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1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről

   Iskolánk tárgyi feltételei az elmúlt két évtizedben folyamatosan javultak az épületegyüttes 
és a felszereltség tekintetében egyaránt.
Természetesen egy ekkora épületegyüttes folyamatos karbantartást, felújítást igényel.
A beszámolási időszakban az alábbi feladatokat sikerült megvalósítanunk:

- tisztasági meszelés – festés a szükséges mértékben;
- a gazdasági iroda padlóburkolatának cseréje;
- díszudvari kijárat lépcsőjének felújítása;

A beszámolási időszakban tárgyi feltételeink is tovább gyarapodtak:

- a TÁMOP-3.1.7-es pályázaton nyert támogatásból 1 interaktív táblát, egy projektort és 
öt laptopot vásároltunk;

- saját erőből: egy osztályteremhez új bútorzatot, egy laptopot, a tantárgyakhoz 
szemléltető eszközöket, interaktív tananyagokat vásároltunk.

1.1 Költségvetési – pénzügyi helyzet értékelése

Gazdálkodásunkban igyekeztünk a jó gazda gondosságával eljárni.

A 2011/12.  évi tanévben ( eFt-ban )

Személyi juttatások                             289 532
Személyi juttatások vonzatai                74 645
Dologi kiadások                                  100 430
Ellátottak támogatása                              5 496
Működési kiadások összesen              470 103
Felhalmozások                                             24
Összes kiadás                                     470 127

Saját bevétel                                          25 208
Alapítványi ,egyéb támogatás                 4 341              
Finanszírozás                                       417 575
Pénzmaradvány                                       2 892

Összes bevétel                                     450 016

A 2011/12. tanévben az összes kiadásunk  470 127 eFt volt.
Ebből :

- 61,58% bérjellegű,
- 15,88 % ennek vonzatai (bérjárulékok)
-   1,17% ellátottak támogatása
- 21,36 % dologi kiadás
-   0,11 %  felhalmozási kiadás volt.
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Bevételünk                                       450 016 eFt volt.
Ebből:

- saját bevétel                               5,6  %
- kapott alapítványi támogatás     0,96 %
- Önkormányzati finanszírozás  92,79 % 
- Előző évi pénzmaradvány         0,64 % volt.

Az Önkormányzat a nyári felújítási karbantartási munkák fedezetére 2012. évi 
költségvetésében nem biztosított pótlólagos forrásokat, azt az éves költségvetésben 
megtervezett karbantartási keret tartalmazza.  2011. évi pénzmaradványunkat 2012. első 
félévében visszakaptuk, melyet a január havi fűtésszámla kiegyenlítésére fel is használtunk. 

Iskolánk Alapítványának gazdálkodása

Az alapítvány gazdálkodásnak alapja:
- magánemberek, vállalkozások befizetései,
- önkormányzati támogatás,
- szja 1%-os felajánlása.

Alapítványunk a 2011. évben  1 463 Ft-ot az Szja 1%-os felajánlásból, 400 e.Ft-ot 
önkormányzati támogatásból, 471 eFt-ot magánemberektől és vállalkozások közvetlen 
befizetéseiből kapott.

Az áthúzódó pénzeszközökkel együtt keletkezett rendelkezésre álló összegből a Kuratórium
döntése alapján az alábbi célokat támogatta az Alapítvány az elmúlt tanévben:

- osztálykirándulások, erdei iskolák támogatása;
- nyári táborozás támogatása;
- Zimándy-napra ill. Zimándy-díjakra;  
- az erdélyi testvériskolai látogatással kapcsolatos programokra;
- a süsseni testvériskola látogatásával kapcsolatos utazási kiadásokra;
- iskolai tánccsoport támogatására.

2010. évben 1 732 eFt, 2011-ben 2 890 eFt támogatást adott iskolánk programjaira az 
alapítvány.
2012 első félévében a fenti tavaszi, valamint a nyári programok megvalósulásához 1 585 Ft-ot 
biztosított az alapítvány.

1.2 Eszköz- és könyvtárfejlesztés

    Iskolánk a Kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben leírtakkal rendelkezik.
Az elmúlt években igyekeztünk azokat az eszközöket beszerezni, amelyek pedagógusaink 
munkáját, illetve tanulóink ismereteinek bővítését segítik.
Ebben a tanévben az eszközök bővítése, beszerzése tekintetében az alábbi területek élveztek 
prioritást:

- digitális, interaktív szemléltető eszközök vétele (a referencia intézményi pályázat 
támogatásából 1 db interaktív tábla, 1 db projektor, 5 db laptop beszerzése)

- könyvtárfejlesztésre az iskolai alapítvány támogatásából 200 eFt-ot fordítottunk.
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1.3 Mutatók

Néhány érdekes mutató, mely jellemzi iskolánkat a 2011-12. tanévben:

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
egy tanulóra jutó működési költség 814 eFt 830 eFt 786 eFt 777 eFt
egy pedagógus álláshelyre jutó tanulók 
száma

9 fő 8,68 fő 8,48 fő 8,76

egy tanítói/tanári álláshelyre jutó 
tanulók száma

11,54 fő 11,25 fő 11 fő 9,91 fő

alsó tagozat/felső tagozat aránya %-ban 57,35/42,6
5

54,27/45,73 54/46 50,9/49,1

átlagos osztálylétszám a fejlesztő 
osztályok és a gyógypedagógiai 
csoportok nélkül

22,32 23,25 22,52 21,4

átlagos osztálylétszám a 
gyógypedagógiai tagozatra járó tanulók 
nélkül

20,62 20,55 20,89 20,58

átlagos osztálylétszám a 
gyógypedagógiai tagozatot is beleértve

19,74 19,61 19,8 19,5

egy napközis nevelőre jutó tanulók 
száma

25,87 23,5 28,66 23,25

egy számítógépes munkaállomásra jutó 
tanulók száma (összes gép)

5,27 4,9 4,95 4,48

egy számítógépes munkaállomásra jutó 
tanulók száma (tanulók által 
hozzáférhető gépek tekintetében)

7,65 7,65 6,67 6,67

2. Személyi feltételek

2011. szeptember 2012. szeptember
Álláshelyek száma               98,5 fő               91 fő

- ebből pedagógus, 
ill. pedagógiai 
munkát segítő

              78,5 fő               70 fő

   - technikai dolgozó               20 fő               21 fő
GYED, GYES, ill. 
tartósan távol

                3 fő                 5 fő

A beszámolási időszakban az alábbi kollégák kezdték meg 
1) pedagógiai tevékenységüket iskolánkban: 

- Fábry Tímea német nyelv szakos középiskolai tanár;
- Feczkó Andrásné matematika szakos középiskolai tanár;
- Császár Katalin tanító;
- Frigyesiné Csörgey Diána tanító;
- Enyedi Anita tanító;
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- Tőkei Zita gyógypedagógiai asszisztens;
2) az egységes pedagógiai szakszolgálat kereteiben:

- Kiss András gyógytestnevelő;
- Lajos Tünde gyógypedagógus;
- Oros Éva logopédus;
- Sándor Krisztina gyógypedagógus;
- Stánicz Nikolett gyógypedagógs;
- Szolnoki Péterné gyógypedagógus;
- Urvári Orsolya pszichológus;
- Velősyné Hampel Eszter gyógypedagógus.

3) technikai tevékenységüket iskolánkban:
- Nagy Tiborné technikai dolgozó,
- Szentesi Jánosné technikai dolgozó.

GYED-en, GYES-en voltak alábbi kollégáink:
- Czeisz-Halász Zsuzsanna,
- Hadháziné Ceglédi Erzsébet,
- Szőkéné Ispány Erika.

A beszámolási időszak alatt az alábbi kollégáinktól váltunk meg nyugdíjazás miatt:
- Deák Ferencné, technikai dolgozó;
- Konkoly Andrásné, technikai dolgozó.

Határozott ill. határozatlan idejű szerződését az alábbi kollégáknak szüntettük meg:
- Császár Katalin tanítónak.

Tanáraink közül:
- egyetemi diplomával rendelkezik :  16 fő

- ebből logopédus                       :           1 fő
- főiskolai diplomával rendelkezik :   68 fő

- ebből gyógypedagógus              :        12 fő
- logopédus                                   :          4 fő
- gyógytestnevelő                         :          2 fő
- könyvtáros                                 :           1 fő

     -      szociálpedagógus                         :           3 fő
      -     szakvizsgázott pedagógus            : 13 fő
      -     több diplomával rendelkezik        : 20 fő

Technikai dolgozóink közül:
- egy fő gazdasági vezető,
- egy fő iskolatitkár,
- egy fő könyvelő,
- egy fő pénztáros,
- három fő konyhai dolgozó,
- két fő portás,
- egy fő gondnok,
- három fő karbantartó,
- hét fő takarító.
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2.1 Pedagógusaink továbbképzésének helyzete
   
  A beszámolási időszakban diplomáért ill. újabb diplomáért és szakvizsgáért az alábbi 
kollégáink tanultak:

- Balogh Zsuzsa - közoktatási vezető szakvizsga (BME),diploma várható ideje: 2013,
- Bartos Zoltánné - közoktatási vezető szakvizsga (BME),diploma várható ideje: 2013,
- Ginál Beáta – mentortanár szakvizsga (Pázmány Péter Katolikus Egyetem), diploma várható 
ideje: 2013.
- Hegedüsné Garda Éva - mentortanár szakvizsga (Pázmány Péter Katolikus Egyetem), 
diploma várható ideje: 2013.
- Szűcs Sándor – matematika tanári szak részismeret képzés (Eszterházy Károly Főiskola)
-Tóth Zsolt – rekreáció szak (Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Kar),   
  diploma várható ideje: 2012
-Tőkei Zita – gyógypedagógiai asszisztensi képzés.

Egyéb képzéseken vettek részt:

1. A referencia intézménnyé válás folyamatával kapcsolatban:

- A referencia-intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, 
szolgáltatásszervezési feltételrendszer kialakítása c. 15 órás képzésen:

Balogh Zsuzsa, Bartos Zoltánné, Krómer Józsefné, Palkóné Szabó Gabriella.

- A refernciaintézmény mintaértékű eljárásainak adaptációját támogató 30 órás képzésen:

Bálint Enikő, Izsák Dávid, Kárpátiné Hesz Teréz, Lengyelné Tóth Ágnes, Szkiba 
Ivánné, Szuna Attila, Villásiné Istók Beatrix

- PR tevékenységek és célirányos kommunkáció 15 órás képzésen:

Bartos Kinga, Kuizsné Virág Edina, Szuna Attila

- A hálózati együttműködések és kapcsolatok című 15 órás képzésen:

Baki Orsolya, Enyedi Anita, Gyuricza Anita, Kánnár Gabriella

- Dramatikus technikák alkalmazása a tanári munkában c. 30 órás képzésen: 

Baki Orsolya, Bartos Kinga, Kátai Boglárka, Csomborné Sándor Anikó, Dominek 
Jánosné, Frigyesiné Csörgey Diána, Gyuricza Anita, Kaszap Diána, Kalmár Petra, 
Kemény Mikolt, Komendáné Nemes Éva, Bálint Enikő, Kuizsné Virág Edina, Kovács 
Ildikó, Kuti Hermina, Nagy Adél, Nagy Rita, Nagy Noémi, Pilinyi Katalin, Saliga Nóra, 
Serdült Zita, Stánicz István Lászlóné, Szerzőné Fiedler Mónika, Szuna Attila, Enyedi 
Anita, Terenyi Szilveszterné Horváth Dulcinea, Villásiné Istók Beatrix, Kszel Adrienn, 
Tárainé Mórocz Rita 
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   A tanév kezdetén aktualizáltuk az 5 éves ciklusra szóló továbbképzési tervet, melyet a 
nevelőtestület 2008-ban elfogadott. Az aktuális éves beiskolázási tervet elkészítettük.

Belső továbbképzést két alkalommal tartottunk:
1. Az új Köznevelési törvénnyel kapcsolatban. A továbbképzést Palkóné Szabó Gabriella 

igazgató asszony tartotta.
2. A referenciaintézményi működésre történő felkészülés keretében két előadót hívtunk 

meg a nyitó rendezvényre. 
Fieszlné Ancsák Jolán szakértő asszony a referenciaintézményi szerepről, 
Kovácsné Botzheim Ildikó szakértő asszony az idegennyelv oktatásról tartott előadást.

3. Az iskola tartalmi munkájáról

3.1 Tantervi rendszerünk

A 2011-12-es tanévben minden évfolyamon az Új NAT tanterveit használtuk.

3.2 Pályázataink a 2011-12-es tanévben

a pályázat kiírója téma megpályázott 
összeg / önrész

elbírálás elnyert támogatás

TÁMOP- 
3.1.7-11

A referencia-
intézmények országos 
hálózatának 
kialakítása és 
felkészítése 

5 980 000 Ft A pályázati 
támogatást 
elnyertük

5 980 000 Ft

TÁMOP- 
3.4.3-11/1

Iskolai 
tehetséggondozás

19 986 900 Ft Formailag 
befogadták, 
hiánypótlás 
megtörtént,
elbírálás 
folyamatban

TÁMOP- 
3.1.4/12

Innovációval, 
kreativitással a 
minőségi oktatásért 
a Zimándy iskolában

68 702 700 Ft A beadás 
folyamatban

3.2.1 Referencia intézményi cím

    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
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3. Egy év a reneszánsz jegyében
4. IKT-s és kooperatív technikák alkalmazása a fizika órán
5. Interaktív tábla használata a matematika órán

Két területen pályáztunk a referencia intézmény címre:
-  ÖKO-iskola környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény;
-  az infokommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű intézmény.

A minősítési folyamat részeként iskolánkat két tanügyigazgatási szakértő a helyszínen 
ellenőrizte, dokumentumainkat átvizsgálták. 
Magas pontszámmal kaptuk meg az előminősített referencia intézmény címet mindkét 
megpályázott területen.

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 tart. 
Az elnyert támogatás a referencia intézményi feladatok – intézményközi,  horizontális tanulás 
lehetőségei, módszerei - képzések általi elsajátítására, valamint eszközfejlesztésre fordítható. 
A képzéseket és az eszközbeszerzéseket megvalósítottuk, a referencia intézményi működés 
belső szabályainak kidolgozása folyamatban van. A 2012-13-as tanévben újabb minősítési 
eljárás vár az intézményre, mely folyamat végén végleg megkapja a referenciaintézmény 
címet.
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3.3 Minőségbiztosítás

3.3.1 Minőségbiztosítási munkacsoport beszámolója

    A 2011-2012-es tanévben újra elvégeztük a partnerlistánk frissítését. Az idei a kilencedik 
az intézményben. A frissítés lebonyolítását a minőségbiztosítási munkacsoport végezte.
A frissítés folyamatában valamennyi dolgozó részt vett.
A frissítés érvényes: a 104 fős alkalmazotti gárdából 3 fő GYED-en  van, 10 fő az egységes  
pedagógiai szakszolgálat dolgozói közül  nem volt jelen az intézményben. 10 kolléga nem 
vett részt a frissítésben.
104 főből tehát 76 fő vett részt a munkában: 73%
Ebben a tanévben – az elmúlt évhez hasonlóan elvégeztük a súlyozást is a jelöléssel együtt. 
Ezután  került  sor  a  partnerlista  átalakítására,  az  új  sorszámozásra,  a  frissített  adatok 
rögzítésére.
A javított és priorizált listákat az alkalmazotti kör újra megtekinthette 2011. 09. 23 - 28.  96 
főből 72 fő megnézte és jóváhagyta. 
Így érvényes és elfogadott a 2011-2012-es évre vonatkozó partnerlista.

1. Közvetlen partnereink:

    Közvetlen partnereink listáján lényeges változás nem történt.
Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a legközelebbi partnereink a pedagógusok, őket követeik a 
tanulók, a harmadik helyen találhatóak a szülők. 

2. Közvetett partnerek:

Nevelést segítők:

   A frissített  listában az első helyre az iskola gyermekvédelmi felelőse került,  a második 
helyre a Római Katolikus Plébánia dolgozói, a harmadik helyre szorult vissza az előző évhez 
képest  Nevelési  Tanácsadó.  Az  iskola  művelődés  szervezője  a  4.  helyen  áll.  Napi 
kapcsolatban vagyunk a Segítő Kéz Szolgálattal,  ennek ellenére a nevelőtestület  a hetedik 
helyre sorolta őket.

Oktatást segítők:

   Ebben a csoportban a logopédusok és a gyógytornász  versengenek a dobogó legfelső 
fokáért. Az első helyen áll a gyógytornász, a másodikon a logopédusok. A 3. helyre került a 
Szőnyi Erzsébet Zeneiskola. A szomszéd települések iskolái az előző évhez képest 5 hellyel 
visszacsúsztak.

  Szabályozók:

   Ebben  a  kategóriában   változás  történt:  a  legfőbb  szabályozóknak  az  iskola  igazgató 
helyetteseit  tartjuk,  a  2.  helyre  került  az  igazgató,  a  gazdasági  vezető  a  harmadik  helyen 
végzett.

• Igazgatóhelyettesek (33)
• Gazdasági vezető (24)
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• Igazgató (26)

Mint  szabályozó  előbbre  került  az  Iskolaszék,  az  ötödik  helyen  a  Nemzeti  Erőforrás 
Minisztérium  áll,  és  csak  a  6.  helyet  tudhatja  magáénak  Városi  Önkormányzat  oktatási 
ügyekkel foglalkozó bizottsága.

Szolgáltatók:

    Itt továbbra is a titkárság illetve a technikai dolgozók vannak az első illetve a második  
helyen. Őket ítéljük a legfontosabb szolgáltató partnereinknek. A harmadik illetve a negyedik 
helyen sem történt változás, továbbra is Szuna Attila rendszergazda, illetve az iskolai védőnő 
található  ezeken  a  helyeken.  A  szolgáltató  partnereink  közül  fontosnak  tartjuk  az 
egészségügyben dolgozókat. Bővült a szolgáltatók köre a tankönyvkiadókkal.

Egyéb:

   Ebben a kategóriában helyet cserélt egymással  iskolánk alapítványa és a GYED-en lévő 
kollégák.  Az első helyen  áll  az  alapítvány és  a  másodikon  a GYED-en lévő kollégák.  A 
Falugazda csoport továbbra is a 3. helyen található.

Új partnerek:

   Ebben az évben a kollégák sok új partnert megjelöltek. Az új partnereket besoroltuk a 
nevelést segítők és a szolgáltatók kategóriájába.

A  partnerlista  következő  frissítésére  2012.  szeptemberében  kerül  majd  sor.  Az  idei 
dokumentáció  dossziéban  lefűzve  irattárba  kerül.  Ebben  az  évben  a  2  évnél  régebbi 
dokumentációkat selejtezzük.
A  partneri  kommunikációs  tábla  egész  évben  megtekinthető  a  tanáriban  lévő 
Minőségbiztosítási Hírmondón.
A tanév közbeni változtatásokat ezen lehet jelezni ill. javítani.

Partneri igény- és elégedettségmérés 

    A tanév második félévében az eljárásrendnek megfelelően elvégeztük iskolánk partneri 
igény-  és elégedettségmérését.  Júniusban összesítettük az eredményeket.  Az értékelés és a 
partnerek valamint a nevelőtestület tájékoztatására a következő tanév elején kerül sor.

Törökbálint, 2012. június 15.

Minőségbiztosítási munkacsoport

3.3.2 Pedagógus  értékelési rendszer működtetése

    2007. márciusában kidolgozásra került a pedagógusok és vezetői feladatot ellátók 
teljesítmény értékelési rendszere. A 2007-2008-as tanévben alkalmaztuk először ezt az új 
értékelési rendszert. Kollégáink átfogó értékelésére három évente kerül sor.
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A beszámolási időszakban név szerint az alábbi kollégákat értékeltük:

Fábry Tímea, Feczkó Andrásné, Kramm Györgyné, Kaszap Diána, Kárpátiné Hesz Teréz, 
Gyuricza Anita, Izsák Dávid, Papp Ildikó, Palkó Balázs, Lengyelné Tóth Ágnes, Kuizsné 
Virág Edina, Kátai Boglárka, Kánnár Gabriella, Lantosi Istvánné, Nagy Zsuzsanna Noémi, 
Megyeri Lívia, Molnárné Tóth Erzsébet, Enyedi Anita, Frigyesiné Csörgei Diána, Stánicz 
István Lászlóné, Terenyi Szilveszterné Horváth Dulcinea, Kuti Hermina, Lévai Zsófia

3.4 Minőségfejlesztési intézkedési terv

A Zimándy Ignác Általános Iskola értékelése az IMIP végrehajtásáról
2011-12. tanév

1. A minőségirányítási programban meghatározott általános és konkrét feladatok 
közül az alábbiakat valósítottuk meg:

1.1 Tervszerűen értékeltük a partneri elvárásokat, mértük az intézménnyel kapcsolatos 
elégedettséget.
1.2 A helyi társadalmat rendszeresen tájékoztattuk az iskola honlapja, évkönyve, a szülők 
részére összeállított tájékoztató kiadványok és a helyi sajtó útján.
1.3 Az  SNI-s ill. hátrányos helyzetű tanulók esetében a szükséges fejlesztő és felzárkóztató 
foglalkozásokat a szakirányú intézmények javaslata alapján tervszerűen végeztük. (A 
Nevelési Tanácsadó munkánkat ebben a tanévben három alkalommal ellenőrizte és pozitívan 
értékelte.)
1.4 A működési feltételeink javítása és tevékenységünk fejlesztése érdekében hatékony 
pályázatfigyelő rendszert alakítottunk ki és működtetünk. (Az iskola pályázati 
tevékenységéről jelen beszámoló 3.2 pontja alatt olvasható.)
1.5 A 2008-12 közötti időszakra szóló pedagógus továbbképzési terv , ill. a 2010-11. tanévre 
szóló beiskolázási terv alapján pedagógusaink továbbképzését támogatta az intézmény. (Erről 
részletes adatokat az iskola beszámolójában olvashatnak.)
1.6 Két területen előminősített referencia-intézmény lett iskolánk: 
- az infokommunikációs technológia alkalmazásában példaértékű, 
-  ökoiskolai terv/program alapján dolgozó iskola.
A TÁMOP-3.1.7-es pályázatán elnyert támogatási összeg segítségével megkezdtük a 
referencia intézménnyé válás folyamatát.

- továbbképzéseken való részvétel
- eszközbeszerzés
- referencia intézményként való működés belső szabályozásának kidolgozása

1.7 Az infrastruktúra fejlesztése.
1.8 Az iskolai jövőkép és minőségpolitikai célunk megvalósítása érdekében ebben a tanévben 
is folytattuk a kompetencia-alapú oktatást.
1.9 A leendő 1. évfolyamos tanulók beiskolázása  az IMIP-ben leírtak szerint történt.
1.10 Nyolcadik évfolyamos tanulóink középiskolai beiskolázása az IMIP-ben leírtak szerint 
történt.
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2. A 2010. évi országos mérés, értékelés eredményeinek elemzése

2.1     Szövegértés, szövegalkotás

2011 májusában iskolánk 6.  és  8.  évfolyamos  tanulói  országos  kompetenciamérést 

írtak szövegértésből és matematikából. A dolgozatokat központilag javították és értékelték. A 

mérés eredményeit 2012 márciusában ismertük meg. Az adatok alapján a 6. és 8. évfolyamok 

szövegértés eredményeit elemeztük, értékeltük. 

A 6. évfolyamon tanulóink átlageredménye 1552, ezzel az országos átlagnál (1465) és 

a  városi  általános  iskoláknál  (1447)  is  sokkal  jobban  teljesítettünk.   Országos 

összehasonlításban  a  szignifikánsan  jobban,  hasonlóan,  illetve  gyengébben  teljesítő 

intézmények  száma:  183  intézmény  jobban  teljesített,  718  hasonlóan,  1809  gyengébben. 

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

A  városi  általános  iskolák  tekintetében  a  mezőny  legelején  vagyunk:  17  jobban,  157 

hasonlóan és 563 gyengébben teljesítő intézmény van.

A 6. osztályos tanulóink képességszintek szerinti százalékos eredménye az országos és 

a városi általános iskolák átlaga fölött helyezkedik el. (1. táblázat) Ebben az évben is 7+1 

(szint alatti) képességszintet alakítottak ki. Szint alatti teljesítmény iskolánkban nem volt, az 

1-3. szinten teljesített a tanulóink 36,2 %-a, a 4-6. szinten 62,3%-a, a 7. (a legerősebb) szinten 

1,4%. 

1. Táblázat Tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása

Szint 
alatt 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint

Iskolánkban 0% 2,9% 13% 20,3% 26,1% 24,6% 11,6% 1,4%

Országosan 2,1% 7,8% 18% 26,6% 25,3% 15,3% 4,5% 0,5%

Városi 
általános 

iskolákban
2,2% 8,5% 20% 27,8% 24,6% 13,3% 3,3% 0,4%

Iskolánk  8.  osztályos  tanulóinak  átlageredménye  szövegértésből  1588  pont.  Ez 

valamennyivel  az  országos  átlag  fölött  (1577)  van,  a  városi  általános  iskoláknál  azonban 

jobban teljesítettünk (1554). 
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 Országos összehasonlításban a szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben 

teljesítő intézmények száma: 609 jobban, 1174 hasonlóan és 1007 gyengébben teljesített. A 

városi általános iskolákat tekintve 95 intézmény teljesített jobban, 341 hasonlóan és 294 pedig 

gyengébben. 

A 8. osztályos tanulóink képességszintek szerinti százalékos eredménye az országos és 

a városi  általános  iskolák közelében helyezkedik  el.  Nagyobb eltérést  mutat,  hogy nálunk 

nincs szint alatt teljesítő tanuló, de a 7. (legerősebb) kategóriában sincs diákunk.  

Arányait  tekintve  hasonló  az  5.szinten  teljesítő  tanulók  száma  (25,4%),  mint  az 

országos illetve a városi általános iskolákban. A 6. szinten lénegesen jobb eredményt értünk 

el, mint az országos ill. A városi iskolák átlaga. A 2-3. szinten teljesített tanulóink 26,9%-a, a 

4-5-6. szinten pedig 69,8%-a. (2. táblázat)

2. Táblázat Tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása

Szint 
alatt 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint

Iskolánkban 0% 3,2% 57,9% 19% 23,8% 25,4% 20,6% 0%

Országosan 0,8% 3% 8,9% 18,9% 27,2% 25,4% 12,7% 3,2%

Városi 
általános 

iskolákban
0,7% 3,4% 10,2% 21,2% 28,9% 23,7% 9,9% 1,9%

Intézményünk átlageredménye  1588 pont volt, ez szignifikánsan alacsonyabb, mint az 

előző  évi  érték..   Az  előző  évek  méréseivel  összehasonlítva:  2008-ban  az  intézmény 

átlageredménye, 2009-ben  1564, 2010-ben 1603 pont volt.  

Összefoglalva: eredményeink alapján a 6. osztályos tanulóink az országos átlag 

felett, 8. osztályosaink ennek közelében helyezkednek el. A 8. évfolyam teljesítményében 

megmutatkozik a hatosztályos gimnáziumok elszívó hatása. 

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.
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• 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  továbbra  is  heti  rendszerességgel  oldjanak 

meg szövegértési, szókincsfejlesztő feladatokat a tanulók.

Törökbálint, 2012-06-06. 

                                                                                   Magyar munkaközösség

2.2     A 2011. évi Országos kompetenciamérés intézményi értékelése matematikából 

   Tanulóink 2011-ben is részt vettek az Országos kompetenciamérésen. A megkapott adatok 

alapján a 6. és 8. évfolyamok matematika eredményeit elemeztük.

Iskolánk 6. osztályos tanulói kiválóan teljesítettek matematika tantárgyból. Eredményük 1629 

pont, mely magasabb az országos átlagnál (1486 pont), a városi általános iskolák átlagánál 

(1469 pont) sőt a 8 évfolyamos gimnáziumok átlagánál is (1624 pont). Tanulóink az országos 

átlag  fölött  teljesítettek  10%-kal.  Intézményünknél  országosan  az  iskolák  4%-a  teljesített 

szignifikánsan jobban, 15%-a hasonlóan és 81%-a lényegesen gyengébben.

A tanulókat képességszintjeik szerint 7 + 1 csoportba sorolták be. Tanulóink közel fele 

a felső három (5.6.7.) szinten helyezkedik el. A 6. osztályosok képességszintje az eredmények 

alapján az országos és a városi iskolák átlaga fölött helyezkedik el (1. grafikon).
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1. grafikon 

Tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 6. osztályban

Iskolánk 8. osztályos tanulóinak átlageredménye matematika tantárgyból 1663 pont. Az 

országos  átlag  1601,  míg  a  városi  általános  iskolák  átlaga  1577 pont  volt.  Tanulóink  az 

országos átlag fölött teljesítettek 4%-kal. Országosan megvizsgálva az eredményeket nálunk 

szignifikánsan jobban teljesített az iskolák 12%-a, hasonlóan 31%-a és gyengébben 57%-a. 

8. osztályos tanulóink képességszintjét vizsgálva láthatjuk, hogy tanulóinknak több mint 

50%-a a 4. és 5. szinten helyezkedik el. Szint alatt senki, viszont kiemelkedően magasan 2 

tanuló is teljesített. (2. grafikon)

2. grafikon 

Tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 8. osztályban
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A  két  évfolyamot  összehasonlítva  az  előző  évekhez  hasonlóan  szembetűnőek  a 

különbségek. Eredményük és képességük alapján a 6. osztályos tanulóink az országos átlag 

felett helyezkednek el, ezzel szemben 8. osztályosaink az országos átlagot nyújtották.  Mindez 

legnagyobbrészt a hatosztályos gimnáziumok elszívó hatásának köszönhető. 

Célunk a jó eredmények megtartása,  lehetőség szerint fejlesztése.       A matematika tantárgy   

eredményességének és hatékonyságának növelésére   érdekében  :

 igyekszünk új módszereket, új feladattípusokat alkalmazni,

 ahol szükséges, egyéni fejlesztési tervet alkalmazunk,

 1. szint alatti és 1. szinten levő tanulókat tanórákon kiemelten fejlesztjük,

 tehetséges tanulókat foglalkoztatjuk szakkörökön, tehetséggondozó órákon,

 kollégáink  számára  olyan  szakirodalmat  és  továbbképzési  lehetőségeket 

keresünk,  melyek  által  felkészültebbek  és  naprakészebbek  lehetnek  a 

kompetenciamérés területén. 

Törökbálint, 2012. július 10. 

                                                                                 Tárainé Mórocz Rita

                                                                              Matematika munkaközösség

3. A minőségirányítási programban meghatározottak szerint folyamatosan törekszünk 
az alábbiakra:

3.1 Törvényszerű, jogszerű működés.
3.2 Gazdálkodási szempontból hatékony működés.
3.3 Az iskola által ellátott feladatok minőségének permanens javítása, bővítése.
3.4 Referenciaintézményi hálózat építése.

4. Fejlesztési javaslataink, melyek iskolánk szakmai célkitűzéseit közelítik a 
működéshez: 
4.1 A hatékonyabb tehetséggondozás érdekében az alábbiakat tervezzük:

- egyénre szabott, differenciált óravezetés rendszeres alkalmazása,
- a tanulmányi versenyekre való tudatos, tervszerű felkészítés,
- tehetséggondozó szakkörök szélesebb kínálatának létrehozása.

4.2 Az idegen nyelvi kommunikáció terén a 6-8. évfolyamos tanulók további ösztönzése, 
segítése az alapfokú és német nyelvből a középfokú nyelvvizsga megszerzéséhez.

4.3 Felkészülés a referenciaintézményi működés tárgyi, személyi és dokumentációs 
feltételrendszerének kialakítására, hálózatépítésre. 
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Kérjük a javasolt intézkedésekhez a fenntartó jóváhagyását!

Törökbálint, 2012. aug. 30.                  

                                                                           Palkóné Szabó Gabriella, igazgató

Melléklet:

Az Iskolaszék szülői oldalának véleménye a Zimándy Ignác Általános Iskola
(2045 Törökbálint, Dózsa György u. 15.)

Intézményi Minőségirányítási Programja végrehajtásáról és 
a 2011-2012-es tanévről készített beszámolóiról

   Az elmúlt tanévhez hasonlóan véleményünket az iskolai dokumentumok tanulmányozása, a 
tanév végi beszámolók megismerése, valamint személyes tapasztalataink alapján alakítottuk 
ki, melyet az alábbiakban foglalunk össze:

1. Az  iskola  pedagógiai  tevékenysége  a  2011  -  2012  tanév  munkatervében 
megfogalmazott  célok  és  feladatok  tekintetében  került  megszervezésre.  A 
Minőségirányítási Program pontjait a meghatározott ütemterv szerint teljesítették.

2. A szülők legnagyobb megelégedésére az iskola nevelőtestülete a nehezedő gazdasági 
körülmények és a gyakori jogszabályi változások ellenére is nagy hangsúlyt helyez a 
tanulók  mindenkori  érdekeinek  figyelembe  vételére,  szociális  és  érzelmi 
intelligenciájának  a  fejlesztésére  és  a  felmerülő  személyre  szabott  igények, 
szükségletek kielégítésére. 

3. Figyelemre méltó és a tantestület egyik erőssége, hogy a különböző feladatot ellátó 
munkaközösségek egymással szorosan együttműködnek, a szakmai megbeszélések és 
tapasztalatcserék mindennaposak, és, hogy az egymás közötti kommunikáció az iskola 
pedagógiai programjának természetes részét képezi.

4. Példaértékűek  és  más  iskolák  számára  is  követendők  lehetnek  az  olyan 
kezdeményezések,  mint  pl.  az  Ovisuli,  Meserét,  Kalando-zoo,  Gondolkozz  és 
kísérletezz!, melyek az iskola pedagógusai számára ugyan nem kevés többletmunkát, 
de  ugyanakkor  szakmai  kihívást  is  jelentenek,  a  tanulók  számára  viszont  a 
hagyományostól  merőben  eltérő,  újszerű  és  sokkal  érdekesebb  ismeretszerzési 
lehetőségeket  biztosítanak.  A  2011  novemberében  megrendezett  Iskolatörténeti 
projektnap pedig a szülők, ill.  az egykori diákok és tanárok számára nyújtottak sok 
érdekességet.

5. Szülőként  fontosnak  és  szükségesnek  tartjuk,  hogy  az  országos  matematika  és 
szövegértés  kompetenciamérés  eredményeit  az  iskola  tanárai,  pedagógusai 
folyamatosan  elemzik,  értékelik  és  az  elért  eredmények,  ill.  tapasztalatok  alapján 
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határozzák  meg  a  következő időszak stratégiai  céljait,  feladatait,  programját,  mely 
lehetőséget ad a továbbfejlődésre. A szülők, és persze az iskola pedagógusai számára 
is büszkeségre ad okot, hogy a hatodik évfolyam országos szinten a felső harmadban 
az országos átlag fölött teljesített, míg a nyolcadik évfolyam az országos átlag közeli 
eredményt mutatott. 

6. A szűkülő anyagi erőforrások pótlására az iskola vezetősége maximálisan kihasználja 
a különféle pályázati lehetőségeket és takarékos gazdálkodást folytat.

7. Az  iskola  pedagógusai  kiemelt  feladatnak  tekintik  az  átlagon  felüli  képességű 
gyerekek  tehetséggondozását,  melyet  az  iskola  nevelőtestülete  évről-évre  igyekszik 
még  hatékonyabbá,  ill.  többféle  formában  elérhetővé  tenni  (csoportbontás 
nyolcadikban,  tehetséggondozó  foglalkozások  és  versenyek,  felvételi  előkészítők, 
szakkörök). Ennek eredményeképpen a helyi, a megyei, az országos és egyéb levelező 
versenyeken nagyon szép eredményeket, sikereket érnek el az iskola tanulói, melyek 
az iskola hírnevét is öregbítik. 

8. Szintén  kiemelt  terület  a  tanulási  és  magatartási  nehézségekkel  küzdő  gyerekek 
felzárkóztatása  és  a  nélkülözhetetlen  alapkészségek,  képességek  fejlesztése.  Ezt  a 
tevékenységet  szoros  együttműködésben  végzik  a  pedagógiai  szakszolgálattal  és  a 
Nevelési  Tanácsadóval  így  biztosítva  magas  színvonalú  szakellátást  a 
megkülönböztetett bánásmódot igénylő gyermekek-tanulók számára.

9. Veszélynek értékeljük ugyanakkor a pedagógusokra háruló sokrétű adminisztrációs, 
szervezési és egyéb jellegű feladatokat, melyek a pedagógusi munka, a tanítás és az 
osztályon,  ill.  az  iskolán  belüli  közösségformálás  rovására  mehetnek  és  jelentős 
túlterheltséget jelentenek.

Köszönetünket fejezzük ki az iskola vezetésének és a nevelőtestület minden tagjának 
pedagógiai tevékenységükért, gyermekszerető és a tanulók érdekeit messzemenően szem előtt 
tartó magas színvonalú oktatási-, nevelő- és fejlesztő tevékenységükért. 

A 2012-2013 tanévre a nehezedő körülmények között és a jogszabályi változások mellett is 
sok erőt, kitartást és sok-sok büszkeségre okot adó gyermeket kívánunk. 

Törökbálint, 2012. szeptember 3.

Tischerné Bánkuti Melinda
         Iskolaszék elnöke
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3.5 A hatályos jogszabályok változásából adódó feladatok

    Elkészítettük, módosítottuk, aktualizáltuk alábbi terveinket:

- Pedagógusok továbbképzési terve 2008-13
- Pedagógusok éves beiskolázási terve 2011-12.tanév
- Pedagógiai program módosítása
- Házirend módosítása
- Alapító okirat módosításához adatszolgáltatás

3.6 A 2011-12-es tanév kiemelt célkitűzései
A célkitűzésekből eredő feladatok megvalósulása, 
értékelésük

3.6.1.     2011. szeptember 1-jével megalakult a pedagógiai szakszolgálat. Megtörtént a 
szakszolgálati  feladatok  városi  szintű  áttekintése,  összehangolása,   a  szakemberek 
együttműködési  formáinak  kialakítása.  A  Terápiás  programmal  kiegészítettük  a 
Pedagógiai programunkat.

       3.6.2    Iskolánk 2011. márciusa óta előminősített referenciaintézmény. Ez a cím    
      feljogosított minket, hogy pályázatot adjunk be a TÁMOP-3.1.7-es pályázati kiírására, 
      azaz a végleges referenciaintézményi cím megszerzésére. A pályázatot 2011. nyarán 
      beadtuk, 2012. márciusában 5 980 000 Ft támogatást nyertünk erre a célra. A 
      projektidőszak 2012. március 1-től október 31-ig tart.   

      A második félév folyamán az alábbi projekttel kapcsolatos tevékenységeket végeztük el:

      - szakmai tanácsadó szolgáltatás igénybevétele, konzultáció szaktanácsadóval
      - 49 pedagógus továbbképzésének szervezése
      - a továbbképzéseken való részvétel
      - nyitókonferencia megszervezése, lebonyolítása
      - nyilvánosság biztosítása: nevelőtestület tájékoztatása, NFÜ – Térképtér feltöltése, helyi 
      médiában való megjelenés
      - fejlesztő teamek megalakulása
      - a referenciaintézményként való működés belső szabályai, dokumentumai kidolgozásának 
      elindítása
      - a 2012-13-as tanév referenciaintézményi munkatervének elkészítése.

 3.6.3  2012. november 25-én megtartottuk iskolatörténeti projektnapunkat „A múlt a jelen 
jövője” címmel. Isolánk minden osztálya részt vett a projektnap programjában. A tanulók 
előzetes feladatokkal készültek (kiállítás tablói). Délután megnyitottuk iskolánk kapuit az 
egykori diákok és az érdeklődők számára. Erre a programra iskolatörténeti fotókiállítással 
és felnőtteknek szóló interaktív tanítási órákkal készültünk.

20



Beszámoló  -  Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat          
                       2011 - 12. tanév

 3.6.4   A beszámolási  időszakban kiemelt  feladatként kezeltük a tehetséggondozást,  a 
tanulmányi és sportversenyeken való aktív részvételt. Az elért eredményekről részletesen 
a munkaközösségek beszámolói adnak tájékoztatást. 

                            
3.7 Mérések, vizsgák eredményei
3.7.1 Mérések az alsó tagozaton
    

- Diagnosztikus vizsgálat az első osztályokban a DIFER mérési anyaggal és Ványi Ágnes 
által összeállított vizsgálati protokoll alapján. A mérés eredményeit táblázatban 
rögzítettük, és az alábbi területeken használtuk fel a tanév folyamán: fejlesztés, 
tehetséggondozás tervezéséhez, a felzárkóztató munkához, a kompetenciamérés 
eredményeinek értékeléséhez viszonyítási alapként. A mérési eredményekről 
tájékoztattuk a szülőket.

- Évfolyammérések, melynek célja az alapkészségek területén elért eredmények 
feltérképezése: számolási rutinból, logikai feladatokból, íráshasználatból és 
szövegértésből. Az eredményeket a munkaközösségi beszámolók összesítő táblázatai 
tartalmazzák.

- Országos mérés 4. évfolyamon.
   
3.7.2 Vizsgaeredmények (félévkor és év végén), mérések a felső tagozaton

   -     Szóbeli és írásbeli vizsgák 6-8. évfolyamokon félévkor és év végén.
         (A félévi és év végi vizsgák eredményeit rögzítő táblázat és a tapasztalatok összegzése a 
         felső tagozatos igazgatóhelyettes beszámolójában a mellékletben megtalálható.)

- Országos mérés 6. és 8. évfolyamon. (A 2011. évi teljes FIT-jelentés a felső tagozat 
igazgató-helyettesének beszámolójában megtalálható.)

A legfontosabb adatok:

1. Matematika
6. évfolyam 8. évfolyam

országos átlag 1486 1601
városi átlag 1469 1577
iskolánk átlaga 1629 1663

2. Szövegértés
6. évfolyam 8. évfolyam

országos átlag 1465 1577
városi átlag 1447 1554
iskolánk átlaga 1552 1554

Nyelvvizsga eredmények:

- Pitman nyelvvizsga (angol nyelv): 
11 tanulónk tett írásbeli és szóbelivizsgát, valamennyi sikeres lett.

          Eredmények:
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1. „Basic” vizsgán 4 tanulónk vett részt, ebből 3 „First-Class Pass”, 1 
tanuló „Pass” minősítést kapott.

2. „Elementary” vizsgán 7 tanulónk ért el First – Class Pass (kiváló) 
minősítést.

- Német nyelvű középfokú nyelvvizsgát tett 4 tanulónk.

3.8 Belső ellenőrzés

3.8.1 Szakmai munka ellenőrzése – óralátogatások

Az igazgató-helyettes kollégákkal közösen előre kidolgozott óralátogatási terv alapján 
ellenőriztük a tanítási órákat. 

Összes
óralátogatás

Atg
igh.

29 óra

Ftg. igh. 35  óra
Kis. tag., 
napközi 
igh.

16 óra

Igazgató 36 óra

Kiemelt figyelmet fordítottunk az óralátogatások alkalmával az alábbi területekre:
- a tanulói motiváció kialakítására,
- az egyéni fejlesztés működési struktúrájának ellenőrzése tartalmi és szervezési 

tekintetben,
- az idegen nyelvi (nemzetiségi német nyelv és angol nyelv) oktatás hatékonysága,
- szemléltetés a tanítási órákon,
- a napköziotthon – szabadidős foglalkozások, 
- óralátogatások alkalmával a differenciált képességfejlesztés, különös tekintettel a 6. 

évfolyam osztályaiban a nem szakrendszerű tanítás folyamatában, 
- felzárkóztatás, tehetséggondozás.

3.8.1 A tanügyigazgatási feladatok ellenőrzése

- Az éves feladatok közül az idén is kiemelt figyelmet fordítottunk a nyomtatványok 
(törzslapok, pótlapok, bizonyítványok) nyilvántartása és szakszerű kitöltésének 
ellenőrzésére.

- Aktualizáltuk és rendszerbe foglaltuk a szakértői és nevelési tanácsadói véleményeket.

(A tanév során a budaörsi Nevelési Tanácsadó munkatársai három alkalommal 
      ellenőrizték az egyéni fejlesztési folyamatok dokumentációját.)

3.8.2 Gazdasági – pénzügyi terület ellenőrzése
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      Ellenőrizte az iskolavezetés:
- a tervezett és teljesített költségvetésből adódó eltéréseket, feltárta azok okait, 
- a leltárral kapcsolatos nyilvántartásokat, dokumentációt,
- a napközi és menza befizetések vezetését,
- a bérbeadásból származó bevételek alakulását.

3.8.3 Fenntartói ellenőrzés:
2009-10. évi beszámoló
2010-11. évi munkaterv

3.9 Beiskolázás
                  
   Beiskolázással kapcsolatos teendőinket – mind a leendő első osztályosok, mind a nyolcadik 
osztályosok tekintetében – az Intézményi Minőségirányítási programunkban lépésekre bontva 
szigorúan rögzítettünk.

3.9.1 Leendő 1. osztályosok beiskolázása

Az iskola beiskolázással kapcsolatos tervének ez évi feladatai a következők voltak:
- Közös szakmai nap az óvónőkkel, óralátogatások az első osztályokban. 
- Iskolát bemutató kiadvány szerkesztése. / Ez tömören tájékoztat az irányultságokról, 

intézményünk életéről, egyben meghívó is a szülők számára szervezett nyílt napra. 
      Minden leendő elsős szüleinek eljuttattuk.) 
-     Részvétel a Törökbálinti Óvodapedagógiai Napok programsorozatán.
- Óvodai szülői értekezletek. /Jó lehetőség a szülőkkel való találkozásra, segítségnyújtás 

az iskolára való felkészítéshez./
- Nyílt tanítási nap a szülők számára. /Alkalom az elsős tanítókkal való beszélgetésre, 

munkájuk megismerésére./
- Májusi szülői értekezlet a megalakult első osztályokban. 
- „Iskolahívogató” /Szombat délelőtti foglakozás az új elsős osztály-közösségek 

számára. Hozadéka, hogy a gyermekek szeptemberben már jó ismerősként üdvözlik 
egymást, s nem az ismeretlentől szorongva lépnek be az iskola kapuján./

- Előadás a szülőknek az iskola és óvoda közötti átmenet és a gyerekek iskola-
kezdésének nehézségeiről. 
/A programon  való magas részvételi arány, a szülői kérdések jelezték a téma iránti 
érdeklődést./ A kicsik „iskolahívogató” foglalkozásával egy időben zajlik.

- A nagycsoportosok fogadása az első osztályokban, közös foglakozás, tanítási óra.
- Ovisuli foglalkozások a leendő első osztályosok részére.

A 2012-2013-ban induló első osztályaink

Osztály irányultság létszám
1. a nemzetiségi német     30

1 .b Informatika-angol     26
1. c informatika-angol     26
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Enyhén értelmi fogyatékosok ált. iskolája: 1 fő

Néhány diagram a beíratott tanulókkal kapcsolatosan:

A beíratott gyerekek megoszlása óvodák szerint:

Megoszlás óvodák szerint
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Az utóbbi évek összehasonlító adatai:
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A beiratkozók megoszlása körzetek szerint:

3.9.2 Nyolcadik osztályosok beiskolázása,
továbbtanulási statisztika

            
    Ebben a tanévben 68 nyolcadik osztályos tanulónk felvételizett középfokú oktatási 
intézménybe.
A felvételi eljárás 3 nagy szakaszra oszlott:

- A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsga.
- Általános felvételi eljárás. Ennek keretében történt meg a jelentkezési lapok és az 

adatlapok kitöltése és továbbítása, illetve márciusban az adatlapok módosítása.
- Rendkívüli vagy pótfelvételi eljárás. Itt azoknak a tanulóknak kellett iskolát keresniük, 

akik egyik megjelölt oktatási intézménybe sem nyertek felvételt. Az idén 2 ilyen 
tanulónk volt, azóta 1 fő felvételt nyert szakiskolába, 1 fő sorsáról a beszámoló 
készítésekor még nem tudunk. 

   A szülők minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében januárban összevont szülői 
értekezletet tartottunk, ahol részletesen ismertettük a felvételi eljárással kapcsolatos fontos 
tudnivalókat, megbeszéltük a jelentkezési lapok és adatlapok kitöltésének módját.
   Az osztályfőnökök számítógépes program segítségével töltötték ki a jelentkezési lapokat. 
Diákjaink főleg fővárosi középiskolákba nyertek felvételt.

Hatodikosaink közül 6 évfolyamos gimnáziumba 10 fő nyert felvételt: 

6.a   - 5 fő
6.b  -  4 fő
6.c   - 1 fő
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                            8. osztályos  tanulók  beiskolázási  adatai     2011-2012

   Gimnázium  
      0+4 évf.
      4 évf.

Szakközépiskola
         0+4 évf.

1. évf.

  Szakiskola 
     2+2  évf.
 

Osztálylétszám

8.a 10 8 1 19
8.b 8 6 4 18
8.c 18               5 3 26    

Felvett 
összesen  36 fő, 57,1% 19 fő, 30,1% 8 fő, 12,7% 63 fő, 100%

3.10 Iskolánk kapcsolatai
3.10.1 Belső kapcsolatok

      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., őszi nevelőtestületi ért., félévzáró ért., tavaszi 
nevelőtestületi ért., tanévzáró ért.)

- tagozati megbeszélések – 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.

3.10.2 Külső kapcsoltok
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1.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. 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.

                     2.  Kapcsolattartás a Polgármesteri Hivatal munkatársaival
Munkakapcsolatunk kiegyensúlyozott, a hivatal dolgozói folyamatosan segítik 
iskolánk zökkenőmentes mindennapjait.

3. Kapcsolattartás a település intézményeivel
Kiemelten jónak ítélem meg kapcsolatunkat a település óvodáival, erről a 
beiskolázásról szóló fejezet alatt már írtunk.

