középiskolába vették  fel. A  

pótfelvételi  eljárásban 49  tanulóból 2 főnek  kellett  részt venni  ( 4 %). Ebben  a tanévben  a 

legtöbb  tanulónk  gimnáziumban    folytatja  középiskolai tanulmányait (55%). A  szülők egy 

része  azonban  igényli  azt  is, hogy   az  érettségi mellett  a gyermekek  egy  szakmát  is 

kapjanak  a  kezükbe,  ezért többen  választották  a szakközépiskolákat  is (35%).  

Szakiskolákban  tanulóink  10 %-a tanul tovább, ez lényegesen kevesebb, mint az előző 

tanévben.  

A továbbtanulási időszak lezárult, minden végzős diákunkat sikeresen beiskoláztuk. 

 

 

   

Gimnázium 

0+4 évf. 

4 évf. 

Szakközépiskola 

0+4 évf. 

4 évf. 

Szakiskola 

 

Osztálylétszám 

8. a 10 11 3 24 

8. b 17 6 2 25 

Összese

n 
27 17 5 49 
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8. Pályázatok, saját bevételek alakulás, alapítvány 

 

 
a pályázat 

kiírója 

téma megpály. 

összeg / önrész 

elbírálás elnyert 

támogatás 

státusz 

Magyar 

Nemzeti 

Üdülési 

Alapítvány 

„Erzsébet tábor” 

Matematika 

tehetséggondozás 

 Elnyert 

támogatás. 

30 tanuló 

és 3 ped. 3 

napot 

tölthetett 

Fonyód-

ligeten 

Befejezett. 

Emberi 

Erőforrás 

Támogatás

-kezelő 

„Határtalanul” 

Nemzeti 

irodalmunk és 

történelmünk – 

Mikszáth Kálmán 

nyomában 

640 000 Ft Folyamatban  Folyamat-

ban 

Gimnázium 
27fő 
55% 

Szakközépiskola 
17fő 
35% 

Szakiskola 
5fő 

10% 
Középiskolában tanulók százalékos aránya 

33fő 
67% 

10fő 
21% 

4fő 
8% 

2fő 
4% 

Felvételi rangsor 

1. helyen

2. helyen

3. helyen

Pótfelvételi
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Oktatás-

kutató és 

Fejlesztő 

Intézet 

Örökös 

Ökoiskolai Cím 

elnyerése 

 Folyamatban  Folyamat-

ban 

Magyar 

Nemzeti 

Üdülési 

Alapítvány 

„Erzsébet tábor” 

Matematika 

tehetséggondozás 

 Elnyert 

támogatás a 

2014-15-ös 

tanévre. 

30 tanuló 

és 3 ped.  

3 napot 

tölthet  

Zánkán 

Folyamat-

ban. 

Tinta 

Könyv-

kiadó 

Wekerle Sándor 

III. könyvtári 

állomány-

gyarapítási 

pályázat 

36 920 Ft/ 

18 460 Ft 

Elnyert 

támogatás. 

18 460 Ft Befejezett. 

Kölcsey 

Ferenc 

Alapítvány 

Testvérkönyvtári 

pályázat 

150 000 Ft A támogatást 

elnyertük. 

150 000 Ft Elszámolt. 

EACEA 

Education, 

Audiovisua

l, and 

Culture 

Executive 

Agency 

1.Legendák 

nyomában 

(irodalom, 

művészetek) 

2.Környezet és 

kultúra 

3.Tolerancia az 

iskolában, 

kulturális 

különbségek 

megismerése a 

szeparáció és a 

kiközösítés ellen 

22 825 EUR Folyamatban  Folyamat-

ban 

  

 

9. Kapcsolat más intézményekkel 

 

Kapcsolattartás a szülőkkel 

 

Szülői értekezletet 5 alkalommal, fogadóórát 3 alkalommal tartottunk a beszámolási 

időszakban. 

Iskolánk igyekszik minél szorosabbra fűzni kapcsolatait a szülőkkel, ezért igyekszünk őket az 

iskola programjaiba mind jobban bevonni. 

Az Iskolaszék a tanév folyamán 4 alkalommal tartott ülést. 

A tanév folyamán az alsó tagozaton és az 5-6. évfolyamon nyílt tanítási napokat tartottunk 

részükre, hogy a tanítás – tanulás folyamatát és gyermekük órai munkáját figyelemmel 

kísérhessék.   

Napjainkban az iskoláknak sok támogató szülőre van szüksége, ezért örömmel tapasztaljuk, 

hogy egyre többen vannak, akik segítik munkánkat. Hagyomány, hogy a tanévzáró 

ünnepélyen oklevéllel és egy könyvvel köszöni meg az iskola a legodaadóbb szülőknek az 

iskoláért és gyermekeinkért végzett önzetlen segítséget. 
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Kapcsolattartás a fenntartóval 

 

Ez volt az első teljes tanév, amikor végig állami fenntartásban voltunk. Az Érdi Tankerülettel 

a kapcsolattartás igazgatói értekezletek tekintetében rendszeres, ügyek mentén szinte 

mindennapos. Az állami fenntartásba vétel jelentősen növelte adminisztrációs terheinket. 

Az adatszolgáltatásoknál a legnagyobb problémát a gyakran igen rövid határidő jelenti. Nem 

egyszer előfordult, hogy emiatt tervezett programot, fogadóórát, feladatot kellett elhalasztani - 

módosítani.  

A tankerület munkatársait és az igazgató kollégákat megismertük, az egymástól való tanulás 

pozitív hatással van munkánkra.  

 

Kapcsolattartás a település intézményeivel 

 

 Kiemelten jónak ítélem meg kapcsolatunkat a település óvodáival, erről a beiskolázásról   

 szóló fejezetben (12.2) részletesen írunk. 

 

 Hasonlóan jónak tartom a kapcsolatunkat a művelődési ház és a könyvtár  

 alkalmazottaival, munkatársaik rendszeresen szerveznek programokat tanulóinknak. 

 (Színházi előadások, Szinkulics Ágnes vezette rendhagyó technika órák, mentálhigiénés  

 programok, nyári napközis táborok.) 

 

 A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Családok Átmeneti Otthon    

 munkatársaival – ügyek mentén, szükség szerint – tartjuk a kapcsolatot.  

 

 A Bálint Márton iskolával igyekszünk szorosabbra fűzni kapcsolatunkat mind nevelői,  

 mind tanulói szinten. 

 

 A Szőnyi Erzsébet Zeneiskolával a békés egymás mellett élés jellemzi       

 kapcsolatunkat. Iskolai műsorainkat gyakran színesítik hangszeres zenével, kollégáik is    

 besegítenek az előadások színvonalas kivitelezésébe. 

 

A Német Kisebbségi Önkormányzat és vezetője rendszeresen segíti a nemzetiségi német 

nyelvet tanuló osztályaink munkáját kirándulások és egyéb foglalkozások 

szervezésével.(Kirándulások a környező sváb településekre, fánksütés farsangkor a közösségi 

házban, kézműves foglalkozások.) Az NKÖ rendszeresen támogatja a német nemzeti 

oktatáshoz szükséges szemléltető eszközök, anyagok beszerzését, tanáraink továbbképzését, a 

süsseni delegáció vendéglátásának költségeit. 

Új a Törökbálinti Sportközponttal korrekt munkakapcsolatot alakítottunk ki. 

 

A Törökbálinti Városgondnokság munkatársai végzik az iskola üzemeltetését, működtetését. 

Napi rendszerességű kapcsolatot ápolunk az iskola életének zökkenőmentes szervezése 

érdekében. 

             

Nemzetközi kapcsolataink 

 

      Iskolánknak két testvériskolai kapcsolata van az alábbi iskolákkal: 

- Johann Georg Fischer Schule - Süssen 

- Bethlen Gábor Ált. Iskola  - Székelyudvarhely 

 

1. Olajozottan működik a kapcsolat a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Ált. Iskola és 
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iskolánk között. Szoros baráti és munkakapcsolatot ápolunk.  

       

      2014.05.30 – 06.02. között 22  tanulót és 4 pedagógust fogadtunk a székelyudvarhelyi 

testvériskolából. A színes program között szerepelt: kirándulás a Dunakanyarba, az 

Idővándor Digitális Színház előadásának megtekintése, uszoda-program, családi nap. 