                     Hasonlóan jónak tartom a kapcsolatunkat a művelődési ház és a könyvtár 
                     dolgozóival, akik  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 Otthona 
munkatársaival – 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 előadásokba.

4. A Német Kisebbségi Önkormányzat és vezetője rendszeresen segíti a 
               nemzetiségi német nyelvet tanuló osztályaink munkáját kirándulások és   
               egyébfoglalkozások 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, a süsseni delegáció 
               vendéglátását és a süsseni utazás költségeit.

5. A budaörsi Nevelési Tanácsadóval és a szakértői bizottsággal ebben a 
tanévben is rendszeres és  hatékony együttműködés jellemezte kapcsolatunkat.
 
6. A Kaposvári Egyetem a Törökbálinti Módszertani Központ létrehozásával 
bekapcsolódott a város intézményrendszerébe. Iskolánk két pedagógusa, Ginál 
Beáta és Hegedüsné Garda Éva szakvezetői megbízást kapott a Kaposvári 
Egyetemtől. Feladatuk várhatóan a következő tanévtől kezdődően csoportos és 
egyéni hospitálók fogadása, bemutató órák tartása, műhelymunka. Az egyetem 
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professzorai két alkalommal tettek látogatást intézményünkbe, hogy 
megismerkedjenek a leendő gyakorlóhellyel. 
Dr. Kovács Zsuzsa „videotréning” címmel előadást tartott iskolánkban a város 
szakvezetőinek és az intézményvezetőknek.

            

3.10.3 Nemzetközi kapcsolatok

      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 
iskolánk között. Szoros baráti és munkakapcsolatot ápolunk. 

      
      2012. május 1 – 5. között 25 udvarhelyi tanulót és 4 pedagógust láttunk vendégül 
iskolánkban az immár hagyományos cserekapcsolat formájában.

      Augusztusban iskolánk 19 pedagógusa utazott Székelyudvarhelyre, ahol a 
vendéglátásról a székelyudvarhelyi kollégák gondoskodtak.

2. Legrégebb óta a süsseni Johann Georg Fischer Schule-val van partnerkapcsolatunk.
  
      2012. május 14-19. között iskolánk 20 fős tanulócsoportja látogatott Süssenbe, ahol a 
vendégfogadók igen értékes programokkal várták a magyar tanulókat: Legoland, gingeni 
mackómúzeum, a stuttgarti állat- és növénykert meglátogatása színesítette programjaikat.
 

3.11 Zimándy-plakettel díjazottaink

Tanulói kategóriában :

- Balotai Márió 8.a, Koncz Bianka és Koncz Klaudia 8.b osztályos tanulók

  Felnőtt kategóriában:

- Deák Ferencné technikai dogozónk.

3.12 Ünnepeink

    Mint minden esztendőben, ebben is igyekeztünk minden iskolai ünnepet színvonalas 
műsorral ünnepélyesé tenni. Kollégáink és a szereplő tanulók lelkiismeretesen készültek az 
előadásokra.
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A táblázatba a 2010-11-es tanév ünnepeit szerepeltetjük:

IDŐPONT ÜNNEP HELYSZÍN MEGJEGYZÉS

2011.09.01. Ünnepélyes évnyitó Tornacsarnok
2011.10.06. Megemlékezés az aradi 

vértanúkról
Műsor az 
iskolarádióban

2011.10.21. Megemlékezés 1956. 
október 23-áról

MMMH

2011.10.23. Megemlékezés 1956. 
Október 23-áról

MMMH Városi ünnepség

2011.12.09. Mikulás ünnep Suli-buli az ftg-on
2011.12.21. Karácsonyi ünnepi 

műsor
Díszterem + osztálykeretben

2012.02.03. Farsang       atg:osztálykeretben
ftg:Díszterem

2012.03.14. Megemlékezés 1848. 
március 15-ről

MMMH Projekt-nap 
keretében

2012.03.15. Megemlékezés 1848. 
Március 15-ről

MMMH Városi ünnepség

2012.04.11. Költészet napja Ünnepi műsor az 
iskolarádióban

2012.05.04. Ünnepi megemlékezés 
Szent Flóriánról, 
városunk védőszentjéről

Műsor az 
iskolarádióban

2012.05.07. Anyák napja Atg-on, 
osztálykeretben

2012.04.27. Bokréta ünnep MMMH A tánccsoport 20 
éves jubileumi 
műsora

2012.06.04. Nemzeti összetartozás 
napja

Ünnepi műsor az 
iskolarádióban

2012.06.12. „Zimándy Záró”
a Zimándy-plakettek 
átadása

MMMH Válogatás a tanév 
legsikeresebb 
produkcióiból

2012.06.15. Ballagás Tornacsarnok
2012.06.22. Tanévzáró ünnepély Tornacsarnok

3.13 Szabadidős tevékenységeink

3.13.1   A 2011/2012. tanévben Molnárné Tóth Erzsébet kollégánk végzi a szabadidő 
szervezésével kapcsolatos tevékenységet. Beszámolója mellékletként csatolva.

3.13.2   Egyéb programok:

Úszásoktatás Illyés Gyula Gimn.
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3.13.3   Egyéb szabadidős programok az évben:

3.13.4 

Sportprogramok

Kerekdomb 
futóverseny

A kupát elhoztuk, a 
versenyben 11:4-re  vezetünk!

Kalando-zoo projekt Egész éves projekt az 1-2. 
évfolyamon

Duna Szimfonikus 
Zenekar előadásai

Díszterem 3 alkalommal a tanév 
folyamán

Látogatás az „Eleven-
parkba”

60 fő a napköziből

Iskolatörténeti 
projektnap

Délután megnyitottuk 
iskolánk kapuit az egykori 
diákok számára. Részt 
vehettek interaktív tanítási 
órán, megtekinthették a 
kiállítást, az iskola épületét.

Mikulás-parti Díszterem 5-8. évfolyamos angol nyelvet 
tanulók

Karácsonyi vásár a német munkaköz. 
szervezésében

Adventi délután Díszterem német nyelvű műsor és 
teadélután a nemzetiségi 
német nyelvet tanulóknak

Csillagászati előadás 
ásványkiállítással 
egybekötve 

3 – 4. évfolyam

Húsvéti vásár a napközis munkaköz. 
szervezésében

Őszi papírgyűjtés
Tavaszi papírgyűjtés
Suli-buli Díszterem ftg. tanulói részére
Fedezd fel a 
természetet!

Egész éves projekt a 3-4. 
évfolyam tanulói részére

Katasztrófavédelem 
verseny

MMMH

Zimándy-napi 
programok

Sportversenyek, játékos 
vetélkedők, kézműves 
foglalkozások, 
akadályverseny

Látogatás a Fővárosi 
Nagycirkuszba

napközi

Palacsinta - parti belső udvar a napközis munkaköz. 
szervezésében

„Mese-erdő” projekt az iskola udvarai játékos foglalkozás az atg. 
tanulóinak

„Bolond” ballagás iskola 8. osztályos tanulók
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Lásd  munkaközösségek, ill. a gyógypedagógiai tagozat beszámolójában. 

3.13.5   A tantestület közösségét építő programok

- 2011. október 1-2.: tantestületi kirándulás Villányba, Gemencre,
- az utolsó decemberi tanítási napon közös karácsonyi műsoros vacsora,
- a városi majálison süteményvásár és kürtöskalácssütés az iskolai alapítvány javára,
- közös bográcsolás a székelyudvarhelyi tanárkollégákkal májusban,
- TeDeum a katolikus templomban a tanévzáró ünnepély napján,
- a tanévzáró ünnepély után közös vacsora a belső udvaron,
- 2012. aug. 19-23.: tantestületi kirándulás Székelyudvarhelyre a testvériskola kollégáinak    
  meghívására.

3.14 Napköziotthon - tanulószoba

   Napköziotthonban nyolc csoportban 186 tanuló felügyeletét láttuk el a tanév végén. 
A csoportok több osztály, esetenként több évfolyam tanulóiból tevődtek össze.
A részletes beszámolót lásd a napközis munkaközösség, ill. a napköziotthon működéséért 
felelős igazgatóhelyettes beszámolójában.

Tanulószobára a tanév végén 53 tanuló járt. Részletesen a tanulószobás munkaközösség 
beszámolójában tájékozódhatnak az elvégzett feladatokról.

3.15 Osztálykirándulások, nyári táborok

3.15.1   Osztálykirándulások
Az alábbi táblázat szemlélteti, hogy mely osztályaink voltak 1, 2 vagy több napos 
osztálykiránduláson:

1.a  * 2.a  * 3.a  * 4.a  ** 5.a  *** 6.a  ** 7.a  *** 8.a  ** Kis. I. *
1.b  * 2.b  * 3.b  * 4.b  ** 5.b  * 6.b  ** 7.b  ** 8.b  ** Kis.II. *
1.c  * 2.c  * 3.c  ** 4.c  * 5.c  ** 6.c  ** 7.c  ** 8.c  **
1.d  * 3.d  * 5.d  *
1.e  * 5.e  **

Jelek:    *   1 napos kirándulás;  ** 2 napos v. többször 1 napos kirándulás;  ***  3-5 napos

3.15.2  Nyári táborok

TÁBOR NEVE HELYE CÉLKOROSZT

ÁLY

LÉTSZÁM
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Nomád tábor Gyöngyöstarján atg-ftg 35 fő  
Szervező: Szűcs Sándor
                 Papp Ildikó
                 Lantosi Istvánné
                 Balogh Zsuzsa
                 Világi Enikő

Kézműves és 
kalandtábor

Vérteslovas atg 31 fő
Szervező: Ginál Beáta
                 Enyedi Anita
                 Tőkei Zita

Tánctábor I. Doborgazsziget tánccsoport 
tagjai

12 fő
 Szervező: Udvarhelyi Ildikó

Tánctábor II. Tordas tánccsoport 
tagjai

12 fő
Szervező: Udvarhelyi Ildikó
                 Bálint Emese

Kézműves tábor Zimándy iskola atg 17 fő
Szervező: Hegedüsné Garda Éva

Csudajáték tábor Zimándy iskola atg-ftg 30 fő
Szervező: Izsák Dávid

Logopédiai tábor Nyitnikék Óvoda 32 fő
Szervező: Augusztin Annamária
               Boross-Farkas Bernadett
               Lajos Tünde

3.16 Az iskola PR-tevékenysége

1) Év elején minden szülőnek eljuttattuk a tanév egészére vonatkozó 
legfontosabb tudnivalókat tartalmazó kiadványunkat.

2) Immár 11. alkalommal adtuk ki iskolai évkönyvünket, amely az előző tanév 
legfontosabb eseményeit, fotóit örökíti meg.

3) Elkészítettük a leendő 1. osztályosok szülei részére az iskolánkat bemutató 
tájékoztató kiadványunkat.

4) Mint előminősített referenciaintézmény több Pest megyei kiadványban 
szerepelt iskolánk bemutatkozó anyaga.

5) Iskolánk „jó gyakorlatai” az Educatio Szolgáltatói kosarában szerepelnek, 
más iskolák által megvásárolhatóak.

6) 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.

3.17 Tanulmányi versenyek eredményei

A munkaközösségek a munkatervben rögzített időpontokban a házi versenyeket megtartották.
Évről évre egyre több tanulónk vesz részt különféle levelezős versenyeken, ahol szép 
eredményekkel szerepelnek. 
A versenyeredményeket az érintett munkaközösségek beszámolói tartalmazzák.
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3.18 Főiskolai, egyetemi hallgatók hospitálásai, gyakorló tanításai 
iskolánkban

   Ebben a tanítási évben az alábbi leendő pedagógusok végezték iskolánkban hospitálásukat, 
gyakorló tanításukat:

Név Hospitálás 
témája

Hospitálás 
időpontja

Helye
Gyakorlatot vezető 

tanító neve

Küldő intézmény 
neve, címe

Hadháziné 
Ceglédi 
Erzsébet

Egyéni 
tanítási 
gyakorlat, 
zárótanítás

2010.11. 07-24.
2011.  3. 05-20.

3.c – Ginál Beáta Nagykőrösi 
Református 
Tanítóképző 
Főiskola

Balogh 
Ágnes

Egyéni 
tanítási 
gyakorlat, 
zárótanítás

2012. 02.22-27. 
03.24-04.13.

1.c – Kuizsné Virág 
Edina
4.a – Bálint Enikő

Károli Gáspár 
Református 
EgyetemTanító-
képző Főiskolai 
Kar

Szmolényi 
Andrea

Fegyelmezé
si szokások, 
magatartás 
értékelés

2012. 03. 21. 3.a Hegedüsné Garda 
Éva
napközi - Kalmár 
Petra

Apor Vilmos 
Katolikus 
Tanítóképző 
Főiskola

Simon 
Péter

Pszicholó-
giai 
megfigyelés

2012. 04. 02. Baki Orsolya
Balogh Zsuzsa
Izsák Dávid
Kárpátiné H. Teréz
Szűcs Sándor

ELTE
Történelem tanári 
szak

Kulcsár 
Krisztina

hospitálás 2012. 02. 22 – 
04. 10.

Kalmár Petra
Kszel Adrienn
Tárainé Mórocz Rita
Ujszászi Gabriella

Fogarassy 
Eszter

Felkészülés 
a 
tanévkezdés
re - 
hospitálás

2012. 08. 27 – 
09. 07.

Ginál Beáta Kaposvári Egyetem
Tanító szak

4. A pedagógiai szakszolgálat működéséről

A pedagógiai szakszolgálat 2011. szeptember 1-től 2102. július 31-ig működött iskolánk 

keretei között. 
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A  szakszolgálat  létrehozásával  a  fenntartó  célja  az  volt,  hogy  magas  színvonalú 

szakellátást biztosítson a megkülönböztetett bánásmódot igénylő gyermekek-tanulók számára.

A  szakszolgálat  keretein  belül  iskolapszichológus,  logopédus, 

gyógypedagógus/fejlesztőpedagógus,  gyógytestnevelő,  pályaválasztási  tanácsadó 

munkatársak álltak a város családjainak rendelkezésére.

Viselkedési,  érzelmi,  beilleszkedési  és   tanulási  nehézségek,  részképességzavarok, 

logopédiai  problémák  korrekciójával  foglalkoztunk.  A  gyógytestnevelésen  az  egészség 

megőrzésének  módjaival,  illetve  a  rehabilitációban  segítettünk  a  gyermekeknek.  A  város 

nyolcadikos  diákjai  pályaorientációs  csoportfoglalkozásokon vehettek  részt.  A szülők és  a 

gyermekekkel foglalkozó pedagógusok nevelési  tanácsért  vagy személyes  konzultációért  is 

fordulhattak hozzánk.

A pedagógiai szakszolgálat létszáma

13 álláshelyen, 15 kolléga végezte a feladatot:
2 gyógytestnevelő
5 logopédus
5 fejlesztő pedagógus-gyógypedagógus
1 nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus
1 pedagógus
1 pszichológus.

A szakszolgálat dolgozói 269,5 terápiás óra/hét óraszámban látták el a feladatokat, 
intézményenként a következő megoszlásban:

Ellátott óraszám/hét
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A szakszolgálat kiemelt céljai és faladatai voltak:

-      Szakemberhálózat összefogása a város területén,

-      Pályaválasztási tanácsadás a településen tanuló 8. osztályos tanulóknak,
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-      Szűrővizsgálatok, mérések, állapotfelmérések szakszerű elvégzése

      1. Logopédia, fejlesztő pedagógia

          Óvodában: Egységes szűrést végzünk nagycsoportos óvodásoknál, illetve bemeneti   

          szűrést az első osztályba lépő gyerekeknél. 

          1. osztály   - Nevelési tanácsadó, képességvizsgáló ( tanulási, beszéd) által kibocsátott  

          szakvéleménnyel érkező gyermek e javaslat alapján terápiába kerül.

          Szeptemberben minden első osztályos tanuló szűrővizsgálaton vesz részt : beszéd,     

          főfogalom alá rendelés, passzív szókincs, logikai készségek felmérése, diszlexia 

          előrejelző gyorsteszt, szükség szerint DIFER vizsgálat, GOH, GMP.

          1-8. osztály:   A szülő kezdeményezi a vizsgálatot → tanítónál

                                                                                 → logopédusnál, fejlesztőnél

                                                                                 → nevelési tanácsadónál → szakvélemény

                                                                                                    ↓

                                                                                 → képességvizsgálónál →   SNI

- Tanító / tanár kezdeményezi a vizsgálatot → logopédusnál, fejlesztőnél

                                                                      → nevelési tanácsadónál

- Logopédus / fejlesztő kezdeményezi a vizsgálatot → nevelési tanácsadónál

                                                                                   → szakorvosoknál

                                     ( fül- orr -gégészet, audiológia, neurológia, szemészet)
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               2. Gyógytestnevelés: állapotfelmérés, majd szükség esetén terápia. 
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Gyógytestnevelésben részt vevő tanulók 

A szakszolgálat igazgatóhelyettesének részletes beszámolója a mellékletek között 

megtalálható.

5. A 2010-11-es tanév statisztikai adatai

STATISZTIKA
2011-12. tanév

alsó tagozat felső tagozat gyógypedagógia összesen

létszám 302 295 8 605
osztályozott 
tanulók száma

302 295 8 605

hiányzás
igazolt napok 
száma

2859 3010 102 5971

hiányzás
igazolatlan napok 
száma

2 40 0 42

kitűnők száma 81 52 0 133
bukott tanulók 
száma
1-2 tantárgyból

1 9 0 10

bukott tanulók 
száma 
több tantárgyból

0 7 0 7

Felzárkóztatásra 
szorul

0 0 0 0

szaktárgyi 
dicséretek száma

451 378 1 830

nevelőtestületi 
dicséretek száma

70 54 0 124
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napközisek száma 250 0 3 253
tanulószobások 
száma

0 58 1 59

menzások száma 22 148 4 174
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alsó tagozat felső tagozat gyógypedagógia összesen

létszám 302 295 8 605
osztályozott 
tanulók száma

302 295 8 605

hiányzás
igazolt napok 
száma

2859 3010 102 5971

hiányzás
igazolatlan napok 
száma

2 40 0 42

kitűnők száma 81 52 0 133
bukott tanulók 
száma
1-2 tantárgyból

1 9 0 10

bukott tanulók 
száma 
több tantárgyból

0 7 0 7

Felzárkóztatásra 
szorul

0 0 0 0

szaktárgyi 
dicséretek száma

451 378 1 830

nevelőtestületi 
dicséretek száma

70 54 0 124

napközisek száma 250 0 3 253
tanulószobások 
száma

0 58 1 59

menzások száma 22 148 4 174

5. Terveinkről – röviden

5.1 Karbantartás, felújítás, állagmegóvás
 
Az iskolaépület állagmegóvása, karbantartása érdekében:

-  pinceszint falai vakolatának felújítása, szigetelési problémáinak rendezése, 
- az iskola elektromos hálózata felújításának folytatása,
- falburkolat felújítás szükség szerint,
- padlóburkolat cseréje évente az elhasználódás mértékétől függően 2-3 tanteremben,
- a folyosókat lezáró ajtók felújítása,
- a belső udvaron kemence építése,
- az elhasználódott tantermi bútorok cseréje szükség szerint,
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- további udvari fajátékok telepítése.

5.2 Szakmai innováció tekintetében

- Folytatjuk a kompetencia-alapú oktatással kapcsolatos implementációt, ez 
szerződésben vállalt kötelezettségünk.

- További iskolai ún. „jó gyakorlatok” feltöltése a kosar.educatio.hu oldalra
- Referencia intézménnyé válás folyamatának koordinálása, hálózatépítés.

5.3 Felszereltség tekintetében

- újabb tantermek interaktív táblákkal való felszerelése,
- az elhasználódott, elavult szemléltető eszközök folyamatos cseréje,
- a könyvtár számítógépekkel való felszerelése,
- könyvtári állomány bővítése.

 
6. Utószó

   Igyekeztem iskolánk sokszínű tevékenységének legfontosabb mutatóit, eredményeit 
bemutatni.
Nem szólt azonban ez a beszámoló – csak átvitt értelemben - a legfontosabb teendőnkről: 
a hétköznapok tanító munkájáról, az órákra való mindennapos  felkészülésről, a gyerekekkel 
együtt eltöltött sok-sok 45 percről.
Köszönöm valamennyi pedagógus kollégám és technikai dolgozónk áldozatos munkáját, 
amelyet a beszámolási időszakban végzett!

Törökbálint, 2012. szeptember 1.
  
                                                           
                                                                                 Palkóné Szabó Gabriella
                                                                                             igazgató

7. Mellékletek listája

-  Alsó tagozatos igazgatóhelyettes beszámolója
-  Felső tagozatos igazgatóhelyettes beszámolója
-  Napköziotthon – gyógypedagógiai tagozat igazgatóhelyettesének beszámolója
-  Munkaközösségek beszámolói
-  Szakköri beszámolók
-  Gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök beszámolója
-  Könyvtáros beszámolója
-  Szabadidő szervező beszámolója
-  Védőnő beszámolója
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Beszámoló tanév: 2011/12.

Tagozat Alsó tagozat
Tagozatvezető neve : Krómer Józsefné

Személyi és tárgyi feltételek

1. Személyi feltételek:

A tagozaton dolgozók részvétele a feladatellátásban:

A tagozaton dolgozók létszáma: 29 fő

Feladatellátás szerint megoszlásuk a következő:

Osztálytanító: 19 fő
Szaktárgyat tanít: 7 fő
Fejlesztő pedagógus: 1 fő
Pedagógiai asszisztens: 2 fő
Az intézmény más tagozatán tanít, a tagozatunkon is ellát órákat: 1 fő

Személyi változások a tanévben:

 A tantárgyfelosztásban a tanévkezdéstől élő új megbízások:

Nagy Adél (1. e) osztálytanító
Molnárné T. E. és Császár Katalin (2. b) osztálytanítók
Kánnár Gabriella informatikaoktatás
Tőkei Zita pedagógiai asszisztens (a látás és mozgássérült tanulók mellett a 3. c-ben)

 A kollegák személyes döntéséből, élethelyzetéből fakadó változások a tanév közben:

Csomborné S.  (1. d ) osztálytanító (januártól Válayné helyett)
Komendáné N. É. (4. c) osztálytanító (decembertől Balázsné helyén)
Válayné G. Á. fejlesztő pedagógusi álláshelyen (januártól)

A tagozaton dolgozó új kollegák beilleszkedését, szakmai munkáját segítő mentorok:

Osztálytanító Osztály Mentor
Nagy Adél 1. e Hegedüsné G. É.
Császár Katalin 2. b Szép Margit



A munkaközösségek struktúrája változott, a tagozaton 4 szakmai munkaközösség működött. (A segítő
pedagógiai munkaközösség megszűnt)

Közülük kettő az osztálytanítók munkáját koordinálta:

1-2. osztályos munkaközösség: (vezetője: Villásiné I. B.)
3-4. osztályos munkaközösség vezetője: Ginál Beáta)

Két nyelvi munkaközösség dolgozott a tagozaton:

Német munkaközösség (vezetője: Megyeri Lívia)
Angol munkaközösség (vezetője: Saliga Nóra)

A munkaközösségek éves terv szerint végezték munkájukat. A szakmai feladatok ellátásában való részvételüket a
tervszerűség, önállóság jellemezte.

Eredményeik közül a legfigyelemreméltóbbak:

 Több évfolyamra kiterjesztett projektmunkák: Kalando-zoo, Gondolkozz és kísérletezz! témakörökben
 Felkészülés a referencia intézményi szerepre (továbbképzések)
 Aktív részvétel az olvasástanítás módszertani megújításában (Mesefolyam, zenezörejek az olvasástanításban)
 Ovisuli, Meserét
 A beíratás előkészítésével összefüggő feladatok, beíratás
 Mentori feladatok: részvétel tanítójelöltek képzésében (tanítási gyakorlatok vezetése)
 Ünnepek, jeles alkalmak változatos programjai (farsang, Mikulás, karácsony, anyák napja)
 A testmozgás palettájának bővítése tanórai keretben (kézilabda)
 Iskolatörténeti projektnap
 Megyei, országos versenyekre való felkészítés, eredményes részvétel
 Alapfokú nyelvvizsga angol nyelvből
 A Bokréta tánccsoport 20 éves jubileumi műsora



Célok az elkövetkező évben:

A Nevelési Törvény fokozatos bevezetésével járó feladatok megoldásában való aktív közreműködés.

Fontos, hogy a munkaközösségek az elkövetkező tanévben programjaikkal, s egyéb eszközeikkel tovább segítsék
az innovációt, ápolják az értékes iskolai hagyományokat.

Korszerűsítési törekvéseink közül a legfontosabbak:

 A drámapedagógiai képzésen való részvétel, a technikák alkalmazása a tanórákon
 Projekttervek kidolgozása a munkaközösségek által meghatározott témákban, új módszerek alkalmazása

(kísérlet, kirándulás-vizsgálódások)

Tanulói létszámadatok

Az idén a tagozat 15 osztályában 302 kisdiák tanult. Az utóbbi két évben csökkenő tendencia regisztrálható. A
folyamat elkerülhetetlen, hiszen az iskolaépület a jelenleginél több tanulócsoport működéséhez nem rendelkezik
a szükséges feltételekkel.(Az elkövetkező 3 évben csak 3 tanulócsoportot tudunk fogadni)

Az osztályok megoszlása a tanulólétszám alapján

létszám 15-nél kevesebb
tanuló

15-20 fő 21-25 fő 25-nél több
tanuló

osztályok száma 3 4 5 3

Megjegyzés:- Az alacsony létszámú osztályokba több olyan tanuló jár, aki szakvéleménye alapján 2 főnek
számít.



2. Tárgyi feltételek:

A fejlesztés eredményei:

 A 114-es és az 5-ös terem berendezése új iskolabútorokkal
 A 210-es teremben interaktív tábla felszerelése
 Interaktív tananyag a matematika tanításához (1-4. évfolyam számára)

Javaslatok a következő tanév taneszköz beszerzésére:

 Tanulói eszközök a környezetismeret tanításához, térképek
 További digitális tananyagok vásárlása
 Ha van rá lehetőség, újabb interaktív tábla beszerzése

3. Kiemelt célok, feladatok

3.1. Képzések, továbbképzések

A referencia intézményi szerepre felkészítő képzésen 7 tanító vett részt. A képzés 4 intézményi szerepkörre
lebontva adott áttekintést a célokról, feladatokról:

Felkészítés a referenciai-intézményi szolgáltatás
szervezeti feltételrendszerének kialakítására

Bartos Zoltánné, Krómer Józsefné

A referencia-intézmény mintaértékű eljárásait
támogató képzés

Kottmayerné, Villásiné, Komendáné

Intézményközi, horizontális tanulás megszervezését
segítő felkészítés

Kánnár Gabriella

A leendő referencia-intézmény kínálatának szakszerű
és eredményes megjelenését segítő felkészítés

Kuizsné V. E.

Az olvasástanítás módszertanának megújítását jelentette A mesefolyam és zenezörejek integrálása a
betűtanításba című tréning, amely a Meixner-féle módszertan logikáját megőrizve,értékeit megtartva, a ritmus
és a mese élményanyagát felhasználva vezette be a gyerekeket a betűk világába.
A kollegák újra való fogékonyságát jelzi, hogy valamennyi első osztályban tanító „úttörőként” alkalmazta a
módszert, s a kistérségi konferencián részt vállalt annak bemutatásában (videofelvételek órarészekről, érzelmek,
gondolatok a módszerről)



Mentortanári, szakirányú képzésen vesz részt Ginál Beáta és Hegedüsné G. É.

Ebben az évben az alábbi pedagógusjelöltek végezték iskolánkban hospitálásaikat, gyakorló tanításaikat:

Gyakorló pedagógusjelölt neve Gyakorlatvezető

Hadházyné C. E Ginál B
Balogh Ágnes Kuizsné V. E., Kottmayerné

Törökbálint Város Önkormányzata és a Kaposvári Egyetem együttműködési megállapodása alapján ez évtől
iskolánk az egyetem gyakorló iskolája lett. Ginál Beáta és Hegedüsné G. É. kapott megbízást tanítójelöltek
felkészítésére, iskolai gyakorlatának vezetésére.

Az együttműködés eddigi alkalmai:

 Munkamegbeszélések: szervezési feladatok
 Segítő kamera az iskolában címmel Kovács Zsuzsa adjunktus előadása a video tréning alkalmazásának

lehetőségeiről, módszereiről
 Tanítójelölt hospitálását előkészítő egyeztetés, a hallgató részvétele az Ovisuli foglakozásán

3.2. Beiskolázás

Az iskola és az óvodák közötti együttműködés

Az óvodák kezdeményezésére idén 3. alkalommal vehettünk részt az Óvodapedagógiai napok
programsorozatán. A 2 napos, bemutató foglalkozásokat, előadásokat, konzultációkat felölelő kínálat
lehetőséget adott, hogy betekinthessünk a Nyitnikék és aWalla Óvoda mindennapjaiba.

Ovisuli

A tanköteles korú, nagycsoportos óvodásokat az idén is meghívtuk iskola előkészítő foglalkozásainkra. A 4
alkalomból álló programon 82 gyerek vett részt.
A kezdeményezés lehetővé tette, hogy a gyerekek személyes élményeket 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

Az első osztályosok iskolakezdésével összefüggő programok, feladatok

 Az óvodavezetők, 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
 Ovisuli (készségfejlesztő foglalkozások 4 alkalommal)
 Nyílt nap szervezése az érdeklődők számára (Óralátogatások, az iskola értékeinek bemutatása,

tájékoztatás a beíratás rendjéről)
 Beíratás az önkormányzat által kijelölt 2 napon
 Az osztálynévsorok összeállítása, az elutasított tanulók szüleinek értesítése
 Szülői értekezlet: szervezési feladatok
 Iskolahívogató foglalkozás, előadás az óvoda és az iskola közötti átmenetről
 Az első osztályba felvett tanulók fogadásának élőkészítése: ajándékkészítés

A beíratás adatai

Felvételt nyert tanulók száma: 81 fő
Elutasított: 1 fő (más településről jelentkezett)





A tapasztalatokról, azokból fakadó szükséges korrekciókról:

 A választott irányultságok közötti egyensúly felborult, a német és az informatika-angol irányultság
dominanciája érvényesült (befolyásolja a tantárgyfelosztást, az angol, informatika tantárgyak óraszámai
növekednek).

 Nem indul általános tantervű osztály (a gyengébb képességű tanulók is alacsonyabb óraszámban tanulják
a magyart, matematikát).

 Az irányultságok struktúrája fellazult (felvetődik a fejlesztő osztály, iskolaotthonos szervezeti forma
létjogosultsága, időszerű új, a szükségletekhez igazodó kínálat megjelenítése).

 Újra kell gondolni, hogy milyen módon szervezzük meg a részképességgel küzdő, figyelem esetleg
magatartászavaros gyerekek felzárkóztatását a nagy létszámú osztályokban.

A 2012-2013-ban induló első osztályaink

Osztály irányultság létszám
1. a nemzetiségi német 30 fő

1 .b informatika-angol 25 fő
1. c informatika-angol 25 fő

1 tanuló a sajátos nevelésű gyerekeket oktató osztályba nyert felvételt.

A létszám tartalmazza a szülői kérésre ismétlő tanulót is.



3.3.Több évfolyamra kiterjedő éves projektek a tagozaton

Kalando-zoo projekt

Résztvevői az 1-2 évfolyam diákjai, célja az állatvilágról gyűjtött élményanyag gyarapítása, az állatokhoz fűződő
pozitív érzelmi kötődés elmélyítése.

Az elvégzett főbb tevékenységek, szemelvények a kínálatból:
 A fővárosi állatkert állatai közül néhány örökbefogadása
 Sorverseny állatmozgások utánzásával
 Előadások állatbemutatókkal, meghívottak: tengerbiológus, a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány

munkatársa, a budakeszi Vadaspark megbízottja.
 4 fordulós levelezős verseny (érdekes tudnivalók, feladványok állatokról)
 Kézműves foglalkozás: ujjbábok, állatfigurák készítése
 Környezetismereti verseny állatokról
 Farsang állatjelmezekben, kontinensek állatmaszkjainak versenye
 Madáretető készítés
 Képregény állatokról
 Kirándulás az állatkertben, az örökbefogadott állat felkeresése

Gondolkozz és kísérletezz!-projekt

A projektet a 3-4. évfolyamon hirdettük meg. Célunk volt a gyerekek kísérletező kedvének, természetes
kíváncsiságának felkeltése, problémamegoldó készségük fejlesztése.

A résztvevők a következő témákban végeztek kísérleteket:

 Mozgás, erő és energia a természetben
 Kísérletek a fénnyel
 Halmazállapotok-halmazállapotváltozások
 Kísérlet a hangokkal
 A Naprendszer és a bolygók
 Időjárás, éghajlat-hőtágulat, hőérzet

3.4. Mérések, értékelés

Országos kompetenciamérés

A mérésben a 4. osztályos gyerekek vettek részt. A tanulói munkákat számítógépes program segítségével
helyben javítjuk. Igény esetén szeptemberben az eredményekről a szülőket is tájékoztatjuk.



Évfolyammérések

Cél: az alapkészségek területén elért eredmények feltérképezése

 számolási rutin
 logikai feladatok
 íráshasználat (másolás, diktálás utáni írás)
 szövegértés különböző típusú szövegeken (szépirodalmi, ismeretterjesztő, felhasználói)

Az eredmények összesítő táblázatait a munkaközösségi beszámolók tartalmazzák.

Diagnosztikus vizsgálat az első osztályokban

A bemeneti mérés többirányú információt adott a gyerekek képességeiről, iskola felkészültségéről.

A méréseredményeket a következő területeken használtuk:

 tanórai felkészülés, differenciálás
 fejlesztés, tehetséggondozás

Mérőanyagok: Ványi Ágnes által összeállított vizsgálati protokoll (1. a, b, c, e)
Difer-mérés (1. d)

A mérések eredményeit táblázatban rögzítettük, kiemelve az egyes területeken jól teljesítő illetve lemaradó
tanulóinkat.



Tehetséggondozás: A szakköri tevékenység keretében végeztük.

Felzárkóztatás: A tanórákat követő korrepetálásokon történt.

Szakkörök:

A szakköri tevékenységben való részvétel igényét a következő számadatokkal jellemezhetjük:
341-en választottak a felkínált szabadidős elfoglaltságok közül.

A tagozaton 30 szakkör indult, megoszlásuk:

anyanyelvi, matematikai készségeket fejleszt 10
informatikai ismereteket nyújt 2
művészeti 12
sport 1
természetbúvár 1
kézműves 2
egyéb 2

Sokszínű kínálatból választhattak tanulóink. A szakkörök megoszlása a tavalyihoz képest jelentősen nem
változott, az idén is érvényesült a művészeti és anyanyelvi, matematikai szakkörök dominanciája.

Ez évben ünnepelte a Bokréta tánccsoport megalakulásának 20. évfordulóját. A műsorban felléptek volt és
jelenlegi bokrétások, 140-en szerepeltek a színpadon. Táncukkal lenyűgözték a közönséget. A két órás
műsor üzent értékmegőrzésről, példát adott a szabadidő értelmes eltöltésére. Arról, hogyan lehet
szórakoztatni, úgy, hogy közben mi is jól érezzük magunkat.

A sportköröket kiegészítő, a testmozgást célzó alkalmak:

 A futballbajnokság őszi és tavaszi fordulói
A testedzésen kívül közösségépítő erejükről is meghatározó
 Sorversenyek az évfolyamok számára
 Kerekdomb-futás
 A 3. évfolyamosok rendhagyó kézilabda csapatjátékra felkészítő órái
 Körzeti kézilabda bajnokságon való részvétel



Németh Helga kézilabda utánpótlás program

A 3. évfolyam diákjai részt vettek a Budaörsi Kézilabda Egyesület Németh Helga utánpótlás programjában.

A program keretében a gyerekek heti egy testnevelés órán ismerkedtek a labdajáték alapjaival. A rendhagyó
testnevelés órákat kézilabda szakedző vezette. Munkájának legnagyobb elismerése, a sportág iránti kíváncsiság, a
rendszeres, aktív mozgással kapcsolatos igény felkeltése.

Zárásként csapataink neveztek a Budaörsön megrendezett kézilabda bajnokságra, melyen a környező települések
(Budakeszi, Budaörs, Tárnok, Törökbálint) fiú és lány csapatai versenyeztek. Alsó tagozatos tanulóink első
alkalommal vetélkedtek sportversenyen más iskolák csapataival.

Eredményeink: lányok csapata    2. helyezés (15 csapat közül)
fiú csapatok        7., 9. helyezés

Tanítóink értékesnek, eredményesnek ítélték meg az együttműködést, mert az alkalmak játékos formában számos
kompetenciát fejlesztettek. Terveink szerint harmadikosaink a 2012/2013. tanévben is részt vesznek a programban.



Versenyek, versenyeredmények:

Levelezős versenyek

Ezeket választottuk: Bendegúz
Manó Tanoda

Résztvevők száma: 27 fő (van olyan tanuló, aki több versenyen is részt vett)

A Bendegúz verseny eredményei: arany fokozat-9fő
ezüst fokozat -2 fő

Bendegúz Anyanyelvi verseny

Az iskolai fordulón részt vett tanulók száma: 52 fő

A megyei fordulóra bejutott:8 fő

Megyei forduló

1. évfolyam

Vellner Júlia         2. helyezés
Rihó Botond         3. helyezés
Fekete Marcell     4. helyezés

2. évfolyam

Éles Dániel            2.helyezés            országos 22. hely
Péterfia Blanka      5. helyezés

3. évfolyam

Velich Nóra           4.helyezés



Szépkiejtési verseny – Pilisvörösvár

Angyal Szonja 4. c 1. helyezés

Zrínyi Ilona matematika verseny

Résztvevők száma: 17 fő

3. évfolyam: 14 fő
4. évfolyam: 7 fő

A megyei fordulóra bejutott:

Velich Nóra   1. helyezés        országos 5. hely

Kapcsolattartás más munkaközösségekkel:
magyar munkaközösség: részvétel a versenyek zsűrijében
napközis munkaközösség: tanórán kívüli programok közös szervezése (akadályverseny, Meserét), segítség
a tanítók szakszerű helyettesítésében, ajándékkészítés az óvodásoknak
osztályfőnöki munkaközösség: a tanári ügyelettel kapcsolatos egyeztetés

SWOT-elemzés

1. Erősségeink : hagyományápolás
versenyek
innováció a módszertan területén

2. Gyengeségeink : ügyeleti rendszer működtetése



a kultúrált viselkedésre vonatkozó normák következetes betartatása

3. Lehetőségeink: a könyvtár, számítógép eszköz jellegű használata az ismeretszerzés során
változatos csoportszervezési eljárások alkalmazása a tanórákon

4. Veszélyek: adminisztrációs terhek folyamatos növekedése
agresszió a gyermekek körében

Egyebek:

Mellékletek megnevezése:

Törökbálint, 2012. június 22.

……………………………………………
Tagozatvezető aláírása



  

      

        Beszámoló                                                                                     tanév: 2011/2012

Tagozat   megnevezése           Felső   tagozat (5-8. osztály)
Tagozat vezető neve                    Balogh  Zsuzsa

 
Személyi és tárgyi feltételek

1. Személyi feltételek:
A tagozaton tanító pedagógusok  létszáma 27  fő.

Új  kollégák: Fábry Timea és Feczkó Andrásné

Feladatellátási megoszlásban :
                - egy-kettő, illetve  három szakos  általános  iskolai és  középiskolai tanárok: 25  fő
                - tanító : 1 fő
                - könyvtáros :1 fő

A  felső tagozat munkaközösségei a következők:

1. Humán  (mkv: Gyuricza Anita)
2. Matematika  (mkv:  Palkó  Balázs)
3. Természettudományos (mkv:Izsák  Dávid)
4. Osztályfőnöki (mkv: Kárpátiné Hesz Teréz)
5.  Tanulószobai (mkv:Szűcs Sándor)

      Az iskola  éves munkatervének megalkotása után a munkaközösségek elkészítik saját terve-
      zetüket . Mindkét feladat meghatározásnál figyelembe kell venni a kiemelt célokat. 
      Ebben a tanévben is szorosan együtt működte a munkaközösségek ,hiszen a kiemelt feladatok      
      ezt többször is megkívánták.
      A munkaközösség vezetők  félévkor beszámoltak munkájukról, majd év végén összegezték 
      a csoport munkáját , kiemelték az erősségeket és megállapították az esetleges gyengeségeket
      és veszélyeket.
   
      A  tanév során  különböző tanfolyamokon, előadásokon  és  ismeretterjesztő  előadásokon  vettek 
      részt  a  felsős  tanárok.

Ezeken  az  előadásokon  új  módszerekkel, kreativitásra  ösztönző feladatokkal ismerkedhettek 
meg.
        
       
        -Szűcs Sándor :Eszterházy Károly Főiskola Matematika részismeret képzés

  -Balogh Zsuzsa : BME közoktatásvezető 
              -Fábry Timea : Pázmány  BTK  német bölcsész
               -Tóth Zsolt :Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi kar (rekreáció szak)

   -Kárpátiné H. Teréz: Béres RT egészséges életmód  10 óra



  
      - Támop 3.1.7. „Együtt egymásért” Hálózati tanulás a Zimándyban
        Ennek a pályázatnak a keretében 11 fő vett részt továbbképzésen 15 illetve 30 órában.

 
 

      

A  kidolgozott   pedagógus-értékelés  alapján  az  idei   tanévben   10   felsős  tanár  munkáját 
értékeltük  komplex  módon. (Fábry Tímea ,Feczkó Andrásné ,  Gyuricza Anita, Izsák Dávid,
Kaszap Diana , Kárpátiné Hesz Teréz, Krammné Hampel Mária, Lengyelné Tóth Ágnes, Papp 
Ildikó,Palkó Balázs  )
Az értékelés a kollégák munkájának több oldalú feltérképezésével történt ( óralátogatások, az 
adminisztratív munka  ellenőrzése, önértékelés ). A  folyamatot egy összegző dokumentum zárja 
le , amely a pedagógusok komplex értékelését jelenti.

A tagozaton tanuló diákok létszáma  295  fő, az osztályok száma  14 .

Ebben a tanévben a felső tagozatra érkezett az első olyan évfolyam , amelyen 5 osztály talál-
ható. Az legmagasabb létszámok a hetedik és a nyolcadik évfolyamon találhatóak.

     Oka  , hogy  a legjobb  tanulóink  egy  része  hat  osztályos  gimnáziumban  folytatja
     tanulmányait. Ebben a tanévben  10  gyermekünk folytatja  tanulmányait  ebben a  képzési for-
     mában .   Ezen  jelenség hatása  leginkább  az  országos  kompetencia  méréseknél  figyelhető
     meg  , amikor  a  nyolcadik  évfolyamos  eredmények  messze  elmaradnak  a hatodikostól.

     Az  idei  tanévben  a  magántanulóink  száma  4  főre  emelkedett.(Nagy Krisztián 6. évfolyam,
     Hajzer Krisztián 7. évfolyam, Puttnoki Kitti 8.évfolyam). Girán Milán  1 tanév alatt végezte el a 
     hetedik éd nyolcadik évfolyam követelményeit .A  gyermekek  szülői  kérésre  került  magán-    
     tanulói  státuszba.

     Ezeknél a tanulóknál magatartási és tanulási problémákat is megállapítottak a Nevelési  Ta-
     nácsadó és a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság  szakemberei.
     Több tanulónk esetében javasolták , hogy mentesítsük tanulási nehézségeik miatt  1-1 tantárgyból 
     az értékelés és minősítés alól.
     Az osztályfőnökök többször kezdeményeztek vizsgálatokat a szakembereknél ,akik a szülőket
     és az iskolát tájékoztatták a vizsgálatok eredményéről.
     
    Elvégezték   kontrollvizsgálatokat  , kiadták  a  szakvéleményeket  , amelyek  alapján  a  tagoza-
    ton  a tanulók   problémáiknak  megfelelő  segítséget  kaptak. Ebben a tanévben a szakszolgá-
    lat munkatársai  végeztés a fejlesztést.
    
   

 2.Tárgyi feltételek:
Tantermeink  az épület  felső  szintjein  helyezkednek  el.  5  szaktanteremmel  rendelkezünk:
természettudományi  előadó, művészeti  szaktanterem , fiú- , illetve  leány  technika  terem, vala-
mint  német  szaktanterem.
A  szaktantermi  rendszerű  oktatás  hatékonyabb ismeretszerzést  tesz  lehetővé,  valamint
a  szemléltető  eszközök  tárolása  is  jobban  megoldható.
A  többi  munkaközösség  a szemléltető  eszközeit  a  tantermekben találhat tároló szekrények-
ben  helyezték  el.



  
A szemléltető  eszközök  minősége  és  mennyisége  jó. A tanév  folyamán  folyamatosan
történt  a  kompetencia alapú  oktatáshoz  szükséges  eszközök beszerzése.
A  mobil  számítógép  és  projektor  segíti  a  kollegák munkáját, hiszen a modern  technika 
alkalmazásával  a  tanítási  órákon  a  szemléltetés  és  az  ismeretszerzés  változatosabb és 
magasabb szintű lehet. Lehetőség  van  interaktív tananyag feldolgozásra  , önálló munka  tanári 
irányítással  az  internet  segítségével .
 A  tankönyvkiadók által  kiadott  interaktív   segédanyagok is  segítették kollégáink  munkáját.
Belső  továbbképzés  során  tanáraink  ötleteket  és segítséget  kaptak  , hogy 1-1  tanítási  órán
milyen  típusú  interaktív feladatokat  lehet  összeállítani. 

      A  csoportbontásos   tanítási  órák (nyelvi , matematika , magyar)  többször  egy  időpontba   
      estek  és  a  csoportok  elhelyezése  komoly  gondot  jelentett.
      A  csoportbontás  fontosságát  az  is  alátámasztotta , hogy   angolból és német nyelvből  
      tanulóink  jelentős    számban  tettek nyelvvizsgát. A vizsgák eredményéről még pontos infor-
      mációnk nincsen , az eredmények folyamatosan érkeznek.
          

1.Angol  nyelvből

Az  idei évben is szervezett az angol munkaközösség nyelvvizsgára való felkészítést. . Előnye 
volt a vizsgának , hogy tanulóink helyben , megszokott környezetükben tudta számot adni 
tudásukról. A vizsga nagyon szigorú szabályok szerint zajlott .

      A  vizsgát  próbavizsga  előzte  meg ,amely  tájékoztatást  adott  , arról , hogy  mely
      területeket  kell  még  fejleszteni. Egész  évben a  gyerekek heti  rendszerességgel
      készültek .  

              A  próba nyelvvizsgára 15-en jelentkeztek. Az írásbeli vizsgán mindenki megfelelt , a
              szóbelin 2 tanuló nem tudta sikeresen teljesíteni a követelményeket. A felkészítő taná-
              rok a sikertelenséget nem a tudás hiányában látták, hanem a vizsgadrukkban.

              Az éles nyelvvizsgára  11 tanuló jelentkezett , 7elementary és 4 basic szintre.
              Az idei tanévben kétszer annyian jelentkeztek éles nyelvvizsgára, az idén megvalósult már 
              a nyelvvizsga  támogatási rendszer , amely keretében az iskola alapítványa 50 %.ban
              átvállalja a nyelvvizsga költségeit.

               Eredménynek  tekinthető  az  is , hogy  a  középiskolába  felvett  tanulóink a  haladó
               nyelvi  csoportba  kerültek.

2.Német nyelvből

A nemzetiségi németes osztályokban  is idén több nívócsoportos  nyelvvizsga előkészítő
is  indult. Ezeken államilag elismert nyelvvizsgára való felkészülés történt heti 1 órában.

A 8. évfolyamon a B2es szint elérése a cél. Tanulóink Balotai Márió . Takács Eliána  és
Palla Károly a napokban tesz középfokú nyelvvizsgát.
Korábban próba nyelvvizsgán vettek részt , ahol 80 % felett teljesítettek az írásbelin és a 
szóbelin.



  
A 7. évfolyamon a szeptemberi szintfelmérés alapján  3 csoport alakult ki , akik a követ-
kező tanév végén várhatóan nyelvvizsgát tesznek. B1+B2 , B1- , A2+   szintekre való felké-
szítés  folyt az idén.

A 8. év végi német vizsga már azon keretek között folyt , úgy pontozták a feleleteket,
ahogyan ez egy éles nyelvvizsgán történik . Így a nyelvtanárok és a diákok is felmérhették 
aktuális tudásukat

 

            

Kiemelt célok és feladatok:

  A  2011/2012-es  tanév     3  kiemelten  fontos  célja  a  következő  volt:

1. Támop 3.1.7. „Együtt egymásért” Hálózati tanulás a Zimándyban
Referencia intézményi funkció betöltése az alábbi területeken:
 a: Info-kommunikációs technológiák alkalmazása
 b:Öko iskola környezetpedagógiai-program alapján  dolgozó iskola

Ennek  a folyamatnak az állomásai a következők voltak:

A: 2009-2010-es tanévben feltöltésre került az Educatio. hu szolgáltatói kosárba 3 jó gyakorlat
     (Kárpátiné Hesz Teréz – öko projektnap , Szkiba Ivánné –matematika, Izsák Dávid- fizika)

B: Ezt követően iskolánk egy előminősítési eljáráson vett részt, amelyen megvizsgálták az intéz-
     mény dokumentumait (Alapító okirat , Pedagógiai Program , SZMSZ ) 

         C: 2011-ben előminősített referencia intézmény lett iskolánk .

         D: Az előminősítés előfeltétele volt a Támop 3.1.7. pályázaton való indulásnak. Ennek kere-
              tében 5 980 000 Ft-t nyert iskolánk.
              Ezen összeg keretében a felsős kollégák a következő továbbképzéseken vettek részt.