 

     2014.08.20-24. között iskolánk nevelőtestülete az udvarhelyi kollégák meghívására 

Erdélybe látogat. 

 

2. Legrégebb óta a süsseni Johann Georg Fischer Schule-val van partnerkapcsolatunk. 

   

      2014. 05.05-09. között  a süsseni iskola meghívására iskolánk 15 fős tanulócsoportja 

utazott Süssenbe. Vendéglátóink változatos programot állítottak össze tanulóink részére. 
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10. Statisztikai adatlap 2013-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megnevezés Alsó tagozat Felső tagozat SNI Összesen 

Létszám 319 276 10 605 

Mulasztott napok száma 

összesen 

3044 2717 94 5855 

ebből igazolatlan 0 44 0 44 

1 főre eső igazolt 9,54 9,68 9,4 9,6 

1 főre eső igazolatlan 0 0,15 0 0,07 

Bukások összesen 0 18 0 18 

ebből 1-2 tantárgy 0 17 0 17 

ebből 3, vagy több 

tantárgy 

0 1 0 1 

Kitűnő tanulók 103 45 1 149 

Magántanulók száma 2 7 0 9 

Mulasztás miatt nem 

osztályozott 

0 1 0 1 

8. osztályosok száma 0 49 0 49 

Gimnáziumba  

nyert felvételt 

- 27 0 27 

Szakközépiskolába nyert 

felvételt 

- 17 0 17 

Szakiskolába 

nyert felvételt 

- 5 0 5 

HÍD I-be 

nyert felvételt 

- 0 0 0 

HÍD II-be 

nyert felvételt 

- 0 0 0 

Nem tanul tovább - 0 0 0 
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11. Tanulmányi eredmények 

 

Első évfolyam 

 

2 – 8. évfolyam 

osztály 
kiválóan 

megfelelt 
jól megfelelt megfelelt 

felzárkóztatásr

a szorul 

első a 10 21 - - 

első b 8 12 1 2 

első c 7 12 3 1 

első d 9 14 1 - 

SNI - 2 1 - 

Összesen 34 61 6 3 

 

Osztály Átlag % 

2.a 4,8 96 

2.b 4,4 88 

2.c 4,6 92,8 

3.a 4,7 93 

3.b 4,3 86,5 

3.c 4,5 90 

3.d 4,4 88 

4.a 4,5 90 

4.b 4,5 90 

5.a 4,6 92,4 

5.b 3,9 78,5 

5.c 4,3 87,2 

6.a 4,3 86 

6.b 3,7 74 

6.c 4,4 88 

7.a 4,4 89 

7.b 3 61 

7.c 4,1 82 

7.d 3,7 74 

8.a 3,9 79 

8.b 4 80 

SNI I. 4,3 87,5 

SNI II. 4,6 92,5 

Iskola átlag 4,3 85,5 
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12. Egyebek 

12.1 A 2013. évi országos mérés, értékelés eredményeinek elemzése 

 

 

A 2013–as országos kompetenciamérés eredményeinek intézményi értékelése 6. és 8. 

évfolyamon szövegértésből 

Készítette: a Humán munkaközösség 

2013 májusában iskolánk 6. és 8. évfolyamos tanulói országos kompetenciamérést 

írtak szövegértésből és matematikából. Ennek a mérésnek az eredményeit 2014 tavaszán 

ismertük meg.  

A 6. évfolyamon tanulóink átlageredménye 1575, ezzel az országos átlagnál (1497) és 

a városi általános iskoláknál (1478) is sokkal jobb eredményt értünk el.  Országos 

összehasonlításban a szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő 

intézmények száma: 122 intézmény jobban teljesített, 909 hasonlóan, 1053 gyengébben. 

Tehát megállapítható, hogy az intézmények felső harmadába kerültünk ezzel az eredménnyel.  

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlását tekintve nálunk a  

legmagasabb, 7. szinten teljesítők aránya 5,4%, míg országosan 1,5 %, a városi iskolák 

tekintetében pedig 1,0%. A leggyengébb, az 1. szint alatt teljesítők nem voltak 

intézményünkben, míg országosan 1,6% az arányuk, a városi általános iskolákban pedig 

1,7%.  

 

 

     6. évfolyam 

 

A 8. évfolyam szövegértési eredményei az előző évekhez képest kis mértékben 

csökkent, mert a telephelyünkön elért átlageredmény 1577 volt. Ezzel az országos átlag 

(1555) és a városi általános iskolák átlaga (1529) felett teljesített intézményünk. Az 

eredmények csökkenése országosan is kimutatható. *  Országos összehasonlításban a 

szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma: 294 

1. szint alatti; 0 1. szint ; 4,30% 

2. szint; 14,00% 

3. szint; 17,20% 

4. szint; 22% 

5. szint; 
20,40% 

6. szint; 17,20% 

7. szint; 5,40% 
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intézmény jobban teljesített, 1253 hasonlóan, 616 gyengébben.  

A tanulók képességeloszlását is befolyásolja az a tendencia, hogy a 8. évfolyamos 

eredményeink gyengébbek, mint a 6. évfolyamosok, mivel 6. osztály után a kiemelkedő 

képességű tanulóink nagy részét 6 évfolyamos gimnáziumba íratják. 

A leggyengébben teljesítő tanulók száma (8. évfolyamon) országosan és a városi 

iskolákban 1,0% és 1,2%, viszont iskolánkban nem volt olyan 8.-os tanuló, aki így teljesített 

volna. Ez mutathatja, hogy intézményünk hatékony fejlesztő tevékenységet folytat. Fontos 

feladatunknak tartjuk, hogy az itt maradó tanulóink közül minél többet magasabb szintre 

juttassunk. Országosan a legjobban teljesítők aránya 2,5% (7. szintet jelenti), addig 

iskolánkban ez 6,6%. Ebben a tekintetben intézményünk jobb eredményeket ért el az országos 

és a városi átlagnál.  

A képességeloszlás a 8. évfolyamon a következőképpen alakult: 

 

 

 

Célkitűzéseink, konkrét javaslataink a szövegértés hatékonyságának javítására: 

- Nemcsak a kompetenciamérésben érintett évfolyamokon, hanem az 5. és 7. 

évfolyamokon is aktívan gyakoroljuk a szövegértési feladatok megoldását. 

- A szövegértés más tantárgy tanítási óráin is (történelem, természetismeret, 

földrajz, ének) hangsúlyos feladat legyen.  

- Aktív szókincsbővítés szómagyarázatokkal, szinonimagyűjtésekkel. 

- A 6. és 8. évfolyamos tanulóink rutinszerzés céljából rendszeresen oldjanak 

meg az előző évi kompetenciamérésekben használt szövegértési feladatokat. 

- Minden évfolyamon a házi feladatok mellé heti egy alkalommal kapjanak a 

tanulók otthoni megoldásra szövegértési feladatokat.  

- A tanulószobai foglalkozásokon is heti rendszerességgel oldjanak meg 

szövegértési, szókincsfejlesztő feladatokat a tanulók. 

 

1. szint alatti; 
0 

1. szint ; 0 
2. szint; 
13,80% 3. szint; 

13,80% 

4. szint; 
24,10% 

5. szint; 31% 

6. szint; 
12,10% 

7. szint; 5,20% 
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A 2013–as országos kompetenciamérés eredményeinek intézményi értékelése 6. és 8. 

évfolyamon matematikából 

Készítette: a Matematika munkaközösség 

   Iskolánk 6. 8. évfolyamos tanulói 2013. május 29-én ismét kompetenciamérésen vettek 

részt. Az általunk megkapott adatok alapján végeztük el a matematika eredmények elemzését. 

 

Létszámadataink: 

Évfolyam 

Tanulók létszáma: 

Összesen SNI tanulók A jelentésben 

szereplők 

6. 95 2 93 

8. 68 0 61 

 

Eredményeink 6. osztályban: 

Iskolánk tanulói 6. osztályban évek óta jóval az országos átlag felett teljesítenek. 