1. Felkészítés a mentorálás mesterségére   ( 5 fő )
2. PR tevékenység és célirányos  kommunikáció (2 fő )
3. Referencia intézmény működéséhez szükséges szervezeti , oktatásszervezési , szolgál-

tatás szervezési feltételrendszer kialakítása (2 fő )
4. Hálózati együttműködések és kapcsolatok ( 2 fő )

              Augusztusban kerül sor még egy továbbképzésre  , amely címe : Dramatikus  technikák
              alkalmazása a tanítás folyamatában.



  
          E: Ősszel kerül kidolgozásra a Referencia intézmény eljárás rendjének kidolgozására.

          F: Az Intézményi Fejlesztési Tervnek kell  megvalósulnia , hogy Referencia Intézmény 
               legyünk.   

2. „A múlt a jelen jövője” Iskolatörténeti projektnap
Hagyományok ápolása, tisztelete, iskolához való kötődés

Erre az eseményre több féle módon készültünk. Előzetesen plakátokat készítettek e gye-
rekek  az egykori és mai iskola témakörben, amelyeket kiállítottunk az iskola folyosóján.

         Majd egy projektnap keretében 14 állomáson ismerkedtek a gyerekek az iskolánk tör-
         ténetével, valamint  a 20. századi oktatás történetével , módszereivel, eszközeivel.
     
         Az osztályokból  1 tanulónak Kóty Antalné  tartott nagyon érdekes iskolatörténeti ismer-
         tetőt , majd a gyerekek  elmesélték ezt osztálytársaiknak. 
         A projektnap délutánján a „Nyitott iskola” program keretében több kolléga is tartott 
         sétával egybekötött ismertetőt iskolánkról. 

         A projektnap keretében próbáltuk ötvözni a múltat , a jelent és a jövőt , ennek szellemében
         hoztunk létre különböző állomásokat.

1. Hol- Mi ? képrészleteket felismerni, ezek hol találhatók az iskola területén
2. Gyöngybetűk írása
3. Régi iskolai kifejezések
4. Régi játékok
5. kakukktojás
6. Z Book
7. Rappelj a suliról

 

3. Tehetséggondozás

A tagozaton kiemelt feladatnak tekintjük a tehetséggondozást. Ez több féle formában is 
történik:
  a: csoportbontás a nyolcadik évfolyamon magyarból és matematikából
  
  b: tehetséggondozó foglakozások az iskola keretein belül
       Főleg a különböző tanulmányi versenyekre történt felkészülés ezekben az órákban.
       A  könyvtárban heti rendszerességgel olvasókör volt a könyvtárban , ahol népmesék ,  
       legendák  , ifjúsági regények kerülnek feldolgozásra. A szakkörön továbbfejlesztésre  
       került a tanulók olvasási készsége , szövegalkotási , nyelvi kifejezésmódja.

   c: tehetséggondozó versenyeken , programokon való részvétel 
       Az idén 5. és 7. –es tanulók vettek részt a Jonatán Országos Könyvmolyképző levelezős 
       versenyen. Az év folyamán 5 alkalommal kortárs ifjúsági regényekből kaptak a gyerekek 
       szemelvényeket és ehhez kapcsolódó játékos feladatokat. Mindhárom tanulót  „ Könyv-
       molyok Kiváló Mestere” címmel jutalmazta.
       A verseny célja az olvasás megszerettetése és az olvasóvá nevelés. 

     



  

Mérések, értékelések:

1.Helyi   mérések

   A vizsgarendszer a tavalyihoz képest csak annyit változott, hogy egy olyan természettudományos
   tárgy –kémia – került sorra, amelyből még nem volt vizsga. A vizsgára való felkészülést nehezíti
   a természettudományos tárgyaknál , hogy a heti óraszám 1,5 , ami azt jelenti, hogy egyik félévben
   1 , a második félévben 2 óra van.
   Mivel iskolánkban nemzetiségi német oktatása folyik , hogy a bemeneti és kimeneti  eredményeket
   összetudjuk hasonlítani.

       
            ÉVFOLYAM

           
              FÉLÉVKOR

           
            ÉV  VÉGÉN

             6 . évfolyam
                 NÉMET
       (nemzetiségi  németet  
        tanulóknak  szóbeli ) 

         MATEMATIKA

                 (írásbeli)

             7 . évfolyam
         TÖRTÉNELEM

                 (szóbeli)

               KÉMIA
         
                 (szóbeli)

              8. évfolyam

       MAGYAR  NYELV 
                 (írásbeli)
     MAGYAR IRODALOM
                 (szóbeli)

                 NÉMET
      (nemzetiségi németet
       tanulóknak szóbeli)
                  ANGOL
                  (szóbeli)

A 10 éve kialakított vizsgarendszer tájékoztatást  ad   a pedagógusoknak, a  szülőknek és nem  utolsó
sorban  a  tanulóknak  a  tudásukról  és  hiányosságukról.
A munkaközösségek az év elején elfogadott programjukban meghatározzák a tételek számát  és
a vizsga időpontját , figyelembe véve az előző évi tapasztalatokat.  

A  mérések  eredményeiről  kimutatás  készül, amiket  a  munkaközösségi  beszámolók  tartal-
mazzák.

ÉVFOLYAM TANTÁRGY ÁTLAG

6. évfolyam Német  (nemzetiségi  tanulóknak)
Matematika

4,6
3,4



  

7. évfolyam Történelem
Kémia

4,5
      4,1

8. évfolyam

Magyar  nyelvtan 
Magyar  irodalom
Német  (nemzetiségi  tanulóknak)
 Angol                                              

3,9
     3,6

4,4
4,4

A vizsgák célja továbbra is az , hogy egy adott témáról szóban a tanulók be tudjanak számolni.

Tapasztalatok:
A vizsgára való felkészülés a tételek kidolgozásával kezdődött, amely vagy egyénileg , vagy közös
munkával történt. Folyamatosan ellenőrizték a kollégák a felkészülést.
A tételek kidolgozásánál  lényeges szempont volt a lényeg kiemelés 1-1 témakörben, ezzel próbá-
lunk  segíteni mindennapi tanulásban is.

A diákok többsége lelkiismeretesen készült a vizsgákra, voltak diákok azonban , akik  nem vették
komolyan a tételek kidolgozását és a tanulást. Ez a jelenség főleg a hetedik és nyolcadik évfolya-
mon  volt megfigyelhető. Voltak olyanok , akik csak többszöri próbálkozásra tudtak elégséges 
érdemjegyet szerezni.
 
A  vizsgára  való  felkészülés  komoly  erőpróbát  jelentett  mindenki számára. A  résztvevők 
megtapasztalták  a  vizsgákkal  járó  izgalmakat. A  felkészülés  alkalmat  adott  arra, hogy a 
gyengébb  tanulókkal  többet  foglalkozzunk, jobban  megismerjük  őket. Egyértelműen  bebizonyo-
sodott  az  is, hogy  egy  kis  odafigyeléssel, gyakorlással  ezek  a tanulók  is  lényegesen  jobb  tel-
jesítményt  tudnak    nyújtani  az eddigieknél.

Az  év végi  vizsgák  időpontjainak  megválasztásánál  figyelembe vettük  a  tavalyi  tapasztalatokat ,
így  a vizsgákat  nem májusban  bonyolítottuk  le,mert egybeesett  volna az  országos kompetencia-
méréssel  a  hatodik és  a nyolcadik  évfolyamon , hanem  áprilisban.

A vizsgák segítséget jelentenek a felvételiző  diákoknak is , mivel több középiskolában szóbeli meg-
hallgatás is van . A vizsgaeredmények azt mutatják , hogy a diákok természetesnek tekintik , hogy 
minden évben számot adnak tudásukról .

3.Országos  mérés

    A  2010/2011-es  tanévben  is  sor került  az országos kompetenciamérésre  , amelynek  keretében 
megvizsgálták  az  anyanyelvi  és  matematikai  alapkészségek  fejlődését  a  hatodik  és  nyolcadik 
évfolyamon. Ebben az  évben  minőségbiztosítási  ellenőr  nem vett részt a  munkában .
   A  mérés  során  lényeges  volt  az  SNI-s  tanulók  bejegyzése  , mivel  az  ő  munkájuk  másfajta
 elbírálás  alá  esik.



  
1. Matematika

                        
  

    A  6.  évfolyamon  jellemző hogy  a tanulók  igen  jelentős  része  a 3 . és 6. szint között  talál-
    ható  , sajnos 2 fő szint alatt írta meg a mérést , a 7. szinten 2 fő teljesített , 1 fő szinte maximá-
    li spontszámmal.  A 8. évfolyamon az eredmények nem mutattak ilyen nagy  szóródást  , de  
    jellemzően továbbra is a 3-6. szint között voltak a teljesítmények , viszont az 1 szinten is csak 1
    fő volt, míg volt egy teljesen hibátlan munka.
 
                                   
           2. Szövegértés

                  
           6.  évfolyam           8. évfolyam

   Országos  átlag                1465                1577
    Iskolánk  átlaga                1552                1588
    Városi    átlag                1447                1554

  
Az eredmények alapján megállapítható , hogy a 6. évfolyam tekintetében iskolánk  az intézmények 
közötti rangsorban  az   országos  összehasonlításban a felső  harmadban  szerepeltünk ezzel az 
eredménnyel.

Iskolánk  számára  a  kompetenciamérésnél  nyolcadik  évfolyamon  problémát  jelent  az ,  hogy
a  hatodik osztályból  a legjobb  tanulóink  hatosztályos gimnáziumban  folytatják tanulmányainkat.
Ez  egyik  oldalról  büszkeséggel  tölt  el  minket , hogy  munkánk  eredményeként  gyermekeink
ilyen  jól  helyt  állnak  , viszont  amint  ez  a mérés  is  mutatja  a  gyengébb  képességű  tanulóink-
nak  ennek  a  mérésnek  a  megírása  komoly  gondot jelentett.

Versenyek, versenyeredmények:

A  felső  tagozatos  tanulók több  országos, Pest  megyei, illetve  helyi  szervezésű  versenyen  vettek 
részt, amelyeken  nagyon  szép  sikereket értek  el  .Sokan  indultak levelezős  versenyeken is.

Sajnos  az  idei  tanévben  a megyei  tanulmányi  versenyek  időpontja  nem került kiírásra a 
szokásos időpontban  ,sőt a versenyek felét egyáltalán nem is írták ki. Ez a bizonytalanság sajnos a 
tanév végéig tartott,

           6. évfolyam             8. évfolyam
     Országos    átlag                   1486                   1601  
      Iskolánk  átlaga                   1629                   1663
      Városi    átlag                   1469                   1577 



  
Eredményeket és az elért helyezéseket a munkaközösségi beszámolók tartalmazzák.

A  tanulmányi  versenyeken  kívül  a  sportban  is  jeleskedtek  tanulóink, akik  különböző  sportági 
versenyen  szerepeltek  eredményesen. Az  év  folyamán  többször   sor került a Bálint  Márton 
Iskolával  játszott  barátságos  mérkőzésekre. 

Októberben részt vettünk a Kerek-domb  futáson és  megnyertük  a kupát.

Tanórán kívüli foglalkozások
1. Tehetséggondozás:

 A  tehetséggondozó  foglalkozások  száma  : 12

Ennek  egyik  területe  a  nívócsoportos  oktatás   nyolcadik  évfolyamokon, amely
elősegíti  azt, hogy  a tanulók  egy  része  minél  sikeresebb  felvételi  vizsgát  tegyen  és  így
nagyobb  esélyük  legyen  egy  jobb  középiskolába  bejutni.
Ez  a  forma  elősegíti  azt is  , hogy  a tehetséges  tanulók  a  különböző  tanulmányi  versenyeken 
sikeresen  szerepeljenek.
Szintén  a sikeres  felvételit  segítették     elő  az  első  félévben  szervezett  felvételi  előkészítő 
tanfolyamok  matematikából  és  magyarból.
A  tanulók egyre  jártasabbak  lettek , egyre  több  rutinnal küzdötték le  a  törzsanyagon
túlmutató  gondolkodást  igénylő   feladatokat.

Minden munkaközösség kiemelt  feladatának tekintette a tehetséggondozást. A tanítási órá-
kon már ötödik osztályban megmutatkozik az a felsős tanárok számára is , hogy ki miben te-
hetséges . A felmérés alapján alakítjuk ki a szervezeti kereteket , a különböző csoportokat.

     A levelező  versenyeken  résztvevő  tanulók  számára  a  szaktanárok  segítséget  nyújtottak  a    
      feladatlapok  kitöltéséhez. A  néha  túl  nehéz  feladatok megoldása  a  diákok  számára  
     komoly  feladatot  jelentett. 

A  tehetséggondozás    alkalmas  a hagyományos  ismeretanyagok  újszerű  hasznosítására
és  a  frontális  oktatás  ellensúlyozására.
A  tanulók  nagyon  szerették  ezeket a  foglalkozásokat  , mivel  lehetőségük  volt  megismer-
kedni  más   jellegű  feladatokkal.

A  legnagyobb  problémát  itt  is  az  időhiány  jelenti  , mivel  a tehetséggondozás  időpontja
többször  ütközik  más  délutáni  iskolai  programokkal. A  tanítási  órák  keretében  azonban 
nincs  idő    a versenyekre való  felkészítésre.



  
2. Felzárkóztatás:

      Ebben a tanévben  a Pedagógiai Szakszolgálat  megalakulásával a fejlesztések  szervezése 
      megváltozott. Magyarból Lengyelné Tóth Ágnes végezte a fejlesztéseket , míg matematikából
      Csomborné Sándor Anikó és Válayné Gödör Ágnes.

A  felső  tagozaton  a  fejlesztés  nem csak  a szakértői  vizsgálattal  rendelkező  tanulóknál
történt  meg. A szaktanárok   magyarból, matematikából,kémiából, angol  és német  nyelvből 
heti  rendszerességgel  tartottak  korrepetálásokat. A  résztvevők  száma  nem  volt  állandó , de 
a rendszeresen  korrepetáláson  részt vett  tanulók  minden  segítséget  megkaptak  ahhoz, hogy 
tanulmányi  előmenetelük  javuljon.

A felzárkóztatást segíti a nívócsoportos bontás a  8. évfolyamon, a lassabban haladók 
számára biztosítja, hogy tempójuknak megfelelő ütemben és több segítséggel eredményesebben 
tanuljanak. 

A  felzárkóztatásra lehetőséget  jelentett a  gyermekek  számára  a tanulószobai  foglalkozá-
sok  is .  Az idejáró  tanulók  jelentős  része  tanulási  nehézségekkel  küzd , így a  különböző
szakos  kollégák  sokrétű  segítséget  tudtak  nyújtani  a  házi  feladatok  elkészítésében.

3. Szakkörök:

      A  2011/2012-es  tanévben  a felső  tagozaton  8 szakkör  indult. Továbbra  is a  legnagyobb       
      tömegeket a  sporttal  kapcsolatos  délutáni  foglalkozások  mozgatták  meg.
      A  testnevelők  több  házibajnokságot  tartottak , legtöbbször  az  osztályfőnökök  is  aktív 
      résztvevői  voltak  ezeknek .
     
     A  szakkörök  célja  az, hogy  minél  tartalmasabb  délutáni  elfoglaltságot  nyújtsanak  a  
    diákoknak , amelyek  segítségével  vagy  kikapcsolódnak,  vagy  a tanórán  szerzett    
    ismereteiket  mélyítik el.
     A  szakkörök  lehetőségeket  nyújtanak  arra is, hogy  a   tanulók  minél  több  ismerethez  
     juthassanak  az  őket  körülvevő  világról.
    
      A  szakkörökkel  kapcsolatos  észrevételek:
       Érdemes  lenne  elgondolkodni továbbra is azon , hogy  egy  szakkört  nem  egy  tantárgy   
      köré    szerveznénk, hanem  egy  témakör  köré, amely  több  oldalról  megközelíthető  lenne, 
      így  több   különböző   szakos  tanár  bekapcsolódhatna  például  projekt  munkában.
      A  projekt  munka  nem  ismeretlen  tanulóink  számára  , hiszen  az  utóbbi  években a  
      tagozaton  mindig  van   egy  olyan  nap  , amikor  1  konkrét  témakört  dolgozunk  fel, azt  
      próbáljuk minden  oldalról  körbejárni. 
  
     
     



  

Kapcsolattartás más  tagozatokkal  , szervezetekkel

A/  Belső  kapcsolataink
     
     Az iskola nagy kiterjedése miatt  nehéz a kapcsolattartás   .
      Továbbra  is  cél , hogy  az  intézmény  egy  egész  egységként  működjön. Célunk  azonos ,
     a  feladatok  meghatározásakor  pedig arra  törekszünk , hogy olyan légkört  alakítsunk  ki , 
     ahová  tanár  és  diák  egyaránt  szívesen jár.
 
     Az  együttműködés  színtere  leginkább  akkor  mutatkozik  meg, amikor  a  negyedik  
     évfolyam    elvégzése  után  a  tanulók  belépnek  a felső  tagozat  rendszerében.
    Lényeges   szempont , hogy  a leendő  ötödikes  osztályfőnökök  tájékozódnak  majdani  
    osztályukról , annak  erősségeiről  és gyengeségeiről.
    A  tanítók  és  az  új  osztályfőnökök  között  is  jellemző  a  folyamatos  kommunikáció, amely
    mindenképpen a  tagozatok  közötti átjárást  könnyíti  meg  a gyermekeknek.
   
    Régi  szép hagyomány  iskolánkban, hogy  szeptemberben  az  elsős  kisgyermekeket  a   
    nyolcadikosok  vezetik  be  a tanévnyitó  ünnepségre. Az  idén  a  ballagás  napján a kis  
    elsősök búcsúztak  utolsó éves diákjainktól.

   Az  év  során  sok  hasznos  tanácsot  kaptunk  a  fejlesztő  pedagógusoktól , 1-1  tanuló    fej-
   lesztésénél  kikértük  szakmai  tanácsaikat  , illetve  feladatlapokkal , tanári  segédletekkel
   könnyítették  meg  munkánkat.

   A  kapcsolattartás  megmutatkozott  a taneszközök  cseréje  során  is  ,így mind  a felsős , alsós
  valamint  az  SNI-s  tanulók számára  érdekesebb  , szemléletesebb  tanítási  órákat   tart- 
  hatnak a  kollégák.

  Elengedhetetlen  volt  a rendszeres  eszmecsere  a  tanulószobás  nevelők  és  az  osztályfőnökök
  között  , mivel  a tanulószobai  foglalkozásokról  csak  szülői  engedéllyel  lehetett  16  óra
  előtt  eltávozni , s ha  ez mégsem  így  történt  az  osztályfőnökök  felvették  a szülőkkel  a
  kapcsolatot.
 
B/  Külső  kapcsolataink
    A  Nevelési  Tanácsadóval  az  idei tanévben hatékonyabban sikerült  együtt dolgozni .Külön-
    böző  programokat  ajánlottak  fel,  ezzel  is  segítve  munkánkat.

    A  nyolcadikos  diákoknak  a  pályaválasztáshoz  próbáltak  segítséget  adni. Sokan  a  programtól 
azt  várták  , hogy   a  végére  konkrét  javaslatokat  kapnak  a  pszichológusoktól  , hogy  hol 
tanuljanak  tovább.  Ők  azonban  egy  önismereti  tréninget szerveztek  számukra  több  héten 
keresztül, amely  segített  abban  ,hogy  a gyermekek  tisztában  legyenek  saját  értékeikkel , 
képességeikkel.

   Iskolánk  védőnője  rendszeresen  szervez  előadásokat a  felsősöknek .
       5.évfolyam : Egészséges  táplálkozás

 6. évfolyam : Dohányzás  ártalmairól



  
 7-8. évfolyam: Szerelem  , szex  , kábítószer  , család témakörökben 

  Kitűnő  volt  a  kapcsolatunk  az  NKÖ-vel , sok  iskolai  program  megszervezésébe  segítettek.
  Anyagilag  is  támogatták  a  süsseni  testvériskolába  történő  utazásunkat.

  A  testnevelés  munkaközösség  felvette  a  kapcsolatot  több  környékbeli  iskolával , rendszere-
  sen  szerveztek  bajnokságokat  , sportversenyeket , amely  iránt  nagy  volt  az  érdeklődés.
  

SWOT-elemzés
1. Erősségeink:

a. jó kommunikáció
                        iskolai  hagyományok  ápolása

b. jó munkakapcsolat, kooperativitás
c. szaktudás
d. gyermekcentrikusság , empátia
e. színvonalas programok szervezése
f. szakos ellátottság
g. nyugodt  légkör
h. digitális  eszközök  használata
i. nivócsoportos oktatás 7. és 8. évfolyamon
j. szakmai együttműködés
k. összetartás
l. sokoldalúság , ötletesség
m. munkamegosztás
n. környezettudatos  gondolkodás 

2. Gyengeségeink:
a. következetesség hiánya
b. tehetséggondozás
c. egyre nehezebben motiválható gyermekek
d. kevés  pályázaton  vesznek  részt  a  munkaközösségek
e. a tanulmányi  versenyeken ugyanazon gyerekek  indulnak
f. határidők betartása

3. Lehetőségeink:
            -    szakmai  programokon  való  részvétel

a. továbbképzés
b. csoportbontás
c. kompetencia-alapú oktatás kiterjesztése
d. informatikai  eszközök  használata
e. változatosabb  szakköri  kínálat



  
f. internet  használata  a tanítási  órák  során

4. Veszélyek:
a. osztályösszevonás
b. tanulói  agresszivitás  növekedése
c.  csökkenő  óraszámokkal  ellentétben  növekvő  tananyag
d. sok  magatartászavaros  tanuló
e. adminisztráció  növekedése
f. társadalmi  megbecsültség  csökkenése
g. a szülői  támogatás  hiánya



  

Egyebek:
Továbbtanulási  statisztika  és  értékelés

8. osztályos tanulók beiskolázási adatai
2011/2012 

  

Gimnázium
0+4 évf.
4 évf. 

Szakközépiskola
0+4 évf.
4 évf. 

Szakiskola
2+2 évf. 

Folyamatban Osztálylétszám 

8. a 10 8 1 19 

8. b 8 6 3 1 18 

8. c 18 5 3 26 

Összesen 36 19 7 1 63 



  



  

A  beiskolázási  időszak  a  2011/2012-es  tanévben  2011.  októberében kezdődött, amikor  a 
tanulók a felvételi  tájékoztatóból  és  a középiskolákból  érkezett  ismertetők  alapján  tájé- 
kozódhattak  a  középiskolák  által  nyújtott  lehetőségekről.
Januárban  pályaválasztási  szülői értekezletet  tartottunk, ahol  tájékoztattuk  a szülőket  a 
felvételi eljárásról ,valamint  a  felvételi  lapok  kitöltésének  módjáról, és  segítséget  nyújtottunk 
a  tanácstalan  diákoknak  és  szüleiknek.
Tanulóink  78   %-át  az  első  helyre  vették  fel.  
Ebben  a tanévben  magasabb arányban nyertek felvételt tanulóink   gimnáziumba mint  szak- 
középiskolába .
A  szülők  azon  igénylik  azt  is   , hogy   az  érettségi mellett  a gyermekek  egy  szakmát  is 
kapjanak  a  kezükbe ,ezért  sokan  választották  a szakközépiskolákat  is .
Ebben az évben a tanulóink nagyon sokat dolgoztak , készültek a központi írásbeli felvételire.
A felvételi eredmények az elmúlt 5 évben a legjobbak lettek, amellett , hogy tanulóinkat ilyen 
magas számban vették fel gimnáziumokba , azt is meg kell jegyezni , hogy jelentős számban 
nyertek felvételt Budapest legjobb intézményeibe , valamint a budaörsi Illyés Gyula 
Gimnáziumba.

A  szakiskolákba  tanulóink   11      %-a  nyert  felvételt  , ahol  a  szakmai  képzés  csak  a 9. és 10. 
évfolyam  elvégzése  után kezdődik.
Sajnos  a  visszajelzések szerint  az  ebbe az iskolatípusba  felvett  tanulóink  jelentős  része nem
végezte  el  az  iskolát , mivel a  számukra  nehéz tantárgyak  további  sikertelenségeket  hoztak.



  
Iskolánkból  az  idei  tanévben    10   tanuló   tett  sikeres  felvételi  vizsgát   hat   évfolyamos  
gimnáziumba  .  
      

 

  

Mellékletek:

1. Kitűnők  névsora
2. Bukottak  névsora
3. Kompetencia mérés  eredményei

Törökbálint, 2012.június 22. 

                                                                                   ……………………………………………
                                                                                         Igazgatóhelyettes aláírása



  
                                                          KITŰNŐK   A    FELSŐ    TAGOZATON

     5.A           Erdei Anna
              Erdélyi Sára
              Feiner Júlia

 Gyenes Dávid
 Lanczki Petra
 Lehota Barna
 Merényi Dóra
 Majoross Réka
 Perjés Kinga
 Tillai Orsolya
 Vágvölgyi Anett
 Vellner Zsófia
 Tischer Dániel

     5.B  Molnár Sára

     5.C  Boros Anna
 Egresi Barbara
 Kocsis Leila
 Rábai Viktória
 Tóth Hanna
 Tóth Róza

     5.E  Berta Réka
 Csürös Enikő
 Gyulai Zsanett
 Müller Dóra
 Tóth Anna

      6.A          Balogh Sára
           Boda Zsófia

                      Fenyvesi Beáta
                      Földi Natália
                      Papp S. Hunor
                     Tóth Fanni Eszter
     
    



  

      6.B          Naklé Krisztián
                      Posta Donát
                      Telegdy Luca
                      
      6.C         Takács Nikolett         

       7.A        Bogár  Réka
                     Brindza  Botond     
                     Fortenbacher  Ágnes

           Magoss   Matild
           Pertl Péter
          Szőke  Enikő

                    Tischer Péter
     
    7.B Egresi  Bianka

Lakatos Réka

      7.C Pótor  Anett
Sági Petra

      8.A        Balotai  Márió                                                    
                                                      
     

      8.B        Bertalan Ranáta                               
    Koncz  Bianka
    Koncz  Klaudia
     

             
      8.C        Csiszér  Réka

    Rábai  Barna

                                            
           

    

                                                

BUKOTTAK  NÉVSORA



  
(Felső   tagozat)

5.B Szórádi Dominik magyar i , német
            

    Angyal Vivien magyar i, term. ism , német, matematika

5.D Gál Gergely matematika

5.E Freidler Adelin német

6.B  Tarácski Bence testnevelés

Quirico Krisztián matematika , magyar ny , angol
magyar i, term. ism.

  
 Bocsányi Ferenc          magyar i, magyar ny, matematika

                                            term. ism.

                6.C         Lakatos Tihamér                     német , testnevelés , matematika
                                     
                               Ötvös József                            matematika 

                       Jócsák Attila                    testnevelés
                                                                             
                                       
               7.A           Dóra  Máté                             matematika, fizika                    

                      
                Hajzer Ádám                         matematika , fizika , testnevelés,
                                                               magyar irodalom

  Dóra Viktória         matematika , fizika
        

       
                7.C            Toma Dániel                        matematika, irodalom

                      
                  Révész Ákos                        magyar nyelvtan , magyar irodalom
                                                               matematika 
                      
                  Kovács Regina                    magyar irodalom , matematika , fizika,
                     biológia , testnevelés
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Intézményi jelentés
6. évfolyam
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Zimándy Ignác Általános Iskola OM azonosító: 032456 Intézményi jelentés

__________________________________________________________
______

Létszámadatok

A telephelyek kódtáblázata

A 001 - Zimándy Ignác Általános Iskola (általános iskola) (2045 
Törökbálint, Dózsa Gy. u. 15.)

Az intézmény létszámadatai a 6. évfolyamon

A telephely 
kódja Képzési típus

Tanulók száma Összesen SNI tanulók Mentesült

tanulók BTMN tanulók HHH 
tanulók

Jelentésre 
jogosult 
tanulók

A jelentésben 
szereplők

A Általános iskola 74 0 0 15 5 74 69 Összesen 74 0 0 15 5 74 69

A Tanulói háttérkérdőívre és a családiháttér-indexre vonatkozó létszámadatok

A telephely kódja Képzési típus Tanulók száma A telephelynek

Jelentésre 
jogosultak

Tanulói kérdőívet 
kitöltötte

Van CSH-indexe van-e 
CSHindexe?

A Általános iskola 74 49 43 Nincs Összesen 74 49 43

6. évfolyam

Országos kompetenciamérés 1
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Matematika

6. évfolyam
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Zimándy Ignác Általános Iskola OM azonosító: 032456 Intézményi jelentés

__________________________________________________________
______

1a Átlageredmények

Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása

A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma és aránya (%)

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

Az Önök intézményében 1629 (1592;1670) Országosan 1486 
(1485;1487)

Általános iskolákban 1480 (1479;1481) Községi általános iskolákban 
1437 (1435;1439) Városi általános iskolákban 1469 (1467;1470)

Megyeszékhelyi általános iskolákban 1528 (1525;1530) Budapesti általános 
iskolákban 1541 (1539;1544) 8 évfolyamos gimnáziumokban 1624 (1620;1627)

6. évfolyam

Országos kompetenciamérés 3

M
at

em
at

ik
a

__________________________________________________________
______



Zimándy Ignác Általános Iskola OM azonosító: 032456 Intézményi jelentés
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1b A képességeloszlás néhány jellemzője

A tanulók képességeloszlása az Önök intézményében és azokban a részpopulációkban, amelyekbe Önök is 
tartoznak

A tanulók képességeloszlása az egyes részpopulációkban
Min. / 5-ös 
perc.

6. évfolyam

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

Az Önök intézményében 1103 1391 1629 (1592;1670) 1783 2151 Országosan 1158 1341 1486 (1485;1487) 
1628 1820

Általános iskolákban 1154 1336 1480 (1479;1481) 1620 1813 Városi általános iskolákban 1148 1326 1469 
(1467;1470) 1607 1800

Közép-Magyarország régióban 1176 1354 1495 (1492;1498) 1631 1825 Budaörsi kistérségben 1239 1426 1567 
(1558;1578) 1714 1885

Országos kompetenciamérés 4
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1c Képességeloszlás

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

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása

6. évfolyam

Országos kompetenciamérés 5
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Szövegértés

6. évfolyam
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1a Átlageredmények

Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása

A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma és aránya (%)

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

Az Önök intézményében 1552 (1519;1593) Országosan 1465 
(1464;1466)

Általános iskolákban 1459 (1457;1459) Községi általános iskolákban 
1408 (1406;1409) Városi általános iskolákban 1447 (1446;1449)

Megyeszékhelyi általános iskolákban 1515 (1512;1516) Budapesti általános 
iskolákban 1525 (1523;1528) 8 évfolyamos gimnáziumokban 1616 (1613;1619)

6. évfolyam

Országos kompetenciamérés 7
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1b A képességeloszlás néhány jellemzője

A tanulók képességeloszlása az Önök intézményében és azokban a részpopulációkban, amelyekbe Önök is 
tartoznak

A tanulók képességeloszlása az egyes részpopulációkban
Min. / 5-ös 
perc.

6. évfolyam

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

Az Önök intézményében 1166 1428 1552 (1519;1593) 1701 1969 Országosan 1143 1334 1465 (1464;1466) 
1602 1771

Általános iskolákban 1139 1328 1459 (1457;1459) 1594 1763 Városi általános iskolákban 1138 1318 1447 
(1446;1449) 1579 1746

Közép-Magyarország régióban 1169 1347 1478 (1474;1480) 1614 1780 Budaörsi kistérségben 1231 1423 1543 
(1532;1552) 1676 1814

Országos kompetenciamérés 8
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1c Képességeloszlás

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

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása

6. évfolyam

Országos kompetenciamérés 9
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Létszámadatok

A telephelyek kódtáblázata

A 001 - Zimándy Ignác Általános Iskola (általános iskola) (2045 
Törökbálint, Dózsa Gy. u. 15.)

Az intézmény létszámadatai a 8. évfolyamon

A telephely 
kódja Képzési típus

Tanulók száma Összesen SNI tanulók Mentesült

tanulók BTMN tanulók HHH 
tanulók

Jelentésre 
jogosult 
tanulók

A jelentésben 
szereplők

A Általános iskola 65 1 0 16 5 65 63 Összesen 65 1 0 16 5 65 63

A korábbi mérésekben eredménnyel rendelkezőkre vonatkozó létszámadatok

A telephely kódja Képzési típus

Tanulók száma A telephelynek vane az előzetes 
eredmény alapján becsült várható eredménye?

Ebben a jelentésben 
szereplők (előző 
táblázat utolsó

oszlopa)

Ebből a 2009-es 
mérésben 
eredménnyel 
rendelkeznek

A Általános iskola 63 48 Nincs Összesen 63 48

A Tanulói háttérkérdőívre és a családiháttér-indexre vonatkozó létszámadatok

A telephely kódja Képzési típus Tanulók száma A telephelynek

Jelentésre 
jogosultak

Tanulói kérdőívet 
kitöltötte

Van CSH-indexe van-e 
CSHindexe?

A Általános iskola 65 56 52 Van Összesen 65 56 52

8. évfolyam

Országos kompetenciamérés 1
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Matematika

8. évfolyam
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1a Átlageredmények

Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása

A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma és aránya (%)

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

Az Önök intézményében 1663 (1629;1701) Országosan 1601 
(1600;1602)

Általános iskolákban 1586 (1585;1587) Községi általános iskolákban 
1550 (1548;1551) Városi általános iskolákban 1577 (1575;1578)

Megyeszékhelyi általános iskolákban 1631 (1629;1634) Budapesti általános 
iskolákban 1636 (1633;1639) 8 évfolyamos gimnáziumokban 1740 (1735;1743) 
6 évfolyamos gimnáziumokban 1731 (1727;1734)

8. évfolyam

Országos kompetenciamérés 3
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1b A képességeloszlás néhány jellemzője

A tanulók képességeloszlása az Önök intézményében és azokban a részpopulációkban, amelyekbe Önök is 
tartoznak

A tanulók képességeloszlása az egyes részpopulációkban
Min. / 5-ös 
perc.

8. évfolyam

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

Az Önök intézményében 1265 1520 1663 (1629;1701) 1788 2223 Országosan 1245 1462 1601 (1600;1602) 
1745 1923

Általános iskolákban 1236 1449 1586 (1585;1587) 1730 1904 Városi általános iskolákban 1232 1441 1577 
(1575;1578) 1718 1894

Közép-Magyarország régióban 1262 1474 1605 (1602;1607) 1740 1915 Budaörsi kistérségben 1334 1524 1658 
(1648;1667) 1788 1968

Országos kompetenciamérés 4
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1c Képességeloszlás

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

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása

8. évfolyam
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3b Átlageredmény a tanulók korábbi eredményének tükrében
telephelyenként

Telephelyeik eredménye a regressziós becslés alapján várható eredmény tükrében

A telephely Telephelyük 2011-es áltageredménye 1663 (1629;1701) A telephely tanulóinak 2009-es átlageredménye - -

Várható eredmény az összes telephelyre illesztett regressziós egyenes 
alapján

-

A korábbi eredménnyel is rendelkező tanulók 2011. évi átlageredménye szignifikánsan eltér az összes tanuló 2011. évi 
átlageredményétől.

8. évfolyam

* Csak azok a telephelyek szerepelnek az ábrán, amelyek esetében legalább a tanulók kétharmada és legalább tíz tanuló megírta a két évvel 
korábbi mérést, és amelyeken a korábbi eredménnyel rendelkező diákok e mérésbeli átlaga beleesik az összes diák e mérésben elért 
képességátlagának konfidenciaintervallumába mindkét területen.
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Szövegértés

8. évfolyam
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1a Átlageredmények

Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása

A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma és aránya (%)

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

Az Önök intézményében 1588 (1553;1623) Országosan 1577 
(1576;1578)

Általános iskolákban 1561 (1560;1562) Községi általános iskolákban 
1513 (1511;1515) Városi általános iskolákban 1554 (1552;1555)

Megyeszékhelyi általános iskolákban 1608 (1606;1610) Budapesti általános 
iskolákban 1628 (1626;1631) 8 évfolyamos gimnáziumokban 1730 (1726;1733) 
6 évfolyamos gimnáziumokban 1720 (1717;1723)

8. évfolyam
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1b A képességeloszlás néhány jellemzője

A tanulók képességeloszlása az Önök intézményében és azokban a részpopulációkban, amelyekbe Önök is 
tartoznak

A tanulók képességeloszlása az egyes részpopulációkban
Min. / 5-ös 
perc.

8. évfolyam

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

Az Önök intézményében 1140 1451 1588 (1553;1623) 1728 1898 Országosan 1239 1451 1577 (1576;1578) 
1714 1878

Általános iskolákban 1228 1438 1561 (1560;1562) 1695 1856 Városi általános iskolákban 1230 1432 1554 
(1552;1555) 1686 1842

Közép-Magyarország régióban 1275 1468 1587 (1584;1590) 1714 1872 Budaörsi kistérségben 1321 1509 1640 
(1630;1650) 1773 1926

Országos kompetenciamérés 9
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1c Képességeloszlás

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

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása

8. évfolyam

Országos kompetenciamérés 10
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3b Átlageredmény a tanulók korábbi eredményének tükrében
telephelyenként

Telephelyeik eredménye a regressziós becslés alapján várható eredmény tükrében

A telephely Telephelyük 2011-es áltageredménye 1588 (1553;1623) A telephely tanulóinak 2009-es átlageredménye - -

Várható eredmény az összes telephelyre illesztett regressziós egyenes 
alapján

-

A korábbi eredménnyel is rendelkező tanulók 2011. évi átlageredménye szignifikánsan eltér az összes tanuló 2011. évi 
átlageredményétől.

8. évfolyam

* Csak azok a telephelyek szerepelnek az ábrán, amelyek esetében legalább a tanulók kétharmada és legalább tíz tanuló megírta a két évvel 
korábbi mérést, és amelyeken a korábbi eredménnyel rendelkező diákok e mérésbeli átlaga beleesik az összes diák e mérésben elért 
képességátlagának konfidenciaintervallumába mindkét területen.
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Beszámoló tanév: 2011/12

Munkaközösség neve Gyógypedagógiai tagozat
Munkaközösség vezető neve

Személyi és tárgyi feltételek
1. Személyi feltételek:
A tagozaton 8 tanuló tanul két összevont csoportban (1-2.o. 3-4-7.o.).
Szeptemberben két elsős tanuló érkezett tagozatunkra, egy évismétlőnk van, így három első
osztályos tanuló fejezi be a tanévet.
A következő tanévre egy első osztályos tanulót írattak be.
Kettő szakképzett gyógypedagógus foglalkozik a gyerekekkel (Dominek Jánosné, Semler-Lévai
Zsófia).

2. Tárgyi feltételek:
Rendelkezünk külön termekkel, 2 írásvetítővel, 1 magnóval, 2 tv-vel, 2 videó lejátszóval és 1
számítógéppel.
A tagozatnak szüksége lenne 2 laptopra, hogy az internet adta lehetőségeket az oktatás során
kihasználjuk.

Kiemelt célok és feladatok:

- Célunk tanulóink integrált oktatása a készségtárgyak terén. Így tanulóink oktatási szegregációja
fokozatosan csökkenhet.

-Kiemelt célunk és feladatunk tanulóink képességeinek fejlesztése. Az érdeklődés és a figyelem
fenntartásához újfajta feladatok és helyzetek alkalmazása szükséges.

-Fontos az SNI-s gyerekek egymás iránti toleranciájának erősítése, elmélyítése.

-A verbális kommunikáció megfelelő szintű elsajátítatása.

-Célunk, hogy kialakítsuk tanulóinkban azt az igényt, hogy kapcsolatot keressenek és tartsanak fenn
a normál tanulókkal.



Mérések, értékelések:

1. o. 2.o. 3.o 4.o. 7.o.
magatartás 5 3 4 3,5
szorgalom 5 3 4 3,5
matematika kiválóan

megfelelt: 1
jól megfelelt: 2
megfelelt: -
felzárkoztatásra
szorul: -

4 4 4 3

magyar i. kiválóan
megfelelt: 1
jól megfelelt: 1
megfelelt: 1
felzárkoztatásra
szorul: -

4 3 4 4

magyar ny. kiválóan
megfelelt: 2
jól megfelelt: -
megfelelt: 1
felzárkoztatásra
szorul: -

4 3 4 3,5

történelem 3,5

Versenyek, versenyeredmények:

- Kerekdomb futás
- Tagozatunk az alacsony létszám miatt a FOGYOSZ által szervezett versenyeken nem tudott

részt venni.
- A házi tisztasági versenyen továbbra is jó eredménnyel szerepeltek.



Tanórán kívüli foglalkozások
1. Tehetséggondozás:

Az órai munka keretein belül a feladatok személyre szabott differenciálásával segítjük elő
képességeik kibontakozását.
A délutáni tanuláshoz személyre szabott feladatlapot kapnak.
Tanulóinkat sikeresen felkészítettük a Zimándy-záróra

2. Felzárkóztatás:
- A könyvtár használata a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszerzéséhez nyújt
segítséget.
- Tanulmányi séták, mozi, állatkert látogatása során sikeresen bővítettük tanulóink általános
ismereteit, gyakorolták az iskolán kívüli helyes viselkedési és közlekedési szabályokat.
- Tanulóink a napköziben és a tanulószobán szakszerű segítséget kapnak a tanultak
megerősítésében.

3. Szakkörök:
- Informatika
-Football
- Gyógytestnevelés

Tanulóink igénybe vehetik az iskola szakköreit érdeklődésüknek és korosztályuknak
megfelelően.

Kapcsolattartás más munkaközösségekkel:

Alsós, tanulószobai és a napközis munkaközösséggel van szorosabb kapcsolatunk.
A csoport napközis nevelőjével és a tanulószoba nevelőivel napi kapcsolatban vagyunk: közösen
próbálunk megoldást találni a naponta felmerülő problémákra.
Tanulóink megismerkedhetnek más tanári attitűdökkel. Szaktanári oktatás keretében tanulják a
német, informatika és a testnevelés tárgyakat. A kollégák nagy szeretettel és odafigyeléssel
foglalkoznak tanulóinkkal.
Az első, második osztályos gyermekeink részt vesznek néptánc oktatáson Bálint Emesénél az  1.d.
osztállyal összevontan.



SWOT-elemzés
1. Erősségeink:

- szakképzetség, tolerancia, nyitottság, empátia
- lelkiismeretes, igényes feladatvégzés
- nagy teherbírás
- jó koollegális viszony, egymás segítése, támogatása
- továbbképzések

2. Gyengeségeink:
-Az iskolai könyvtár használata tanóráink során
- A tanítási órákon sok időt töltünk fegyelmezéssel.
- Különböző tantárgyakból nagy az elsajátítandó ismeret.

3. Lehetőségeink:
- Szakmai erősödés.
- Korszerű oktatási módszerek és eszközök megismerése és alkalmazása.
- A fejlesztés hatékonyabbá tétele.
- Magatartási problémák szakszerű megoldása szakemberek bevonásával
- Tanórák szervezése internet használattal.
- Jobb óraszervezés, fegyelmezésre fordított idő csökkentése.

4. Veszélyek:
Az integrációra való törekvés miatt, csökken a tagozat létszáma. A 2012/2013-as tanévre egy
első osztályos gyermeket írattak be.
A felső tagozaton a szülőkkel való kapcsolattartás nem zökkenőmentes, a problémás
gyermekek szüleit nehéz elérni. Szerencsére az alsós gyermekeknél ez még nem tapasztalható.
Tanulóink nagy része a szociális helyzetük miatt, halmozottan hátrányos helyzetű, vagy a
veszélyeztetett csoportba tartozik.



Egyebek:
A kölcsönös elfogadást segíti az iskola szabadidős programjain való integrált részvétel: Duna
zenekar koncertjei, Zimándy-nap, néptánc, kézműves foglalkozások Szinkulics Áginál, informatika
oktatása, tanulószoba, napközi, színház, állatkert, Zimándy-záró.

Idén is nagy örömmel és izgalommal készültünk iskolánk záró műsorára. Első és második osztályos
gyermekeink közösen léptek fel az 1.c., 1.b., és 1.e. osztályos gyermekekkel. A zenés és énekes műsort
kisérte: Haddad René és Haddad Gréta
Reméljük a következő tanévben is lehetőségünk nyílik ezeken a programokon részt venni.

Fontosnak tartjuk a mindennapi életben előforduló helyzetek megismertetését és gyakorlati
kipróbálását. Habilitációs óráink kiváló lehetőséget biztosítanak ezen helyzetek megismerése.
Célunk, hogy valamennyi tanulónk korosztályának megfelelő szinten tájékozódjanak a hétköznapi
feladatok elvégzésének módját.

Mellékletek megnevezése:

Törökbálint, 2011. június

……………………………………………
Munkaközösség-vezető aláírása



Beszámoló tanév: 2011/2012.

A tagozat neve Napközi
Tagozatvezető neve Bartos Zoltánné

Személyi és tárgyi feltételek
1. Személyi feltételek:

Tanulócsoportokról

Ebben a tanévben 178 gyermek számára kérték a szülők a napközis ellátást, év végére ez a létszám
186 főre emelkedett.
Az előző évtől eltérően ebben a tanévben ismét 5 első osztály indult Hét csoporttal kezdtük a
munkát, igen magas létszámokkal. Az első félév nehézségeit látva döntött úgy a vezetés, hogy
elindítjuk a nyolcadik csoportot is a második félévtől. Ebben az évben kevésbé éreztette hatását a
negyedik évfolyamig kiterjesztett iskolaotthonos irányultsági forma. Számításaink szerint nélkülük
plusz 20-30 gyermekkel számolhattunk volna, ami egy újabb csoport beindítását eredményezte
volna tagozatunkon.
A csoportok több osztály és több évfolyam tanulóiból tevődnek össze. A tanulás megszervezése,
ellenőrzése magas szintű szakmai felkészültséget kívánt meg a nevelőktől. Nem kevésbé a
napközis foglalkozások szervezése közvetlenül a tanítás befejezése után, ahol a csoportlétszámok
azoknak a gyerekeknek a számával is növekedtek, akiknek a szülei nem kérték ugyan a napközit,
csak „felügyeletet” a különböző délutáni programok kezdetéig. Az ő számuk év elején
csoportonként 2 - 3 fő volt,  a második félévre már 4 - 5 gyermekkel bővült a létszám.
Az integrációra való törekvés jegyében a gyógypedagógiáról érkezett tanulókat is, és a fejlesztő
osztályokból érkezetteket is az általános tantervű osztályok napközis csoportjaiban helyeztük el.
Bár az ő nevelésük fokozottabb odafigyelést, türelmet, toleranciát követelt a nevelőktől,
pedagógusaink ezt magas fokú szakmai rátermettséggel,  empátiával, toleranciával oldották meg.

Az előzetes igényfelmérés alapján a következő tanévre 210 gyermek számára  kérik szülei  a
napközis ellátást.

* Melléklet az elmúlt tanévek napközis létszámainak alakulásáról.

Szakellátottság, szakmaiság

A tagozat szakellátottsága kiváló.** A nevelés magas szakmai színvonalát az itt dolgozó
pedagógusok képzettsége teszi lehetővé. A  már fent említettek és egy tanítónő évközi távozása
miatt ismét kissé átrendeződött a napközis munkaközösség. Az osztályfőnök nélkül maradt osztály
vezetését Komendáné Nemes Éva vette át. Az ő csoportjában január 3-ig helyettesítésekkel
oldottuk meg a nevelőhiányt. Igyekeztünk adott napokra állandó helyettest rendelni, hogy minél
zökkenő mentesebb legyen ez az időszak a gyermekek számára is. Januárban Tarlukács ( ma már
Enyedi ) Anita vette át a csoport vezetését.
Nagy Adél addigi napközis nevelőtől is búcsút kellett vennünk, ebben az évben az 1. e osztály
tanítójaként folytatja munkáját. Helyére szeptembertől egy régi-új kedves kollégánk érkezett: Kuti
Hermina.
A legmagasabb létszámban működő csoportot megbontottuk, az újonnan létrejött csoport élére
Frigyesiné Csörgei Diána került.



Az újonnan érkezett kollégák egy innovatív közösségbe érkeztek, ahol a magukkal hozott új
ismereteket itt szívesen fogadták. Nálunk pedig elsajátíthatták a kompetencia alapú oktatás-nevelés
azon elemeit, amelyek a napköziben is hatékonyan alkalmazhatók a tanulók értelmi, erkölcsi,
esztétikai nevelésében.
A napközis munkaközösség egy jól együttműködő, egymás munkáját segítő, konszenzusra törekvő
közösséggé alakult.

** Melléklet a szakellátottságról, csoportokról.

2. Tárgyi feltételek:

Az osztálytermek egyben napközis termek is, a tanulók teljes felszereléssel vándorolnak az épületben.
Gyakran megesik hogy a tantermek még foglaltak a napközis csoport kezdési idejére, ezért néha akár
40-50 gyerek is kénytelen összezsúfolódni, míg a tanítás végeztével felszabadul a termük.
Az osztálytanítóknak sem könnyebb a helyzetük, mert a napközis csoportok létszáma magasabb, mint
az osztályteremben tanuló gyerekeké, ezért több padot, asztalt, széket kell a termekbe bezsúfolni, mint
amennyire napközben szükségük van. Ezzel persze szűkül a tanulók és a tanító mozgástere a
tanteremben.
Örömmel vettük, hogy a hon- és népismeret foglalkozások többnyire a német szaktanteremben folytak
( ha az megoldható volt ). A csoportbontások miatt azonban még így is szorultak ki napközisek a
termükből, így ez a probléma még részleteiben orvoslásra vár. Köszönjük a németet tanító kollégák
pozitív hozzáállását, segítségét.
A tanteremhiány miatt az is előfordul, hogy a korrepetálásokat, szakköröket, fejlesztéseket sem tudják
a tanítók máshol, mint a napközis termekben végezni. Köszönöm a napközis nevelők türelmét,
megértését, pozitív hozzáállását és nem utolsó sorban leleményességét, hogy nem fordul ilyen
esetekben sem káoszba a délután.
Jól látszik az előbb elmondottakból, hogy tanítók és napközis nevelők szinte teljes szimbiózisban,
egymásrautaltságban élnek. Jellemzi őket a megoldásra törekvés, elhivatottság, a feladat és a gyerekek
iránti szeretet, és az a fokú alázat, ami a munkát hivatássá nemesíti.