Tanulók átlageredménye: 

 

8 évfolyamos gimnáziumokban 1643 

Intézményünkben 1553 

Országosan 1489 

Városi általános iskolákban 1470 

 

A tanulókat képességszintjeik szerint 7 + 1 csoportba sorolták be. A gyengébb szinteken 

(1. 2. 3.) tanulóink 56 %-a a felső négy szinten 44 %-a helyezkedik el. Iskolánkban 1. szint 

alatti eredmény egy tanuló esetén született ezen az évfolyamon. A 6. osztályos tanulóink 

képességszintje az érdi járás iskoláinak átlaga fölött helyezkedik el (1. diagram). 

 

1. diagram Tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 6. osztályban 
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Eredményeink 8. osztályban: 

Iskolánkból 6. évfolyam után a legtehetségesebb tanulók közül többen is átmennek hat 

évfolyamos gimnáziumokba. Emiatt rosszabbak az eredményeink a 8. évfolyamon. Tanulók 

átlageredménye: 

8 évfolyamos gimnáziumokban 1765 

6 évfolyamos gimnáziumokban 1756 

Országosan 1620 

Intézményünkben 1616 

Városi általános iskolákban 1598 

 

8. osztályos tanulóink képességszintjét vizsgálva láthatjuk, a gyengébb szinteken (1. 2. 

3.) tanulóink 44%-a a felső négy szinten 56%-a helyezkedik el. Iskolánkban egy szint alatti 

eredmény született ezen az évfolyamon is.  (2. diagram) 

 

 

2. diagram Tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 8. osztályban 

 

Célunk továbbra is, hogy eredményeink javuljanak, így a folyamatos fejlesztés a 

következő tanévben is kiemelt feladatunk. A matematika tantárgy eredményességének és 

hatékonyságának növelésére érdekében: 

 

- minden évfolyamon töltünk ki tanulóinkkal előző évek kompetenciaméréseiben 

használt feladatlapokat  

- differenciáltan foglalkozunk a tanórákon tanulókkal  

- tehetséggondozás keretében készítjük fel tanulóinkat egyénileg vagy 
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csoportosan tanulmányi versenyekre 

 

A mérés eredményei alapján az alábbi fejlesztési feladatokat határoztuk meg: 

 

- 6-8. évfolyamon rendszeres gyakorlás az előző évek kompetenciaméréseiben 

használt feladatlapjai alapján,  

- differenciáltan foglalkozunk a tanórákon tanulókkal,  

- tehetséggondozás keretében készítjük fel tanulóinkat egyénileg vagy 

csoportosan tanulmányi versenyekre, 

- a szövegértés és az aktív szókincsbővítés és fejlesztés más tantárgy tanítási óráin 

is (történelem, természetismeret, földrajz, ének) hangsúlyos feladat legyen, 

- minden évfolyamon házi feladatként rendszeresen kapjanak a tanulók otthoni 

megoldásra szövegértési feladatokat, 

- a tanulószobai foglalkozásokon is heti rendszerességgel oldjanak meg 

szövegértési, szókincsfejlesztő feladatokat a tanulók, 

- kollégáink számára olyan továbbképzési lehetőségeket keresünk, melyek által 

felkészültebbek és naprakészebbek lehetnek a felkészítésben, és a kompetencia 

mérés eredményeinek értékelése területén.  

 

12.2 Leendő 1. osztályosok beiskolázásával kapcsolatos feladataink 

 

Az első osztályosok iskolakezdésével összefüggő megvalósult programok, feladatok 

 

- Az óvodavezetők, óvoda pedagógusok meghívása, óralátogatások az első 

évfolyamon 

- Az iskola tájékoztató anyagának aktualizálása 

- Óvodai szülői értekezleten az iskola bemutatása, a tájékoztató kiadvány kiosztása, 

meghívás az iskolai nyílt napra 

- Ovi suli (készségfejlesztő foglalkozások 4 alkalommal) 

- Nyílt nap szervezése az érdeklődők számára (Óralátogatások, az iskola értékeinek 

bemutatása, tájékoztatás a beíratás rendjéről) 

- Beíratás a fenntartó által kijelölt 3 napon 

- A beíratással kapcsolatos adatösszesítés, továbbítás a tankerületnek  

- Az osztálynévsorok összeállítása 

- Szülői értekezlet: szervezési feladatok 

- Iskolahívogató foglalkozás, előadás az óvoda és az iskola közötti átmenetről 

- Az első osztályba felvett tanulók fogadásának élőkészítése: ajándékkészítés 

 

Ovi suli  

A tanköteles korú, nagycsoportos óvodásokat az idén is meghívtuk iskola előkészítő 

foglalkozásainkra 

      A 4 alkalomból álló programon 112 nagycsoportos óvodás vett részt. 