Az előző tanévben rendezett húsvéti vásárból befolyt keretünkből minden csoport a gyerekek
igényeinek megfelelően vásárolt társasjátékokat, képességfejlesztő játékokat. Különösen a logikai
játékokat tudjuk hatékonyan használni a tanulási időben differenciálásra, tehetséggondozásra.
Két tanteremben van televízió, videó készülék, minden teremben használhattuk a magnókészüléket.
Sokat lendített a délutáni tehetséggondzó foglalkozásokon az is, hogy már 5 olyan tanteremben
működik napközi, ahol interaktív tábla van. Kihívást jelentett számukra az eszköz használatának
elsajátítása, az ezzel kapcsolatos ismeretek megszerzése, de azt mondhatom, hogy már napi
rendszerességgel segíti munkájukat tanulási időben, kulturális vagy munkafoglalkozások során is.

Kiemelt célok és feladatok a tanévben
A tanév kiemelt céljai voltak a

 környezettudatos nevelés: a fenntarthatóság pedagógiájának legfontosabb eleme. Tudatosan
fejlesztettük a tanév során a gyerekekben a szemléletet, kirándulások, napi tevékenységek
során felhívtuk figyelmüket a környezetvédelemre, múlt értékeinek tiszteletére

 referencia intézménnyé válás folyamatában aktív részt vállalt munkaközösségünk:
programokon, továbbképzéseken való megjelenéssel, szervezéssel

 iskolatörténeti projektnap: szervezésben, lebonyolításban, vendégek fogadásában vállaltunk



szerepet

A napközis munkaközösség által kitűzött saját nevelési cél: a gyermekek szociális érzékenységének
fejlesztése. Empátia erősítése a szociálisan rászorulók felé, a jótékonyság megismertettetése, a belsővé
válás folyamatának elindítása. Mérlegeljék, milyen módon tudnak segíteni arra rászoruló embertársaikon,
sérülteken, idős embereken. Képesek legyenek lemondani feleslegessé vált tárgyaikról, szakítsanak időt,
fordítsanak munkát a segítő tevékenységre. Az év feladata az adománygyűjtés volt.

Tanulásirányítás:

- a tanulók felkészülésének biztosítása a következő napi órákra
- rendszeres, pontos munkavégzés feltételeinek megteremtése
- tanulási technikák elsajátíttatása, helyes tanulási szokások kialakítása
- a tanulás hatékonyságának növelése
- a feladatok mennyiségi és lehetőség szerint minőségi ellenőrzése
- a nehezebben haladókkal, rászorulókkal differenciált foglalkozás, egyéni megsegítés
- együttműködés az osztálytanítókkal, hospitálás tanítási órákon
- önellenőrzés módszerének elsajátíttatása
- tananyaghoz kapcsolódó ismeretek bővítése, akár könyvtárhasználattal is

Közösségformálás

- magatartási normák kialakítása, feladatok és követelmények pontos kijelölése
- tanulók bevonása a közös tevékenységekbe
- a nehezen oldódó gyermekek beilleszkedésének elősegítése
- tiszteletre, empátiára, toleranciára nevelés
- a felelősségtudat kialakítása, fejlesztése

Egészséges életmódra nevelés

- szokások kialakítása, napi- és hetirend helyes tervezése
- higiénés szabályok kialakítása, megtartásuk folyamatos ellenőrzése
- az étkezési kultúra kialakítása
- szűkebb és tágabb környezetünk rendezettségére, tisztaságára nevelés
- környezettudatos életmódra nevelés



Erkölcsi nevelés

- illedelmes, napszaknak megfelelő köszönés
- felnőttek, társaik iránti tiszteletre nevelés
- erkölcsi értékek iránti fogékonyságra nevelés

Szabadidő helyes felhasználására nevelés

- életkoruknak megfelelő szabadidős tevékenységek szervezése
- igényesség kialakítása a színvonalas, kulturált programokra
- önállóságuk fejlesztése a programok közötti döntést illetően

Környezetvédelmi nevelés

- a természet szeretetére való nevelés
- fogékonyságra nevelés a környezeti problémákkal kapcsolatosan
- a környezeti veszélyek felismeréséhez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése
- környezettudatos gondolkodás és magatartás erősítése
- lakóhelyhez közeli természeti értékek megismertetése
- természetes anyagok és hagyományos kézműves technikák bemutatása, elsajátíttatása
- a természettel való közvetlen élményhez juttatás

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

- a motiváltság erősítése / megismerési vágy, alkotóvágy, kíváncsiság,érdeklődés /
- a tanulók érzelmi jegyeinek gazdagítása
- önismeretük fejlesztése

Tehetséggondozás

A napköziben tehetséggondozás a tanulási idő szabadon fennmaradt részében és a kulturális
foglalkozásokon lehetséges elsősorban, ahol a gyerekek csoportmunkában projektmódszerrel
dolgozhatnak fel meséket, kutathatnak a könyvtárban, járhatják körül illetve bővíthetik ismereteiket.
Tehetséggondozásra, differenciálásra a tanulási időben nyílik még lehetőségünk: a tanulók többnyire
nem egyszerre végeznek a házi feladatok elkészítésével, vagy az osztályok nem egyenlő mértékben
kapnak feladatot. A fennmaradó időben tudjuk képességfejlesztő játékokkal ( pl.Logico, Mini
Luck…) segíteni a tanító munkáját.



Felzárkóztatás

A tanulási időben találnak kollégáim módot arra, hogy a nehezebben haladó
gyerekeket a házi feladatok elkészítése után fejlesztő játékok, játékos feladatlapok és színezők
segítsék a gyakorlásban, az ismeretek bővítésében.

Kapcsolattartás más munkaközösségekkel:

Szoros kapcsolatunk van az alsó tagozatos  munkaközösséggel. Rendszeresen megbeszéljük az
osztálytanítóval a tanulókkal kapcsolatos tanulási, nevelési problémákat.

Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét tevőlegesen vettünk részt a Zimándy-napi programban.
A kollégák áldozatkészségének, kreativitásának, és fáradhatatlanságának köszönhetően ismét
feledhetetlenné tudták tenni a gyermekek számára ezt a napot.

Ugyan ilyen nagy sikerrel zajlott és zárult az első-második évfolyamosok „Meserdő” elnevezésű
projektje is, melyre végül is az időjárás kiszámíthatatlansága miatt az iskolaudvaron került sor.
Ennek szervezését és lebonyolítását vállalta a napközis munkaközösség.

Szoros a  kapcsolatunk a gyógypedagógiai tagozattal és a Szakszolgálat munkatársaival is: az
itt tanuló, fejlesztett gyerekek napközis csoportjaink tagjai.
Több esetben kértünk konzultációs alkalmat Zentai Csaba pszichológustól egyes gyerekeknél
felmerülő nevelési nehézségek megoldásához.
A Segítő Kéz Szolgálattal is majdhogynem napi kapcsolatban vagyunk.

SWOT-elemzés
1. Erősségeink:

- sokszínű szakmaiság
- tolerancia
- szoros kapcsolattartás egymással és más munkaközösségekkel
- innovatív munkaközösség
- hagyományaink ápolása, megtartása
- feladatvállalás az alsós munkaközösség programjain



2. Gyengeségeink:
- szabadidős játékkezdeményezések vonzóvá tétele a tanulók számára
- csoportlétszámhoz viszonyított szűk tantermek
- szakmai továbbképzések felkutatása

3. Lehetőségeink:

- további hasznos, közösségösszetartó program szervezése
- továbbképzéseken való részvétel
- a szabadidő hasznosabb eltöltése játékkezdeményezéssel
- a napközi lehetőségeihez mérten versenyek szervezése a csoportok között

4. Veszélyek:

- egyre több magatartási és tanulási problémával küzdő gyermek van a
napköziben, / egy- egy csoportba több osztályból is kerülhetnek ilyen
gyerekek / akik fokozottabb odafigyelést és törődést igényelnek

- az előbbiből adódóan a jobb képességű gyerekek hátrányt szenvedhetnek
- a csak „felügyeletet” igénylő gyerekek számának növekedésével a nevelő felelőssége is nő
- annak a csoportnak a létszámát, ahol fejlesztő osztályból érkezett tanulók is vannak,
csökkentenünk kell, hogy a nagyobb odafigyelést igénylő gyerekek miatt ne szenvedjen
hátrányt a csoport többi tagja

Egyebek:

A programok színes palettáját sorakoztatták fel a nevelők az év során. A gyerekek válogathattak
közülük kedvüknek és ízlésüknek megfelelően. Ezek az események tették a hétköznapokat
izgalmassá, érdekessé, változatossá – különböztették meg a többitől.

A „Játékkezdeményezés”-t: továbbra is folytattuk az előző tanévhez hasonlóan: az udvari
levegőzés alkalmával minden nap más nevelő más – más játékkal „kínálja” meg a gyerekeket
(körjáték, labdajátékok, sorversenyek, ügyességi játékok…). A játékba bárki bekapcsolódhat, az
időtartama kb. 20 perc, hogy a szabad, kötetlen játékra is maradjon idő. A gyerekek ritkán élnek a
szervezett játék lehetőségével, szívesebben részesítik előnyben a kötetlen játékot.

Ősszel kirándulást tettek a csoportok a közeli erdőbe, a Kilátóhoz, környezetünk természeti
szépségeinek felfedeztetése céljából. Őszi faleveleket, terméseket gyűjtöttek

Hagyományosan megrendezték kollégáim a „Palacsinta-partit” nagy örömet szerezve a
gyerekeknek a több száz palacsintával. Váltott csoportokban készültek a finomságok, közben a
tanulók változatos, sokszínű programokon, foglalkozásokon vehettek részt.



Novemberben az „Eleven-parkba” mentek egy 60 fős csoporttal, ahol a gyerekek kedvükre
kitombolhatták magukat.

A kulturált szabadidő eltöltésére adtak lehetőséget a gyerekeknek, amikor színházlátogatást
szerveztek számukra.

Karácsonykor ismét volt mézeskalács sütés a gyerekek nagy örömére . A sütemények díszítése
külön alkalom volt a vidám, kötetlenebb együttlétre, közösségformálásra.

Januárban a Budapest Bábszínházban nézték meg a Hattyúk tava című előadást, majd a következő
napok kulturális foglalkozásainak feladata volt a látottak megbeszélése, rajzolása.

Több alkalommal is igénybe vették a csoportok az ősz és tél folyamán a  technika  tantermet
gesztenye, sütőtök, goffri és palacsinta sütésre.

Februárban a farsangra készülés, szokások felelevenítése, álarcok készítése, játékok szervezése volt
a fő téma.

Márciusban a hagyományokhoz híven megtörtént a cirkuszlátogatás is, közel 60 fő részvételével.
Ennek a lebonyolítása, valamint az itthon maradt tanulók felügyeletének megoldása mindig nagy
kihívást jelent. A nap sikere a nevelők odafigyelésén, szakmai rátermettségén szervezőképességén
és a csoport szervezettségén  múlik.

Ugyan ebben a hónapban 2 kézművesnapot tartott a munkaközösség: ezen készítették el a
napközisek a nevelők irányításával a már hagyományossá vált húsvéti vásár anyagát, termékeit. A
vásárra áprilisban került sor. Ismét nagy sikert aratott, a bevételből az előző tanévekhez hasonlóan
a csoportok eszközeit bővítettük és bővítjük a következő tanévben is, valamint a következő évi
kézműves foglalkozásokhoz szükséges anyagok megvásárlását finanszírozzuk.

A napközis munkaközösség tevékenyen részt vett a Zimándy-napi programok szervezésében,
lebonyolításában. Kreativitásuknak, játékos kedvüknek köszönhetően ez ismét emlékezetes
esemény volt az alsó tagozatos gyerekek számára.

Májusban anyák napi ajándékokat készítettek, és segítették az osztályfőnökök munkáját a
műsorok előkészítésében.

Az első és második osztályosoknak megrendezett „Mese-erdő” projekt szervezése és a
lebonyolítása is a munkaközösség feladata volt, ebben is örömmel segédkeztek a napközis nevelők.

Már hagyományosan a tagozat nevelőit és legügyesebb napköziseit kérik fel az óvodából
iskolánkba látogató kicsik ajándékának elkészítésére, melyet természetesen örömmel vállalnak.

A tanulmányi kirándulásra a napközis nevelők is elkísérték az osztályokat, az osztályfőnökök
hálásak voltak a segítségért. Két kollégánk maradt az épületben, hogy fogadja a korábban
visszaérkező osztályok napköziseit.

Már több hagyományt is  teremtettünk a tagozat életében. A hagyományoknak fontos szerepük van
a közösségformálásban, erősítik az összetartozás érzését, reményeink szerint a napközis csoportok
kapcsolatrendszerét is.



A szülőktől rendszeresen érkeztek visszajelzések az év során a szabadidős programjainkkal
kapcsolatban. Örülnek a sok színes eseménynek, szívesen segítenek a megszervezésében,
lebonyolításában is. Ez megerősíti nevelőinket, és további közösség összetartó programok
tervezésére, szervezésére ösztönzi a munkaközösséget.

Külső partnereinkkel történő kapcsolatrendszer erősítésében fontos szerepet kapott iskolánk
megújult honlapja, ahol a napközi életéről minden fontos információt megkaphatnak az
érdeklődők. Beszámolókkal, fotókkal igyekszünk betekintést nyújtani a munkaközösség életébe.

A sokszínű, változatos és havi rendszerességű programok mellett nagy hangsúlyt fektetett a
munkaközösség a kiemelt célokon kívül a „saját” cél megvalósítására is. Bevonták a szülőket is a
megvalósításba. A szeptemberi szülői értekezleten egyeztették velük a feladatot, a családok
örömmel segítettek. Folyamatosan gyűjtötték a rászoruló gyerekeknek a taneszközöket, könyveket,
játékokat, téli illetve tavaszi ruhaneműt. Az összegyűlt adományokat a Szeretet Misszionáriusai
renden keresztül juttatták el a rászorulóknak.

Mellékletek megnevezése:* Az elmúlt tanévek napközis létszámainak alakulása
**A szakellátottságról, csoportösszetételekről

Törökbálint, 2012. június 15.

__________________________
Igazgató helyettes



Melléklet

NAPKÖZIS LÉTSZÁMOK ALAKULÁSA

0

50

100

150

200

250

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

140
158

184 194
207 212

168
186



NAPKÖZIS CSOPORTOK LÉTSZÁMELOSZLÁSA

26

35

26
22

21

18

18

20

1. csoportT

2. csoport

3. csoport

4. csoport

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport



Csoportadatok

csoport terem osztályok nevelő végzettség létszám

1. 6. 1.a  2.c Stánicz
Lászlóné

szociálpedagógus
gyógypedagógiai

asszisztens

26

2. 8. 1.c 3.c Kuti
Hermina

tanító 35

3. 4. 2.c, 2.a Serdült Zita tanító 26

4. 7. 3.a Enyedi
Anita

tanító 22

5. 210. 4.a 3.c
Terenyiné
Horváth
Dulcinea

tanító 21

6. 114. 4.c, 3.d Kalmár
Petra

hit- és
nevelőtanár

18

7. 3. Spec.csoport,
3.d, 1.d

Décsi Csaba szociálpedagógus
gyógypedagógiai

asszisztens

18

8. 5. 1.e
Frigyesiné
Csörgei
Diána

tanító
kommunikáció
szakos bölcsész

20



Szakellátottság

nevelő végzettség

Décsi Csaba
szociálpedagógus

gyógypedagógiai asszisztens

Enyedi Anita tanító

Frigyesiné Csörgei Diána
tanító

kommunikáció szakos bölcsész

Kalmár Petra
hit- és nevelőtanár, család- és

gyermekvédő tanár,

Kuti Hermina tanító

Serdült Zita tanító

Stánicz Lászlóné
szociálpedagógus

gyógypedagógiai asszisztens

Terenyi Szilveszterné Horváth
Dulcinea tanító



Beszámoló                                                                                     tanév: 2011/12.

Munkaközösség neve alsó tagozat 1-2. évf.
Munkaközösség vezető neve Villásiné Istók Beatrix

Személyi és tárgyi feltételek
1. Személyi feltételek:

Munkaközösség tagjai :

1.a  Bartos Zoltánné                           tanító, ének-zene szakkoll.
Fehérvári Sándorné tanító, közoktatás vezető, közoktatási szervező

1.b  Andrékó Tünde tanító, ének – népművelés szakkoll.
Kátai Boglárka                            német nemzetiségi tanító

1.c  Kuizsné Virág Edina                   tanító, természettudományi szakkoll.
1.d Dr. Csomborné Sándor Anikó    gyógypedagógia szakos tanár
1.e  Nagy Adél                                     tanító, vizuális nevelés szakkoll., óvodapedagógus
2.a  Villásiné Istók Beatrix                 tanító, magyar nyelv-és irod. , angol szakkoll.
2.b  Molnárné Tóth Erzsébet             tanító, pedagógia szakos tanár

Császár Katalin                            tanító, néptánc oktató, drámajáték oktató
2.c  Szerzőné Fiedler Mónika             tanító, vizuális nevelés szakkoll.

Szaktárgyat tanító kollégák :

Krómer Józsefné                                    ig.helyettes, tanító, matematika és ének-zene: 2.a
Udvarhelyi Ildikó tanító, néptáncés ének-zene
Malomvári Éva tanító, nemzetiségi német: 1.a,  2.a
Megyeri Lívia tanító, nemzetiségi német: 1.a,  2.a
Saliga Nóra tanító, angol: 1.c,  2.c
Kánnár Gabriella                                  tanító, informatika: 1.c, 1.e, 2.c
Bálint Emese                                           néptánc
Kertai Julianna gyógytornász
Boross-Farkas Bernadett logopédus
Szabóné Dienes Krisztina                     fejlesztő pedagógus
Válayné Gödör Ágnes                           gyógypedagógia szakos tanár

Napközis kollégák :
Stánicz Angéla 1.a, 1.e, 2.c
Kuti Hermina                      1.c
Csörgei Diána                      1.e
Serdült Zita                          2.a, 2.c
Décsi Csaba                          1.d



Kiemelt célok és feladatok:

Szakmai képzés

- Folyamatos önképzés
Két kollégánk sikeresen befejezte a mentorképző szak  első évét.

(Ginál Beáta, Hegedűsné Garda Éva).

- Hospitálások
Az 1. és 2. évfolyamon tanító kollégák munkájába a vezetőség nyert betekintést. A tanórákat
Palkóné Szabó Gabriella , Krómer Józsefné és Ványi Ágnes  látogatta meg (elsődleges
célkitűzés volt a „Zenezörej” –Meixner-alapú olvasástanítási módszer- bemutatása).
A nyílt órák látogatása a második félévben is folytatódott kiegészítve a hetente
megrendezésre kerülő Ovisuli foglalkozásokkal és a szülők, valamint az óvodások számára
szervezett óralátogatásokkal.

- Szakmai konzultácuók
Az év során szükséges szintfelmérő feladatsorok és felmérések anyagainak összeállításában
nagy mértékben támaszkodott a munkaközösség az előző évek tapasztalataira.
Előkészítésük során komoly szakmai megbeszélésekre, tapasztalatcserékre került sor, hogy
a mérőanyagok adekvátak legyenek a követelményekkel és a tanított tananyaggal.

- Szakmai továbbképzési nap
Decemberben vendégül láttuk a város óvodáinak nevelőit megnyitva számukra az első
évfolyam osztályait. Betekintést nyerhettek a betűtanítási folyamatban alkalmazott
„Zenezörej” program alkalmazásába és a tapasztalatokról kötetlen beszélgetést
folytathattak a módszert alkalmazó kollégákkal a bemutató órák után.

A meglévő feladatbank bővítése
- Az interaktív táblákhoz tartozó internetes feladatbankok folyamatos bővítése

A kapott anyagi támogatásnak köszönhetően nagy mértékben bővítettük a munkaközösség
interaktív módon felhasználható anyagait.

- Az év végi és témazáró mérőanyagainak folyamatosan bővítése
A felmérő feladatsorok összeállítását évfolyam szinten egyeztettük a tanév során  mind
magyar irodalomból, magyar nyelvből és matematikából is

- A levelezős versenyek feladattípusainak integrálása
- Felkészülések a körzeti és az országos versenyekre nem csak  az érintett

tanulókkal(feladattípusok osztályszintű bemutatása differenciált nehézségű feladatokon).



Tanulói motiváció

Az idei tanévben új projektet dolgoztunk ki tanulóinknak az iskolai tananyaggal párhuzamosan
a természetvédelemre és az élővilág fokozott megismerésére összpontosítva.
Céljaink között szerepel, hogy tanulóink érdeklődését sokoldalúan, újszerű feladatokkal
keltsük fel, ezáltal azokat a tanulóinkat is aktívabb munkára sarkalljuk, akik a hagyományos
tanítási módszerek által nem tudnak kiteljesedni.
Elképzelésünket „Kalando-zoo” néven indítottuk útjára, mely egy állatkerti lakó
örökbefogadásával kezdtük október hónap elején. Minden osztályközösség az általa választott
(és a szülők segítségével és támogatásával közösen örökbefogadott ) kis kedvenc virtuális
gondozójává vált. Célunk, hogy az osztályközösségen kívül az évfolyamon tanuló diákok
egymásnak is átadják számtalan formában megszerzett és megtapasztalt tudásukat
szakemberek hozzáértő segítsége mellett (állatvédők, zoo-pedagógusok).

Ezt a projektet kívánjuk arra a célra is felhasználni, hogy az óvodák és a szülők felé képet
mutathassunk az iskola falai között zajló egész éves közösségformáló munkákról.
A tanév során megvalósított elemek:

1.A fővárosi állatkert lakóinak örökbefogadása                                                        szeptember vége
(felelős: oszt.főnök)

1.a Manu (tigris)                                2.a Jaques (oroszlánfóka)
1.b Willy (pingvin)                             2.b Toportyán (fehér farkas)
1.c Vitus (jegesmedve)                       2.c Fülike (földimalac)
1.d Zsabesz (kenguru)
1.e Santana (zsiráf)

2.Rajzverseny (az örökbefogadott állatok megjelenítése)                                             október
(felelős: Szerzőné F. Mónika)

3. A levelezős verseny 1. fordulója                                                                                október
(felelős: Kánnár Gabriella)

4.Sportverseny  (állatmozgások utánzása)                                                                  november
(felelősök: Kuizsné V. Edina, Molnárné T. Erzsébet)

5. Tengerbiológus előadása                                                                                          november
(felelős: Villásiné I. Beatrix)

6.Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány vendégül látása                                               november
(felelős: Villásiné I. Beatrix)



7.  Madáretető készítő verseny  értékelése  (elhelyezésük az iskola udvarán)      november
(felelős: Villásiné I. Beatrix)

8.Szavalóverseny (állatos versek)                                                                             december
(felelősök: Andrékó Tünde, Kuizsné V. Edina)

9. A levelezős verseny 2. fordulója                                                                           december
(felelős: Kánnár Gabriella)

10. Plakátkészítő verseny és kiállítás január
(felelős: Kánnár Gabriella)

11. Farsang február
Álarckészítő verseny (a kontinensek állatainak maszkban való megjelenítése)

(felelős: Villásiné I. Beatrix)

12. A levelezős verseny 3. fordulója február
(felelős: Kánnár Gabriella)

13. A  budakeszi Vadaspark kisállat bemutatója                                                             március
(felelős: Villásiné I. Beatrix)

14.  Ujjbábok és papírállatkák készítése                                                                          március
(felelős: Kánnár Gabriella)

15. Környezetismeret csapatverseny április
(felelős: Fehérvári Sándorné)

16. A levelezős verseny 4. fordulója                                                                                 április
(felelős: Kánnár Gabriella)

17. Képregény-kiállítás (az örökbefogadott állatokról)                                                 május
(felelős: Kánnár Gabriella)

18. Állatkerti látogatás az örökbefogadott állatoknál                                                   május
(felelősök: oszt.főnökök)



19. A levelezős verseny értékelése és eredményhirdetése június
(felelősök: Kánnár Gabriella, Villásiné I. Beatrix)

20. Projektzárás
(felelősök: Kánnár Gabriella, Villásiné I. Beatrix)

A projekt felépítése szorosan kapcsolódik az iskolában folyó ÖKO-programmal.
Terveink szerint projektünk felkerül az intézmény „Jó gyakorlat” kincsestárába.

A projekten kívül megrendezésre került versenyek:
1. Szövegelő vetélkedő (felelős: Válayné Gödör Ágnes)
2. Matematika csapatverseny (felelősök: Kuizsné V. Edina, Molnárné T. Erzsébet)

Idén rendhagyó módon az 1-2. évfolyamosok számára csapatversenyt hirdettünk.
Tapasztalatunk szerint az esetleges hasonló lebonyolítású versenyek esetén az
eszközszükséglet mindenképpen csapatonként kell, hogy rendelkezésre álljon.
(pl. logikai társasjátékok)

3. Informatika verseny (felelős. Kánnár Gabriella)
Ez utóbbi rendhagyó módon nem csak az informatikát tanuló osztályok között lett
meghirdetve. A tanulók visszajelzései ezen kezdeményezésre nagyon pozitívak voltak.

Év végi mérések eredményei:

Matematika
(számolási

rutin)
Logika Szövegértés

(szépirod.szöv.)
Szövegértés

(ism.terj.szöv.)
Nyelvtani
ismeretek

Tollbamondás
(hiba/fő)

2.a
86% 80% 93% 92% 88% 1,6

2.b
88% 83% 77% 88% 73% 7

2.c
82% 81,6% 93% 88% 81% 2,3



Matematika
(átfogó mérés)

Rutin
számolás Logika Szövegértés Tollbamondás

(hiba/fő) Írás

1.a
84% 95% 85% 96,9% 5 93%

1.b
91% 96% 88% 97% 2 97,8%

1.c
91,5% 94% 72% 96% 3 95%

1.d 84% 90% 82% 95% 7,3 90%

1.e 94% 96,5% 88,7% 98% 4,15 94,5%

Fejlesztendő területek megnevezése a tapasztalatok alapján:

1. évfolyam:
- Matematika
probléma megoldó gondolkodás (szabályalkotás)
nyitott mondatok megoldási menetének gyakorlása
csoportmunka fejlesztése
 logikus gondolkodás fejlesztése

- Magyar nyelv – és irodalom
 mghk és mshgk időtartamának észlelése és helyes jelölése
 mondattagolások
 egybeírás-különírás
 finommotorikus készségek fejlesztése
 kis és nagy betű használata

Mindkét tantárgy esetében a figyelem (koncentráció) fejlesztése frontális és önálló munka
esetében egyaránt.

2. évfolyam
- Matematika
 szöveges feladatok értelmezése (megoldási menet begyakorlása)
 szabályalkotás adott feladathoz
 fejszámolás



- Magyar nyelv – és irodalom
 mondatalkotások
 lényegkiemelés (szóbeli összefoglalása az olvasottaknak)
 hangkapcsolati törvények elmélyítése
 szótagolás – elválasztás szabályainak gyakoroltatása

Tanórán kívüli foglalkozások
1. Tehetséggondozás:

A tehetséggondozás elsősorban a második évfolyamon tanuló gyermekeinket érinti, hiszen
elsőseink tudásának megalapozásán még dolgozunk. Az osztályfőnökök tehetséges
tanulóinkat szakkörök keretében fejlesztik.

2. Felzárkóztatás:
Az alapozó időszakban (1-2.o) van a legnagyobb létjogosultsága a felzárkóztatásnak,
alapkészségek-képességek fejlesztésének. Minél korábban kezdődik el a terápia, annál
nagyobb az esély a fejlődésre. Kollégáimmal együtt nagy figyelmet fordítunk tanulási
nehézségekkel küzdő, szorongó vagy dyszes gyermekeinkre. Minden ilyen tanulónkról
szakvéleményt készítünk a logopédussal és a fejlesztőpedagógussal együtt. Ezeket
továbbítjuk a megfelelő kivizsgáló intézményhez. Ahol szükséges, ott pszichológus bevonását
is kérjük. Fejlesztésre szoruló gyermekeinket minden oldalról támogatjuk, fejlesztjük:
korrepetáláson, logopédiai és fejlesztő foglalkozásokon.

3. Szakkörök
Motivált, kreatív diákok számára iskolánkban szakköröket szervezünk a tanulók

érdeklődésének megfelelően.
Rajz   Szerzőné Fiedler Mónika 1. évfolyam
Néptánc  Bálint Emese 1-2. évfolyam
Tánc: Császár Katalin
Mesevilág Kuizsné Virág Edina
Sakk 1-2. évfolyam
Matematika: Krómer Józsefné

Célunk, hogy a felsorolt területek segítségével feltárjuk az iskolánkba járó, magasan motivált
tehetségeket és sikeres fejlesztésükkel más tanulókat is ösztönözzünk.

Kapcsolattartás más munkaközösségekkel:
 3.-4. osztályos munkaközösség
 napközis munkaközösség
 logopédus, fejlesztő pedagógus
 angol nyelvi munkaközösség
 német nyelvi munkaközösség
 pszichológus
 felső tagozatos magyar és természettudományi munkaközösség



Kapcsolattartás a szülőkkel:

- folyamatos írásbeli tájékoztatás
- szülői értekezletek
- fogadó órák
- nyílt tanítási napok
- közös programok szervezése
- iskolai rendezvényeken való részvétel
- osztály szintű elektronikus levelezőlistákon
- az iskolaérett gyermekek számára Ovisuli foglalkozás – sorozat szervezése a szülőkkel

közösen (a 3-4. évfolyamos munkaközöséggel együtt)

SWOT-elemzés:

1. Erősségeink
Munkaközösségünkre ebben a tanévben is tanúbizonyságát tette aktivitásának és sokrétű
feladatvállalásának intézményi szinten és osztályszinten egyaránt.  Az 1. évfolyamot kezdő
kollégák esetében mindenképpen ki kell emelnem az 5 osztálynyi gyermek többé-kevésbé
zökkenőmentes beszoktatását az iskola falai közé, illetve a szülőkkel való kapcsolattartás
rendszerének kiépítését, mely (gyakorlati tapasztalataink alapján) alapos előkészítést és napi
szintű fenntartást igényel nagyon sok család esetében.
Értékelésünket az i-napló segítségével a szülők számára mindennap elérhetővé tesszük.
Ha szükséges, új lehetőségeket is teremtünk szülők, gyerekek, kollégák számára.
Ebben az évben újból megrendezésre került Ovisuli foglalkozás-sorozat a leendő iskolásokat
és szüleiket fogadta.
Az egész tanévet lefedő Kalando-zoo projekt megszervezése és lebonyolítása az egész
munkaközösséget aktív csapatmunkára sarkallta.

2. Gyengeségeink:
Gyengeségként megemlíteném a munkaközösség tagjainak nem egyforma leterheltségét,
a faladat vállalások mennyiségbeli (és nem minőségbeli) különbségeit.
Munkaközösség vezetőként hálátlan feladatnak találtam kollégáim figyelmeztetését és
felkérését a vállalt és a szabadon vállalható feladatok elvégzésére.
Az egymás óráin való hospitálás nem mutat rendszeres gyakorlatot.

.



3. Lehetőségeink:
A következő tanévben a felelősök kijelölésénél az előre vállalt feladatokat egyeztetni kell
folyamatosan az év közben adódó munkákkal és a terheket egyenletesen elosztani mindenki
között.
Célszerűnek találnám, ha a szaktárgyat tanító kollégák az azonos évfolyamon rendszeresen
látogatnák egymás óráit (egyfajta munkacsoportot alkotva), hiszen a szóbeli gyors
tapasztalatcserék mellett remek lehetőséget adnának ezek az alkalmak a személyes
pedagógiai „kincsestár” bővítésére. Szakmai sokszínűségünk ezúton válna nyílván valóvá.
Az osztályokon belüli közösségformálásnak nagy jelentősége van. Főleg akkor, ha ez erkölcsi
útmutatással jár. Az egymásra figyelés, egymás segítése, formálása, együtt töltött vidám,
meghitt vagy akár szomorú percek mind fontos mérföldkövei lehetnek gyermekeink
életének.
Ehhez kapcsolódik a szülőkkel való jó viszony kialakítása, amely során támogatásukat kell
elnyernünk és kiérdemelnünk. Ha a szülő tesz és tehet gyermeke iskolájáért, akkor jobban
magáénak érzi és ezért reményeim szerint nem csak elvárásokat fogalmaz meg, hanem
beleízlel a megoldandó feladatok súlyába is.

4. Veszélyek:
A szülő elvárások és az iskola elvárásainak szinkronba hozatala nagy veszélyforrást rejt.
Az egységes véleményformálás az intézményben dolgozók részéről alapvető feltétele kell,
hogy legyen ezen kapcsolat kialakításának (az iskola házirendjének pontos betartása és
betartatása az egyik alap pillére ennek).

Törökbálint, 2012.június 18.

…................................................................
Villásiné Istók Beatrix
munkaközösség-vezető

4. Felzárkóztatás:
Az alapozó időszakban (1-2.o) van a legnagyobb létjogosultsága a felzárkóztatásnak,
alapkészségek-képességek fejlesztésének. Minél korábban kezdődik el a terápia, annál
nagyobb az esély a fejlődésre. Kollégáimmal együtt nagy figyelmet fordítunk tanulási
nehézségekkel küzdő, szorongó vagy dyszes gyermekeinkre. Minden ilyen tanulónkról
szakvéleményt készítünk a logopédussal és a fejlesztőpedagógussal együtt. Ezeket
továbbítjuk a megfelelő kivizsgáló intézményhez. Ahol szükséges, ott pszichológus bevonását
is kérjük. Fejlesztésre szoruló gyermekeinket minden oldalról támogatjuk, fejlesztjük:
korrepetáláson, logopédiai és fejlesztő foglalkozásokon, Ayres-mozgásterápiával.

Szakkörök:
Tanulóink érdeklődése ebben az életkorban még nem kialakult, az útkeresés elején tartanak.



Munkaközösségi beszámoló
1-2. évfolyam

Készítette: Villásiné Istók Beatrix
munkaközösség-vezető

1–2. évfolyam

Törökbálint, 2012.június 18.





Beszámoló tanév: 2011/12

Munkaközösség neve alsó tagozat 3.-4. évf.
Munkaközösség vezető neve Ginál Beáta

Személyi és tárgyi feltételek
1. Személyi feltételek:

Munkaközösség tagjai :

3.a  Hegedüsné Garda Éva                  tanító, matematika szakkoll.
3.b  Szép Margit                                   tanító, ped. szakos tanár

Nagy Zsuzsanna Noémi                tanító, környezetismeret szakkoll.
3.c  Ginál Beáta                                    tanító, rajz szakkoll.
3.d  Nagy Rita                                       tanító, orosz nyelv szakkoll. fejlesztő pedagógus
4.a Kottmayerné Bálint Enikő tanító, ének-zene szakkollégium
4.b  Lantosi Istvánné                            tanító, testnev. szakkoll.

Világi Enikő                                  tanító, ének-zene, inf. szakkoll.
4.c  Balázsné Godavszky Erzsébet     tanító, ének-zene szakkoll.

Szaktárgyat tanító kollégák :

Udvarhelyi Ildikó tanító, néptánc: 3.a, 3.c ,4.a, 4.b, 4.c
ének – zene: 3.a, 3.c, 4.b

Malomvári Éva tanító, nemzetiségi német: 3.a,  4.a
Megyeri Lívia tanító, nemzetiségi német: 3.a,  4.a
Saliga Nóra tanító, angol: 3.c,  4.c
Kánár Gabriella                                     tanító, informatika-történelem tanár
Kertai Julianna gyógytornász
Boross-Farkas Bernadett logopédus
Szabóné Dienes Krisztina                      logopédus, francia-történelem szakos tanár
Dr. Csomborné Sándor Anikó              gyógypedagógia szakos tanár (tifló szak)
Tőkei Zita pedagógiai asszisztens 3.c
Bálint Emese                                          pedagógiai asszisztens 3.d,  néptánc 3.b, 3.d

Napközis kollégák :

Terenyi Szilveszterné            4.a, 3.c
Kuti  Hermina 1.c, 3.c
Komendáné Nemes Éva        3.a,
Kalmár Petra                         4.c, 3.d
Décsi Csaba                            3.d

Az első félévben személyi változás történt munkaközösségünkben. Balázsné Godavszky
Erzsébet lakhelyéhez közelebbi munkahelyen kapott állást. Így osztályát ( a 4.c osztályt)
Komendáné  Nemes Éva vette át. A 3.a osztály napközise Tarlukács Anita lett.



2. Tárgyi feltételek:

Iskolánk tárgyi feltételeit nem nevezhetjük átlagosnak. Inkább átlag felettinek mondanám
körülményeinket. Iskolánk épülete szép, gondozott, jól karbantartott igazán patinás épület. A
nyáron komoly felújítási munkák tették még szebbé, praktikusabbá és otthonosabbá
iskolánkat:

- villanyvezetékek cseréje
- burkolat csere
- tanári szoba felújítása
- nagyon hálásak vagyunk a vezetőinknek azért a támogatásért, hogy

már 6 osztály élvezheti az alsó tagozaton az interaktív tábla
előnyeit.

Az alsós szertár felelőse 1-2 évfolyamon Hegedüsné Garda Éva, a 3-4 évfolyamon pedig
Balázsné Godavszky Erzsébet.
Az első félévben sikerült tovább bővítenünk a tanítói munkát segítő interaktív anyagaink
tárházát. Matematika tanítást segítő CD-ket vásároltunk minden évfolyam számára az Apácai
Kiadótól. Jó és ötletes gyakorló anyagokat tartalmaz.



Kiemelt célok és feladatok:

Szakmai képzés

- Folyamatos önképzés
Önmagunk szakmai képzése folyamatos feladatunk. Továbbképzéseken való részvétel,
az önképzés: új eszközök megismerésére, könyvtárban található kiadványok, könyvek
és  az interneten való kutatás önképzésünk alapkövei.
Mivel már 6 alsó tagozatos osztályban használnak a kollégák interaktív táblát, így a
tábla kezelése és az interaktív anyagok ismerete egyre több kollégát érint. az ezzel
kapcsolatos önképzés és egymás képzése átszövi mindennapjainkat.
Az első félévben továbbképzést szerveztünk az interaktív tábla használatáról.
(Lásd: Szakmai továbbképzési nap)
Ezen kívül több leendő elsős kollégám a nyár folyamán részt vett egy tudást frissítő
Meixner továbbképzésen, melyet Ványi Ágnes szervezett és tartott Budaörsön.

Novemberben tovább folytatódott Ványi Ágnes munkája. Az alsó tagozat nagy része
és természetesen a szakszolgálat tagjai is, nagy számmal vettek részt ezen a kistérségi
továbbképzésen. (14 fő)
A továbbképzés frissítő, új szemlélettel egészítette ki a Meixner - féle betűtanítás
módszerét. Köszönjük Ági sok munkáját és támogatását a szakmai megújulásban.

- Hospitálás egymás óráin
Tervezzük, hogy egymás óráit látogatni foglyuk, hiszen a tapasztalatok átadása
ilyenkor válik igazán élővé. Kuti Hermina a napközis munkaközösség tagja szeretne
órákat látogatni az 1.c osztályban Kuizsné Virág Edinánál és a 3.c-ben Ginál Beátánál.
Neki is tanítói végzettsége van és tudását szeretné lemélyíteni, feleleveníteni, hogy
tanítványainknak még több segítséget adhasson és ezt minél szakszerűbben tegye.
A mostani elsős tanítóinkat folyamatosan segítjük támogatjuk, amikor szükségét érzik
hogy tanácsokkal, ötletekkel akár óraterv megbeszélésekkel támogassuk őket.
Remélem több óralátogatás is lesz ebben a tanévben.

Kuti Hermina óralátogatási tervei valóra váltak. Az 1.c-ben és a 3.c-ben is látogatott
órákat. Ezen kívül Ceglédi Erzsébet két hetes tanítási gyakorlatát a 3.c osztályban
végezte. Sok hasznos tapasztalatot szerzett ezalatt az idő alatt.

Ceglédi Erzsébet az egy hónapos tanítási gyakorlatát és záró tanítását is a 3.c
osztályban végezte. Jó látni a gyakorló tanítók elszántságát, kötelesség tudatát. Igazán
élvezetes volt vele dolgozni. Másik hospitálónk, Balogh Ágnes az 1.c –ben és a 4.-a –ban
végezte tanítási gyakorlatát. Záró tanítását a 4.a osztályban sikeresen tartotta meg.
Köszönjük a felkészítő tanárok támogató és szakszerű munkáját: Kottmayerné Bálint
Enikőnek, Kuizsné Virág Edinának, és Ginál Beátának.

- Tapasztalatok megbeszélése
Az első osztályt indító kollégáim szívvel-lélekkel készültek a legkisebbek fogadására.
6 év GYES után jött vissza közénk tanítani  Kuizsné Virág Edinána és idén kezd el
tanítani Nagy Adél. Már augusztusban szakmai megbeszélésen, felkészítésen vettek
részt, melyben Hegedűsné Garda Éva és Ginál Beáta segítette őket. Tapasztalatok
átadására, cseréjére folyamatosan szükségünk van a megújuláshoz. Nem csak a diákok



oktatásához, hanem neveléséhez is.
Ehhez a feladatkörhöz sorolnám a mentorálás szép és nehéz feladatát.
Nagy Adél mentora Hegedűsné Garda Éva
Császár Katalin mentora Szép Margit

Szép Margit órát látogatott és tartott is a 2.b osztályban. Folyamatosan segíti,
támogatja, tanácsaival látja el Katalint. Ugyan ilyen alapos, segítő, szakszerűen
támogató munkát végzett Hegedüsné Garda Éva is Nagy Adél mentorálásakor.

- A kompetencia alapú oktatás szemléletmódjának, módszereinek elsajátítása, egymás
segítése a tapasztalatok alapján – együttgondolkodás
A kompetencia alapú oktatásban résztvevő osztályokban a tanítók a módszerből
fakadó előnyös ismeretszerzési és alkalmazási módokat folyamatosan beépítik az
óráikba, és az ezzel kapcsolatos tapasztalataikat megbeszélések alkalmával megosztják
egymással.

- Szakmai továbbképzési:
Az első és második félévben továbbképzést szerveztünk az interaktív tábla
használatáról. Továbbképzést tart több alkalommal Kánár Gabriella.
A továbbképzésekhez sorolnám azt a nagyszerű tényt, hogy kollégáim egyetemen is
tovább képezhetik magukat. Hegedűsné Garda Éva és Ginál Beáta mentor tanári
szakot kezdenek a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

A meglévő feladatbank bővítése
- Az interaktív táblákhoz tartozó internetes feladatbankokat folyamatosan bővítenünk

kell. ( Lásd: tárgyi feltételek.)
Megtörtént az első félévben.

- További feladatunknak tartjuk a meglévő feladatbankjaink szakszerű, igényes
bővítését.

Tanulói motiváció

Céljaink között szerepel, hogy tanulóink érdeklődését sokoldalúan, újszerű feladatokkal
keltsük fel, hogy ezáltal azokat a tanulóinkat is aktívabb munkára sarkalljuk, akik a
hagyományos tanítási módszerek által nem tudnak kiteljesedni. Ezért több lépésből álló
egész évet átölelő projekteket terveztünk erre az évre. Ezek a következők:

1. Felfedezések a természetben

Ezzel a címmel indítjuk el ismét azt a szakkört amely lehetővé teszi természettudományos
beállítottságú tanulóink számára a természet megismerését, felfedezését kicsit máshogy
mint  a környezet órákon. Szívből reméljük, hogy a kísérletezések, a természet testközeli
érintése, megfigyelése, vizsgálata olyan szeretetet ébreszt tanulóinkban, amely számukra is
felfedi a természet nélkülözhetetlenségét és ebből fakadóan az óvását, megőrzésének
fontosságát.

Az első félévben három foglalkozást tartottak a szervezők:
I. Vizsgálódás az erdőben, tájékozódás
II. Bolygók



III. Fénnyel és hővel kapcsolatos kísérletek

Tanulóink számára különleges tanulást, fontos és élményszerű tapasztalatszerzést
jelentenek ezek a foglalkozások. Mindig nagyon várják az újabb kísérletekkel való
ismerkedést. A gyermekek saját kísérletekkel is készülhetnek és azokat a többiek előtt be
is mutathatják. Ez az önálló ismeretszerzés és kutatás kezdeti lépéseire ad lehetőséget.

A második félévben tovább folytatódtak az érdekfeszítő kísérletek. A témák a következők
voltak: December:

5.  Halmazállapot változások a természetben

- a víz halmazállapotainak megfigyelése

- az állatok védekezése a hideg ellen

- kísérletek: olvadás, fagyás

- Miért nem fagy be az óceán télen? – kísérlet

- „Fogj hópelyhet”

Január:

6. „Kicsi a bors, de erős!” (3 óra)

- mozgás, erő, energia a természetben

- mozgásformák az élővilágban (emberek, állatok, növények,molekulák)

- egyéb mozgások a természetben (földrendés, cunami, szél stb.)

- érdekességek az állatvilágból

- Kísérletek: Pl. Miért esünk el?

Február:

7. „Hallod a csalogány édes dalát…” (3 óra)

- a természet hangjai

- emberi és állati hangok

- mesterséges hangok

- akusztika

- kísérletek a hangokkal: madzagtelefon készítése, Rajzolj hanggal!

Március:

8. Környezetszennyezés a bolygónkon (4 óra)

- a környezetszennyezés fajtái

- megjelenése a mesterséges és természetes környezetben

- Vita: papír szatyor vagy műanyag szatyor

- Városunk vizsgálata: milyen fajta környezetszennyezés figyelhető meg a

környezetünkben



- Kísérlet: Olaj eltávolítása a „tengervízből”

Április:

9. A gyógyító természet (4 óra)

- A szennyezés hatása az emberre, az állatokra, a természetre

- kedvező és káros anyagok

- segít a természet: gyógynövények – gyógytea készítése

- Kísérletek: A ködképződés és a légszennyezés kapcsolata;

A levegő porszennyezettségének vizsgálata leveleken

Május:

10. Védem, mert szeretem! (4 óra)

- előzetes gyűjtőmunka után tabló készítése a fenti témában
Ezek a témák önmagukért beszélnek. A minket körülvevő csodálatos természet

sokszínűségét, változatosságát híven tükrözik ezek a témakörök. Nem csoda, hogy a
gyerekek között versengés alakult ki, hogy ki vegyen részt az osztályokból ezeken a
fantasztikus délutánokon.
A megismerő folyamatok sokfélesége egyszerre volt jelen ezeken a foglalkozásokon. Mély
és hosszan tartó élményhez juttatták kollégáim a gyermekeket. Köszönjük nekik ezt az
odaadó, áldozatos és igazán értékes munkát.

Szakkörvezetők: Kottmayerné Bálint Enikő és Nagy Zsuzsanna Noémi

2. Négy évszak ( rajzpályázat)

Mivel kollégáimmal együtt nagyon fontosnak tartjuk a természet felfedezését és kincsként
való megóvását, ezért igyekszünk ezt a témát más oldalról is megközelíteni és
gyermekeink életébe ennek fontosságát más úton is becsempészni.
A négy évszakhoz kapcsolódva négy témában hirdetünk pályázatot. Pl: víz, levegő
tisztasága, a tűz haszna stb.
Az elkészült gyerekmunkákat természetesen értékelni és jutalmazni fogjuk. A legszebb
munkákból pedig kiállítást szervezünk.

Pályázatok tervezett időpontjai:
- szeptember
- november
- február
- április

Felelősök: Lantosi Istvánné és Szép Margit

Ezen a pályázaton is két forduló már lezajlott. A gyermekek szívesen, nagy izgalommal
telve mennek a rajzdélutánokra. Szép és különleges alkotások készültek. Mi is izgalommal
várjuk az év végi kiállítást, hogy gyönyörködhessünk tanulóink munkáiban.

A második félévben készült munkák is szépek, érdekesek lettek. Május végén, a földszinti



folyosón mindenki megcsodálhatta tanulóink alkotásait.

3. Előadás ásványkiállítással

Az előző témakörhöz kapcsolódva szeretnénk egy előadót hívni, aki a Föld jelenlegi
állapotáról, a mi feladatainkról tartana egy interaktív vetítéssel egybekötött gyerekek
számára izgalmas előadást. Utána jó lenne egy ásványkiállítást megtekinteni.

Az előadót meghívtuk. Február 1-én lesz egy csillagászati előadás. A gyerekek és mi
tanárok is nagy érdeklődéssel várjuk.
Az előadás jól sikerült. Az előadó ügyesen bevonta a gyermekeket a csillagászati témába.
Kérdéseire a gyermekek ügyesebbnél ügyesebb válaszokat adtak. A mai gyerekek igen sok
információval, tudással rendelkeznek a témával kapcsolatban.

4.Foci kupa 3.-4. évfolyam

Lantosi Istvánné már hagyományt teremtett iskolánkban a 3.-4. évfolyamosoknak
szervezett focibajnoksággal. A mindennapos testedzést és a focihoz elengedhetetlen
csapatmunkát  kollégáimmal együtt fontosnak tartjuk és támogatjuk. A gyerekek az
elmúlt évek  tapasztalatai alapján nagy izgalommal várják a mérkőzéseket. Remélem
ebben az évben is sok örömet szerzünk tanulóinknak ezzel a sportprogrammal.

a.) Az őszi focibajnokságnak ismét nagy sikere volt. A csapatok minden erejüket beleadva
komoly küzdelmet folytattak a győzelemért. Élvezet volt nézni ezeket a mérkőzéseket.
Eredmények:

4.évfolyamon:                                               3. éfolyamon:
I. helyezett: 4. a osztály I. helyezett: 3. a ozstály
II. helyezett: 4. b osztály II. helyezett: 3. c osztály
III. helyezett:4. c osztály III. helyezett: 3. b osztály

A harmadik évfolyamon a 3.d osztály azért nem vett részt a kupán, mert kevesen
vannak az osztályban és nem lett meg a kellő létszám a csapathoz. De szurkolni ők is
eljöttek a mérkőzésekre.

Tavaszi focibajnokság:
A fiúk nagy izgalommal várták az újabb sorsolást. A focibajnokságnak ismét nagy
sikere lett. Nagy szurkoló táborra tettek szert a csapatok. Az együtt küzdés és az
egymásért való szurkolás igazi jellemformáló tevékenység. A mozgás fontosságáról és
öröméről nem is beszélve.
Tavaszi eredmények:
4.évfolyamon: 3. éfolyamon:

I. helyezett:   4. b osztály                                I. helyezett:    3. a ozstály
II. helyezett: 4. a osztály II. helyezett: 3. c osztály
III. helyezett:4. c osztály III. helyezett: 3. b osztály

A 3. a osztály dupla győzelmét nem csak a kupával, hanem még egy tortával is
megjutalmaztuk. Gratulálunk nekik!



Felelős: Lantosi Istvánné és Tóth Zsolt

b.)A tagozati sportmegmozdulások nem értek véget a focibajnoksággal.
Itt említeném meg az októberben megrendezésre került sorversenyt. A 3. és 4. évfolyam
vett részt a játékos vetélkedőn Kertai Julika vezetésével. Érdekes, játékos, ötletes
feladatokkal kápráztatta el a gyerekeket, akik teljes erőbedobással küzdöttek a dobogós
helyekért. Ami igazán szívmelengető volt a számomra, az az, hogy a gyerekek nagyon
ügyeltek a szabályok betartására és a szabályos küzdésre. Igazán spotszerű küzdelem
volt.
Sorverseny eredménye:

4.évfolyamon:                                               3. évfolyamon:
I. helyezett:  4. b osztály                                I. helyezett: 3. a osztály
II. helyezett: 4. c osztály II. helyezett: 3. c osztály
III. helyezett:4. a osztály III. helyezett: 3. b osztály

c.)Ennél nagyobb szabású sport megmozdulás volt a Kerekdomb futás. Az alsó és felső
tagozat egyaránt kivette részét a futásból, de a tantestület tagjai is nagy számban
megjelentek a sportrendezvényen.
A kupát idén is mi nyertük meg!

d.) Kézilabda program iskolánkban!
A Budaörsi Kézilabda Egyesület január végén felkereste iskolánkat, hogy vegyen részt a
Németh Helga kézilabda utánpótlás programba.
A szülőket a februári szülői értekezleten tájékoztatták a program menetéről, feltételeiről.
Egy szülői beleegyező nyilatkozatot kellett kitölteni azoknak a szülőknek, akik vállalták,
hogy gyermekük részt vehet a programban.
Február 7-étől kezdve heti egy alkalommal szakvezető által vezetett órákon ismerkedtek
meg a gyermekek a kézilabda alapvető szabályaival. Megtanulták és gyakorolták a
védekezés, támadás, kapura dobás alapjait. Jó volt látni, ahogy fejlődtek a csapatban
való összjáték terén is.
A kézilabda bajnokságot Budaörsön a Városi Csarnokban Rendezték meg. A környező
települések iskoláiból, minden 3. évfolyam részt vett. (Biatorbágy, Tárnok, Budakeszi,
Törökbálint, Budaörs)Több mint 300 embert láttak vendégül ezen a rendezvényen.
A mérkőzések 3 pályán zajlottak egyszerre. Először a selejtezők, utána a helyezésekért
küzdöttek a csapatok a körmérkőzésekben. Lányaink igen szép helyezést értek el. II.-ok
lettek 15 csapat közül. A fiúk is hősiesen küzdöttek a meccseken. A legjobb eredmény az
5. hely lett náluk. Nagy élmény volt a gyerekek számára részt venni ezen a
bajnokságon!
Helyezések:  Lányoknál:      II. hely  3.c                           Fiúknál:     V. hely    3.a

hely  3.b                                          VIII. hely    3.b
IX. hely    3.c

Vegyes csapat: IX. hely 3.a

5.Versmondó délután

November 17-én került sor a versmondó délutánunkra. A gyerekek egy része maga
válogatta, kereste a versét. A versek kutatása közben olvastak, számukra új versekkel,
szerzőkkel ismerkedhettek meg. A versmondó délután igen üdítően sikerült. Öröm volt
hallgatni a sok lelkes és tehetséges gyermekünket.



Pátyi versmondó versenyen indítjuk: Szénási Eszter 3.a osztályos tanulónkat.

6. Zimándy évforduló ( projekt nap)

Zimándy Ignác iskolánk névadója. Születésének 180-adik évfordulója alkalmából
projekt  napot tervezünk iskolánkban.
Felelősök: Krómer Józsefné, osztályfőnökök
A Zimándy-projekt napra való felkészülés mindenkitől komoly, odaszánt munkát
követelt. Kollégáim időt, energiát nem sajnálva,- sőt volt aki utazást is vállalt- régi
tanítási eszközöket, tárgyakat, dokumentumokat, fényképeket, régi gyermekjátékokat,
bútorokat szereztek, hogy a régmúlt idők hangulatát, szokásait, eseményeit közelebb
hozzák ehhez a korosztályhoz.
A programok igen változatosak és gyermek közeliek voltak. Igyekeztünk élővé és ezáltal
szívükhöz-lelkükhöz közelállóvá tenni ezt a délelőttöt.
Idős tanítók meséltek a múltról, régi diákokat hívtunk vendégségbe, hogy interjút
készítsünk velük a múlt emlékeiről és persze csínytevéseiről.
Filmrészleteket mutattunk be XX. század eleji tanítási órából. A filmből megfigyelhették
a tanterem berendezését, a tanító és tanulók eszközeit, öltözetét. Nem utolsó sorban, a
régi kifejezéseket, szófordulatokat hallgathatták meg és a diákok fegyelmét figyelhették
meg. Eszközöket kellett felismerni és megnevezni. Időutazásra vittük a gyerekeket egy
drámajáték keretében. Felsorolni és bemutatni is nehéz ezt a sokszínű, sokrétű
tevékenységből, feladatból álló délelőttöt.
De a nap ekkor még nem ért véget! Délután a programok, élménygyűjtések sora
folytatódott. Nyugdíjas pedagógus találkozót szervezett a vezetőség. Ennek a
találkozónak a meghittségét, azt a szeretetet ami áthatotta, nem lehet leírni. Délután még
egy kiállítást is meg lehetett tekinteni a Díszteremben. Rendhagyó órákra ülhettek be a
szülők és kollégák. Teaház és a táncház is nagyon jó hangulatú volt.

A beszámolóban megpróbáltam bemutatni, érzékeltetni ennek a napnak a
különlegességét. Értékes, hasznos napnak tartjuk.

¾ 8-8 reggeli 1.fogl.8-8.40 2.fogl 8.50-9.30 3.fogl. 9.40-10.20 4. fogl. 10.30-
11.00

11.00- 11.30

7.terem      3.a
felelős: Hné
G.Éva

Kiskönyv 3.a Kiskönyv 3.b Kiskönyv 3.c Kérdésözön: KIÁLLÍTÁS
11.20-11.40

116.terem  3.b
felelős: Szép
Margit

Tabló,interjú,régi
eszközök 3.b

Tabló,interjú,régi
eszközök 3.c

Tabló,interjú,régi
eszközök 3.a

Kóty Antalné
Marika néni

KIÁLLÍTÁS
11-11.20

113.terem  3.c
felelős: Ginál
Beáta

Dáma,filmrészlet
3.c

Dáma,filmrészlet
3.a

Dáma,filmrészlet
3.b

7. terem KIÁLLÍTÁS
11.20-11.40

210 .terem 4.a
felelős:Kné
B.Enikő

Dáma,filmrészlet
4.a

Dáma,filmrészlet
4.c

Dáma,filmrészlet
4.b

Kérdésözön: KIÁLLÍTÁS
11.20-11.40

12. terem   4.b
felelős:Világi
Enikő

Tabló,interjú,régi
eszközök 4.b

Tabló,interjú,régi
eszközök 4.a

Tabló,interjú,régi
eszközök 4.c

Gyurasics Márta
néni

KIÁLLÍTÁS
11-11.20

114.terem  4.c
felelős: Bné
Zsóka

Kiskönyv 4.c Kiskönyv 4.b Kiskönyv 4.a Könyvtár KIÁLLÍTÁS
11-11.20



7.Karácsonyi műsor szervezése (iskolai szintű műsor)

Idén a 3.-4. évfolyamos munkaközösségnek jutott a nehéz és megtisztelő feladat, hogy
iskolai szintű karácsonyi műsort állítson össze.
Felelősök: Krómer Józsefné és Ginál Beáta

Az iskolai karácsonyi műsor idén a 3-4. évfolyamos munkaközösség feladatai közé
tartozott. A Zimándy-projekt nap megszervezése után 3 hét maradt a felkészülésre. Az
idő rövidsége mellett a másik izgalom forrás a tanulóink életkorából fakadó
tapasztalatlanság volt. Féltő szeretettel figyeltük, támogattuk őket a próbák és a
szereplés alatt. Az előadás sikerét a gyermekek tehetségén, kitartó, igényes munkáján
kívül a kollégák összefogása biztosította. Igazán jó érzés volt ennek a csapatnak a része
lenni. A felsős kollégák messzemenő támogatását is köszönjük!

8. Illik- nem illik projekt ( 3 fordulós és egy projekt délelőtt )

Terveink között szerepel az illem szabályainak felkutatása és tanulóink életében élővé
tétele. A projektbe szülők bevonását is szervezzük!
Úgy tapasztaljuk, hogy a gyerekek sokszor nincsenek tisztában a helyzethez illő
viselkedéssel, mert nem is tudnak róla hogyan kellene viselkedniük, nem tanították meg
őket.

Terveink között szerepel kutató munka ( népek szokásai, köszönések stb. ) helyzet
felismerések, drámajáték, riport, kérdőív.
Remélem hatékony és hasznos munka lesz mindenki számára.
Felelősök: Hegedűsné Garda Éva és Ginál Beáta

Az első félévben a rengeteg feladatunk és tanulmányaink mellett csak egy forduló
megvalósítására jutott időnk. Ez az étkezési szokásokat, étkezéshez kapcsolódó illemeket
ölelte át. Érdekes és tanulságos tapasztalatokat éltünk át kollégáimmal. A gyerekek sok
mindenről nem is tudtak, nem is hallottak róla, mert az illem – más néven tisztelet adás
– külön vált a mindennapi életünkben a szokásoktól, rossz beidegződésektől.

Önálló ismeretszerzésre nevelés

- Célkitűzéseink közé tartozik továbbra is az értő olvasás fejlesztése, az önálló
ismeretszerzésre nevelés, logikai gondolkodás fejlesztése a 3.-4. évfolyamon (könyvtár),
internethasználat. Ezt folyamatosan igyekszünk megvalósítani tanóráinkon,
tehetséggondozó foglalkozások keretében.

3.-4. évfolyamon már szóban feleltetjük tanulóinkat, ami nem kis feladat számukra.
Kiselőadásokkal kel készülniük olvasás és környezet órára. A vers- és
prózamondó versenyekre a gyerekek is kerestek verseket, szövegeket. Itt említeném
meg Szép Margit kolléganő olvasó szakkörét, ahol a gyermekek saját olvasmány
élményeiket osztják meg egymással. Könyveket ajánlanak egymásnak és
megtapasztalják az együtt olvasás örömét.

Tervezett versenyeink, feladataink az évre



Hónap: Verseny: Tervezett időpont: Felelősök:
szeptember foci bajokság

kezdete
szeptember 3. hete Lantosi Istvánné

Tóth Zsolt
- Négy évszak
rajzpályázat

I. forduló

szeptember 4.hete Lantosi Istvánné
Szép Margit

október sport verseny
évfolyamonként

október 5. szerda Kertai Julianna
Balázsné

- Illik- nem illik
I. forduló

október 26. szerda Hegedűsné
Ginál Beáta

november Versmondó verseny november 10.
csütörtök

Világi Enikő
Balázsné

Zimándy évforduló projektnap
november 25.
péntek

Krómerné
osztályfőnökök

Négy évszak
rajzpályázat
II. forduló

november 16.
szerda

Lantosi Istvánné
Szép Margit

december Iskola szintű
karácsonyi műsor
szervezése

december 21
szerda

Krómerné
Ginál Beáta

január Illik- nem illik
projekt II. forduló

január 26.
csütörtök

Hegedűsné
Ginál Beáta

február (farsang) Prózamondó
verseny

február 22. szerda Nagy Zsuzsanna
Noémi
Nagy Rita

február Négy évszak
rajzpályázat
III. forduló

február 28. kedd Lantosi Istvánné
Szép Margit

március Illik- nem illik
III. forduló

március 21. szerda Hegedűsné
Ginál Beáta

Sportverseny
II. forduló

március 7. szerda Kertai Julianna
Balázsné

április Illik- nem illik
projekt délelőtt

április 5. csütörtök
3. évfolyam

Hegedűsné
Ginál Beáta

Négy évszak
rajzpályázat
IV. forduló

április 4. hete Lantosi Istvánné
Szép Margit



Versenyeken elért eredményeink: II. félév

Megyei Kazinczy-verseny:
3.-4. osztályos korcsoport
1. helyezést ért el Angyal Szonja 4.

Bendegúz Nyelvész Anyanyelvi Verseny iskolai forduló:
 Rihó Botond 1.b
 Herber Dóra 1.c
 Vellner Júlia 1.a
 Fekete Marcell 1.a
 Pintér Barnabás 1.a
 Péterfia Blanka Linda 2.a
 Éles Dániel 2.a
 Velich Nóra Zoé 3.c

Ők jutottak tovább a megyei fordulóba! Gratulálunk!

Bendegúz megyei forduló helyezettjei:

1. évfolyam II. Vellner Júlia 1.a

III. Rihó Botond 1.b

IV. Fekete Marcell 1.a

2. évfolyam V. Péterfia Blanka 2.a

II. Éles Dániel 2.a

3. évfolyam IV. Vellich Nóra Zoé 3.c

Zrínyi Ilona matematika verseny:

Megyei forduló: Velich Nóra Zoé  I. helyezés 3.c

Országos döntő: Velich Nóra Zoé V. helyezés 3.c

Kenguru Matematika Verseny: (Megyei szintű eredmények)

3. évfolyam   Velich Nóra      6. hely      3.c
Valenta Réka    37. hely    3.a
Szabó Kristóf    80. hely    3.c
Lehota Blanka  83. hely    3.a

4. évfolyam   Berzéthy Dániel     8. hely    4.a
Szekeres Mátyás   14. hely  4.c
Horváth Dominik 19. hely  4.a
Kotschy  Balázs    67. hely  4.a

Nagyon szép eredményeket értünk el! Sok munka van mögötte a diákok és felkészítő tanárok
részéről egyaránt!



Tanórán kívüli foglalkozások
1. Tehetséggondozás:

Több tehetséges tanulóval is büszkélkedhetünk osztályonként. Róluk sem feledkezünk
meg, amikor kollégáimmal sokféle szakkör és tehetséggondozás lehetőségét kínáljuk fel
számukra.
Itt szerzett tudásukat iskolai, megyei, és országos szintű versenyeken próbálhatják meg.

Versenyek, amiken indítjuk tehetséges tanulóinkat:

- Bólyai matematikai csapatverseny
- Bólyai anyanyelvi csapatverseny
- Zrínyi Ilona Matematika Verseny
- Kenguru Matematika Verseny
- Bendegúz Anyanyelvi Verseny

Versenyeink koordinátora: Hegedűsné Garda Éva

Az eddig lezajlott versenyek és eredményeink:

- Bólyai matematikai csapatverseny megyei forduló:
( Csak az első 50 helyezést elért csapatok nevét sorolom itt fel.)

3.évfolyamon elért eredményeink:

-42. hely Észkombájnok csapata  3.c osztály tanulói

(Ezen kívül 55. 70. 77. és 80. helyeket tudták csapataink megszerezni.)

4.évfolyamon elért eredményeink:

-6. hely Forgó Agykerekek csapata 4. c osztály tanulói
-9. hely Számvadászok csapata 4. a osztály tanulói
-57. hely Piros ördögök csapata  4. b osztály tanulói

A negyedik évfolyamon összesen ez e három csapat indult.

- Bólyai anyanyelvi csapatverseny eredményei:
( Itt is csak az első 50 helyezést elért csapatok nevét sorolom itt fel.)
3.évfolyamon elért eredményeink:

-6. hely Lyukas zokni csapata 3. c osztály tanulói
-19. hely Spanyol csapat 3. c osztály tanulói
-31. hely Vidrák csapata 3. a osztály tanulói
-33. hely Szó-tag-Ok csapata 3.a osztály tanulói
-54. hely Nyelv-ész-EK csapata 3.a osztály tanulói

4.évfolyamon elért eredményeink:



-30. hely betűt-ÉSZ-ta csapata 4. a osztály tanulói

Gratulálunk tanulóinknak és felkészítő tanáraiknak ezekhez a szép eredményekhez!

2. Felzárkóztatás:

Az alapozó időszakban van a legnagyobb létjogosultsága a felzárkóztatásnak,
alapkészségek-képességek fejlesztésének. Minél korábban kezdődik el a terápia, annál
nagyobb az esély a fejlődésre.

Óriási támogatást és segítséget jelent számunkra az intézményünkhöz csatlakozó
Szakszolgálat. Képzett szakemberek támogatják meg minden oldalról a fejlesztésre
szoruló tanulóinkat. Igazán időszerűnek tartom ezt az integráció idején. Gyengén látó,
kerekes székes hallássérült, autisztikus tünetű tanulók vesznek részt a mindennapos
oktatásban normál osztályokba helyezve. Ezért van egyre nagyobb szükségünk
szakemberek támogatására.
Kihívásaink is egyre nagyobbak!

Kollégáimmal együtt nagy figyelmet fordítunk tanulási nehézségekkel küzdő, szorongó
vagy dyszes gyermekeinkre. Minden ilyen tanulónkról szakvéleményt készítünk a
logopédussal és a fejlesztőpedagógussal együtt. Ezeket továbbítjuk a megfelelő kivizsgáló
intézményhez. Ahol szükséges, ott pszichológus bevonását is kérjük. Fejlesztésre szoruló
gyermekeinket minden oldalról támogatjuk, fejlesztjük: korrepetáláson, logopédiai és
fejlesztő foglalkozásokon, Ayres-mozgásterápiával.

3. Előkészítő foglalkozások:

Itt meg kell említenem a nagy sikerrel működő és immár hagyománnyá vált „ovisuli”
foglalkozásainkat és az „iskola kóstolgató” délutánt.
Az ovi-suli iskolánk új kezdeményezése volt a 2009-2010-es tanévben. Színes, sokrétű
foglalkozásokkal vártuk a nagycsoportos óvodásokat. Ezek a délutánok nagyon
érdekesek, újszerűek voltak a gyerekek számára. De mégis családias, meghitt légkör vett
minket körül.
Ezeken az estéken a Szám Király birodalmában, a mesék földjén játunk, de volt hogy
akadályokat kellett leküzdeni, aztán dalra fakadtunk és táncra perdültünk.
Illemszabályokat tanultunk és báboztunk, kézműveskedtünk és memória játékokat
játszottunk… Felsorolni is nehéz mennyi érdekes kalandban volt részünk.
Onnan tudtuk, hogy ez az új kezdeményezés jó úton indult el, hogy a résztvevő
gyermekek csillogó szemekkel köszöntek el és izgatott várakozással készültek a
következő alkalomra.
Különlegessége még ezeknek a foglalkozásoknak, hogy a környék iskolái közül, egyedül
álló módon, megnyitjuk foglalkozásainkat a szülők előtt is. Ők is beülhetnek, végig
nézhetik a foglalkozást és láthatják gyermekük közösségben nyújtott teljesítményét.
Sikerként könyveljük el, hogy évről évre egyre több érdeklődő jelenik meg ezeken a
délutánokon. Idén közel 60 gyermek járt rendszeresen ezekre a foglalkozásokra.

Az „iskola kóstolgató” foglalkozáson, –ami tekinthető az „ovisuli” lezárásának-
megismerhetjük leendő osztályainkat. Jó lehetőség a gyermekekkel való ismerkedésre.



Szociális, értelmi képességeik előzetes feltérképezésére. A gyermekek megismerhetik
leendő osztálytársaikat és tanítójukat. Kedves hangulatú délutánt töltöttünk együtt.

3.  Szakkörök:

Neve: Vezetője: Évfolyam:
Matematika Hegedűsné Garda Éva 3.évfolyam
Nyelvész Hegedűsné Garda Éva 3.évfolyam
Nyelvi szakkör Ginál Beáta 3.évfolyam
Matematika
tehetséggondozás

Ginál Beáta 3.évfolyam

Fő az egészség! Tőkei Zita 3.évfolyam
Informatika Kánnár Gabriella 3.évfolyam
Felfedezések a természetben! Kottmayerné Bálint Enikő

Nagy Zsuzsanna Noémi
3.- 4.évfolyam

Rovásírás Szerzőné Fidler Mónika 3.- 4.évfolyam
Néptánc (Kis Bokréta) Udvarhelyi Ildikó 3.- 4.évfolyam
Kisokos Balázsné Godavszky

Erzsébet
4.évfolyam

Tanulóink érdeklődése ebben az életkorban még nem kialakult, az útkeresés elején
tartanak. Ennek kipróbálására remek lehetőséget biztosítanak a szakkörök. Tanulóink
sokféle foglalkozás közül választhatnak. Szakköreinkre igény van és mindig sok az
érdeklődő.
Ez is mutatja tanulóink sokszínűségét és széleskörű érdeklődését. Büszkeséggel tölt el
minket, hogy ennyi lehetőséget tudunk biztosítani számukra.

Kapcsolattartás más munkaközösségekkel:

Napi szintű kapcsolatot tartunk fenn az 1.-2. évfolyamos munkaközösséggel, szakmai
megbeszélések, tapasztalatcserék mindennaposak.

Az óvónőkkel való kapcsolattartásunk is rendszeresnek mondható, novemberben az
Óvódapedagógiai napokon nagy számmal szoktunk részt venni, kollégáimmal együtt.
A Német Nemzetiségi Óvodával folyamatos a kapcsolattartás. Idén is ennek a kapcsolatnak a
további erősítésére törekszünk.
A Walla óvoda gyermekei év végén szoktak minket meglátogatni. Remélem idén is
számíthatunk iskolánk iránti érdeklődésükre. 4. évfolyamon tanító kollégáim mindent meg
fognak tenni, hogy az új elsős diákjaink jó és biztonságos osztályokba  kerüljenek.

A német nemzetiségi osztályokban a német munkaközösség tagjai az oktatáson kívül segítenek
tanítóinknak a karácsonyi készülődésben, ajándékkészítésben.

Az informatika-angol irányultságú osztályokban Saliga Nóra és Kánár Gabriella segíti



munkájával kollégáimat.

A napközis kollégák pedig folyamatosan segítik, támogatják az osztálytanítók munkáját a
termek dekorálásával, gyermekeink kísérésével különböző rendezvényekre, osztály-
összejöveteleken való részvétellel. Csoportok, osztályok helyettesítésénél folyamatosan
számíthatunk egymásra.
Ezek az elmúlt évek tapasztalatai. Remélem idén is megmarad és tovább erősödik kollégáimmal
a jó munkakapcsolat a gyerekek érdekében és a szülők örömére, elégedettségére.
Idén szintén jó csapatmunkáról tettek bizonyságot kollégáim. Egymás segítése, támogatása, a
projektek során a kollégák összedolgozása példa értékű volt.

SWOT-elemzés
1. Erősségeink:

Munkaközösségünkre, de talán egész tantestületünkre igaz, hogy nyitottak vagyunk
minden új és értelmes kezdeményezésre, mellyel szakmai előrelépésünket támogatjuk.
Sőt, nem csak nyitottak vagyunk, hanem teszünk is érte. Látogatjuk egymás óráit,
interneten, szaklapokból, könyvekből tájékozódunk. Ha szükséges, új lehetőségeket is
teremtünk szülők, gyerekek, kollégák számára. Ilyen például a hagyománnyá vált
Ovisuli.
Iskolánk másik új kezdeményezése, a mi szakmaiságunk kiemelkedő vonásait mutatja
meg és fejleszti tovább, a Kaposvári Egyetemmel kötött megállapodás. Iskolánk is
csatlakozik az intézmények sorához, melyek gyakorló iskolaként működnek. Szakmai
munkánk elismerése ként az a megtiszteltetés érte iskolánkat és egyben tagozatunkat is,
hogy két kollégát felkértek szakvezetésre. Hegedüsné Garda Évát és Ginál Beátát.
A szakmaiságon kívül még itt meg kell említenem a tagozat összefogását, csapatként való
működését. Ez igazán nagy kincs a számunkra.

2. Gyengeségeink:

Gyengeségünkhöz sorolom eszközeink használatát.
Egyik oldalról kollégáim nem is tudják, milyen eszközeink vannak a szertárban, vagy ha
rátalálnak, sokszor nem is tudják hogyan és mire lehet használni. Első sorban a fejlesztő
eszközeinkre gondolok, melyeket tehetséggondozáson vagy felzárkóztatáson lehet
használni.
Másik oldalról pedig, vannak eszközeink, melyek létéről tudunk, csak nem tudjuk hol, és
kinél keressük. Van akinél sokáig van egy-egy eszköz, melyet nem ad ki a kezéből így
mások nem jutnak hozzá. Erre kölcsönösen figyelnünk kell. Ide tartozik még eszközeink
megbecsülése és azok jó állapotának megőrzése is.
Itt említeném meg a tornaszertárat is. Az eszközökre sokszor bedobálva, rendetlenül
otthagyva találok rá.
Másik gyengeségünk az ügyeleti rendszer. Az osztálytanítók, osztályfőnökök is részt
vesznek az ügyelésben, pedig osztályaikban szünetekben is szükség van rájuk.
Feladataik ezer rétűek. Úgy gondolom így is maximálisan le vannak terhelve kollégáim.
Az ügyeletre pedig nagy szükség van.
Azok a kollégák felügyelhetnének, akiknek nincs osztálya és a 8-os tanulókat is be
lehetne vonni a munkába. Igen jellemformálónak tartanám és tanulóink jutalomból
vehetnének részt benne.



Az egymás közötti kapcsolattartást is gyengeség ként élem meg. Nincs rá időnk. Így
fontos információk elveszhetnek. Nem jutnak el az illetékes kollégához.

3. Lehetőségeink:

Osztályokon belüli közösségformálásnak nagy jelentősége van szerintem. Főleg akkor,
ha ez erkölcsi útmutatással jár. Az egymásra figyelés, egymás segítése, formálása, együtt
töltött vidám, meghitt vagy akár szomorú percek mind fontos mérföldkövei lehetnek
gyermekeink életének.

Ehhez kapcsolódik a szülőkkel való jó viszony kialakítása, amely során támogatásukat
kell elnyernünk és kiérdemelnünk. Ha a szülő tesz és tehet gyermeke iskolájáért, akkor
jobban magáénak érzi és ezért reményim szerint nem csak elvárásokat fogalmaz meg,
hanem beleízlel a megoldandó feladatok súlyába is.
Szülők Akadémiája néven elindíthatnánk egy olyan fórumot, ahol a szülők
legalapvetőbb problémájukat, kételyüket megfogalmazhatnák és ezekre válaszokat is
kapnának. Előadókat, szakembereket kérhetnénk fel ezeknek az előadásoknak a
megtartására.

4. Veszélyek:

Nagy veszélynek tartjuk, hogy az alsó tagozaton nem csak a fejlesztő osztályokban,
hanem a normál osztályokban is egyre több nevelési, pszichés és szociális problémával
rendelkező gyermek van. Az ő jelenlétük, viselkedési devianciájuk, mindenképpen
negatív példa tanulóink számára. Ezen kívül a tanítási munka menetét is hátráltatják a
folyamatos nevelési helyzetek megoldása miat
A jelenlegi helyzetben az ezer rétű nevelési, oktatási, adminisztrációs, szervezési,
protokolláris stb. feladataink mindenképp veszélyt jelentenek. A tanítás mellett jelenlévő
feladataink nehogy a minőség rovására menjenek.
Új jelenségként éljük meg a szülők folyamatos és kielégíthetetlen információ éhségét.
Egyre jobban bele szeretnének folyni a tanítás és elvárás- értékelés folyamatába. Egyes
eseteket már akadályozó jellegűnek élünk meg. A határok optimális megtalálására
törekszünk. A szülőt kötelességünk megfelelően és időben tájékoztatni. Észrevételeit,
véleményét készséggel meghallgatjuk és figyelembe vesszük. De szakmai kérdésekbe és
döntésekbe vezetőink, kollégáink véleményét helyezzük előtérbe.

Egyebek:

Október 13-án Fehér bot néven programot szervezett a Gyengén Látók Szövetsége a
Törökbálinti Művelődési Házban. Megrázó élmény volt bekötött szemmel a mindennapi élet
feladatai között eligazodni. Tanulságos volt a gyerekek és a kísérő tanárok számára is részt
venni ezen a programon.

A 3.-4. évfolyamon minden kollégám rész vett a karácsonyi készülődésben. Mindenki tartott
decemberben kézműves délutánt a szülőkkel, gyermekekkel. Mézeskalácsot sütöttek.
Műsorral is készültek: 3.a, 3.c, 4.a, 4.b



Anyák napi műsort szintén minden kolléga tartott a 3.-4. évfolyamon.

Mellékletek megnevezése:

Félévi mérések és eredmények táblázatba foglalása:

szövegértés tollbamondás másolás számolási
rutin

logikai gond.
mérése

3.a 88% 6,5 hiba/fő 2 hiba/ fő 92% 86 %
3.b 80% 2,2 hiba/fő 3 hiba/ fő 87% 89,2%
3.c 88,7% 5,2 hiba/fő 1,2 hiba/fő 88,1% 78,8%
3.d 75% 11 hiba/fő 3,3 hiba/ fő 60 % -%
4.a 80,3% 2,6 hiba/fő 1 hiba/fő 87,9% 69 %
4.b 78% 7,1 hiba/ fő 4,3 hiba/ fő 79,4% 68 %
4.c 80,9% 8,3 hiba/ fő 0,85 hiba/ fő 90,6% 72,47%

A 3. évfolyamon a másolási eredmények nem összehasonlíthatók. Minden osztály verset másolt,
de nem ugyan azt. Így a vers terjedelme és nehézségi foka nem azonos.

Év végi mérések eredményei táblázatba foglalva a 3.-4. évfolyamon:

szövegértés
szépirodalmi

szövegértés
ismeret-
terjesztő

tollbamondás másolás számolási
rutin

logikai
gond.
mérése

3.a 79 % 84 % 7 hiba/fő 1,6 hiba/fő 83% 83 %
3.b 87 % 89,4% 3,1 hiba/fő 2,3 hiba/fő 82% 72 %
3.c 86 % 87 % 4,1 hiba/fő 1 hiba/fő 77% 82 %
3.d 76 % 70 % 13 hiba/fő 4 hiba/fő 58% 50 %

felhasználói ismeretterj. tollbamondás másolás rutin logikai
4.a 85,3% 83,5 % 4,6 hiba/fő 1,5 hiba/fő 84,3% 79%
4.b 80,5% 84 % 8,5 hiba/fő 2,9 hiba/fő 85% 70 %
4.c 80,6% 80,7% 7,4 hiba/fő 3,1 hiba/fő 78,8% 61,2%

Törökbálint, 2011. szeptember 4.

……………………………………………
Munkaközösség-vezető aláírása
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Beszámoló tanév: 2011/12

Tagozat megnevezése Pedagógiai szakszolgálat
Tagozatvezető neve Lengyelné Tóth Ágnes

Személyi és tárgyi feltételek
1. Személyi feltételek:

A pedagógiai szakszolgálat 2011. szeptember 1-jén kezdte meg működését városunkban.

Szakszolgálatunk célja volt magas színvonalú szakellátást biztosítani a megkülönböztetett bánásmódot

igénylő gyermekek-tanulók számára.

Törökbálint Város Önkormányzata a rendszerváltást követően mindig kiemelt figyelmet fordított

arra, hogy a település intézményeiben az arra rászoruló gyermekek a megfelelő fejlesztésben és

gondozásban részesüljenek. Az elmúlt évek során olyan szakemberhálózat alakult ki, amely a 2011-12-es

tanévtől lehetővé tette, hogy az Önkormányzat létrehozhassa a többcélú intézményként működő Zimándy

Ignác Általános Iskolát és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot.

A szakszolgálat keretein belül iskolapszichológus, logopédus, gyógypedagógus/fejlesztőpedagógus,

gyógytestnevelő, pályaválasztási tanácsadó munkatársak álltak a város családjainak rendelkezésére.

Viselkedési, érzelmi, beilleszkedési és  tanulási nehézségek, részképességzavarok, logopédiai

problémák korrekciójával foglalkoztunk. A gyógytestnevelésen az egészség megőrzésének módjaival,

illetve a rehabilitációban segítettünk a gyermekeknek. A város nyolcadikos diákjai pályaorientációs

csoportfoglalkozásokon vehettek részt.

A szülők és a gyermekekkel foglalkozó pedagógusok nevelési tanácsért vagy személyes

konzultációért is fordulhattak hozzánk.

A pedagógiai szakszolgálat létszáma:
13 álláshelyen, 15 kolléga végezte a feladatot:

2 gyógytestnevelő
5 logopédus
5 fejlesztő pedagógus-gyógypedagógus
1 nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus
1 pedagógus
1 pszichológus, a tanév során távozott Gergályné Kovács Olga, új kolléganőnk Urvári Orsolya.
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A szakszolgálat dolgozói 269,5 terápiás óra/hét óraszámban látták el a feladatokat, intézményenként a
következő megoszlásban:

Ellátott óraszám/hét
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2. Tárgyi feltételek:

A szakszolgálat szakmai feladatai szerteágazók: a város 4 óvodájának és 2 általános iskolájának ellátása,

ennek megfelelően munkánk is több helyszínen zajlott.

A szakszolgálat alakulásakor már minden intézményben  rendelkezésre álltak korszerűen felszerelt

kezelőhelyiségek.

A tanév kiemelt feladata volt a tárgyi feltételek tekintetében a Bálint Márton Általános és

Középiskolában egy új fejlesztő szoba berendezése, valamint eszközökkel történő felszerelése, illetve a

Zimándy Ignác Általános Iskolában egy új logopédiai foglalkoztató szoba kialakítása. Ezen céljaink

mindkét intézményben megvalósultak.
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A kezelőhelyiségek száma a feladatellátási helyek szerint:

Feladatellátási hely Kezelőhelyiségek száma

Bálint Márton Általános és Középiskola 3

Bóbita Óvoda 3

Csupaszív Óvoda 1

Nyitnikék Óvoda 2

Zimándy Ignác Általános Iskola 3+ 1 gyógytestnevelő terem

Walla József Óvoda Nem rendelkezik kezelőhelyiséggel

Kiemelt célok és feladatok:

- Szakemberhálózat összefogása a város területén: a településen dolgozó szakemberek, a

logopédusok, fejlesztő pedagógusok, gyógytestnevelők , pszichológus szakmai munkájának koordinálása

az óvodákban és az iskolákban.

- Pályaválasztási tanácsadás a településen tanuló 8. osztályos gyermekeknek.

Ezt a feladatot a Bálint Márton iskolában az iskolapszichológus, a Zimándyban a Nevelési Tanácsadó

munkatársa (Zentai Csaba) végezte el. A tanév első félévében az érdeklődő tanulóknak – szülői

beleegyezés alapján- 5 alkalommal tartottak kiscsoportos pályaorientációs foglalkozást. Minden egyes

alkalommal olyan témakörök feldolgozása történt, amelyek pontosabb ismerete hozzásegítette a tanulót a

8. évfolyamon őt érintő megalapozottabb pályaválasztási, iskolaválasztási döntéshez. Sokszínű

segédanyagok tették a foglalkozásokat érdekfeszítővé és hatékonnyá:
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 Önrtékelő tesztek, melyek a képességeket térképezték fel

 8-10 perces filmek, melyekben konkrét szakmák képviselői beszélnek választott

foglalkozásukról

 Felvételi tájékoztató könyvek és tematikus honlap átbeszélése

 Egyéni illletve társas feladatok és gyakorlatok, melyek megoldása és közös kiértékelése

növelte a részt vevő önmagáról való tudását

- A gyógytestneveléssel kapcsolatos feladatok:

2011. októberében egyeztető megbeszélésre hívtuk a településen dolgozó gyermekorvosokat, az iskolai

védőnőket, az Önkormányzat egészségügyi referensét és a gyógytestnevelőket. A megbeszélés

eredményeként létrehoztunk egy internetes adatbázist a Bálint Márton és a Zimándy iskola tanulóiról, ahol

nyomon követhetőek lehettek volna a gyermekek egészségügyi állapotával kapcsolatos változások. Ehhez

az adatbázishoz hozzáférése  van a gyógytestnevelőknek, a gyermekorvosoknak és a védőnőknek. Sajnos

ez a tanév során nem úgy működött, ahogy szerettük volna.

2011. november 18-án- Húzd ki magad! címmel- rendhagyó szülői értekezletre hívtuk az érdeklődőket

Kertai Julianna gyógytornász, gyógytestnevelő szervezésében. Előadás és beszélgetés hangzott el a

gyermek és serdülőkori gerincproblémákról: mire figyeljünk, megelőzhető-e, ha kialakult, mi a tennivaló,

kihez forduljunk, milyen sport és mozgás választható, hogyan tornázzon? A meghívott előadó Marlok

Ferenc ortopédiai műszerészmester volt.

- Továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel:

A Budaörsi Logopédiai Intézet által szervezett továbbképzéseken vettünk részt:

Fehérné Kovács Zsuzsa “Pragmatika” című továbbképzése

Dr. Pataky László “Túlhallás” című továbbképzése
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“Mesefolyam - Zenezörej” konferenciák

Országos Gyógytornász Konferencia

- A szakszolgálat alapdokumentumainak megalkotása:

Szervezeti és Működési Szabályzat

Terápiás program

Éves munkaterv

- Az adminisztrációs tevékenység összehangolása: a forgalmi- és munkanaplók naprakész vezetése.

Az éves egyéni fejlesztési tervek egységes szempontok szerinti vezetése gyermekenként. Egységes

formanyomtatvány alkalmazása.

- Óvodai mese-zene program beindítása, a “hangulatmesék”:

A gyermekek kb. fele valamilyen szintű „betűélménnyel” érkezik az iskolába (széles a skála: az értő

olvasástól a néhány betűt ismeretéig). Másik felük számára még nem nyílt meg az írásbeliség világa, ami

nem is baj, hiszen arra van az iskola, hogy kaput nyisson erre a világra.

A logopédusok és a fejlesztő pedagógusok általános tapasztalata azonban az, hogy a tanítók egy- egy

osztály haladását a jobban működő gyermekekhez igazítják. Így a betűre még nem érett gyerek

meglehetősen méltatlan helyzetbe kerülhet, mintha szégyellnie kellene azt, hogy 6-7 évesen ő még nem

olvas.

Szándékoltan ezeknek a gyermekeknek írtuk meg ezt az, óvodai körülmények között is

játszható/megélhető mesekönyvünket. Mégpedig azzal a céllal, hogy a gyermekek számára az ebben az

életkorban még túl absztraktnak ható beszédhangok percepciójára játékban érzékenyítsük őket. Ha elérjük

azt, hogy a mese szövege hatására egy lufi színe vagy a hozzá tartozó emberi érzelem előcsal a

gyermekből egy beszédhangot, akkor a betűtanítás hármas asszociációjának nehéz feladatát oldottuk meg

anélkül, hogy a betű grafikusan megjelent volna az óvodai szobában.
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És ha két játéktárgyunk hangja a mese élményében egyetlen akusztikus egységet alkotva tud

megjelenni a gyermekekben, akkor a legnagyobb mumust, az összeolvasás rémét irthatjuk ki majdan az

első osztályokból megint csak anélkül, hogy betűkkel végeztettünk volna műveleteket.

A meséket úgy fogalmaztuk meg, hogy történeteik által a konkrétumok szintjére helyezzük azokat az

absztrakt intellektuális folyamatokat, melyeknek a sikeres olvasástanítást feltétlenül kísérniük kell. A kis

óvodások olyan nyelvi képességek birtokába kerülnek, melyek az iskolába lépve akkor is könnyedebbé

teszik majd számukra a fonéma és a graféma elhelyezését az olvasás-írás logikai rácsán, ha oda bármiféle

betűélmény nélkül érkeztek meg. Az emberi érzelmek fókuszba állításával pedig nem mellékesen a

személyiségfejlődésre szeretnénk pozitívan hatni. Azzal, hogy beszélünk az érzelmeinkről, talán fel is

szabadítjuk azokat, adott esetben pedig megtanuljuk kezelni is őket. A meséket igyekeztünk humorral

átszőni.

A 2012-es év elején 7 terapeuta, logopédus és fejlesztő pedagógus (az Egységes Pedagógiai

Szakszolgálattól Oros Éva, Stánicz Nikolett, Szolnoki Péterné és Ványi Ágnes és Sándor Krisztina)

kísérleti jelleggel mesélte diszlexia prevencióra szoruló gyermekeknek a meséket.

Több alkalommal bemutató foglalkozásokat tartottunk, team üléseinken a Mesezene Program

megvalósításának gyakorlati tapasztalatait összegeztük, és azokat a programba beépítve dolgoztunk

tovább. A Zenezörej Konferencián ízelítőt nyújtottunk munkánkból.
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Szűrővizsgálatok, mérések

A/ Logopédia, fejlesztő pedagógia

Óvodában: Egységes szűrést végzünk nagycsoportos óvodásoknál, illetve bemeneti szűrést az első

osztályba lépő gyerekeknél. Pedagógiai diagnosztikánkra építjük terápiás programjainkat.

1. osztály - Nevelési tanácsadó, képességvizsgáló ( tanulási, beszéd) által kibocsátott

szakvéleménnyel érkező gyermek e javaslat alapján terápiába kerül.

/ Sajnos nem minden szülő juttatja el hozzánk!/

- Szeptemberben minden első osztályos tanuló szűrővizsgálaton vesz részt :

beszéd, főfogalom alá rendelés, passzív szókincs, logikai készségek felmérése,

diszlexia előrejelző gyorsteszt, szükség szerint DIFER vizsgálat, GOH, GMP.

↓

- A vizsgálatok eredményéről a tanítót és a szülőket minden esetben

tájékoztatjuk.

- Amennyiben a gyermeknél nagyobb fokú elmaradást tapasztalunk, felajánljuk a

terápiás foglalkozások lehetőségét . (Szülői beleegyező nyilatkozat!)

- Amennyiben csak kisebb mérvű lemaradás tapasztalható egy területen, felhívjuk

a tanító és a szülő figyelmét a problémára. ( Nem biztos, hogy jár majd fejlesztő

foglalkozásra.)

- Előny: A szűrővizsgálatok során az erősségekre is fény derül. Erről a tanító és a

szülő szintén értesül.

1-8. osztály: - Szülő kezdeményezi a vizsgálatot → tanítónál

→ logopédusnál, fejlesztőnél

→ nevelési tanácsadónál → szakvélemény

↓

→ képességvizsgálónál →   SNI
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- Tanító / tanár kezdeményezi a vizsgálatot → logopédusnál, fejlesztőnél

→ nevelési tanácsadónál

- Logopédus / fejlesztő kezdeményezi a vizsgálatot → nevelési tanácsadónál

→ szakorvosoknál

( fül- orr -gégészet, audiológia, neurológia, szemészet)

Terápiás foglalkozásokra járó gyermekek: - folyamatdiagnózis (tanév elején, végén,

szükség szerint közben is.)

Ekkor történik az olvasás, szövegértés, helyesírás, beszédészlelés és beszédértés, valamint az

egyéb részképességek vizsgálata. Ennek eredménye határozza meg, hogy ki marad, vagy ki

kerül ki a terápiából.

B/ Gyógytestnevelés

Állapotfelmérés

A szeptember hónapban zajló mozgásszervi állapotfelmérés képezi az alapját az egész évi teendőknek.  Az

állapotfelmérés célja, hogy a jelentősebb láb statikai elváltozásokat és tartáshibákat, valamint az általában

a serdülőkorban kialakuló gerincbetegségeket idejében észrevegyük és felhívjuk erre a szülők figyelmét.

Nagyon sok gyereket érintenek ezek a problémák nagyon nehéz a lehetőségekhez igazítva beosztani őket a

programba.

Jó eredményeket azoknál a gyerekeknél sikerült elérni, akik megértették, hogy miért fontos megtanulni és

folytatni a gyakorlatok és szülő tanár egészségügyi szakember érezhető  összefogása, együttműködése

segítette őt ebben.
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Kapcsolattartás más munkaközösségekkel, tagozatokkal, szervezetekkel

A/ Belső kapcsolataink
A szakszolgálat munkatársai a település  különböző intézményeiben  dolgoztak a tanév folyamán. A

mindennapi kapcsolattartás ezért nehezen volt megoldható, legfontosabb eszköze a telefon és az e-mail

volt. Természetesen az egy feladatellátási helyen dolgozó szakemberek napi munkakapcsolatban voltak

egymással, összehangolták az intézményeken belüli munkát, esetmegbeszéléseket tartottak.

A kapcsolattartás leghatékonyabb formájának a TEAM-értekezlet bizonyult.

Folyamatos kapcsolatban álltunk az iskolákban és az óvodákban dolgozó pedagógusokkal: az

osztályfőnöki, alsó tagozatos, a magyar, a matematika, illetve az óvodai szakmai munkaközösségekkel.

B/ Külső kapcsolataink

Külső kapcsolataink közül legszorosabb szakmai kapcsolatot a Budaörsi Logopédiai Intézettel tartottunk.

Közös továbbképzéseken, konferenciákon vettünk részt. Logopédusaink bekapcsolódtak a Budaörs-térségi

Logopédiai Stúdió, mint települések közötti munkaközösség szakmai életébe.

Mindennapi munkánk másik fontos segítői voltak a Nevelési Tanácsadó munkatársai. Ebben a tanévben 3

alkalommal (október-január-május) került sor közös munkamegbeszélésekre. Áttekintettük a naplókat, az

egyéni fejlesztési terveket, megbeszéltük a fejlesztésekbe bevont gyermekek-tanulók egyéni problémáit.

Ezen kívül a tanévben folyamatosan végezték a gyermekek-tanulók diagnosztizálását, a terápiás

irányvonal kijelölését.

Egész tanévben kapcsolatban álltunk a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal,

valamint a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal: folyamatos a lejárt

szakvéleménnyel rendelkező SNI tanulók kontrollvizsgálatra küldése, de a vizsgálatok sajnos késnek.

Az egészségügyi ellátó rendszerrel is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot: fül-orr-gégész szakorvos,

audiológiai szakrendelés.

A Krasznár-és fiai Tankönyvbolt segítségével jutunk hozzá a szükséges fejlesztő kiadványokhoz,

eszközökhöz, játékokhoz.

Az iskolákban az osztályfőnökökkel és testnevelő tanárokkal kialakított kölcsönös együttműködés nagyon

komoly segítséget nyújt a gyógytestnevelők munkájához.
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Az iskolai védőnők jelentik a kapcsolatot az iskola-egészségügyi szolgálattal, jelentős szerepük volt a

közös internetes adatbázis kialakításában.

A Salussal és a Gerincakadémiával, ebben az évben sikerült felvenni a kapcsolatot. Rendkívül fontosnak

ígérkezik ez az együttműködés, szakmai hátteret, konzultációs és vizsgálati lehetőségeket, és a gyerekek

egy részének, a megfelelő ellátását is biztosítják.

Országos Gerincgyógyászati Központban dr. Orosz Máriával tartunk fenn kapcsolatot.

SWOT-elemzés
1. Erősségeink:

- Szakembereink team-munkájából fakadó szakmai többlet
- Szakmai igényességünk, gazdag szakmai repertoárunk
- Gyermekközpontú gondolkodásunk
- Kiválóan felszerelt kezelőhelyiségek, eszközellátottságunk

2. Gyengeségeink:

- Kihívást jelent számunkra terápiás óráinknak a tantárgyi órákkal való összehangolása.

3. Lehetőségeink:

A szakszolgálatban levő szakmai potenciált
- szakmai önképzés
- továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel
- a továbbiakban is megtartani a közös szakmai együttműködést, a szakmaközi kommunikációt,a
tapasztalatcseréket

4. Veszélyek:

- Két egymással összefüggő „veszélyforrást” érzünk, egyrészt az ellátandó gyermekek növekvő
számát, másrészt a „hogyan tovább” feszítő kérdését. Vajon a pedagógiai szakszolgálat
megszűnésével az új- régi szervezeti keretek között is meg tudjuk- e őrizni azt a szakmai többletet,
amit a szakmai munkaközösségben való együttdolgozás jelentett.

Egyebek:
Igyekeztünk megfelelni mind az iskolák, óvodák, mind a Fenntartó elvárásainak, munkánkat a tőlünk

elvárt, legmagasabb színvonalon végezni, segítve ezzel a hozzánk forduló gyermekek, a családok,

kollégáink mindennapi életét.
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Mellékletek megnevezése:

A terápiás foglalkozásokon részt vevő gyermekek, tanulók létszámadatai

Törökbálint, 2012. június 22.