A kezdeményezés lehetővé tette, hogy a gyerekek, szülők személyes élményeket 
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szerezzenek az iskoláról.  

 

Célunk volt: 

-   Az iskolai tanulást támogató készségfejlesztés 

-   Az iskolával kapcsolatos szorongás oldása 

-   Személyes kötődések, ismeretség segítése a leendő osztálytársak között 

-   Zökkenőmentes tanévkezdés 

-   Szülői tájékozódás a gyermek iskola felkészültségi fokáról 

  

A tevékenységek, amelyekbe bekapcsolódhattak az ovisok: 

 

- Finom-, és nagymozgásos játékok 

- Hallás és szerialitás fejlesztése 

- Matematikai logika, valószínűségi kísérletek 

- Számlálás 

- Kézműveskedés 

- Drámajáték 

      -     Népi játékok 

 

A beíratás adatai 

 

Felvételt nyert tanulók száma: 99 fő 

Elutasított felvételi kérelem: nincs. 

 

 

12.3 Zimándy-plakettel díjazottaink 

 

Tanulói kategóriában : 

 

- Nakhlé Krisztián 8.b  osztályos tanuló 

  

  Felnőtt kategóriában: 

 

- Kárpátiné Hesz Teréz tanárnő. 

 

Az alapítvány oklevéllel és könyvjutalommal fejezte ki köszönetét Kóty Antalné 

nyugalmazott tanítónknak a Kuratórium munkájában gyermekeinkért végzett sok éves 

áldozatos tevékenységéért; 

valamint Tóthné Pfeffer Lilla (Szőnyi Erzsébet Zeneiskola) tanárnőnek gyermekeinkért 

végzett áldozatos tevékenységéért. 

 

 

12.4 Az iskola PR-tevékenysége 

 

1) Év elején minden szülőnek eljuttattuk a tanév egészére vonatkozó 

legfontosabb tudnivalókat tartalmazó kiadványunkat. 

2) Immár 14. alkalommal készítettük el iskolai évkönyvünket, amely az előző 

tanév legfontosabb eseményeit, fotóit örökíti meg, de ebben a tanévben nem 

nyomtattuk ki könyv formátumban, hanem az iskolai honlapon digitális 

formában tettük elérhetővé. 
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3) Elkészítettük a leendő 1. osztályosok szülei részére az iskolánkat bemutató 

tájékoztató kiadványunkat. 

4) Iskolánk „jó gyakorlatai” az Educatio Szolgáltatói kosarában szerepelnek, 

más iskolák által megvásárolhatóak. 

5) A Kerthelyiség és a TBTV munkatársait is gyakran hívtuk iskolai életünk    

      egy-egy érdeklődésre számot tartó eseményének rögzítésére. 

                     8)   Működik iskolánk honlapja, zimandy.hu címmel. 

 

 

12.5 Nyári táborok 2014.  

 

Tábor neve Helye Ideje Résztvevők 

száma 

Felelőse 

Nomád tábor Salföld 2014.06.22-28. 36 fő Szűcs Sándor 

Lovastábor Vértesboglár 2014.07.21-25. 32 fő Ginál Beáta 

Csudajáték tábor Zimándy 

iskola 

2014. június 23-

27. 

30 fő Izsák Dávid 

Kézműves tábor Zimándy 

iskola 

2014. 07.07-11. 30 fő Hegedüsné Garda 

Éva 

Néptánc tábor Mátrafüred 2014. 06.29. – 07. 

04. 

30 fő Udvarhelyi Ildikó 

 

 

Törökbálint, 2014. június 20. 

 

 

                                                                                        Palkóné Szabó Gabriella 

                                                                                                    igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

                             