……………………………………………
Igazgatóhelyettes aláírása
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Beszámoló tanév: 2011/12

Munkaközösség neve Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Munkaközösség vezető neve Sándor Krisztina

Személyi és tárgyi feltételek
1. Személyi feltételek:

Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat munkaközösségét 15 munkatárs alkotja:
2 gyógytestnevelő
4 logopédus
6 fejlesztő pedagógus-gyógypedagógus
1 nyelv- és beszédfejlesztő
1 pedagógus
1 iskolapszichológus, félévkor távozott Gergályné Kovács Olga, új kolleganőnk Urvári Orsolya.
A tanév során más személyi változás nem következett be.

2. Tárgyi feltételek:

A Szakszolgálat szakmai feladatai szerteágazók: a város 4 óvodájának és 2 általános iskolájának ellátása,
ennek megfelelően munkánk több helyszínen zajlik.
Bálint Márton Általános Iskola 3 kezelőhelyiség
Zimándy Ignác Általános Iskola 4 kezelőhelyiség
Bóbita Óvoda 3 kezelőhelyiség
Csupaszív Óvoda 1 kezelőhelyiség
Nyitnikék Óvoda 2 kezelőhelyiség áll rendelkezésünkre.

A tanév kiemelt feladataként fogalmaztuk meg a tárgyi feltételek tekintetében a Bálint Márton Általános és
Középiskolában a fejlesztő szoba berendezését valamint eszközökkel történő felszerelését, illetve a
Zimándy Ignác Általános Iskolában egy új logopédiai foglalkoztató szoba kialakítását.
Ezen céljaink mindkét intézményben megvalósultak. A tanév során nem történt további változás tárgyi
feltételeinkben.

Kiemelt célok és feladatok:

Mind szakmai, mind „adminisztratív” céljainkat sikerült folyamatosan megvalósítani.
Szakmai céljaink:
- Szakemberek összefogása a város területén
- A szakemberek-logopédusok, fejlesztő pedagógusok, gyógytestnevelők, pszichológus-munkájának
összehangolása a város óvodáiban és iskoláiban.
- Pályaválasztási tanácsadás a településen tanuló 8. osztályos gyermekeknek
- Az Óvodai Mesefolyam és Zenezörej Program szakmai anyagának kidolgozása (szakmai kézikönyv és
a gyakorlati munkakönyv, konferencia-anyag összeállítása), a program beindítása, működtetése, a
programban résztvevő terapeutákkal tapasztalatcsere, bemutató foglalkozások szervezése



- Továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel. A teljesség igénye nélkül említeném: Fehérné
Kovács Zsuzsa “Pragmatika”, dr. Pataky László “Túlhallás” továbbképzését, “Mesefolyam és Zenezörej”
konferenciákat
Speciális és jelen helyzetben rendkívül fontos szakmai célunk az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, mint
szervezeti forma megszűnésével a tartalmi működés adta többlet, szakmai munkaközösségünk (a közös
szakmai műhelyben való együttműködés, a szakmai és szakmaközi kommunikáció, tapasztalatcsere,
szupervízió stb.) megőrzése.

“Adminisztratív” céljaink:
- A Szakszolgálat alapdokumentumainak ( SZMSZ, Terápiás program, Munkaterv) megalkotása
- Az adminisztrációs tevékenység összehangolása
- Az éves egyéni fejlesztési tervek egységes szempontok szerinti vezetése gyermekenként
- A forgalmi- és munkanaplók naprakész vezetése

Mérések, értékelések:

Egységes szűrést végzünk nagycsoportos óvodásoknál, illetve bemeneti szűrést az első osztályba lépő
gyerekeknél, természetesen a tanév során folyamatdiagnosztikát folytatunk. Pedagógiai diagnosztikánkra
építjük terápiás programjainkat.

Versenyek, versenyeredmények:

----------------

Tanórán kívüli foglalkozások
1. Tehetséggondozás:

----------------

2. Felzárkóztatás:

----------------

3. Szakkörök:

-----------------

Kapcsolattartás más munkaközösségekkel:

Természetesen folyamatos kapcsolatban állunk az általunk ellátott gyermekekkel foglalkozó
pedagógusokkal (az osztályfőnöki, alsós tagozatos, felsős, illetve az óvodai szakmai
munkaközösségekkel), illetve más intézmények szakembereivel (Nevelési Tanácsadó, Családsegítő
Szolgálat, Szakértői Bizottságok, Vadaskert stb.) Igény szerint eseti team-megbeszéléseket tartunk.



SWOT-elemzés
1. Erősségeink:

- Szakembereink team-munkájából fakadó szakmai „szufficit”
- Szakmai igényességünk, gazdag szakmai repertoárunk
- Gyermekközpontú gondolkodásunk
- Remek felszereltségünk, eszközellátottságunk

2. Gyengeségeink:

Kihívást jelent számunkra terápiás óráinknak a tantárgyi órákkal való összehangolása. Ám az e
téren való kihívásoknak a tanév végére minden kollegánknak sikerült megfelelni.

3. Lehetőségeink:

A Szakszolgálatban levő szakmai potenciált
- szakmai önképzés
- továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel
- közös szakmai műhelyben való munka katalizálja.

4. Veszélyek:

Két egymással összefüggő „veszélyforrást” érzünk, egyrészt az ellátandó gyermekek növekvő
számát, másrészt a „hogyan tovább” feszítő kérdését. Vajon az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
megszűnésével az új-régi szervezeti keretek közt is megtudjuk-e őrizni azt a szakmai többletet,
amit a szakmai munkaközösségben való együtt dolgozás jelent?

Egyebek:
Igyekszünk az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat megszűnése után is megfelelni az iskolák, óvodák, és a
Fenntartó elvárásainak, munkánkat a tőlünk elvárt, legmagasabb színvonalon végezni, segítve ezzel a
hozzánk forduló gyermekek, a családok, kollégáink mindennapi életét.

Mellékletek megnevezése:

-----------------------

Törökbálint, 2012. június 11.

……………………………………………
Munkaközösség-vezető aláírása
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Év végi beszámoló                                                                                     tanév: 2011/12

Munkaközösség neve Humán munkaközösség

Munkaközösség vezető neve Gyuricza Anita

Személyi és tárgyi feltételek
1. Személyi feltételek: A munkaközösség tagjai:

Baki Orsolya-történelem

Balogh Zsuzsa- történelem

Bartos Kinga- magyar

Feketéné Rendes Mária- ének

Gyuricza Anita- magyar

Kaszap Diána- magyar

Lengyelné Tóth Ágnes – magyar, történelem

Palkóné Szabó Gabriella – magyar, történelem

Pilinyi Katalin – magyar

Szabóné Czupi Zsuzsanna - magyar

2. Tárgyi feltételek: A tárgyi feltételek kiválóan biztosítják a folyamatos, színvonalas munkát.

Rendelkezésünkre állnak a következő eszközök, segédanyagok:

- magyar nyelv és irodalom órákon: költők, írók életét bemutató diasorozat

hanganyaggal; videokazetták; CD-k; nyelvtani rendszert bemutató applikációs táblák; falitérképek

irodalomtörténeti korszakonként; kötelező olvasmányok több példányban, lexikonok; Tanári Kincsestár,

interaktív feladatokat tartalmazó CD

- történelemórákon: falitérképek történelmi korszakonként; fóliasorozat; képes

történelmi könyvek; videokazetták; diasorozat, interaktív feladatokat tartalmazó CD

- énekórákon: CD sorozat

Magnó, CD lejátszó, és több tanteremben interaktív tábla.
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Kiemelt célok és feladatok:
A 2011/12-es tanév fő célkitűzései:

- A felzárkóztatás minél hatékonyabbá tétele

- Tehetséggondozás: tanulóink eredményes versenyeztetése

- A kompetencia alapú oktatás folytatása

Mérések, értékelések: - év eleji helyesírás felmérés

- félévi helyesírás felmérés

- magyar nyelv (írásbeli) és irodalom (szóbeli) vizsga 8. évfolyamon

- év végi helyesírás felmérés

Valamennyi mérés, vizsga megtörtént. A teljesítményeket értékeltük, az eredmények a beszámoló

mellékletében megtekinthetők.

Versenyek, versenyeredmények:

A tanév első félévében a tanulmányi versenyek közül a Volf György Anyanyelvi Verseny zajlott le.

Eredmények:

5. évfolyam

1. Kocsis Leila 5.a

2. Feiner Júlia 5.a

3. Lehota Barna 5.a

4. Müller Dóra 5.e

5. Csűrös Enikő 5.e

6. Merényi Dóra 5.a

6. évfolyam

1. Szondy Huba 6.a

2. Szántay Olivér 6.b

3. Posta Donát 6.b

4. Nakhlé Krisztián 6.b

5. Egry Dániel 6.b
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7. évfolyam

1. Magoss Matild 7.a

3. Bogár Réka 7.a

3. Fortenbacher Ágnes 7.a

4. Lanczki Laura 7.a

5. Ágoston Mátyás 7.a

8. évfolyam

3. Wendtorff Larissa 8.a

5. Hajnal Balázs 8.c

Szintén novemberben zajlott a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny első fordulója, melyen első alkalommal

vettünk részt 8 csapattal.

Eredményeink:

5. évfolyamon a 84 induló csapatból

27. helyezett csapat  5.a

(Erményi György, Lehota Barna, Tischer Dániel Károly, Gyenes Dávid)

36. helyezett csapat 5.a

(Erdei Anna, Feiner Júlia, Perjés Kinga, Várhegyi Enikő)

46. helyezett csapat 5.c

(Árvai Dorottya, Boros Anna, Gruber Panna, Kocsis Leila)

71. helyezett csapat 5.a

(Lanczki Petra, Majoross Réka, Merényi Dóra, Vellner Zsófia)

6. évfolyamon a 94 induló csapatból

4. helyezett csapat 6.b

(Balogh Sára, Fövenyessy Vivien, Nakhlé Krisztián, Szántay Olivér)

16. helyezett csapat 6.a

(Boda Zsófia, Majercsik Botond, Mester Virág Boglárka, Tóth Fanni Eszter)

7. évfolyamon az 50 induló csapatból

8. helyezett csapat 7.a

(Lanczki Laura, Magoss Matild, Fortenbacher Ágnes, Szőke Enikő)

24. helyezett csapat 7.a
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(Bogár Réka, Heiszer Magdolna, Magoss, Matild, Varga Patrícia)

Márciusban a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny iskolai fordulóját rendeztük meg,

mellyel együtt házi helyesírási versenyt is tartottunk. A Simonyi helyesírási verseny megyei fordulójába

két tanulónkat hívták meg.

A házi helyesírási verseny eredményei:

5. évfolyam I. helyezett Egresi Barbara 5.c

Kocsi Leila 5.c

II. helyezett Árvai Dorottya 5.c

III. helyezett Csűrös Enikő 5.e

Feiner Júlia 5.a

Gyenes Dávid 5.a

Tillai Orsolya 5.a

6. évfolyam I. helyezett Fövenyessy Vivien 6.b

Pető Réka 6.c

Szondy Huba 6.a

II. helyezett Simon Viktória 6.c

III. helyezett Boda Zsófia 6.a

7. évfolyam I. helyezett Magoss Matild 7.a

II. helyezett Czeglédi Gábor 7.c

III. helyezett Fortenbacher Ágnes 7.a

8. évfolyam I. helyezett Balotai Márió 8.a

II. helyezett Koncz Bianka 8.b

III. Takács Eliána 8.a

A Bendegúz Nyelvész iskolai fordulóján több mint húsz tanulónk vett részt, a megyei döntőbe négyen

jutottak tovább. Egy tanulónk, Balotai Márió Lengyelné Tóth Ágnes felkészítésével az országos döntőben

a 17. helyet érte el.

Márciusban házi vers- és prózamondó versenyt szerveztünk, melynek eredményei:

Vers kategóriában: 5. évfolyam I. Tóth Hanna

II. Dibáczi Lilla

III. Borhi Anna és Csontó Benjamin
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6. évfolyam: I. Jánócsik Anna

II. Nakhlé Krisztián

7. évfolyam: I. Bordos Márton

II. Lanczki Laura

III. Bogár Réka és Gulyás Eszter

8. évfolyam: I. Lengyel Dorottya

II. Balogh Bianka

III. Bakonyi Bianka és Jánócsik Zsófia

Próza kategóriában: 5. évfolyam: I. Valenta Gergely

II. Berta Réka és Erményi György

III. Szabó László

6. évfolyam: I. Fekete Zoltán

II. Takács Nikolett

III. Boda Zsófia

7-8. évfolyam: I. Varga Patrícia

II. Takács Eliána

Pátyon, a területi vers- és prózamondó versenyen Fekete Zoltán 6.b osztályos tanulónk Kaszap Diána

felkészítésével  II. helyezést ért el.

Májusban a Bálint Márton Általános és Középiskola prózamondó versenyén is eredményesen szerepeltek

diákjaink.  Az 5-6. évfolyam korcsoportjában I. helyezést ért el Valenta Gergely 5.a osztályos tanuló

Szabóné Czupi Zsuzsanna felkészítésével. A 7-8. évfolyamos korcsoportban Varga Patrícia 7.a osztályos

tanuló III. helyezést ért el Palkóné Szabó Gabriella felkészítésével.

Levelezős versenyek:

Az előző évek tendenciájához hasonlóan csekély érdeklődés mutatkozott a levelezős versenyek iránt.

Csupán az 5. évfolyamról jelentkeztek néhányan a Bendegúz levelezős versenyre (anyanyelvből,

szövegértésből és történelemből) ezek eredményei még nem érkeztek meg.
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Tanórán kívüli foglalkozások
1. Tehetséggondozás:

Történelem tárgyból heti egy alkalommal vezet tehetséggondozó foglalkozást Baki Orsolya.

A versenyekre történő eredményes felkészülés érdekében tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk

magyar nyelv és irodalom tantárgyból .

Felvételi előkészítő foglalkozásokat tartott heti egy alkalommal a 8. évfolyamosoknak Kaszap Diána

és Gyuricza Anita.

2. Felzárkóztatás:

Minden évfolyamon heti egy vagy két alkalommal tartunk felzárkóztató, korrepetáló foglalkozásokat

magyar nyelv és irodalomból. A foglalkozásokat az adott osztályt tanítók tartják.

3. Szakkörök:

Énekkar és mazsorett foglalkozások Feketéné Rendes Mária vezetésével.

Varázsvilág olvasókör Bartos Kinga vezetésével.

Kapcsolattartás más munkaközösségekkel:

Szoros kapcsolatot tartunk az alsós 3-4.osztályos munkaközösséggel, a matematika munkaközösséggel és
az osztályfőnöki munkaközösséggel.
Tanulmányi versenyekre közösen nevezünk, megbeszéljük a teendőket, közösen szervezzük a levelezős
versenyeket.

SWOT-elemzés
1. Erősségeink:

- nívócsoportos bontás  8. évfolyamon
- szakmai együttműködés
- jó kommunikáció
- összetartás
- sokoldalúság, ötletesség
- egységes munkamegosztás

2. Gyengeségeink:
- egyre kevesebb gyerek aktiválható, ugyanazok a gyerekek indulnak különböző

versenyeken
- felzárkóztatás hatékonysága



7

3. Lehetőségeink:
- versenyeztetés (ezáltal tanulóink bejuttatása középiskolába felvételi nélkül)
- tehetséggondozás
- felzárkóztatás
- továbbképzések
- a kompetencia alapú oktatás folytatása, kiszélesítése

4. Veszélyek:
- óraszámok további emelkedése
- nagy különbségek ’jók’ és ’gyengébbek’ között
- a szülői támogatás hiánya
- megnövekedő adminisztrációs terhek

Egyebek:

Az általunk szervezett jelentősebb programok:

Megemlékezés az iskolarádióban az aradi vértanúkról október 6-án. A műsort összeállította: Bartos Kinga.

Ünnepi műsort készítettünk az 1956-os forradalom-és szabadságharc emlékére. Ebben az évben a városi

műsort iskolánk tanulói adták elő. A szervezők Baki Orsolya és Pilinyi Katalin voltak.

November 25-én iskolatörténeti projektnapot tartottunk, melynek délelőtti programját a munkaközösségi

tagok állították össze. A felső tagozat valamennyi osztályát bevonó színes, ötletes, játékos feladatok által

idéztük föl iskolánk történetét és emlékeztünk névadónkra, Zimándy Ignácra.

Az énekkar közreműködött a karácsonyi műsorban Feketéné Rendes Mária vezetésével.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére városi és iskolai megemlékezést készített a

munkaközösségünk. A műsort összeállította Bartos Kinga, Kaszap Diána és Gyuricza Anita.

Április 11-én rádiós megemlékezést tartottunk a költészet napja alkalmából.
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Május 4-én Szent Flórián tiszteletére Bartos Kinga és Gyuricza Anita készített rádiós műsort.

Június 4-én a nemzeti összetartozás napja alkalmából szintén rádiós műsort adtunk, melyet Baki Orsolya

és Gyuricza Anita állított össze.

Június 12-én kerül sor a Zimándy-záró gálára, melyet részben Feketéné Rendes Mária és Szabóné Czupi

Zsuzsanna szervez.

Mellékletek

Az év eleji, a félévi és az év végi helyesírás felmérések eredményei

Osztály Év eleji átlag Félévi átlag Év végi átlag Év eleji hiba Félévi hiba Év végi hiba

5.a 4,22 4,5 4,45 6 4 4,6

5.b 3,05 3,7 3,6 10,5 7,5 8,5

5.c 3,86 4,2 4,36 7,3 5,5 5

5.d 2 2 1,87 25,1 25,1 27,7

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

6.a 4,58 4,58 4,1 4,7 4,7 5,9

6.b 4,1 4,1 3,4 7,8 7,8 8,7

6.c 3,1 2,7 3,01 15,3 15,6 10,8

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

7.b 3,3 3,6 3,64 9,9 10,1 8,8

7.c 3,5 3,5 3,1 8,3 8,9 9,4

8.a 3,5 4,35 3,66 4,83 5 5,91

8.b 3,8 4,4 4,6 7,3 4,6 3,8

8.b2 3 3,14 4,1 11,8 10 6,2

8.c 4,5 4,5 4,85 4,8 4,1 3,1

8.ac 3,6 3,8 4,2 10,5 8,2 5,5
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Vizsgaeredmények

8. évfolyam magyar irodalom (szóbeli vizsga)

8.a: 4,1

8.b: 4,4

8.b2: 2,4

8.c: 4,6

8.ac: 2,7

8. évfolyam magyar nyelvtan (írásbeli vizsga)

8.a: 3,86

8.b: 4,44

8.b2: 3,5

8.c: 4,47

8.ac: 3,4

Törökbálint, 2012. június 6.
……………………………………………

Munkaközösség-vezető aláírása



Beszámoló 2011/12-es tanév

Munkaközösség neve Matematika
Munkaközösség vezető neve Palkó Balázs

Személyi és tárgyi feltételek

1. Személyi feltételek:
5.a   Izsák Dávid
5.b   Szkiba Ivánné
5.c    Feczkó Andrásné
5.d    Feczkó Andrásné
5.e    Tárainé Mórocz Rita

6.a    Tárainé Mórocz Rita
6.b    Feczkó Andrásné
6.c     Tárainé Mórocz Rita

7.a    Szkiba Ivánné
7.b   Palkó Balázs
7.c    Izsák Dávid

8.a I.   Tárainé Mórocz Rita
II.  Palkó Balázs

8.b  I.  Tárainé Mórocz Rita
8.c  II. Szkiba Ivánné

III. Feczkó Andrásné

2. Tárgyi feltételek:

A matematika eszközleltár ebben a tanévben új programokkal gyarapodott. Egyéb eszközök
tekintetében nagyobb fejlesztés nem történt.

3. Kiemelt céljaink és feladataink az alábbiak voltak a tanévben:

- Új oktatási módszerek, segédanyagok és eszközök alkalmazása.
- Fejlesztő órákkal a felzárkóztatás erősítése.
- Szakköri tevékenységgel a tehetséggondozás erősítése.
- 8. évfolyamos tanulók továbbtanulásra való felkészítése

A feladatokat megvalósítottuk.



4. Mérések, értékelés

Félévi- és év végi felmérések eredményei:
2011. szeptember    2012. január    2012. május

5.a   Izsák Dávid 4,65 – 86%            4,05 – 79% 4,35 – 85%
5.b   Szkiba Ivánné                              3,3 - 68%             3,6 - 71 % 3,25 – 67%
5.c    Feczkó Andrásné 4,6 - 90%            2,96 – 50 % 4,0 - 83%
5.d    Feczkó Andrásné                        3,3 - 69%             2,08 - 35% 3,0 - 58%
5.e    Tárainé Mórocz Rita                  4,5 - 83% 3,7 - 74% 3,6 - 73%

6.a    Tárainé Mórocz Rita 4, - 78%            3,8 - 73% 3,9 - 75%
6.b    Feczkó Andrásné                        3,7 - 74%            2,97 - 51% 3,6 - 70%
6.c     Tárainé Mórocz Rita 2,6 - 47%           2,5 - 45% 2,6 - 51%

7.a    Szkiba Ivánné 3,6 - 74%             3,6 - 72% 4,0 – 76%
7.b   Palkó Balázs                                2,8 - 56%             2,5 - 49% 2,9 – 61%
7.c    Izsák Dávid                                 3,2 - 65%             2,42 - 49% 2,7 – 48%

8.a I.   Tárainé Mórocz Rita 1,9 - 35%            2, - 40% 2,7 – 54%
II.  Palkó Balázs                            3,6 - 68%            3,6 - 67% 3,8 – 79%

8.b  I.  Tárainé Mórocz Rita 3,3 - 64%           3,75 - 75% 3,5 – 71%
8.c  II. Szkiba Ivánné 4,6 - 89%           4, - 82% 4,3 – 86%

III. Feczkó Andrásné 2,1 - 41%            2,25 - 43% 2,7 – 48%

Átlag: 3,48 - 68% 3,11 - 59,7% 3,43 – 68%

Az osztályonként is változó felmérések és a nívócsoportok miatt az eredmények nem összevethetőek.

5. Versenyek, versenyeredmények:

- Bólyai Matematika Csapatverseny Pest megyei forduló
Körzeti fordulóban elért helyezések:

6. évfolyam 5. hely
Balogh Sára 6.a
Szondy Huba 6.a
Majercsik Botond 6.a
Tóth Eszter 6.a

7. évfolyam 10. hely
Bogár Réka 7.a
Heiszer Magdolna 7.a
Magoss Matild Kinga 7.a
Szőke Enikő 7.a

8. évfolyam 4. hely
Békefi Gábor 8.c
Hajnal Balázs 8.c
Király Bálint 8.c
Mucsi Levente 8.c



- Zrínyi Ilona Matematika verseny megyei forduló
Egyéniben 41 tanulónk vett részt a versenyen, a legjobb eredményeket a következő tanulók
érték el:
5.évfolyamon: Tischer Dániel      23.

Erdei Anna            37.
Csontó Benjamin  48.

6. évfolyam:    Posta Donát          68.
Szondy Huba        95.
Weiler Péter        167.

7. évfolyam:    Szondy Zsolt         80.
Szőke Enikő          92.
Pertl Péter             96.

8. évfolyam:    Balotai Márió       13.
Mucsi Levente      62.
Békefi Gábor        78.

Csapatversenyben:
5. évfolyam:   10.
6. évfolyam:   26.
7. évfolyam:   14.
8. évfolyam:     8.   helyezést értek el.

XXII. Bátaszéki Matematikaverseny 2 fordulójába jutottak
Bogár Réka 7.a
Pertl Péter 7.a
Szondy Zsolt 7.a
Szőke Enikő 7.a
Tischer Péter 7.a

Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny megyei szintű eredményei
Szondy Huba 3.

Varga Tamás Országos Matemetikaverseny második ( megyei ) fordulójára továbbjutott tanulók:
Heiszer Magdolna 7.a
Pertl Péter 7.a
Szondy Zsolt 7.a
Szőke Enikő 7.a
Hajnal Balázs 8.c

Varga Tamás Országos Matemetikaverseny harmadik ( országos ) fordulójára továbbjutott tanulók:
Szőke Enikő



6. Tanórán kívüli foglalkozások
1. Tehetséggondozás, szakkörök:

Folyamatos az igényeknek megfelelően. Ebben az évben szakkör indult a tehetséges és
érdeklődő tanulók számára Szkiba Ivánné vezetésével.
Az ötödikeseknek Tárainé Mórocz Rita vezet szakkört.
A továbbtanulásra való felkészítést Szkiba Ivánné és Tárainé Mórocz Rita tanárnők
tartottak.

2. Felzárkóztatás:
A szükségleteknek megfelelően (szakvélemény alapján) egyéni és csoportos foglalkozások
keretében biztosítottuk.

Kapcsolattartás más munkaközösségekkel: igény szerint, ahol tudtunk, ott segítettünk.

7. SWOT-elemzés
1. Erősségeink:

- Korrepetálások
- Új módszerek (kompetencia-alapú oktatás) bevezetése, alkalmazása, kiterjesztése.
- Új eszközök ( interaktív tábla , projektív gömb ) alkalmazása
- Jó munkakapcsolat
- Szaktudás
- Gyermekcentrikusság

2. Gyengeségeink:
- Egyes évfolyamokon a matematika órák száma kevés
- Következetesség a felzárkóztatásban

3. Lehetőségeink:
- Fejlesztő órák számának növelése
- A tanulószobában rejlő lehetőségek további kihasználása
- Tankönyvváltás

4. Veszélyek: - Kevés óraszám
– Osztályösszevonás
– A tanárok túlterheltsége

8. Egyebek: A munkaközösség javasolja, hogy a kompetencia-mérés miatt az év végi vizsga
matematikából 7. évfolyamon legyen.

9. Mellékletek megnevezése: -



Törökbálint, 2012. június 10. Palkó Balázs, munkaközösség-vezető



Beszámoló tanév: 2011/12

Munkaközösség neve Napközis munkaközösség
Munkaközösség vezető
neve

Stánicz István Lászlóné

Személyi és tárgyi feltételek
1. Személyi feltételek:

Tanulócsoportok irányultsága, létszáma

csoport terem osztályok nevelő végzettség létszám

1. 6 1.a  2.c
Stánicz
Angéla

gyógyped.asszisztens
szociálpedagógus 26

2. 8 3.c  1.c
Kuti

Hermina tanító 35

3. 4 2.a 2.c
Serdült

Zita tanít 26

4. 7 3.a
Enyedi
Anita

tanító
22

5. 210 4.a 3.c
Terenyiné
Horváth
Dulcinea

tanító 21

6. 114 4.c 3.d Kalmár
Petra

hittanár 18

7. 3
Spec.csoport,

3.d 1.d
Décsi
Csaba

gyógyped.asszisztens
szociálpedagógus 18

8. 5 1.e
Csörgei
Diána

tanító
kommunikációs
szakos bölcsész

20



Idén iskolánkban ismét egy első osztállyal több indult. Ennek következtében  több lett a napközis gyermek

is. Az előző tanévhez képest 21 gyerekkel. Így alakult ki, hogy két napközis csoportban igen magasak

lettek a létszámok.

Hét csoporttal indultunk szeptemberben és nyolc csoporttal zártuk a félévet.

Balázsné Godavszky Erzsébet tanitőnő elment iskolánkból, ezért az ő osztályát napközis kollégánk

Komendáné Nemes Éva a 4. csoport nevelője vette át.

December 3-tól ebben az csoportban a felügyeletet helyettesítésekkel oldottuk meg január 3.-ig. Azóta egy

új kollégánk Tarlukács Anita tanító vezeti a  csoportot.

A két legmagasabb létszámmal működő csoport az 1.sz. és a 3.sz.  csoport volt .

Az 1.cs. az 1.a, és 1.e osztályból tevődött össze. Mivel az 1.e osztályból kivétel nélkül minden tanuló

napközis, ezért január 3.-tól önálló csoportként működik 20 fővel, 8.csoport megnevezéssel.  Nevelőjük

Csörgei Diána tanító, komunikáció szakos bölcsész.

A 3.sz. csoportból kilenc gyermek átkerült az 1.cs-ba, így a napközis csoportok létszámai kiegyenlítődtek.

2. Tárgyi feltételek:

A 8 cs. (1.e) maradt a saját termében, ezért a 7.sz csoport átkerült a 3-as terembe. A többi napközis csoport

terembeosztása változatlan.

Játékparkunk kielégítő, az előző évből még fel nem bontott játékaink is vannak.

Gumilabdát, focilabdát szinte havi rendszerességgel veszünk, mivel ez a leggyorsabban fogyó játékunk.

A könyvtári könyvek rendelkezésünkre állnak, amit a gyerekek igen nagy szeretettel vesznek igénybe.



Kiemelt célok és feladatok:

Az idei tanévben fő nevelési célunk, hogy a gyermekek szociális érzékenységét kialakítsuk ill. fejlesszük.

A gyermekek figyeljenek fel a környezetükben élő rászoruló emberekre.

Mérlegeljék, milyen módon tudnak segíteni embertársaiknak, különösen a sérült és idős embereknek.

Képesek legyenek lemondani felesleges tárgyaikról mások megsegítése céljából.

Hajlandók legyenek munkát és időt szakítani a segítő tevékenységre.

Alakuljon ki bennük késztetés, igény a rászorulók megsegítésére, ami ne csupán tanult viselkedés legyen,

hanem belső meggyőződéssé váljon.

E cél megvalósításának érdekében adományokat gyűjtöttünk.

Mérések, értékelések:

Versenyek, versenyeredmények:

Tanórán kívüli foglalkozások
1. Tehetséggondozás:

2. Felzárkóztatás:

3. Szakkörök: A tanulók nagyon sok délutáni szakkörre, külön órákra járnak

Kapcsolattartás más munkaközösségekkel:

A nevelő és oktatómunka érdekében együttműködünk és jó munkakapcsolatot alakítunk az

osztályfőnökökkel.



SWOT-elemzés
1. Erősségeink: - tekintettel vagyunk a tanulók munkatempójára

- változatos munka, ill. kulturális foglalkozások

2. Gyengeségeink: - idő hiánya miatt a tehetséggondozás és felzárkóztatás háttérbe szorul

3. Lehetőségeink: - kihasználjuk a település földrajzi adottságait: kirándulások és egyéb
szabadprogramok

4. Veszélyek:

Egyebek:

A napközi a diákok délutáni tanulását biztosítja, így oktató-nevelő munkánk szerves része, ahol a

nevelők kiemelten fontos feladatokat látnak el. Megteremtik a tanulás és a szabadidő hasznos, kulturálteltöltésének feltételeit: szakszerű segítséget nyújtanak a tanulásban,  sajátos eszközeinkkel résztvállalunk az intézmény nevelő munkájában. Mindemellett a napközi minden tevékenységévelszolgálja a tanulók egészséges testi, lelki és szociálios fejlődését. A délutáni munkarendkiemelkedően fontos része a mindennapos testmozgás biztosítása
Nagyon szeretik tanulóink a rendszeres délutáni kötetlen udvari játékokat. Fontosnak tartjuk a

kötetlenséget, hiszen minden gyermeknek tökéletesen ki kell kapcsolódnia az összpontosítást igénylőleckeírás, tanulás előtt.
Munkaközösségünkre a tanév során jellemző volt, hogy jó hangulatban, baráti légkörben, egymást

segítve végeztük feladatainkat.



A gyerekek tervszerű foglalkoztatása egyre fontosabb a mai rohanó világban.

Igyekeztünk a napköziben, lehetőségeinkhez mérten, egy meleg, biztonságos, második otthont nyújtani,

mely megad minden lehetséges segítséget, melyet tanulóink igényelnek.

Fő célunk az volt, hogy segítsük az eredményes nevelő-oktató munkát, ahol az egyre bővülő szülői

elvárásoknak is próbáltunk megfelelni. Egyre több diákkal egyénileg kellet foglalkoznunk. Azt

tapasztaltuk, hogy fokozott szükség van a pedagógus figyelmére és szeretetére.

Igyekeztünk a tanulási időt hatékonyan eltölteni. Az írásbeli feladatok elkészítésén és a szóbeli elméleti

feladatok elsajátításán kívül a gyengébb tanulók felzárkóztatására is nagy hangsúlyt fektettünk.

Szülői értekezleteken, fogadóórákon egyeztettük a szülőkkel céljainkat, feladatainkat, elvárásainkat.

Nagy gondot fordítottunk a nevelésre. Az iskolai Házirend szabályait, viselkedési normáit ismertettük a

tanulókkal, betartását ellenőriztük. Minden csoport kialakította a Házirendnek megfelelő, egységes

szempontok alapján működő értékelési és felelősi rendszerét.

A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulókat fokozott figyelemmel kísértük, segítettük.

E téren rendszeresen tartottuk a kapcsolatot az osztályfőnökökkel.

A szabadidő hasznos eltöltésére törekedtünk, sok-sok programot kínálva a kollégák által.

Szeptemberben megrendeztük a tanévnyitó palacsinta-partyt.

Októberben őszi faleveleket, terméseket gyűjtöttünk az erdőben.

Novemberben közkívánatra az „Eleven-parkba” mentünk, ahol egy nagyon vidám délutánt töltöttünk el.

Decemberben mézeskalácsot sütöttünk, díszítettünk.

Januárban a Budapesti Bábszínházban a „Hattyúk tava” előadást néztük meg
Februárban álarcokat készítettünk a közelgő Farsangra.

Márciusban a Fővárosi Nagycirkuszban voltunk a gyerekek nagy örömére.

Áprilisban megrendeztük a  Húsvéti vásárt, melynek bevételéből a következő évi játékainkat szeretnénk

fejleszteni ill. a kézműves foglalkozásokhoz szükséges anyagokat finanszírozzuk.



A különféle havi programok mellett folyamatosan gyűjtöttünk a rászoruló gyerekeknek (taneszköz,

könyv, CD, játék, téli ill. tavaszi ruhanemű) melyet a Szeretet Misszionáriusai renden keresztül

eljuttatunk hozzájuk.

Aktívan részt vettünk a Zimándy-nap lebonyolításában.

Májusban anyák napi ajándékokat készítettünk, és segítettük az osztályfőnökök munkáját az anyák napi

műsor előkészítésében.

Aktív résztvevői voltunk a „Mese-erdő projectnek”.

A szabadidőben lehetőséget nyújtottunk az önfeledt játékra, örömre az élményszerzésre.

Nagy hangsúlyt fektettünk a tanulók egészséges életmódra való nevelésére, környezettudatos

magatartásuk kialakítására, fejlesztésére, az egészséges táplálkozásra, a mindennapos testmozgásra.

A gyerekeknek rengeteg a délutáni „egyéb” elfoglaltsága. Ezeket elég nehéz volt követni, de

megpróbáltuk helyesen és jól irányítani.

Mellékletek megnevezése:

Törökbálint, 2012. június 4.

……………………………………………
Munkaközösség-vezető aláírása



Beszámoló tanév: 2011/12

Munkaközösség neve Német munkaközösség
Munkaközösség vezető neve Megyeri Lívia

Személyi és tárgyi feltételek
1. Személyi feltételek: Ujszászi Gabriella, Malomvári Éva, Kátai Boglárka, Brindza Erika, Izsák Dávid,
Fábry Tímea, Krammné Hampel Mária, Megyeri Lívia
2. Tárgyi feltételek: A német partneriskolától kapott fénymásoló és projektor, valamint a rengeteg tanítást
segítő eszköz (CD, MiniLÜK, Logico-táblák, társasjátékok, Tanári Kincsestár) színvonalas felkészülést és
oktatást tesz lehetővé.

Kiemelt célok és feladatok: Alsó tagozaton a 2. osztály tantervének igény szerinti átalakítása. Tevékeny
részvétel a beiskolázással kapcsolatos feladatokban, pl. szülői értekezleten való részvétellel és az
iskolakóstoló foglalkozásba való bekapcsolódással.
Kiemelt célunk, hogy bizonyos évfolyamok bizonyos csoportjaiban az órai anyag mellett ún. könnyített
olvasmányok feldolgozása során bővítsük diákjaink látókörét és országismeretét.
Alsóban a kommunikatív nyelvtanítás eszköztárának bővítése, felsőben a nyelvvizsga-felkészülés kap
különös hangsúlyt. Fontos feladataink maradtak továbbá a karácsonyi vásár megszervezése, egy alsós
évfolyamon egy zenés színdarab betanulása és fellépés a Zimándy-zárón. Az 1. a osztály tovább akarta
tartani a kapcsolatot a Thomas Mann iskola elsős osztályával, ám a kapcsolattartó tanárnő külföldre
költözött.

Mérések, értékelések: A tanév végén 1. évfolyamon szövegesen értékeltünk, 2-8. évfolyamon
érdemjeggyel. A tanulók jegyeit évközben az i-naplóban is jegyeztük. Az év végi méréseket az
osztályokban tanító kollegák közösen állították össze és a gyerekekkel előre egyeztetett időpontban íratták
meg. 6. és 8. évfolyamon tantárgyi vizsgát tettek a tanulók. A 8-os vizsgát a nyelvvizsga kritériumainak
megfelelően értékelték a tanárok, és a diákok pontos képet kaphattak nyelvtudásuk szintjéről (A2,B1,B2).
Első évfolyamon 3 csoport tanul nemzetiségi német nyelvet, 29 fő.

Kiválóan megfelelt Jól megfelelt Tantárgyi dicséret
17 12 10

2-4. évfolyamon egy-egy osztály tanul nemzetiségi német nyelvet csoportbontásban. A 4.b német mint
idegen nyelvet tanul. Év végi eredményeik:

jeles jó közepes elégséges dicséret átlag
2.a 17 5 2 - 6 4,6
3.a 16 10 1 - 7 4,5
4.a 11 10 5 1 - 4,1
4.b 6 2 1 2 1 4,09



Felső tagozaton öt osztály tanul nemzetiségi német nyelvet, 3 csoport pedig német mint idegen nyelvet.
osztály eredmény

5.a 4,46
5.b 2,2
5.e 3,35
6.a 4,1
7.a 3,85
7.x 2,5
8.a 4,16
8.b 3,5

Versenyek, versenyeredmények: A területi vers- és prózamondó versenyen Tom Bertram vett részt a 3.a
osztályból, sajnos nem jutott tovább. Megyei döntőbe jutott a Bendegúz országos német nyelvi levelezős
versenyen Merényi Zsóka a 3. a osztályból.
A Litterátum által meghirdetett német nyelvi versenyen 7. és 8. osztályos diákjaink vettek részt. 7.
Évfolyamon (190 versenyzőből) Tischer Péter 1., 8. évfolyamon (180 versenyzőből) Wendtorff Larissa 7.
helyezést ért el. A döntő január 14-én volt, mindketten 6. helyezést értek el.

Tanórán kívüli foglalkozások
1. Tehetséggondozás: Év elején egy felmérés segítségével 3 csoportra (ami 3 szintnek felel meg)

osztottuk a nyelvvizsgára készülőket a 7. és 8. évfolyamon. Fő célkitűzéseinket a
vizsgakövetelményekhez alakítottuk: önállóan, igényes szókinccsel egy adott témáról beszélni,
olvasott és hallott szöveg értése B1/B2 szinten, fogalmazások/levelek előkészítése, megírása. A
tanév folyamán mindenki fejlődött szókincsében, kifejezési lehetőségeiben. Alkalmanként szükség
volt differenciálásra a szakköri órákon, mert a 8. évfolyamon tanulók több anyagot dolgoztak fel.
Év végén ők B2, a 7. évfolyamosok B1 szintű próbavizsgát írtak, melyet mindenki sikeresen
teljesített. Két fő (akik 7. osztályos korukban is részt vettek a felkészítéseken) jelentkezett a 2012.
június 23-i B2 szintű (középfok) államilag elismert nyelvvizsgára.

2. Felzárkóztatás: Alsó és felső tagozaton is volt korrepetálás, ahová szép számmal jártak a diákok
és kimutatható eredménye is volt e tevékenységüknek. Tanulószobán Fábry Tímea kolleganő
ajánlotta fel a segítségét a diákoknak, amit ők örömmel igénybe is vettek.

3. Szakkörök: Sajnos az idei évben sem tudtunk szakkört indítani a gyerekek szerteágazó délutáni
foglalkozásai miatt. (Nagyon sok szülő német különórára járatja gyermekét, ez is csökkenti az
érdeklődést.)

Kapcsolattartás más munkaközösségekkel: Az osztályfőnökökkel, a tagozatvezetőkkel, a napközis
tanítókkal, Udvarhelyi Ildikóval és a logopédusokkal (elsősorban 1. osztályban) rendszeres kapcsolatot
tartunk fenn.

SWOT-elemzés
1. Erősségeink: Kollektív szellem, jól működő partnerkapcsolatok. Az újra való nyitottság (szinte

minden megjelent új könyvet megvásárolunk és értékelünk!). Kiegészítő anyagokkal pótoljuk a
tankönyvek hiányosságait, ill. gyakorlási lehetőséget biztosítunk.

2. Gyengeségeink: Nehezen tudjuk motiválni a gyerekeket a versenyeken való részvételre. (Drágák a
levelező versenyek, más tantárgyak előnyt élveznek.)
Látványos verseny- és vizsgaeredmények. 8. osztályban igen nehéz a tanulók motiválása. Az
előadásokra való felkészülés lassítja a tananyagban történő haladást. Nehéz házi versenyeket



szervezni, mert az egyes évfolyamok tudása igen eltérő. Az információk időben történő
továbbadása. Az adminisztrációs terhekkel lépést kell tartani.

3. Lehetőségeink: Pályázatok felkutatása, ingyenes szakmai továbbképzéseken való részvétel,
interaktív tartalmak bevonása az oktatásba, projektmunkák szervezése. Nyílt órák tartásával
kedvező kép kialakítása, határozottabb „marketingtevékenység” (óvodák!), nyelvvizsgára készülés
lehetőségének időben történő hangsúlyozása. Szülőkkel szoros kapcsolattartás. Gyermekek
életkorának, tudásának megfelelő tankönyvek (tankönyvcsaládok) bevezetése.

4. Veszélyek: Új köznevelési törvény. Egyre több gyermeknél tapasztalhatók pszichés- és
magatartás-zavarok. Az angol nyelv előretörése. A pedagógus társadalom morális megbecsültsége.
A gazdasági helyzet következményei. A szülők egyre inkább próbálnak az oktatási folyamat olyan
pontjaiban is megnyilatkozni, amiben sok esetben nem elég kompetensek.

Egyebek: Több csoportban, ahol a németet idegen nyelvként tanulják a gyerekek, problémás a házi
feladatok elkészítése, nem érdeklődőek a tanulók, az elégséges érdemjegynek örülnek.
A nagyon heterogén csoportokban a differenciálás sem elég hatékony. Felmerült, hogy a csoportokat 5.
évben újra osztjuk, és időben tájékoztatjuk a szülőket a vizsgaszintekről és lehetőségekről. Az ő
együttműködésükkel a mi hatékonyságunk is javítható.
Megjegyzés: B1 = alapfok, B2 = középfok

Törökbálint, 2012. június 18.

……………………………………………
Munkaközösség-vezető aláírása



Beszámoló : 2012. június 5. tanév: 2011/12

Munkaközösség neve Osztályfőnöki
Munkaközösség vezető neve Kárpátiné Hesz Teréz

Személyi és tárgyi feltételek
1. Személyi feltételek: Osztályfőnökök: 5. a:.Izsák Dávid 7.
a:.Balogh Zsuzsa

5. b: Pilinyi Katalin 7. b:. Palkó Balázs
5. c: Papp Ildikó 7. c:  Baki Orsolya
5. d: Megyeri Lívia
5. e: Tárainé Mórocz Rita

6.a: Újszászi Gabriella 8. a: Lengyelné Tóth  Ágnes
6. b: Kárpátiné Hesz Teréz 8. b: Kaszap Diána
6. c: Gyurica Anita 8. c: Szkiba Ivánné

Osztályfőnök helyettesek: 5. a: .Fábry  Tímea 7. a: Papp Ildikó
5. b:  Tóth Zsolt 7. b: Kárpátiné Hesz Teréz
5. c: Szabóné Czupi Zsuzsanna 7. c: Izsák Dávid
5. d: Brindza Erika
5. e: Pilinyi Katalin

6. a:  Brindza Erika 8. a: Dr. Krammné Hampel
Mária

6. b: Feczkó Andrásné 8. b: Tárainé Mórocz Rita
6. c: Baki Orsolya 8. c: Gyuricza Anita

2. Tárgyi feltételek:
könyvek, videó kazetták (szexualitás, szenvedélybetegségek), osztályfőnöki kézikönyvek,
segédletek, új osztályfőnöki tanmenetek, IKT-eszközök

Kiemelt célok és feladatok:

Továbbtanulás megszervezése, diákok, szülők felkészítése, kapcsolattartás a szülőkkel, megemlékezés az
ünnepeinkre /október 23., március 15., Költészet napja, stb.// projektnap, mikulás ünnepség megrendezése,
sikeres lebonyolítása.
Projektnap megszervezése, lebonyolítása
Egészséges életmódra nevelés: kábítószer prevenciós előadás szervezése
Szelektív hulladékgyűjtés megszervezése, elemgyűjtés, papírgyűjtés lebonyolítása
Víz- és villanytakarékossági pályázat



Órák közötti szünetek ügyeletének betartása
Szülők bekapcsolása a munkánkba- kapcsolattartás

Mérések, értékelések:

Versenyek, versenyeredmények: Vadon Országos Csapatverseny, iskolai tisztasági verseny, Rajtam ne
múljon- pályázat nyertes osztályai 4.a, 4.b, 5.e, 5.c, Gyenes Dóra 7.a , használt elemek gyűjtése / Sinkó
Norbert 5.e, Erményi György 5.a. és még sokan mások

Tanórán kívüli foglalkozások
1. Tehetséggondozás:

Pályázatok, versenyekre felkészülés,

2. Felzárkóztatás:
szakkörök, korrepetálások, tanulószobai foglalkozások

3. Szakkörök:
matematika előkészítő, magyar előkészítő, gépírás, rajzinformatika, mazsorett, olvasókör,
sportkörök, sportversenyek, -mérkőzések

Kapcsolattartás más munkaközösségekkel:

Elsősorban a természettudományi munkaközösséggel, alsós munkaközösségekkel, tanulószobával
humán munkaközösséggel
iskola védőnőjével
Tűzoltósággal
Rendőrséggel
Művelődési házzal

SWOT-elemzés
1.Erősségeink:

Méltó-,és színvonalas megemlékezések ünnepnapjainkra
Aktuális problémák kezelése, a problémák megoldásában a Házi rend módosítása /



/telefonnal kapcsolatos problémák/
Osztályfőnöki feladatok sokaságának pontos elvégzése
Ökoiskolai feladataink jó megvalósítása, környezettudatos gondolkodás és életmód,

szülők bevonása az egészséges életmód tudatosításába
Végzős diákok továbbtanulásának segítése a 8. évfolyamokon
Tanulási nehézséggel küszködő gyerekek figyelemmel kisérése

2.Gyengeségeink:
Az iskolai ügyeleti munka hiányosságai, az ügyelet alatt az iskolai házirend maradéktalan

betartatása.
Egységes fellépés egyes magatartási problémák megoldásakor

3.Lehetőségeink:
Idősebb, tapasztalt kollégák szakmai tudása
Könyvtárunk és tornacsarnokunk kihasználtsága
Szülők aktívabb bevonása nevelési munkánkba

4.Veszélyek:
Az iskolai ügyelet hiányosságai miatt a szünetekben veszélyhelyzetek alakulhatnak ki!

Egyebek:

Mellékletek megnevezése:

Törökbálint, 2011. január 20.

……………………………………………
Munkaközösség-vezető aláírása



Évvégi beszámoló                                                                                     tanév: 20011/12

Munkaközösség neve Tanulószoba
Munkaközösség vezető neve Szűcs Sándor

Személyi és tárgyi feltételek
1.Személyi feltételek:

I. csoport:
Tanárok: Kóty Antalné – tanító, pedagógia szakos tanár (H., K., Sz., Cs,.),

Gyuricza Anita – magyar szakos tanár (P.)
Tanulók: induló létszám: 29 fő tanévvégi létszám: 25 fő
Megoszlás: 5. b   10 fő

5. c 3 fő
5. e   5 fő
6. c   7   fő

II. csoport:
Tanárok: Fábry Tímea – német szakos tanár (K., P.),

Szűcs Sándor – mérnöktanár (H., Sz., Cs.)
Tanulók: induló létszám: 29 fő tanévvégi létszám: 28 fő
Megoszlás:  5. a   4 fő

5. d   10 fő
6. b   1 fő
7. a   3 fő
7. c   4 fő
8. a   1 fő
8. b   1 fő
8. c   3 fő
7. k   1 fő

A munkaközösség személyi összetételében változás következett be, Bálint Emese munkáját a második
félévtől Gyuricza Anita vette át.
2. Tárgyi feltételek: Logikai és társas játékok, puzzle-ok, labdák (futball és kosárlabda), tollas ütők,
kártyák

Fő feladatok a tanévben: A tanulók számára kiemelt cél a napi tanulási szokás, feladattudat kialakítása, a
tanulásra való motiválás. Naponta tudatosítani kell a diákokban, hogy a szóbeli tanulnivaló is a házi
feladat része. Fontos feladat ezen kívül a felzárkóztatás, a tanulmányi eredmények folyamatos javítása is.
Fejleszteni kívánjuk tanulóink környezettudatos gondolkodását különböző tevékenységeken keresztül. Cél,
hogy a gyerekek felügyelet mellett töltsék el a délutánt, ahol a tanuláson kívül játékos kikapcsolódásban is
részesülhetnek.

Fejlesztés, tehetséggondozás: A különböző tárgyaknál (magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen
nyelv, stb.) szükség van fejlesztő, korrepetáló feladatsorok (teszt jellegű és játékos feladatsorok)
használatára, mely nagyban segíti a diákok fejlesztését, valamint felzárkóztatását az adott tantárgyban.



Versenyek, versenyeredmények: Katasztrófavédelmi verseny – körzeti 7. helyezés

Kapcsolattartás más munkaközösségekkel: Napi kapcsolatban vagyunk a diákokat tanító tanárokkal
akik közlik az elvárásaikat, illetve a tananyagot.

SWOT-elemzés
1. Erősségeink:

- A gyerekeket tanító tanárok és a tanulószobai tanárok közti jó kapcsolat és a közel azonos
követelményrendszer erősödött

- Egymás munkájának kölcsönös tisztelete, segítése
- Rendszeres és folyamatos tanulást irányító munka.
- Gyermekcentrikus, lelkiismeretes munkavégzés.
- Napi gyakoriságú fejlesztés korrepetálás

2. Gyengeségeink:
- A tanulók heterogén csoportösszetétele, gyors kifáradásának mértéke nem csökkent,

feladatmegoldásuk még mindig kapkodó (bár próbálkoznak a jobb pontosabb munkával)
- A néhány erősen magatartászavaros tanuló még mindig sok gondot okoz, a fegyelmezett

tanulás még mindig gondot okoz nekik. Sokat zavarják mások munkáját.
- Nagyon sokféle a feladat és a sok öntörvényű gyerek kezelése még nem mindig hatékony
- A csoport nagy létszáma miatt nem mindig jut elég idő a lecke alapos kikérdezésére
- A sok különóra miatt nem minden esetben készülnek el a házi feladatukkal.

3. Lehetőségeink:
- A tanulási szokásokról – rövid útmutató összeállítása.
- Gyakorló feladatokból – feladatbank kialakítása
- Tanulást segítő könyv, oktató játékok beszerzése.
- Tanulópár-rendszer kialakítása
- A tudatos tanulás fortélyainak kialakítása.

4. Veszélyek:
- Nagy csoport létszám
- Sok egyéni elfoglaltsága a tanulóknak.
- Gyakran változhat a tanulók személyi összetétele az évközi ki- és beiratkozások miatt.

Egyebek:
A tanulói létszám többször változott a tanév során. Néhányan kiiratkoztak, de ugyanakkor mások

jelentkeztek a helyükre, így egész évben igen magas volt mindkét csoportban a létszám, 30-30 fő körül
ingadozott.

A tanulók 13-16 óra között vettek részt a tanulószobán, közben különböző foglalkozásokra is
jártak. Törekedtünk minden nap, minden diákunknál az írásbeli feladatvégzést a mennyiség mellett,
minőségileg is ellenőrizni. A szóbeli tanulnivalóra még mindig rá kellet kérdezni, nehezen értették meg,
hogy az is a házi feladat része. Nem kis erőfeszítésbe tellett utána járni a tananyagnak, s rávenni
tanulóinkat annak megtanulására. Diákjaink egy része az írásbeli feladatok után – szülői kérésre -
hazament.

A második félévben is gondot fordítottunk a tudatos tanulás kialakítására. Törekedtünk rá, hogy
először készítsék ki a szükséges felszerelést, tanulják meg a szóbeli leckét, majd csak ezután kezdjenek



neki az írásbeli házi feladat elkészítésének. Alkalmanként tanulópárokban és kiscsoportokban is tanultak a
diákok.

A tanulók jobban igyekeztek a házi feladat pontosabb megoldásával, mint a tanév elején.
Mivel a diákok minden nap igen heterogén feladatokkal jöttek a tanulószobába, biztosítani kellett olyan
elfoglaltságokat is, hogy akik hamarabb elkészülnek, értelmesen töltsék el az idejüket.

A tanulás segítéséhez a könyvtárból segédkönyveket, lexikonokat, szótárakat, ismeretterjesztő
könyveket, újságokat kölcsönöztünk, a szekrényből kivehették és használhatták a tanulók, a
társasjátékokkal egyetemben. Nagyon nagy hangsúlyt helyeztünk a korrepetálásra, felzárkóztatásra is. A
tanulók nem csak elfogadták, hanem igényelték is a segítséget. Nem csak ránk számíthattak a diákok,
hanem a még az iskolában tartózkodó kollégákra is!

A munkatervben vállalt feladatokat sikeresen teljesítettük.
Gyógynövény és fűszerkertbe új névtáblákat készítettek a 2-es csoport diákjai. Az 1-es csoport

tanulói Kóty Antalné vezetésével zsázsát vetettek, megkapálták a kiskertet, és elhelyezték a táblákat. A
tevékenységről rövid összefoglaló, fényképek is készültek, melyből a válogatás a honlapra is felkerült
(egyben az évkönyv szerkesztőjéhez is eljuttattuk az anyagot).

A Húsvéthoz, az Anyák napjához kapcsolódva az ünnep tartalmának megbeszélése mellett-
ajándékokat, színes keretű rajzolt képeket is készítettünk. Cukorbarkával, valamint origami technikával
többféle hajtogatott nyuszival az iskola dolgozóit is megleptük. A tevékenységben Kóty Antalné segítette a
gyerekeket.

Mindkét csoport diákjai Fábry Tímea irányításával, tavasszal folytatta tovább fényképezést az
iskola környékéről. A képek szintén megtalálhatók az iskola honlapján az őszi és téli fényképekkel
együtt.

A katasztrófavédelmi vetélkedőn a 2-es csoport dákjai közül is részt vettek néhányan. A területi
versenyen 7. helyezést értek el.

Május végén egy rövid sütis-üdítős ünnepséggel köszöntöttük a diákokat. Minden születés és
névnapot, valamint a gyereknapot ünnepeltük így.

Hetente, ha erre lehetőség adódik, a számítástechnika terembe is bejuthattunk egy-egy félórára.
Ilyenkor a délelőtt tanult anyagokhoz kapcsolódóan kerestünk ismereteket a világhálón, és a játékra is
jutott egy kis idő.

A felmérések sikeresebb megoldásához megpróbáltunk külön feladatokkal közösen készülni.
A madáretető készítésről lemondtunk, mert több munkaközösségben is foglalkoztak vele.

Tervek:
- Tanulószobás könyvtár kialakítása.
- Új mai diákirodalmi alkotásokból több példányt kell beszerezni.
- Színes ceruzák, ollók, színes papírok, ragasztók vásárlása.

Mellékletek megnevezése:

Törökbálint, 2012. június 06.

……………………………………………
Munkaközösség-vezető aláírása



Beszámoló tanév: 2011/12

Munkaközösség neve Természettudományi
Munkaközösség vezető neve Izsák Dávid

Személyi és tárgyi feltételek
1. Személyi feltételek: Balogh Zsuzsa földrajz 7.a;8.a,b,c;
Kovács Ildikó kémia 7.a,b,c, 8.a,b,c ;8.b,c biológia
Szkiba Ivánné fizika 8.c;7.a,b
Kárpátiné Hesz Teréz természetismeret 5.a,b,de; földrajz 7.b,c;biológia 7.a,b,c; 8.a
Izsák Dávid fizika 8.a,b; 7.c;
Papp Ildikó természetismeret 5.c;
Ujszászi Gabriella természetismeret 6.a
2. Tárgyi feltételek: Fizikai és kémiai szaktanterem, szertárak, írásvetítők, térképek, diák, videofilmek,
cd-romok, DVD-k, Interaktív tananyagok

Kiemelt célok és feladatok: Egyik fő feladatunk volt a tanulók környezetvédelemre való nevelése.
Folytattuk a tantermekben tavaly elkezdett szelektív hulladékgyűjtést. Minden hónapban frissítjük az öko-
faliújságot. Februárban újra indult a tisztasági verseny.
Fontos része a környezetvédelemnek az energiával való takarékosság. Szeptemberben útjára indult az
energia-őrjárat. Minden osztály a félév során egy hétig egy füzetbe írta a tapasztalatit. Minden nap
ugyanabban az időpontban két tanuló körbejárta az iskolát, és észrevételeit lejegyezte a füzetbe. Ehhez a
projekthez kapcsolódóan rajzpályázatot hirdettünk december elején. A tanulóknak figyelemfelhívó
plakátokat kellett készíteni a villanykapcsolók és csapok fölé. Az első három helyezett rajzai kikerültek
ténylegesen a kapcsolók és a csapok fölé.
Az energia őrjárat második félévben csak májusig működött. A tapasztalatok alapján a tanulók jobban
odafigyeltek a kapcsolókra és csapokra.
A Zimándy-nap sikeréhez 2 állomással járultunk hozzá.
Április 23-án, a Föld-napja utáni napon az osztályok egy tesztet oldottak meg. Minden osztályból kb. 5 fő
egy érdekes előadáson vett részt, melyet a Pangea egyesület tartott. Felvettük az egyesülettel kapcsolatot, a
továbbiakban várnak minket erdei iskolában, osztálykiránduláson vagy akár nyári táborban
kedvezményesen.
Április 24-25-én részt vettünk a papírgyűjtés lebonyolításában. Kipróbáltuk, hogy a nagyobb teherautók
rögtön a felvevőhelyre vigyék a papírt, ez nagy könnyebbség volt a mérésnél. Nagyon sok papír érkezett,
az osztályok sok pénzt gyűjtöttek.

Az egészséges életmódra neveléshez hozzátartoznak a kirándulások, szabadtéri programok. Létrehoztunk
az iskola honlapján egy „Itt jártunk” oldalt. Célunk az oldallal figyelemfelhívás és kedvcsinálás volt. Ezen
az oldalon az első félévben két osztály beszámolója található, az egyik az 5.a osztályosok biciklitúrája, a
másik a 7.a osztály látogatása a csillagvizsgálóban. Szeretnék, ha ez az osztáykirándulások, erdei iskolák
képeivel, elbeszéléseivel gazdagodna.
Május 11-én segítettünk az osztályfőnöki és testnevelés munkaközösségnek a családi délután
lebonyolításában.
Május 25-én az 5.a-ban a szülők és gyerekek együtt fociztak a csarnokban. A közös délutánnak nagy
sikere volt. A szülők jelezték, hogy rendszeressé kéne tenni az ilyen együttléteket.



Mérések, értékelések: A második félévben a hetedik osztályosok kémiából vizsgáztak.
A vizsga eredménye (átlagok):

7.a 4,44
7.b 4,04
7.c 3,9

Versenyek, versenyeredmények: A második félévben részt vettünk versenyeken. Az országos döntőkbe
egy tanulónk sem jutott be.

Tanórán kívüli foglalkozások
1. Tehetséggondozás: -
2. Felzárkóztatás: -
3. Szakkörök: -

Kapcsolattartás más munkaközösségekkel: A munkaközösség tagjai egyben más munkaközösségeknek
is tagjai, ezért természetesen részt veszünk az ő programjaikban is. Közösen szervezzük a papírgyűjtést,
tisztasági versenyt, energia-őrjáratot.
Rendszeresen rendelkezésre bocsátunk más munkaközösségek tagjainak bemutató és kísérleti eszközöket.

SWOT-elemzés
1. Erősségeink:
- megfelelő számú szakos tanár
- kevés óraszám ellenére is elvégzett tananyag
- Digitális eszközök használata a tanórákon ( Tananyag digitalizálása)
- internet használata iskolában és otthon
2. Gyengeségeink:
- szakkörök indítása
3. Lehetőségeink:
- látogatások múzeumokba
- tehetséggondozás
- kooperatív csoportmunkák alkalmazása a tanórákon,
- egymás óráinak látogatása
4. Veszélyek:
- Heti egy óra, másfél óra kevés a hatékony tanuláshoz, a természettudományok háttérbe szorulnak
- Kevés jelentkező a szakkörökre

Egyebek:



Mellékletek megnevezése:

Törökbálint, 2012. június 6.

……………………………………………
Munkaközösség-vezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2011-2012

Szakkör megnevezése B1+/B2 nyelvvizsga-előkészítő
Szakkörvezető neve Megyeri Lívia

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
7-8. évfolyam
Időtartam, gyakoriság:
Heti egy alkalommal, kedden a 6. órában

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
Fő célkitűzéseinket a vizsgakövetelményekhez alakítottuk: önállóan, igényes szókinccsel egy adott
témáról beszélni, olvasott és hallott szöveg értése B1/B2 szinten, fogalmazások/levelek előkészítése,
megírása. A tanév folyamán mindenki fejlődött szókincsében, kifejezési lehetőségeiben.
Alkalmankként szükség volt differenciálásra a szakköri órákon, mert a 8. évfolyamon tanulók több
anyagot dolgoztak fel. Év végén ők B2, a 7. évfolyamosok B1 szintű próbavizsgát írtak, melyet
mindenki sikeresen teljesített. Két fő (akik 7. osztályos korukban is részt vettek a felkészítéseken)
jelentkezett a 2012. június 23-i B2 szintű (középfok) államilag elismert nyelvvizsgára.

Tanulói vélemények összegzése:
A tanulók szívesen jártak a foglalkozásokra. A házi feladatokat általában elkészítették. A foglalkozások
hangulata jó volt, az átvett anyag mennyisége tetemes. A tanév elején mindenki megvásárolta Kiss
Timea: Übungsmix in Deutsch c. gyakorlókönyvét, amely 2 évre elegendő felkészítő anyagot tartalmaz,
és amely jól alkalmazkodik a B1 és B2 szintű vizsgák követelményeihez. Néhány diák jelezte igényét
egy nyári intenzív nyelvtanfolyamra, ami az érdeklődésüket jelzi.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek: A tanulók hiteles anyagokkal készülhetnek a vizsgákra, a szóbeli követelményeket
pontosan ismertetem (ECL vizsgáztató vagyok).
2. Gyengeségek: A tanulók egyéb elfoglaltságai és iskolai programok miatt előforduló hiányzások, ill.
a házi feladatok el nem készítése (szankció nincs).
3. Lehetőségek: A tanulók szélesebb körében pozitív és vonzó képet kialakítani a felkészítés
lehetőségéről. (Nyelviskolák által szervezett ilyen jellegű tanfolyamok pénzbe kerülnek.)
4. Veszélyek: Oktatási reform, amely nagyobb terhet ró a tanárokra. Motiváció hiánya, ill. anyagi
lehetőségek szűkülése.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
A jelenleginél több tanuló bevonása a folyamatba, ill. a szülőkkel való szorosabb kapcsolattartás.

Törökbálint, 2012. június 15.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2011-12

Szakkör megnevezése Bokréta néptánc szakkör
Szakkörvezető neve Udvarhelyi Ildikó

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás 1.-8. évfolyam
Időtartam, gyakoriság: 1-2.évfolyam – 2 csoport heti 1-1, 3-4.évf. 2 csop.heti 2-2 óra, 5.évf. heti 2,
6-8.évf. heti 4 óra

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
Az idei évet áthatotta a 2o éves jubileum. Ez alkalomból önálló műsort adtunk „BokrétaÜnnep” címen.
A legkisebbtől a legnagyobbig mindenki megmutathatta, milyen ügyesen boldogul már a néptáncok
világában. A közel két órás műsorban, mely a Munkácsy Mihály Művelődési Házban volt teltházzal, a
magyar nyelvterület sok tájegysége táncából válogattunk: Somogytól egészen Moldváig. Minden
szakkörös fellépett, sőt a régi diákjaink is külön csoporttal képviselték magukat a nagy rendezvényen.
Az alsó tagozatos néptáncos munka ebben az évben tovább javult, ez megmutatkozott abban is, hogy a
szakkörösök száma változatlanul magas, a Bokrétások idén –az első osztályosokkal együtt—mintegy
13o-an voltak. Sajnos a második félév óraszám változásai miatt az egyik osztály (3.b) kikerült a
szakköri munkából.
A 2o éves évfordulót nemcsak műsorral ünnepeltük. Rendeztünk magunknak egy születésnapi bulit
nagyon szép, emblémás tortával, táncházzal, s ezt összekötöttük egy a tánccsoport életéből rendezett
fotókiállítással, mely anyagának felét Veszely István új tablói adták.
Az évkezdete és a zárást táncos- játékos délutánnal ünnepeltük.
A néptáncosok szakköri életéből sem maradhatott el a szórakozás, melyet a különféle játékok, a
rövidebb moldvai és skót táncok valamint az erdélyi anyagban a polgári táncok jelentették. 2o-2o fővel
részt vettünk a Hagyományok Háza Figurás előadás sorozatán, egy pünkösdi foglalkozásra pedig kb.
6o szakköröst vihettünk el.
Hangsúlyt helyeztünk a népi ünnepek, szokások megismerésére is. A korosztályoknak megfelelő
szinten foglalkoztunk a különböző szokásokkal, főként a karácsonnyal, a húsvéttal és a farsanggal.
1-2. évf. A gyerekek sok népi játékon és apróbb ill. hosszabb táncos etűdön –főként dunántúli, német,
moldvai és polgári táncon-- keresztül közelebb kerültek a népi kultúrához, miközben mozgáskultúrájuk
is sokat fejlődött.
3. évf. A heti két óra már több táncot jelentett a számukra (főként az év vége felé). A játékosság azért
még megmaradt. A tanulók a szakköri foglalkozásokon a bukovinai és a moldvai táncokkal
ismerkedtek meg.
4-5.évf.+felső E két évfolyam szakkörösei idén bekerült a mélyvízbe. A március 15-i műsorban ők
szerepeltek a városi műsoron Bálint Emese által betanított koreográfiával. Tovább ismerkedtek a
magyar nyelvterület táncaival. Ebben a tanévben a kalocsai és a dél-alföldi táncok jelentették az anyag
magvát. A fiúk összevontan ismerkedtek kun verbunkkal. Természetesen idén sem maradhattak el a
moldvai és a sváb táncok sem.
6-8.évf. A nagyobb tanulók is intenzív munkát végeztek. A magyar nyelvterület tánci közül ők a
kalocsai és a kalotaszegi táncokat tanulmányozták. Náluk sem maradhattak el a moldvai és a sváb
táncok sem.
Az év folyamán több iskolai és városi műsorban is szerepeltek.

Tanulói vélemények összegzése:
A szakköri tagok lelkesen kezdetek munkához és ez a legtöbb gyereknél végig kitartott. A legtöbbjük
lelkesen vállalt volna több szereplést, csak egy-két gyerek volt, akinek a szereplések előtti intenzívebb



próba időszak nehezére esett.
Természetesen sokkal több játékot is szívesen vettek volna.

SWOT-elemzés
1. Erősségek:

- A gyerekek lelkesedése, jól motiválhatósága, megbízhatósága, munkabírása.
- Magas színvonalú szereplések.
- Önálló szakkörzáró műsor.
- Magas szakköri létszám. Fiú arány növekedése.
- Táncoktatók létszámnövekedése.
- A nyári táborba menők nagy száma.
- Néhány szülő és kolléga támogató figyelme.
- Eszközellátottság.
- Alapítványok anyagi támogatása.
- A Bokréta honlap naprakész működése. Képek mellett híreket és letölthető zenéket is találhatnak a

Bokrétások
- Szülőkkel való kapcsolattartás e-mail-ben is.
- Részvétel az ovi-suli programban.
- A szakkörösök bevonása az német ovis tánc programba és az alsós farsangba.

2. Gyengeségek
- A gyerekek délutánonként nagyon elfoglaltak voltak. A legtöbb Bokrétás zeneiskolába és más

szakkörökbe is jár. A magas létszámok miatt nehéz volt az egyeztetés.
- Az óraszám még mindig nem elég, egy-egy csoporttal időnként nehezen lehetett dolgozni, mert
nem lehetett jól elférni a teremben.

- Kevés volt a nyitott program, melybe a szülők és más tanulók is bekapcsolódhattak volna, pl.:táncház
táncvetélkedő, nyílt órák.

3. Lehetőségek:
- A csapatszellem tovább erősítése szakkörön kívüli közös programokkal.
- Más táncművészeti ágakba való kitekintés. Pl.: bemelegítésként showtánc jellegű mozgásanyag.
- Férfi oktató bevonása a szakköri munkába.
- Kifele nyitás: pl. nyitott táncház, táncvetélkedő
- Kapcsolatkeresés helyi cégekkel, esetleges támogatói viszony kiépítése

4. Veszélyek:
A szakköri tagok többsége nagyon elfoglalt, más vállalt kötelességeik is vannak. Fennáll annak a
veszélye, hogy belefáradnak a sok plusz munkába, esetleg a szakköri munka a tanulás rovására megy.
Egyes szülők csak szórakozásnak fogják fel a szakköri munkát, s esetenként gyermeküket ennek
megvonásával büntetik rosszabb tanulmányi munkájukért.
A magas létszám mellett egy ember nem tudja a teljes szakköri munkát kezében tartani.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
Lehetőség szerint folytatni kell a megkezdett munkát. A tagok munkakedvét és érdeklődését ébren kell
tartani. A játékosságot és a jó hangulatot célszerű megőrizni.
Közösség erősítés szakkörön kívüli további közös programokkal. Pl. táncszínház látogatás, kirándulás,
táncház…

Törökbálint, 2012. június 18.

Udvarhelyi Ildikó, Bálint Emese
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2011-2012
Szakkör megnevezése Daloló
Szakkörvezető neve Kottmayerné Bálint Enikő

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
1.,3.,4. évfolyam
Időtartam, gyakoriság: heti egy óra

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
A célom ebben a tanévben a zenei készségek elmélyítése és magasabb szintre emelése volt, hiszen a
gyerekek többsége már 4. éve aktív résztvevője volt a szakkörnek. Idén is csatlakoztak a csapatkoz
kisebb gyerekek, így az előzetes terveket módosítani kellett, hiszen a kétszólamú éneklésbe ők még
nem tudtak csatlakozni.
Az évek alatt vérbeli Dalolósokká fejlődtek a diákok, akik alig várták a csütörtököt. Állandó szokások
alakultak, melyeket ők találtak ki. Búcsúzásként 25-30 kedvenc dal kottáját összefűzve kapták meg a
gyerekek, melyeket hetekig, nagy gonddal válogattak, rendezgettek.

Tanulói vélemények összegzése:
Daloló szakkörre általában fáradtan, gyakran lógó orral érkeztek a gyerekek. A 45 perc elteltével kivétel
nélkül hahotázó, mosolygó, jókedvű gyerekeket kísértem vissza a napközibe. Rendkívül jól érezték
magukat egész éveben.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek:
A teljesítménycentrikus hétköznapokba egy kis fényt vitt ez a szakkör, mert itt felszabadultan élhették
át az élményeket, nem félve attól, hogy hibáznak. A zene mindenkire pozitív hatással van, még akkor
is, ha csak hallgatja. Ezek a gyerekek azonban hétről hétre aktív részvevői voltak a muzsikálásnak.
2. Gyengeségek
Sajnos a rengeteg egyéb szakkör miatt a gyerekek túlterheltek, és több diák (bár minden vágya volt),
nem tudott járni Dalolóra egyéb elfoglaltsága miatt. Gyengeségnek tekinthető tehát, hogy ez a program
nem jutott el minden olyan kisgyerek életébe, aki örömmel részt vett volna rajta.
3. Lehetőségek:
A szakkör alkalmas a tehetséges gyerekek kiszűrésére, s továbbfejlesztésére. A rendszeres közös
éneklés pedig a kevésbé tehetséges gyerekek zenei hallását rendkívül fejleszti.
4. Veszélyek:
Ez a szakkör nem tehetséggondozó foglalkozás, tehát a célja nem a hengképzés, a ritmusérzék-
fejlesztés. Nem szabad sem a szülőnek, sem a gyermeknek magas elvárásokat támasztani.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
Minél több kisgyerek bevonása a szakköri munkába, megismertetni az új elsősökkel is az éneklés
örömét.

Törökbálint, 2012. június 15.
………………………………………………..

szakkörvezető aláírása





Beszámoló Tanév: 2011-2012

Szakkör megnevezése Felvételi előkészítő magyar
nyelv és irodalomból

Szakkörvezető neve Gyuricza Anita

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
8. évfolyam.
Időtartam, gyakoriság:
a félév során heti egy alkalommal

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
Célok:
 Felkészítés a központi magyar felvételi vizsgára
 Rutinszerű feladatmegoldó-képesség fejlesztése

Megvalósult célkitűzések
 Az 5-7. évfolyam tananyagának átismétlése
 A szövegalkotási feladatok értékelési kritériumának megismerése
 Fogalmazási feladatok gyakorlása
 Szövegértési gyakorlatok rutinszerű megoldása
 Kreatív feladatok
 Tájnyelvi szavak, állandósult szókapcsolatok
 Helyesírási gyakorlatok
 Mondattani elemzések (egyszerű mondat elemzése, ágrajz készítése, mondat szerkesztése

ágrajz alapján)
 Mondattani elemzések (alá- és mellérendelő összetett mondatok felismerése)
 Komplex feladatsorok megoldása egyénileg, segítséggel
 Komplex felvételi feladatsorok megoldása egyénileg 45 perc alatt

Tanulói vélemények összegzése:
A foglalkozások segítették a felvételire való felkészülést, a gyakorlatok a felvételi típusfeladataira
koncentráltak. A szakkör délutáni időpontja (7. óra) nehezítette a teljes koncentrációt, odafigyelést, a
tanulók fáradtnak érezték magukat.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek:

 lehetőség nyílik az egyéni foglalkozásra, értékelésre
 a felvételi típusfeladatai hangsúlyosabban segítik a felkészülést.

2. Gyengeségek
 a foglalkozást látogató tanulók gyakran más előkészítőre is járnak, így nehéz az időpontokat



összeegyeztetni
 a gyengébb tanulók esetében több gyakorlásra és ismétlésre, az esetleges hiányosságok pótlására

lenne szükség.

3. Lehetőségek:
 próba felvételi írása, annak értékelése
 a 7. évfolyamos tanulók felvételire való felkészítése.

4. Veszélyek:
 a foglalkozások időpontjának megválasztása nehézségekbe ütközik, mert többféle délutáni

elfoglaltsága van a kiemelkedő képességű tanulóknak
 a felsőbb évfolyamokra járóknak több kötelező tanórája van, s ez is nehezíti a megfelelő időpont

kijelölését.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
 a 7. évfolyamos tanulók bevonása a tudatos felkészülésbe.

Törökbálint, 2012. június 18.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2011-2012

Szakkör megnevezése Felvételi előkészítő magyar
nyelv és irodalomból

Szakkörvezető neve Gyuricza Anita

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
7. évfolyam.
Időtartam, gyakoriság:
a félév során heti egy alkalommal

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
Célok:
 Felkészítés a központi magyar felvételi vizsgára
 Rutinszerű feladatmegoldó-képesség fejlesztése

Megvalósult célkitűzések
 Az 5-7. évfolyam tananyagának átismétlése
 A szövegalkotási feladatok értékelési kritériumának megismerése
 Fogalmazási feladatok gyakorlása
 Szövegértési gyakorlatok rutinszerű megoldása
 Kreatív feladatok
 Tájnyelvi szavak, állandósult szókapcsolatok
 Helyesírási gyakorlatok
 Mondattani elemzések (egyszerű mondat elemzése, ágrajz készítése, mondat szerkesztése

ágrajz alapján)
 Komplex feladatsorok megoldása egyénileg, segítséggel
 Komplex felvételi feladatsorok megoldása egyénileg 45 perc alatt

Tanulói vélemények összegzése:
A foglalkozások segítették a felvételire való felkészülést, a gyakorlatok a felvételi típusfeladataira
koncentráltak. A szakkör délutáni időpontja (6. óra) nehezítette a teljes koncentrációt, odafigyelést, a
tanulók fáradtnak érezték magukat.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek:

 lehetőség nyílik az egyéni foglalkozásra, értékelésre
 korábban felismerhetőek és korrigálhatóak  az esetleges típushibák
 a felvételi típusfeladatai hangsúlyosabban segítik a felkészülést.

2. Gyengeségek
 a foglalkozást látogató tanulók gyakran más előkészítőre is járnak, így nehéz az időpontokat



összeegyeztetni
 a gyengébb tanulók esetében több gyakorlásra és ismétlésre, az esetleges hiányosságok pótlására

lenne szükség.

3. Lehetőségek:
 próba felvételi írása, annak értékelése
 a 7. évfolyamos tanulók felvételire való felkészítése.

4. Veszélyek:
 a foglalkozások időpontjának megválasztása nehézségekbe ütközik, mert többféle délutáni

elfoglaltsága van a kiemelkedő képességű tanulóknak
 a felsőbb évfolyamokra járóknak több kötelező tanórája van, s ez is nehezíti a megfelelő időpont

kijelölését.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
 a 7. évfolyamos tanulók bevonása a tudatos felkészülésbe.

Törökbálint, 2012. június 18.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló                                                                       Tanév: 2011-2012

Szakkör megnevezése Felvételi előkészítő
Szakkörvezető neve Kaszap Diána

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?

8. évfolyam
Időtartam, gyakoriság:

Heti egy alkalommal, 45 perc

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:

A foglalkozás fő célja a minél eredményesebb felvételi lap megírása. Az utóbbi időben a kreatív
feladatokra, a szövegalkotásra és a szövegértésre került a hangsúly. Ennek következtében minél
több ilyen típusú feladatlap megoldása volt a fő cél.

Tanulói vélemények összegzése:

A tanulók igénylik a tanórán kívüli foglalkozásokat. A tananyag mennyisége nem teszi lehetővé az
óra keretein belüli felvételire való felkészült. A legtöbb tanuló nem elég motivált ahhoz, hogy
egyedül készüljön fel, ezért szükség van az effajta előkészítőre.

SWOT-elemzés
1. Erősségek:

 Feladatok sokszínűsége
 Egyéni foglalkozás a diákokkal
 Típusfeladatokra való felkészülés
 Takarékos időbeosztás

2. Gyengeségek:

 A tanulók többsége nehezen vehető az önálló szövegalkotásra (plusz elfoglaltság a házi
feladatokon felül, amire ráadásul nem kap jegyet)

 Az írásbeli feladatok mellett elsikkad a szóbeli megnyilatkozás fontossága
 Időhiány: kevésnek bizonyul a 45 perc

3. Lehetőségek:

 Nem csak központi, hanem speciális felvételi lapok kitöltése
 Piktogramok értelmezése

4. Veszélyek:

 A megfelelő időpont kiválasztása, hiszen különböző időpontokban végeznek, illetve más
tantárgy előkészítő foglalkozásaira is járnak.



Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:

 Minél jobb eredmények elérése a felvételin
 A szóbeli felvételire is kellő időt fordítani

Törökbálint, 2012. június 20.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2011-2012
Szakkör megnevezése Játékos természet
Szakkörvezető neve Kottmayerné Bálint Enikő, Nagy Noémi

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
3.,4. évfolyam
Időtartam, gyakoriság: tömbösítve, havonta

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
Ebben a tanévben a Játékos természettel a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel
elősegítése volt a célunk. A környezeti problémákra próbáltuk felhívni a tanulók figyelmét. Mindezt
érdekes, változatos módon úgy, hogy közben minél több egyéni tapasztalatot gyűjtsenek. A
foglalkozások során a gyerekek csillogó tekintete, döbbent arckifejezése arról árulkodott, hogy ezek a
témák felkeltették az érdeklődésüket, és szinte szomjaztak az újabb és újabb információkra,
tapasztalatokra.

Tanulói vélemények összegzése:
Mivel a szakkört tömbösítve tartottuk, körülbelül havonta egy alkalommal találkoztunk a gyerekkel.
Egy hét elteltével már arról faggattak bennünket, hogy mikor lesz a következő foglalkozás, és mi lesz a
témája. Elképesztő érdeklődéssel fordultak az újabb és újabb témák felé, gyakran otthonról hozott
kísérletekkel színesítették a szakkört, s motiválták a többieket is a kutakodásra.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek: A gyerekek érdekes, változatos módon ismerkedhetnek meg a körülöttük lévő világgal
úgy, hogy ők maguk a tapasztalatszerzés fontos résztvevői. Kiváló lehetőséget jelent azon gyerekek
számára, akik a tanórai keretek között nem képesek kibontakozni, inkább rossz magviseletükkel
próbálják felhívni magukra a figyelmet. Több ilyen gyerek is járt a foglalkozásokra, akiket időnként
megdöbbent csöndben hallgattak társaik. Hihetetlen részletességgel számoltak be természeti
érdekességekről, vagy kísérletekről.
2. Gyengeségek: A tanév során az érdekes megfigyeléseket, kísérleteket gyakorlatilag a semmiből
kellet elővarázsolnunk, hiszen anyagi támogatásunk nincs. Nagy fejtörést okozott időnként az eszközök
beszerzése, illetve a kísérlet átalakítása úgy, hogy azt el tudjuk végezni.
3. Lehetőségek: A szakkör lehetőséget biztosít a kollégák számára, hogy ezt a szemléletet bevigyék az
osztályukba. A környezetismeret órákon ne a tudást tömjük a gyerekek fejébe, hanem biztosítsunk
számukra alkalmakat, amikor saját maguk ismerhetik meg a körülöttünk lévő világot. Hogy is várjuk el,
hogy ne szemeteljenek, vigyázzanak az erdőre, ha nem tudják, mi lesz cselekedetük következménye, és
nem érzik azt sajátjuknak?
4. Veszélyek:
A találkozási időpontot gyakran nem tartották be a gyerekek, így értékes időt pazaroltunk el. A tanév
során ez változott, de azok a gyerekek látták a kárát, kik pontosan érkeztek.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
Minél több gyerek és kolléga bevonása a munkába. Még változatosabb, ötletesebb témákban való
elmélyedés a következő tanév során.

Törökbálint, 2012. június 15. ………………………………………………..
szakkörvezető aláírása





Beszámoló Tanév: 2011-2012
Szakkör megnevezése Játékos természet
Szakkörvezető neve Kottmayerné Bálint Enikő, Nagy Noémi

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
3.,4. évfolyam
Időtartam, gyakoriság: tömbösítve, havonta

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
Ebben a tanévben a Játékos természettel célunk volt a környezettudatos magatartás, a környezetért
felelős életvitel elősegítése, a környezeti problémákra próbáltuk felhívni a tanulók figyelmét. Mindezt
érdekes, változatos módon úgy, hogy közben minél több egyéni tapasztalatot gyűjtsenek. A
foglalkozások során a gyerekek csillogó tekintete, döbbent arckifejezése arról árulkodott, hogy ezek a
témák felkeltették az érdeklődésüket, és szinte szomjaztak az újabb és újabb információkra,
tapasztalatokra.

Tanulói vélemények összegzése:
Mivel a szakkört tömbösítve tartottuk, körülbelül havonta egy alkalommal találkoztunk a gyerekkel.
Egy hét elteltével már arról faggattak bennünket, hogy mikor lesz a következő foglalkozás, és mi lesz a
témája. Elképesztő érdeklődéssel fordultak az újabb és újabb témák felé, gyakran otthonról hozott
kísérletekkel színesítették a szakkört, s motiválták a többieket is a kutakodásra.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek: A gyerekek érdekes, változatos módon ismerkedhetnek meg a körülöttük lévő világgal
úgy, hogy ők maguk a tapasztalatszerzés fontos résztvevői. Kiváló lehetőséget jelent azon gyerekek
számára, akik a tanórai keretek között nem képesek kibontakozni, inkább rossz magviseletükkel
próbálják felhívni magukra a figyelmet. Több ilyen gyerek is járt a foglalkozásokra, akiket időnként
megdöbbent csöndben hallgattak társaik. Hihetetlen részletességgel számoltak be természeti
érdekességekről, vagy kísérletekről.
2. Gyengeségek: A tanév során az érdekes megfigyeléseket, kísérleteket gyakorlatilag a semmiből
kellet elővarázsolnunk, hiszen anyagi támogatásunk nincs. Nagy fejtörést okozott időnként az eszközök
beszerzése, illetve a kísérlet átalakítása úgy, hogy azt el tudjuk végezni.
3. Lehetőségek: A szakkör lehetőséget biztosít a kollégák számára, hogy ezt a szemléletet bevigyék az
osztályukba. A környezetismeret órákon ne a tudást tömjük a gyerekek fejébe, hanem biztosítsunk
számukra alkalmakat, amikor saját maguk ismerhetik meg a körülöttünk lévő világot. Hogy is várjuk el,
hogy ne szemeteljenek, vigyázzanak az erdőre, ha nem tudják, mi lesz cselekedetük következménye, és
nem érzik azt sajátjuknak?
4. Veszélyek:
A találkozási időpontot gyakran nem tartották be a gyerekek, így értékes időt pazaroltunk el. A tanév
során ez változott, de azok a gyerekek látták a kárát, kik pontosan érkeztek.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
Minél több gyerek és kolléga bevonása a munkába. Még változatosabb, ötletesebb témákban való
elmélyedés a következő tanév során.

Törökbálint, 2012. június 15. ………………………………………………..
szakkörvezető aláírása





Beszámoló Tanév: 2011-2012

Szakkör megnevezése Labdajátékok
Szakkörvezető neve Nagy Noémi

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás? 3.

Időtartam, gyakoriság: II.félév, heti 1 alkalom

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
Labdakezelési készségek, dobótechnika, mozgó társ eltalálása, célbadobások, labdavezetés
fejlesztése játékos feladatokkal.

Tanulói vélemények összegzése: Jól érezték magukat az órán, közösségépítő jellegű is volt
számukra. Új játékokkal ismerkedhettek meg, melyeket örömmel fogadtak.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek: Udvar, szabad levegőn történő szakkör, a változatos eszközök felhasználásával.

2. Gyengeségek: Tornaterem hiánya rossz idő esetén.

3. Lehetőségek: Szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége változatos játékos feladatokkal.

4. Veszélyek: Testi épséget megóvva, felhívva a veszélyekre a figyelmet, fegyelmezett magatartás
mellett valósítható meg a tevékenység.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
Labdaérzék , figyelemkoncentráció fejlesztése.

Törökbálint, 2012. június 15.
Nagy Noémi

………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2011-2012

Szakkör megnevezése Angol nyelvvizsga Basic
Szakkörvezető neve Kszel Adrienn

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
hatodik
Időtartam, gyakoriság:
heti egy alkalom

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:

A hivatalos nyelvvizsga eredményei még nem érkeztek meg, de bízom tanulóim alapos
felkészültségében és a próba nyelvvizsgák kiváló eredményeiben én sikeres eredményekre
számítok az éles vizsgákon is. Természetesen ezek a kézzelfogható eredményei ennek a
szakkörnek, amelyet az órarendi tanórákon való szorgalmas tanulás is megalapozott.
A young learners nyelvvizsgákra való felkészítést második éve vezetem az iskolában és teljes
mértékben eredményesnek és fontosnak tartom a gyerekek számára. Tapasztalatom szerint, azok,
akik sikeres vizsgát tesznek, magabiztosabban és lelkesebben tanulják a nyelvet a későbbiekben.
Ez a külső, objektív, kézzelfogható visszajelzés, amit a tudásukról kapnak megerősíti bennük azt
az érzést, hogy szorgalmas munkával képesek elérni a céljukat és jó érzés számukra, hogy nem az
anyanyelvüket használva is képesek kommunikálni, információt cserélni számukra ismeretlen
emberekkel is. Emellett a vizsgákon való rutin megszerzése is fontos szempont.
A próba nyelvvizsga lehetősége nagy segítség, hiszen itt még időben szembesülhetnek a
vizsgahelyzetben elért eredményükkel. Szerencsére azok, akik rendszeresen részt vettek a
felkészítő alkalmakon 90% körüli eredményeket értek el. A nyelvi tudásszint mellett az is fontos
része a sikeres vizsgáknak, hogy a típus feladatokban megfelelő rutint sajátítsanak el a tanulók.

Tanulói vélemények összegzése:

A gyerekek lelkesen jártak, lelkiismeretesen készültek az órán és az órán kívül egyaránt. A
csoport többsége angolból a kötelező órákon is szépen szerepelt. Így ők szerettek volna külső
mérce alapján is megmérettetni. Nekik első nyelvvizsgájuk volt az idei és érezhető volt az az
egészséges izgalom, ami ösztönző hatással segítette a felkészülésüket. A sikeres próba nyelvvizsga
nagy örömet jelentett számukra. Az igazi nyelvvizsgára csak négyen jelentkeztek a csoportból, a
többség a jövő évben szeretne az elementary szintből vizsgát tenni.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek: A nyelvvizsgához szükséges tematikusan felépített nyelvtani anyag megtanulása
később is hasznukra válik majd. A nyelvvizsga menetével pontosan tisztában lehettek a felkészítés
eredményeként, amely magabiztosságot adott nekik a nyelvvizsgán.

2. Gyengeségek: Az önként jelentkező tanulókat, ha nem elég kimagasló a teljesítményük, nem
szívesen beszéljük le a vizsgára való jelentkezésről.



3. Lehetőségek: A foglalkozás lehetőséget teremt arra, hogy az angol nyelvet még többet
gyakorolhassák. A nyelvi szintjüknek megfelelően célirányos feladatokkal készülhetnek a
nyelvvizsgára, amely tudásukról kézzel fogható eredményt adhat. Gyakorlatot szerezhetnek olyan
típus feladatokban, amelyekre még további életük folyamán többször lehet szükségük. Fontos
sikerélményt kaphatnak, amely a további szorgalmas nyelvtanulásra sarkalja őket.

4. Veszélyek: Az alapos felkészítés után még előfordulhat, hogy a gyerek a vizsgahelyzetben a
tudásszintje alatt produkál.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában: a valódi nyelvvizsgán több gyerek részvétele és
azok sikeres vizsgája.

Törökbálint, 2012. június 15.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2011-2012

Szakkör megnevezése Angol nyelvvizsga
Elementary

Szakkörvezető neve Kszel Adrienn

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
hetedik
Időtartam, gyakoriság:
heti két alkalom

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:

A hivatalos nyelvvizsga eredményei még nem érkeztek meg, de bízom tanulóim alapos
felkészültségében és a próba nyelvvizsgák kiváló eredményeiben én sikeres eredményekre
számítok az éles vizsgákon is. Természetesen ezek a kézzelfogható eredményei ennek a
szakkörnek, amelyet az órarendi tanórákon való szorgalmas tanulás is megalapozott.
A young learners nyelvvizsgákra való felkészítést második éve vezetem az iskolában és teljes
mértékben eredményesnek és fontosnak tartom a gyerekek számára. Tapasztalatom szerint, azok,
akik sikeres vizsgát tesznek, magabiztosabban és lelkesebben tanulják a nyelvet a későbbiekben.
Ez a külső, objektív, kézzelfogható visszajelzés, amit a tudásukról kapnak megerősíti bennük azt
az érzést, hogy szorgalmas munkával képesek elérni a céljukat és jó érzés számukra, hogy nem az
anyanyelvüket használva is képesek kommunikálni, információt cserélni számukra ismeretlen
emberekkel is. Emellett a vizsgákon való rutin megszerzése is fontos szempont.
A próba nyelvvizsga lehetősége nagy segítség, hiszen itt még időben szembesülhetnek a
vizsgahelyzetben elért eredményükkel. Szerencsére azok, akik rendszeresen részt vettek a
felkészítő alkalmakon 90% körüli eredményeket értek el. A nyelvi tudásszint mellett az is fontos
része a sikeres vizsgáknak, hogy a típus feladatokban megfelelő rutint sajátítsanak el a tanulók.

Tanulói vélemények összegzése:

A gyerekek lelkesen jártak, lelkiismeretesen készültek az órán és az órán kívül egyaránt. Ebben a
csoportban a tanulók többsége már a tavalyi évben az előző szintet sikeresen teljesítette. Így
pontosan tudták, hogy milyen vizsgamenet vár rájuk. Az előző évi siker szerintem bátorította
őket idén is. Igaz, a tavalyi évben csak ketten mentek közülük az éles vizsgára. Idén azonban hét
gyerek próbálta meg a sikeres próba nyelvvizsga után az éles vizsgát is.

SWOT-elemzés
1. Erősségek: feladatorientáltság; más típusú feladatok, mint az órán; kevesebb létszám mellett

több figyelem és idő jut minden gyerekre; a várható, kézzel fogható eredmény motiváló hatása
érvényesült.

2. Gyengeségek: Az önként jelentkező tanulókat, ha nem elég kimagasló a teljesítményük, nem
szívesen beszéljük le a vizsgára való jelentkezésről.



3. Lehetőségek: A foglalkozás lehetőséget teremt arra, hogy az angol nyelvet még többet
gyakorolhassák. A nyelvi szintjüknek megfelelően célirányos feladatokkal készülhetnek a
nyelvvizsgára, amely tudásukról kézzel fogható eredményt adhat. Gyakorlatot szerezhetnek olyan
típus feladatokban, amelyekre még további életük folyamán többször lehet szükségük. Fontos
sikerélményt kaphatnak, amely a további szorgalmas nyelvtanulásra sarkalja őket.

4. Veszélyek: Az alapos felkészítés után, ha a gyerek a vizsgahelyzetben a tudásszintje alatt
produkál.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában: a valódi nyelvvizsgán több gyerek részvétele és
azok sikeres vizsgája.

Törökbálint, 2012. június 15.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2011-2012

Szakkör megnevezése aerobik
Szakkörvezető neve Papp Ildikó

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás? Az 1-2. osztályos lányoknak.

Időtartam, gyakoriság: Hetente 1 óra.

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése: Az alapvető járások ,
lépések , szökdelések elsajátítása. Összefüggő gyakorlat elemek elsajátítása.

Tanulói vélemények összegzése: Szerettek lejárni a foglalkozásra.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek: Változatosság és zenére történő mozgás elsajátítása.

2. Gyengeségek A gyerekek fáradékonysága.

3. Lehetőségek: Több évfolyamra kiterjesztés.

4. Veszélyek: Sérülések.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:

Törökbálint, 2012. június 15.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2011-2012

Szakkör megnevezése atlétika
Szakkörvezető neve PAPP ILDIKÓ

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?Az ötödik évfolyamnak.

Időtartam, gyakoriság : Hetente két óra.

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése: 15Az atlétikus
mozgásformák megismerése, játékos formákban elsajátítása.

Tanulói vélemények összegzése: Sokan jártak a foglalkozásra, remélem jól érezték magukat és
sokat tanultak.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek : Változatosság és sok játék.

2. Gyengeségek A két nem közötti különbségekre jobban odafigyelni.

3. Lehetőségek: Több évfolyamra kiterjeszteni.

4. Veszélyek: A játék során nagyobb a balesetveszély.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:

Törökbálint, 2012. június 15.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2011-2012

Szakkör megnevezése Dramatikus játékok
Szakkörvezető neve Szép Margit

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
3. b osztály

Időtartam, gyakoriság:
Kéthetenként egy alkalom

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
Erkölcsi, esztétikai nevelés megvalósítása, a közösségformálás módjainak megismertetése,
személyiségjegyek alakítása, önálló gondolkodás kifejezése, egymás megbecsülésének módjai

Tanulói vélemények összegzése:
A tanulók szabadon vélekedtek, gondolataikat elmondták, a közösségi feladatokat tudomásul
vették, önállóan mutatkoztak be személyiségjegyeik alapján, vállalták erényeiket, hibáikat,
bátrabbak lettek, oldódtak a konfliktusok és stresszek.

SWOT-elemzés
1. Erősségek:
Összetartás volt a csoportban, barátságok alakultak, jobban megbeszéltük gondjaikat, a
közösségben jobban tolerálták egymás problémáit. Kimagaslott a segítségnyújtás igénye, a hibák
javítása a gyerekek között.

2. Gyengeségek
Több gyerek is szeretett volna jelentkezni.
3. Lehetőségek:
Reméljük jövő tanévben is folytatjuk a jól bevált megismerési módszereket.

4. Veszélyek:
Ha nagyon kibeszélünk valakit, mindenki kell érezze, hogy a játékok építő jellegűek.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
A személyiségek segítése a problémák megoldásában.

Törökbálint, 2012. június 15.

………………Szép Margit………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2011-2012

Szakkör megnevezése Énekkar
Szakkörvezető neve Feketéné Rendes Mária

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás? 5-8.

Időtartam, gyakoriság: heti 2 óra

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
Szeptember: az ötödik osztályokból új tagokat válogattunk.
Október:       készülődtünk az október 23-i megemlékezésre.
November:  az iskolai karácsonyi műsorra gyakoroltunk többszólamú műveket, bevonva a
tanárokat  is .
December:   felléptünk a karácsonyi műsorban.
Január: kánonokat énekeltünk, fejlesztettük a hangképzést.
Február: a március 15-i műsorra készültünk.
Március: felléptünk a városi és az iskolai megemlékezésen.
Április: a könnyedebb műfaj  felé fordultunk, musicelekből énekeltünk.
Május: készültünk  a Zimándy záróra.
Június: felléptünk a Zimándy záró ünnepélyen.

Tanulói vélemények összegzése: A kórustagok  szeretnek énekelni, a közös próbák kis közösséggé
formálják őket.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek: a sok hangképzés meghozta eredményét,a többszólamúság egyre jobban megy és
egyre tisztábban szól.

2. Gyengeségek: A téli időszakban különösen sok volt a hiányzó a  betegségek miatt. Nehéz volt a
szólamokat folyamatosan korrepetálni.

3. Lehetőségek: A heti két óra  nem mindig elegendő a műsorokra való felkészülésre, ezért nagy
.szünetekben ill. órák után gyakorolunk

4. Veszélyek: A sok fellépés elvonhatja a tanulók figyelmét a tanulmányi munkáról.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában: Nagyon szeretnénk egy új blúzt, vagy valami
egyenruhát!



Törökbálint, 2012.. június 15.
Feketéné Rendes Mária

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2011-2012

Szakkör megnevezése Informatika
Szakkörvezető neve Kánnár Gabriella

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
1-2. évfolyam
Időtartam, gyakoriság: hetente 1 tanóra

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
Az informatika szakkör célja, hogy a diákok megismerkedjenek a számítógép kezelésével,
jártasságot szerezzenek az alapfunkcióival.
Feladatunk volt az egér  használata, amit rajzolóprogramok segítségével gyakoroltunk. (Tux
Paint, Paint)
Nagyon fontos az irányok pontos ismerete, algoritmusos gondolkodás fejlesztése.
A képalkotások során többféle funkcióval (vonalfajták, alakzatok, színkeverés stb.) ismerkedtek
meg a tanulók és rajzaikban törekedtek az esztétikai követelményeknek is megfelelni.
A számítógép életünkben betöltött szerepének megfelelően, illetve hogyan használhatjuk a
computert gyakorlatban, megismerkedtünk az internettel,  hasznos játékokkal.

Tanulói vélemények összegzése:
A tanulók örömmel vettek részt a foglalkozásokon.

SWOT-elemzés
1. Erősségek:
Legtöbb gyermek már találkozott élete folyamán a számítógéppel, de felnőtt segítségére szorult,
hogy használni is tudja. Itt önállóan megtanulhatta a számítógép be-és kikapcsolását, jártasságot
szerzett az egér finom mozgatásában, életkornak megfelelő sokszínű játékprogramokkal
fejleszthette tudását.
Az életkori különbségekből adódóan sokszor differenciált feladatokat kellett adni, ami egyéni
fejlesztésre adott alkalmat.

2. Gyengeségek:
Nem volt célszerű egy csoportba tenni az elsős és a második osztályos tanulókat, mivel fejlettségi
szintben máshol tartanak. Ez nem a számítógép kezelésében mutatkozott meg, inkább egyes
feladatok elvégzésében, ahol például olvasni, netán írni kellett.
Sokszor differenciált feladatokat kellett adni, ami lassította a továbbhaladást.

3. Lehetőségek:
Korunkban a számítógép használatának ismerete elengedhetetlen mindenki számára, ezért ha
lehetőség adódik, akkor érdemes elkezdeni minél előbb, figyelembe véve az életkori
sajátosságokat is.



4. Veszélyek:
A túl sok játék a számítógépen elvezethet a mozgáshiányhoz, mivel a gyerekek képesek
belefeledkezni a játékba, ezért nekünk felnőtteknek kötelességünk odafigyelni erre.
Az internet használata során eljuthatnak olyan oldalakra is, ami nem nekik való, erre is
fokozottan figyelni és ellenőrizni kell a diákokat.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
A szakköri munka elsősorban játékokra épül, de tudatosítani kell a tanulókban, hogy a
számítógép nemcsak erre való. Ma már sokfajta munka eszköze, ami segíti az elvégzendő
feladatok gyors, pontos elkészítését, számtalan módon kapcsolódik más területekhez is. (IKT)

Törökbálint, 2012. június 22.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2011-2012

Szakkör megnevezése Informatika
Szakkörvezető neve Kánnár Gabriella

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
3. évfolyam
Időtartam, gyakoriság: hetente, 1 tanóra

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
A szakkör célja volt, hogy az iskolában nem informatika tagozatos tanulókat is ismerethez
jutassam a számítógép alapjairól, funkciójáról, használatáról.
Feladataink között szerepelt, hogy jártasságot szerezzenek a képalkotásban (Tux Paint,Paint)
szövegszerkesztésben (Word), egyszerű programozási feladatokban (Imagine Logo), képregény
szerkesztésben, internet használatában.
A tanév során legtöbbet a rajzprogramokkal és a szövegszerkesztéssel tudtunk foglalkozni,
megtanultuk a kép mentéseket, beillesztéseket, szép farsangi meghívókat szerkesztettünk.
Legérdekesebb azonban az internet megismerése volt, ahol információkat gyűjtöttünk és
játékokat kerestünk.

Tanulói vélemények összegzése:
A tanulók örömmel vettek részt a foglalkozásokon.

SWOT-elemzés
1.Erősségek:

Ebben az életkorban már szinte mindenki használta a számítógépet, nem volt ismeretlen
számukra. Előny volt, hogy nem az alapoktól kellett kezdeni a tevékenységünket, a kezdeti
nehézségek hamar leküzdhetőek voltak.

2. Gyengeségek:
A számítógépek nem mindig működtek egyformán, lassabban töltötte be a programokat,
nehézkes volt az internet kapcsolat, ekkor gyerekek türelmetlenné váltak.

3. Lehetőségek:
A szakköri órák lehetővé teszik azt, hogy a tanulók jobban motiváltak legyenek abban,

hogy a számítógép nemcsak játékra való, hanem bizonyos feladatok megoldására is használható.
4. Veszélyek:
A túl sok játék a számítógépen elvezethet a mozgáshiányhoz, mivel a gyerekek képesek
belefeledkezni a játékba, ezért nekünk felnőtteknek kötelességünk odafigyelni erre.
Az internet használata során eljuthatnak olyan oldalakra is, ami nem nekik való, erre is
fokozottan figyelni és ellenőrizni kell a diákokat.



Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
A szakköri munka elsősorban játékokra épül, de tudatosítani kell a tanulókban, hogy a
számítógép nemcsak erre való. Ma már sokfajta munka eszköze, ami segíti az elvégzendő
feladatok gyors, pontos elkészítését, számtalan módon kapcsolódik más területekhez is. (IKT)

Törökbálint, 2012. június 22.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2011-2012

Szakkör megnevezése Informatika
Szakkörvezető neve Szuna Attila

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
5, 6, 7
Időtartam, gyakoriság: Heti egy óra.

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
A szakkör célja, hogy a diákok kibővítsék informatikai tudásukat olyan területeken amik a leg
népszerűbbek (weblapszerkesztés, film, zene és kép szerkesztés – vágás, operációs rendszer
telepítés, karbantartás). Napjainkban ez a fajta ismeret nagyon hasznos. A fiatalok olvasott
információ szerzésük nagy része már az Internethez köthető, így hasznosnak véltem, hogy ilyen
formában ők is képesek legyenek információkat használni, létrehozni és megosztani.
Értékelés: A diákok szívesen vettek részt az órákon és nagyon érdeklődőek voltak. Sokan
otthon is foglalkoztak a témákkal, és olyan elemekkel is gazdagították munkájukat, amelyekkel
a szakköri órákon nem foglalkoztunk. Nagyon tetszett minden diáknak, hogy nem egy
meghatározott témában kellett dolgozniuk, hanem mindenki saját érdeklődési területén
tevékenykedhetett (hobbi, kedvenc sportoló, énekes stb.

Tanulói vélemények összegzése:
A tanulók szerint nagyon sok hasznos ismerettel gyarapodtak az órákon, amiknek később is
nagy hasznát veszik majd. Jó hangulatúak voltak az órák és mindig volt játék is, nem csak
tanulás.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek:
Motiváltság
Optimális létszám
Kreatív ötletek
2. Gyengeségek
A nagy informatika terem gépparkja elavult, multimédiás tartalmak szerkesztésére alig
alkalmas.
3. Lehetőségek:
A tanulók versenyeztetése.
4. Veszélyek:
A manapság nagyon népszerű közösségi oldalak böngészése során könnyen nekik nem való tartalmakra
bukkanhatnak, ugyanakkor ezen oldalak böngészését tiltani sem lehet.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
Jövőre alsóbb évfolyamok bevonása a munkába.
Házi vagy területi versenyen való részvétel.

Törökbálint, 2012. június 15.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2011-2012

Szakkör megnevezése játékos torna
Szakkörvezető neve Papp Ildikó

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás? Az 1-2. osztályos fiúknak.

Időtartam, gyakoriság: Hetente egy óra.

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése: A sportági alapmozgások
megismerése és elsajátítása.

Tanulói vélemények összegzése: Mindig lelkesen jöttek.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek: Hasonló korosztály és jól mozgatható tanulók.

2. Gyengeségek Következetlenség.

3. Lehetőségek: Több évfolyamra kiterjesztés.

4. Veszélyek: A játék során nagyobb a balesetveszély.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:

Törökbálint, 2012. június 15.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2011-2012

Szakkör megnevezése Kalando-zoo projekt
Szakkörvezető neve Kánnár Gabriella

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
1-2. évfolyam
Időtartam, gyakoriság: alkalmanként, kb. havonta 4 órában

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
A projekt célja az volt, hogy egy egész tanéven át tartalmasan, sokrétűen, érdekes és játékos
módon foglalkoztassa az elsős, másodikos diákokat az életkori sajátosságaikat is figyelembe véve.
A tevékenységek alapja egy állatkertben élő állat örökbefogadása volt és így erre épülhetett az
állatokról, környezetükről való információszerzés, illetve ezek játékos feldolgozása.
Feladatok között volt egy négy fordulóból álló levelezős verseny, amin az osztályokban alakult
csapatok vettek részt. A csapatverseny értékelése megtörtént és oklevéllel, kis ajándékokkal
zárult le júniusban, ami egyben a projekt zárása is volt.
Rajz-, plakátkészítő- és egy képregény készítő verseny is kapcsolódott a projekthez. Ezekből
mindig aktuális kiállítást szerveztem.
Az év közbeni iskolai programok egy része is beépült a projektbe, pl.: a farsanghoz kapcsolódóan
különböző kontinenseken lakó állatok maszkjait kellett elkészíteni, amit szintén egy kiállításon
lehetett megtekinteni. Egy kézműves délutánon sok kis állatot készítettek a gyerekek papírból.
Májusban az osztályok ellátogattak az Állatkertbe, ahol élőben is találkozhattak az
örökbefogadott állatukkal.
A projekt sikeres volt, nagyon sokrétűen látta el feladatát, sokféle kompetenciát erősíthetett meg
a gyerekekben.

Tanulói vélemények összegzése:
Az osztály tanulói és osztályfőnökük véleménye is egyaránt az volt, hogy nagyon élvezték a
feladatlapok kitöltését, a hozzá kapcsolódó kutató munkát vagy akár a  kreatívitást igénylő
feladatokat.

SWOT-elemzés
1.Erősségek: A téma az állatok iránti érdeklődés kisgyermekkori sajátosság, így könnyen lehetett
motiválni a diákokat.

Egy egész tanévet felölelő programcsomagot nyújtott.
Több olyan területet is érintett, ami nem csak „unalmas” tanórai keretek között
valósítható meg, de mégis tanulás, információszerzés.
Több kompetenciát is fejlesztett, pl.: kreatívitás, tolerancia, együttműködés, rendszerezés,
analitikus gondolkodás stb.



2. Gyengeségek:A sok program miatt néha az időbeosztással voltak problémák vagy elcsúszások,
de minden tervezett feladat megvalósult.
A feladatok megoldásában, rajzok elkészítésében (mivel csapatmunka volt) esetleg nem tud
mindenki egyforma intenzívitással részt venni.
3. Lehetőségek: Egy projektben mindig nagyobb lehetőség van arra, hogy több tanulót
megmozgassunk. Érdeklődés fenntartására is többféle mód található. Más-más eszköz vagy
módszer építhető be ahhoz, hogy minél több ideig fenntartható legyen az érdeklődés és egy-egy
területen más tanuló találja meg a neki alkalmas vagy tetsző feladatot.
4. Veszélyek: -

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:A projekt forma alkalmasabb egy átfogó,
nagyszabású téma kidolgozásához. Általában elegendő időt is tudunk szakítani az alapos
kidolgozására. Érdemes tehát ezt a munkamódszert választani sok esetben, mindig a gyermekkori
sajátosságokat figyelembe véve.

Törökbálint, 2012. június 22.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2011-2012

Szakkör megnevezése Kézilabda
Szakkörvezető neve Tóth Zsolt

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás? Felső tagozatos tanulók részére

Időtartam, gyakoriság: heti egy alkalom

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése: A mozgás megszerettetése
illetve a sport, mint játék, közösség formáló és kooperációs eszköz elsajátítása.

Tanulói vélemények összegzése: A gyerekek nagy örömmell vettek részt a foglalkozásokon.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek: Rendszeresség

2. Gyengeségek: Engedékenység

3. Lehetőségek: Tanulói létszám bővítése

4. Veszélyek: Tanulói fegyelmezetlenség

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
Új tanulói csoportok bevonása a szakköri munkában, a sport még mélyebb elsajátítása,
versenyekre való felkészítés.

Törökbálint, 2012. június 15.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2011-2012

Szakkör megnevezése Labdarúgás
Szakkörvezető neve Tóth Zsolt

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás? Alsó tagozatos illetve felső
tagozatos tanulók részére

Időtartam, gyakoriság: heti egy alkalom

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése: A mozgás és a sportág
megszerettetése illetve a játék, mint közösségformáló eszköz elsajátítása.

Tanulói vélemények összegzése: A gyerekek rendszeresen és nagy örömmel vettek részt a
foglalkozásokon.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek: Népszerűség, rendszeresség, csapat kohéziós erő

2. Gyengeségek: Engedékenység, optimális terhelés elérése

3. Lehetőségek: Tanulói csoportok bontása a sok tanuló miatt

4. Veszélyek: Tanulói fegyelmezetlenség, sok tanuló a pályán egy időben

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
Új tanulói csoportok bevonása a szakköri munkában, versenyekre való felkészítés, Diákolimpián
való részvétel

Törökbálint, 2012. június 15.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2011-2012

Szakkör megnevezése Matematika
Szakkörvezető neve Ginál Beáta

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
3. évfolyam
Időtartam, gyakoriság: heti egy óra

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:

A tehetséges gyerekek számára indítottam ezt a szakkört azzal a céllal, hogy olyan új típusú
feladatokkal és helyzetekkel ismerkedjenek meg, amelyekre a tanítási órák nem adnak
lehetőséget. Illetve az elmúlt két évben kibontakozott tehetségük tovább fejlődjön, új
lehetőségeket kapjanak.
Ebben a tanévben sok feladatunk volt:
- Kenguru Nemzetközi Matematika Versenyre
- Bólyai Csapatversenyre
- Zrínyi Ilona Matematika Versenyre készülhettünk ennek a szakkörnek a keretein belül.

Verseny szituációk és konkrét versenyeken való részvétel jó alkalmat adott tanulóimnak a tanult
ismeretek alkalmazására, használatára.
Az iskolai és megyei fordulók előtt nagy lelkesedéssel készülődtek tanítványaim.  Általában 6-8

fővel vettünk részt a számunkra megrendezett versenyeken. Ez igen dicséretes!
Nagyon szép eredményeket értünk el osztály, iskolai, megyei és még országos szinten is. A
legszebb eredményeket Velich Nóra érte el. Az ő egész éven át tartó áldozatos munkáját sokra
értékelem! Egy kis ízelítő ebben az évben elért eredményeinkről.

Bólyai matematikai csapatverseny megyei forduló:
( Csak az első 50 helyezést elért csapatok nevét sorolom itt fel.)

3.évfolyamon elért eredményeink:

-42. hely Észkombájnok csapata  3.c osztály tanulói

Zrínyi Ilona matematika verseny:

Megyei forduló: Velich Nóra Zoé  I. helyezés    3.c

Országos döntő: Velich Nóra Zoé V. helyezés    3.c

Kenguru Matematika Verseny: (Megyei szintű eredmények)

3. évfolyam   Velich Nóra      6. hely      3.c
Szabó Kristóf    80. hely    3.c



A harmadik évfolyamon az én diákjaim voltak a legeredményesebbek ebben a tanévben. Új
helyzetekben, ismeretlen feladatsorok megoldása, eredményeik rangsorolása független
bizottságok által…. Úgy gondolom igazán reális visszajelzésnek kell tekintenünk éves munkánk
tekintetében. Igazán büszke vagyok tanítványaimra!

Tanulói vélemények összegzése:
A tanulók lelkesen látogatták a foglalkozásokat, izgalommal várták az új feladatokat. Az elért
eredmények is lelkesítették őket. Egymás eredményeinek is tudtak örülni és inspirálta őket arra,
hogy legközelebb még többet hozzanak ki magukból és még jobb eredményt próbáljanak elérni.
Közösség formáló hatása is volt a szakkörnek, mert szívesen segítettek egymásnak. Aki elakadt
egy feladat megoldásánál számíthatott társa segítségére, magyarázatára. Ezért nagyon élvezték a
Bólyai Csapatversenyt, ahol idén először szerepeltünk. Az 50 legjobb között végeztünk.
Remélem tanulóim lelkesedése jövőre is megmarad és szép teljesítményeikről a kovetkező
tanévben is beszáolhatunk illetve a felső tagozaton is hallani fogunk még róluk.
A diákjaim szerettek szakkörre jönni, mindig maguktól jöttek. Sosem kellett utánuk mennem,
hogy jelenjenek meg a szakkörön! 10 fő érdeklődése egy osztályból a matematika iránt nem kis
dolog 3.osztályban.

SWOT-elemzés
1.Erősségek:
Jó kapcsolat a tanulókkal , változatos feladatok, jó hangulat, példamutatás egymás számára.
Jellemfejlődés: küzdés, áldozat hozatal, összefogás a cél érdekében.

2.Gyengeségek:
Képességek szerinti fejlesztés hiánya, szakkörön belüli differenciálás.

3. Lehetőségek:
A képességek szerinti differenciálás figyelembe vétele, több versenyen való részvétel a
képességeknek, érdeklődésnek megfelelően.

4. Veszélyek:
Tanulói figyelmetlenség, fegyelmezetlenség.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
Szeretném, hogy a következő tanévben több tanítványom kimagasló eredményéről számolhassak
be, melyek hasonló szintűek, mint az ideiek.

Törökbálint, 2012. június . 15

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2011-2012

Szakkör megnevezése Matematika felvételi
előkészítő

Szakkörvezető neve Szkiba Ivánné

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás? 7. évfolyam

Időtartam, gyakoriság: 45 perc/hét

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
A központi felvételi által érintett témaköröket csaknem teljes egészében érintettük. Sajnos –
hétfői óra lévén – többször maradt el foglalkozás ünnepnap miatt.  Így nem sikerült
maradéktalanul megvalósítani a kitűzött célt.

Tanulói vélemények összegzése:
Egy újabb gyakorló óraként segített az aktuális anyagok elmélyítésében, hiszen az új anyaghoz
kapcsolódó felvételi feladatokat rögtön meg tudtuk beszélni.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek:
Nagyméretű feladatbank
2. Gyengeségek
a gyerekek magas óraszáma miatt 7. órában kellene komoly munkát végezni
3. Lehetőségek:
időben elkezdett felkészüléssel eredményesebbé tehetjük a központi felvételire való felkészülést
4. Veszélyek:
magas óraszámok miatt nehéz megfelelő időpontot találni

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
Otthoni feladatsorok megoldása már a 7. évfolyamon is.

Törökbálint, 2012. június 19.

Szkiba Ivánné
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2011-2012.

Szakkör megnevezése Nyelv-ész szakkör
Szakkörvezető neve Hegedüsné Garda Éva

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás? harmadik évfolyam

Időtartam, gyakoriság: hétfőnként

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
Célunk a nyelvi ismeretek bővítése mellett a logikai készség, kombinatorikai képesség fejlesztése is volt. A
Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyre és a Bendegúz Anyanyelvi Versenyre való felkészülés.

A tanév során számtalan új ismerettel bővült tudásuk, megismerkedhettek azzal a kreativitással, mely a
helyesírásban, egy-egy szó, kifejezés alkalmazásakor érvényesül.
Nem csupán műveltebbek, találékonyabbak is lettek!
Különösen az intarzia- és anagrammajátékok megoldásakor kellett edzeniük logikai készségüket,
kombinációs képességüket!
56 csapatból a 31. helyezést értek el szakköröseim a  Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen és közepes
eredménnyel végeztek a Bendegúz Anyanyelvi Versenyen is.

Tanulói vélemények összegzése:
Tanulóim szívesen jártak a szakkörre, kedvelték a nyelvi feladatokat, fejtörőket. Nagy lelkesedéssel vettek
részt a csapat és az egyéni versenyeken is.

SWOT-elemzés
1. Erősségek: A tervezett munka, az előző évek tapasztalatai alapján összegyűjtött versenyfeladatok és a

rendszeresség. A tárgyból adódó és az életkori sajtosságoknak is megfelelő játékok, melyek motiválták
tanulóinkat a szakköri feladatok végzésére.

2. Gyengeségek: A délutáni elfoglaltságok megnehezítették, hogy minden érdeklődő részt tudjon venni a
munkában.
Rossz idő esetén nehezen találtunk üres termet.

3. Lehetőségek: A téma iránti fogékonyság, érdeklődés és a benne rejlő játékosság lehetőséget kínál a
nyelvi ismeretek fejlesztésére.

4. Veszélyek:
A teremhiány komoly szervezési nehézségeket okoz. A magas óraszámok miatt a szakkörök csak a 6.
órában valósulhattak meg, amikor a gyerekek már éhesek és fáradtak.
A lemorzsolódás egyéb elfoglaltságok pl. zeneiskola, sport miatt.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
A jövőben újabb nyelvi versenyeken szeretnénk megmérni tanulóink tudását. A szakköri órákat
tehermentesítve, rendszeres gyakorlásra nyújtunk lehetőséget változatos eszközökkel, feladatokkal.

Törökbálint, 2012. június 18.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2010-2011

Szakkör megnevezése Nyelvi szakkör
Szakkörvezető neve Ginál Beáta

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
3. évfolyam
Időtartam, gyakoriság: heti egy óra

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
A szakkört azért indítottam, mert tehetséges tanulóim számára egyre több lehetőség nyílik, hogy
tanulmányi versenyeken vegyenek részt. Ezeknek a versenyeknek az anyaga eltér az órai
tananyagtól. A versenyfeladatok az optimum követelményeket célozzák meg, többszörösen
összetett gondolkodási műveleteket igényelve. Ezekre a feladatokra való felkészülés a tanítási
órák keretében nem lehetséges. Ebben a tanévben a Bendegúz és Bólyai Anyanyelvi
feladatsorokkal  ismerkedtünk meg. Ügyesen helyt álltak tanítványaim a feladatok megoldásakor,
illetve a versenyek izgalmában.
Legszebb eredményeink:

Bendegúz megyei forduló helyezettjei:
3. évfolyam IV. Vellich Nóra Zoé 3.c

Bólyai anyanyelvi csapatverseny eredményei:
Megyei eredmények:

6. hely Lyukas zokni csapata 3. c osztály tanulói
Csapat tagjai: Jábor Tímea

Tóth Dorina
Velich Nóra
Palágyi Flóra

19. hely Spanyol csapat 3. c osztály tanulói
Bálint Bence
Kocsis Martin
Szabó Kristóf
Vörös Kristóf

Tanulóim ezen a versenyen próbálták ki, hogy milyen csapatban együtt dolgozni egy közös cél
érdekében. Jó tapasztalatszerzés forrás volt a gyerekeknek is és nekem is. A tanulságok minden
képen  építő jellegűek voltak. Az eredmények igen figyelemre méltóak első alkalommal, de újabb
célokat is megfogalmaznak számunkra.

Tanulói vélemények összegzése:
A gyerekek igen nagy izgalommal várták a versenyeket és ennek megfelelően lelkiismeretesen
készültünk is a megmérettetésre. Élmény volt közöttük lenni, amikor versengve kiabálták be a
feladatok jó megoldásait. A versenyeken elért eredmények inspirálólag hatottak a csoport



munkájára. Azok a feladatok amiket nem tudtak megoldani elsőre, önállóan,  azokból tanultunk
a legtöbbet. Remélem tanulóim lelkesedése jövőre is megmarad és szép teljesítményeikről a
következő tanévben is beszámolhatunk illetve a felső tagozaton is hallani fogunk még róluk.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek:
Jó kapcsolat a tanulókkal , változatos feladatok, jó hangulat, példamutatás egymás számára.
Jellemfejlődés: küzdés, áldozat hozatal, összefogás a cél érdekében.
2. Gyengeségek
Képességek szerinti fejlesztés hiánya, szakkörön belüli differenciálás.

3. Lehetőségek:
A képességek szerinti differenciálás figyelembe vétele, több versenyen való részvétel a
képességeknek, érdeklődésnek megfelelően.

4. Veszélyek:
Tanulói figyelmetlenség, fegyelmezetlenség.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
Szeretném, hogy a következő tanévben több tanítványom kimagasló eredményéről számolhassak
be, melyek hasonló szintűek, mint az ideiek.

Törökbálint, 2011. június XX.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2011-2012

Szakkör megnevezése Olvasni jó!
Szakkörvezető neve Szép Margit

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
A 3. b osztály tehetséges tanulói számára
Időtartam, gyakoriság:
Kéthetente

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
A tehetséggondozás megvalósulása magyar irodalom és nyelv tantárgyakból.

Tanulói vélemények összegzése:
A tanulók érdeklődéssel fordultak a tanulmányi levelező versenyek iránt, szorgalommal oldották
meg az érdekes feladatokat, szórakoztatónak tartották azokat.

SWOT-elemzés
1. Erősségek:

A tehetséges tanulók fejlesztése, gondozása, tanulmányaik elmélyítése

2. Gyengeségek
Nem mindenki érezte a versenylapok komolyságát, igényességét.

3. Lehetőségek:
A következő tanévben is szeretnénk tovább dolgozni a Manó Tanoda feladataival.

4. Veszélyek:
Fontos, hogy ne érezze a gyerek a kötelező jellegét a feladatoknak, maradjon meg az érdeklődése.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
Még több feladatmegoldás és a helyesírási készségük elmélyítése a fő célkitűzés.

Törökbálint, 2012. június 15.

……… Szép Margit………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2011-2012

Szakkör megnevezése Origami
Szakkörvezető neve Nagy Adél

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás? Az első évfolyam részére.

Időtartam, gyakoriság: Heti egyszer 45 perc.

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése: A szakkör célja, hogy a
gyerekek bepillanthassanak ebbe a művészetbe. A kezdetben egyszerű lépésektől jutottunk el a
picit bonyolultabb lépésekhez. Közben fejlődött a gyerekek kézügyessége, kompozíciós készsége
és szépérzéke. A szakkör mintát adott a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

Tanulói vélemények összegzése: A gyerekek mindig nagy kedvvel, örömmel várták a
foglalkozásokat, és nagyon örültek az általuk elkészített papírfiguráknak.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek: Sokat fejlődött a tanév során a gyerekek kézügyessége és szépérzéke, ezáltal sokkal
precízebbek lettek a mindennapi munkáik során. Nagyon megszerették ezt az érdekes és sokszínű
művészetet.

2. Gyengeségek

3. Lehetőségek: Kissé nehezebb, több részből összeilleszthető figurák hajtogatása.

4. Veszélyek:

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában: További kissé nehezebb, bonyolultabb
hajtogatási lépések begyakorlása.

Törökbálint, 2012. június 15.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2011-2012

Szakkör megnevezése Rajz szakkör
Szakkörvezető neve Szerzőné Fiedler Mónika

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
Első és második évfolyamnak.

Időtartam, gyakoriság: hetente egyszer 45 perc.

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése: Célul tűztem ki, hogy
olyan gyerekekkel is megszerettessem a rajzolást, az ábrázolást, akik korábban ügyetlenebbek
voltak, de szerették a meséket. Az ügyesebbje pedig fejlődhetett, új formákat, fogásokat leshetett
el.

Tanulói vélemények összegzése: Nagyobb évfolyamosok is szerettek volna járni, sokszor
hármasával ültek a padokban, nagyon népszerű volt.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek: Kiemelni a történet szereplőit és egyszerűsítve, tiszta vonalakkal megrajzolni egy
figurát.

2. Gyengeségek Mozgásban ábrázolni a figurákat.

3. Lehetőségek: Lehetőség nyílt egymás jobb megismerésére, újabb mesék tanulságainak
levonására, a szereplők egyéniségének ( gonosz- jó) megformálására.

4. Veszélyek: Mindig figyeltem, hogy ne csupán másoljanak és az én figuráimat találják jónak,
hanem egyéni megoldásokra is törekedjenek.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában: Eddig a formák- figurák ábrázolásán volt a
hangsúly, lehetne a színekkel is érzékeltetni a hangulatot, vagy egyéb technikák bevonásával.

Törökbálint, 2012. június 15.
Szerzőné Fiedler Mónika

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2011-2012

Szakkör megnevezése Rovásírás szakkör
Szakkörvezető neve Szerzőné Fiedler Mónika

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás? 2.3.4. osztályosok

Időtartam, gyakoriság: hetente egyszer 45 perc- az első félévben

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése: Célom a rovásírás
megtanítása, ezáltal memória és egyéb kompetenciák fejlesztése volt. Mivel a gyerekek nagyon
fogékonyak voltak a rovás megtanulásában, ennek elsajátítása a gyengébb tanulók esetében is
sikeres volt.

Tanulói vélemények összegzése: Különlegesnek érezték, hogy egy ilyen titkos jelrendszert tudnak
és nagyon összetartottak a szakkörösök, kifejezetten szerettek járni. Sajnos ütközött hittannal és
tánc próbákkal, melyek októbertől indultak, ezért adódott hiányzás.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek: Szívesen készítették el betűkészletet, gyurmából is tapintás útján felismerték.
Szívesen belerótták a puhább anyagba.

2. Gyengeségek: Hiányzás esetén külön kellett foglalkozni a lemaradókkal, bár hamar pótolták az
ismereteket.

3. Lehetőségek: Kiváló alkalom nyílt nemzetünk múltjával, érdekes mondavilágával
megismerkedniük.

4. Veszélyek: Mivel a másodikosoknak már rögzült a latin betűs írásuk, ezért veszélyt nem
jelentett a rovás megtanulása.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában: Ha a második félévben is folytattuk volna,
akkor az összevonásos feladatokban kreativitásuk is fejleszthető lett volna.

Törökbálint, 2012.06.15

Szerzőné Fiedler Mónika
………………………………………………..

szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2010-2011

Szakkör megnevezése Tehetség gondozás-
matematika

Szakkörvezető neve Szerzőné Fiedler Mónika

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás? 2.osztály

Időtartam, gyakoriság: hetente, 45 perc

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
Célok: Matematika iránti érdeklődés elmélyítése, logikai feladatok megoldása.
Szakköri munkánk során olyan feladatokat igyekeztem válogatni, ami változatos,
elgondolkodtató, többször csoportos feladatmegoldásra készteti a gyerekeket. Nagyon élvezték és
várták a foglalkozásokat, így a szakkört sikeresnek ítéltem meg. Szülők és a gyerekek
visszajelzéseiből is eredményesnek tartották.

Tanulói vélemények összegzése: Mivel a jobb képességűek vehettek részt rajta elsősorban, így
érdem volt a szakkörre járni, nem hagyták ki, még inkább megengedtük, hogy gyengébbek is
egyszer-egyszer részt vegyenek, belekóstoljanak a munkánkba.

SWOT-elemzés
1.  Erősségek: intelligencia tesztek, bűvös négyzetek, számpiramisok, MINILÜK és LOGICO
táblás feladatok megoldása.

2. Gyengeségek: Kombinatorikai feladatok, furfangos „logi-sztoris” ( Róka Sánodor c. könyv)
feladatok.

3. Lehetőségek: Jó alkalom adódott a kiváló képességű gyerekekkel való haladásra, szokottól
eltérő feladatmegoldásokra.

4. Veszélyek: Aki gyengébb képességű volt, de szeretett volna részt venni a foglalkozáson,
elkedvetlenedtek a feladatok nehézségén.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában: Tovább mélyíteni a harmadikos számkör
bővülésével az ismereteket.

Törökbálint, 2012. június 15.



…Szerzőné Fiedler Mónika……………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2011-2012

Szakkör megnevezése Varázsvilág olvasókör
(tehetséggondozás)

Szakkörvezető neve Bartos Kinga

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
Az 5. és a 6. évfolyam tanulói vettek részt a szakkörön.
Időtartam, gyakoriság:
Az év során heti 45 perc (áprilisban megszűnt)

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
Az olvasókör a mesék és varázslatok világába kalauzolja el az olvasni vágyó tanulókat. Népmesék,
legendák, tündérmesék és ifjúsági regények segítségével fejleszti a résztvevők olvasási készségét,
képzelőerejét, szövegalkotási, nyelvi kifejezésmódját. Mindezt játékokkal, kreatív ötletekkel, írással,
vizuális megerősítéssel segítve. Olvasóvá nevelés.
A tanév során megismerkedtünk a varázsvilágok bejárataival, tájaival, élőlényeivel, olyan műveken át,
mint Michael Ende: A végtelen történet; F. H. Burnett: A titkos kert; Elisabetta Gnone: Fairy Oak; J.K.
Rowling: Harry Potter - részletek.
A céloknak megfelelően haladtunk a kitűzött olvasmányokkal, a tanulók élvezték a megismert műveket,
eddig is rengeteg kreatív játékkal, ötlettel és írással segítve az olvasási készséget, fejlesztve a
szövegalkotást.
Áprilisban a tanulók egyéb szakköri és délutáni elfoglaltságai miatt az olvasókör megfelelő létszám
hiányában megszüntettük.

Tanulói vélemények összegzése:
A résztvevő tanulók szerették a foglalkozásokat, és igényelték a rendszeres együttlétet, beszámoltak
olvasmányélményeikről, és önálló könyvbemutatókat tartottak a csoport tagjainak. Szerették és
igényelték az önálló véleménynyilvánítást, a kreatív játékokat, az izgalmas olvasnivalót.

SWOT-elemzés
1. Erősségek:
Az év során összehangolódott csoport, akik figyeltek egymásra, meghallgatták egymás véleményét.
Izgalmas irodalmi művek feldolgozása.
A csoport nyitottsága a kreatív feldolgozómódszerekre.
Pozitív olvasmányélmények, önállóan választott olvasmányok
Olvasóvá nevelés, mint cél megvalósulása.

2. Gyengeségek
Tanórák utáni fáradság, előforduló passzivitás.
Kötött időkeret, a tanulók további délutáni elfoglaltságainak sűrűsége.

3. Lehetőségek:
A szakkör folytatása, további ifjúsági művek megismerése a következő tanévben.



4. Veszélyek:
A foglalkozás időpontjának kiválasztása.
Egyéb délutáni foglalkozások azonos időpontban vannak.
A létszám csökkenése, a szakkör megszüntetése.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
Továbbra is cél a résztvevő tanulók olvasóvá nevelése, a könyvek iránti érdeklődés és szeretet
kialakítása. Újabb irodalmi, ifjúsági művek ismerete.

Törökbálint, 2012. június 6.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló Tanév: 2011-2012

Szakkör megnevezése Egészségügyi szakkör
Fő az egészség!

Szakkörvezető neve Tőkei Zita

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?
3. évfolyam
Időtartam, gyakoriság: heti egy óra

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:
A szakkörömet azzal a céllal indítottam, hogy a gyerekeket olyan új típusú feladatokkal és
helyzetekkel ismertessem meg, amelyekre a tanítási órák nem adnak lehetőséget. Volt alkalmunk
beszélgetni az egészségről általánosságban és átfogóan, ezen belül az egészséges táplálkozásról, a
sportolás fontosságáról. Tanultunk az emberi test felépítéséről és szerveink működéséről.
Helyzetgyakorlatokat is végeztünk, hogy baleset esetén mit kell tennünk, illetve kisebb sérüléseket
miként láthatunk el. Az órákat az emberi testről szóló mesékkel, interaktív játékokkal igyekeztem
színesebbé tenni.

Tanulói vélemények összegzése:
A gyerekek szívesen vettek részt a foglalkozásokon, mindig maguktól jöttek.

SWOT-elemzés
1. Erősségek:
Jó kapcsolat a tanulókkal, változatos feladatok, jó hangulat.
2. Gyengeségek:
Túl magas létszám, egy-egy gyermekre kevesebb figyelem.
3. Lehetőségek:
A szakkörön részt vevő gyerekeken keresztül pozitív hatás gyakorolható a szülőkre, a családra az
egészséges életmódra nevelés kapcsán.
4. Veszélyek:
Elszemélytelenedés a nagy létszám miatt.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:
Kisebb korosztálynál is lehetne hasonló témákat felvetni.

Törökbálint, 2012. június 15.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló                                                                       Tanév: 2011-2012

Szakkör megnevezése Tehetséggondozás
Szakkörvezető neve Kaszap Diána

Mely évfolyam(ok) részére szerveződött a szakköri foglalkozás?

6. évfolyam
Időtartam, gyakoriság:

Heti egy alkalommal, 45 perc

Célkitűzések és feladatok megvalósulása, a szakköri munka értékelése:

A szakkör fő célja a versenyekre való felkészítés, és az eredményes versenyeztetés volt.
A munkatervben tervezett versenyeken eredményesen  részt vettünk.  Ezek a következők voltak:
 Volf György Anyanyelvi Verseny
 Kazinczy-verseny (Pilisvörösvár)
 Iskolai helyesírás, illetve vers- és prózamondó verseny
 Területi vers-és prózamondó verseny (Páty)
 Megyei vers- és prózamondó verseny
 Területi prózamondó verseny (Bálint Márton Általános- és Középiskola)
 Simonyi Zsigmond Helyesírás Verseny
 Bendegúz Anyanyelvi Verseny
 Bendegúz levelezős versenyek

Tanulói vélemények összegzése:

A tanulók igénylik a tanórán kívüli foglalkozásokat. A versenyfeladatok mellett a tanórai anyag is
kiegészítésre kerül, így előkészítve a felvételire való sikeresebb felkészülést.

SWOT-elemzés
1. Erősségek:

 Feladatok sokszínűsége és nehézségi foka
 Egyéni foglalkozás a diákokkal

2. Gyengeségek:
 A foglalkozásra járó tanulók többsége más tehetséggondozó órákra is jár, ezért

belefáradnak a versenyzésbe


3. Lehetőségek:
 A versenyek körének bővítése
 Tanulóink bevonása a különböző tantárgyi versenyekbe
 Felvételire való felkészítés



4. Veszélyek:
 A megfelelő időpont kiválasztása, hiszen különböző időpontokban végeznek, illetve más

tanórán kívüli foglalkozásokra is járnak
 A foglalkozás időpontjának kiválasztása nehézkes, gyakran egybe esik más

foglalkozással, ezért megosztva járnak a tanulók hol erre, hol arra.

Új célkitűzések és irányok a szakköri munkában:

 Minél jobb eredmények elérése a versenyeken.
 Helyi versenyek szervezése
 Nemcsak a jeles tanulók bevonása, hanem a jó képességű tanulók motiválása a

szakkörön való részvételen.

Törökbálint, 2012. június 20.

………………………………………………..
szakkörvezető aláírása



Beszámoló tanév: 2011/12

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős – alsó tagozat
Válayné Gödör Ágnes

Partnerek:
Válayné Gödör Ágnes gyermekvédelmi felelős - alsó tagozat

Gyuricza Anita gyermekvédelmi felelős - felső tagozat

Csík Hajnalka - védőnő

Segítő Kéz Szolgálat – Családgondozó és Gyermekjóléti Szolgálat

Budaörsi Nevelési Tanácsadó

 Törökbálint Önkormányzata Szociális Iroda - Pallai Ferencné ügyintéző

Kiemelt célok és feladatok:

 Megtörtént a tanulók és a szülők és kollégák tájékoztatása az iskola gyermekvédelmi

felelősének személyéről, és annak fogadó órájáról, valamint a gyermekvédelmi feladatokat

ellátó fontosabb intézmények (pl. Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó stb.)

elérhetőségeiről szeptember hónapban.

 Felmérésre került a veszélyeztetettek, hátrányos helyzetűek, halmozottan hátrányos

helyzetűek, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, védelembe vettek

száma.

Hátrányos helyzetű gyermek: 50 fő

Halmozottan hátrányos helyzetű: 16 fő

Veszélyeztetettnek nyilvánított: 8 fő

Védelembe vettek száma: 0

 Folyamatos volt a gyermekvédelmi ügyek dokumentációjának frissítése.

 Viselkedési, magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek kirekesztődésének

megelőzésére indítottuk a „Legyetek jók, ha tudtok” programot alsó tagozaton.

18 gyermek dolgozhatott azért, hogy 28 naponta kiérdemeljen egy délutáni időtöltést a



budapesti „Elevenpark” játszóházban. A tizennyolc gyermekből 9-nek egyszer, 1-nek kétszer

sikerült elérni ezt a célt. Kísérő tanárként Vita Hajnalka és Nagy Rita volt segítségemre.

 Ebben a félévben 5 gyermek ügyében kellett felkeresnünk a „Segítő Kéz” Családgondozó

Szolgálatot tanítói jelzés alapján:

 Egy gyermek ideiglenes elhelyezése miatt.

 Négy gyermek nagyon súlyos magatartási problémája miatt. Közülük kettő esetében a

délutáni ellenőrizetlen csavargás is problémaként jelentkezett.

Mind a szülőkkel, mind a Családsegítő Szolgálattal konzultálva próbáltunk

megoldást keresni a gyermekek ügyére.

 Az egyik magatartási problémákkal küzdő gyermek esetében ideiglenesen megoldás

született. A másik három gyermek ügye folyamatban van jelenleg is. A végső megoldásban

a pszichológiai, pszichiátriai segítségnyújtásnak nagy szerepe van.

 14 alsós gyermekünk családjával állt kapcsolatban a Családsegítő Szolgálat ebben a

tanévben. Védelembe vett gyermekünk jelenleg nincs.

 Az iskolai védőnővel egyeztettük és frissítettük a szociálisan veszélyeztetett és az

egészségügyileg veszélyeztetett tanulók névsorát.

 Részt vettünk a Segítő Kéz Szolgálat éves összegző, értékelő összejövetelén, ahova

beszámoló készült az éves együttműködésről.

 Elkészült az osztálykiránduláshoz anyagi támogatást igénylők névsora. 43 gyermek kapta

meg ezt a támogatást.

 Megtörtént a tankönyvtámogatásra igénytartók kérelmeinek összegyűjtése, és azok

ellenőrzése.

SWOT-elemzés

 Erősségeink:

 jó munkakapcsolat a kollégákkal

 jó munkakapcsolat a partnerekkel

 folyamatos törekvés a halmozódó problémák megoldására

 Gyengeségeink:

 sok esetben az „eszköztelenség”



 Lehetőségeink:

 jelzés a probléma kialakulásának kezdetén

 gyors, frappáns lépések

 Veszélyek:

 a problémás családok számának növekedése

 túlterheltség

Törökbálint, 2012. június 13.

……………………………………………
Munkaközösség-vezető aláírása



Beszámoló Tanév:2011-2012

Gyermekvédelmi felelős – felső tagozat
Gyuricza Anita

1. Partnerek:

Válayné Gödör Ágnes gyermekvédelmi felelős - alsó tagozat

Csík Hajnalka - védőnő

Segítő Kéz Szolgálat – Családgondozó és Gyermekjóléti Szolgálat

Budaörsi Nevelési Tanácsadó

2. Személyi feltételek

 Alsó tagozat: Válayné Gödör Ágnes

 Felső tagozat: Gyuricza Anita



Fő feladatok megvalósulása a tanévben

1. Szervezési feladataink:

 Az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzétettük a gyermekvédelmi

feladatot ellátó fontosabb intézmények (gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó) címét,

telefonszámát, illetve feladatkörét.

 Tájékoztatást kaptak kollégáink, hogy

o milyen törvényi kötelezettsége van az iskolának, pedagógusnak a gyermekvédelmi

törvény alapján (elsődleges jelzőrendszer);

o milyen esetben fordulhatnak hozzánk;

o mikor kötelességük jelzéssel élni a gyermekvédelmi felelős felé;

o ismertettük, milyen módon működik a gyermekvédelmi jelzőrendszer iskolánkban.

 Folyamatosan aktualizáljuk a gyermekvédelmi ügyek dokumentációját.

 Részt vettünk A Segítő Kéz Szolgálat által szervezett megbeszélésen, melyen a partneri

együttműködés továbbfejlesztéséről állapodtunk meg. Az eddigi partneri együttműködés

mellett havonta egy alkalommal személyes konzultációt tartunk a szolgálat egy

munkatársával.

 A Segítő Kéz Szolgálat meghívására részt vettünk a partneri munkájukat értékelő

konzultáción. Értékelést készítettünk közös munkánkról.

 Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a partner intézményeinkkel.

 A tankönyvtámogatásra jogosult tanulók kérelmeinek összegyűjtése, és azok ellenőrzése.

2. Gyermekvédelmi feladatok:

 Több mint 20 felső tagozatos gyermekünk van a Családsegítő Szolgálat látóterében.

 A tanév második felében jellemzően igazolatlan hiányzások és magatartási problémák miatt

teljesítettük jelzőrendszeri kötelességünket.

 Három tanulónk esetében ideiglenes elhelyezésről döntöttek, közülük ketten testvérek.



SWOT-elemzés
Erősségek:

 Nyitottság a gyermekvédelem felé.

 Segítséget kérő, igénylő, elfogadó kollektíva.

 Törekvés a lehetőségek felkutatására és kiaknázására.

 Fejlődési igény a gyermekvédelmi munkában.

 Folyamatos kapcsolattartás a partner intézményekkel.

Gyengeségek:

 A gyermekvédelem jogszabályi hátterének hiányos ismerete, tapasztalatlanság ezen a

területen.

 A gyermekek és a szülők esetében a gyermekvédelem szempontjából fontos adatok

összegyűjtésének nehézsége, hiányossága.

Lehetőségek:

 Anyagi támogatást nyújtó lehetőségek felkutatása, megszervezése.

 Szemléletformálás mind a gyermekek, mind a szülők esetében.

 A problémát minél korábban észrevenni, és orvosolni.

 Szakmai kapcsolattartás, konzultációk megfelelő kiaknázása.

Veszélyek:

 A szülők gyakran nem tekintenek partnerként a pedagógusokra.

 Az elhanyagoltság növekedése a családokban.

 A szülők nehezen, vagy nem ismerik el a gyermekkel kapcsolatos problémákat.

 Kommunikációs problémák a szülő-gyermek, a szülő-pedagógus viszonyban, illetve a

családot segítő intézmények között.

Törökbálint, 2012. 06. 18.

………………………………………….
gyermekvédelmi felelős



Beszámoló
a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

könyvtárának a 2011-2012-es tanévben végzett munkájáról

Tervszerű állománygyarapítás

A korszerű információhordozók (CD-k, CD-ROM-ok, DVD-k) állománya továbbra is gyarapításra vár.
Az októberi papírgyűjtésen a könyvtár is részt vett, az így befolyt összegéből 16db ifjúsági könyvet vásároltunk.

Feldolgozó munka
Szeptemberben sor került a könyvtár tankönyveinek állapotfelmérésére, és az elavult, elhasználódott tankönyveket
leselejteztem.
A SZIKLA könyvtári feldolgozó program segítségével a könyvtári állomány számítógépes adatbevitele
folyamatban van, a teljes feldolgozáshoz még hosszabb időre van szükség.

A tanulók önálló könyvtárhasználatra nevelése

Továbbra is az alsó tagozatos osztályok aktivitása a jellemző. Az idei tanévben 286 diák iratkozott be a
könyvtárba, és kölcsönzött rendszeresen. A pedagógusok továbbra is figyelemmel kísérik a gyermekek
könyvtárlátogatását, segítik a helyes könyvtárhasználati szokások kialakítását.

Tevékenységek, programok

Az első félévben könyvtárbemutató órákat tartottam főként az első osztályos tanulóknak.
„Varázsvilág” néven szeptembertől, délutáni foglalkozásként heti egy alkalommal olvasókör alakult a
könyvtárban, amin az 5. és a 6. évfolyam olvasni szerető tanulói vettek részt. Az olvasókör népmesék, legendák,
tündérmesék és ifjúsági regények segítségével a varázslatok világába kalauzolta el az olvasni vágyó tanulókat. A
szakkör során fejlesztettük a résztvevők olvasási készségét, képzelőerejét, szövegalkotási, nyelvi kifejezésmódját.
Mindezt játékokkal, kreatív ötletekkel, írással, vizuális megerősítéssel segítve.
Idén egy ötödikes és két hetedikes tanulónk vett részt a Jonatán Országos Könyvmolyképző levelezős játékos
versenyén. A tanév során 5 forduló alkalmával kortárs ifjúsági regényekből kaptak szemelvényeket, és ehhez
kapcsolódó játékos feladatlapot. Aki kedvet kapott, a szemelvény alapján a teljes könyvet elolvasta és a
haladóknak szóló feladatlap kitöltésével növelhette pontjait. Mindhárman szép eredménnyel végeztek, melyet a
Könyvmolyképző Kiadó egy-egy „Könyvmolyok Kiváló Mestere” címmel jutalmazott. A játék célja a könyvek és
az olvasás megszerettetése, az olvasóvá nevelés volt.
Terveink szerint a következő félévben is szervezünk könyvtári foglalkozásokat, kulturális programokat.

Törökbálint, 2012.06.06. Bartos Kinga
könyvtáros



A 2011/2012. tanév szabadidős munkájáról

A tanévkezdés az előző évek hagyományainak megfelelően indult.
Augusztus végén, szeptember elején előkészítettem az egész évben, havi rendszerességgel
előforduló programokat ( úszás,suli bérlet ). Felvettem a kapcsolatot a MMMH szervezőjével,
az uszoda úszómestereivel, az utaztatáshoz szükséges autóbuszt biztosító szolgáltatóval.

Az előkészítések után szeptember közepén indult az úszás 45 fővel. Sajnos a második félévre
a létszám eléggé lecsökkent ( alig 30 fő maradt ), így nagy gondot jelentett az útiköltség
kifizetése, ami péntekenként 15 000 Ft volt(az előző évhez képest szolgáltató váltás történt)
.
A SULIBÉRLET előadásai ismét nagyon jók voltak. Sikerült szórakoztató és színvonalas
előadásokat szerződtetni. A felső tagozat részére sikerült a tanév elején a MMMH-ba egy
előadást szervezni. Sajnos csak 64 fő nézte meg a Tanár úr kérem című előadást. Kezdetnek
azonban jó!!! Jövőre ismét megpróbáljuk!

A tanév során több programot sikerült szervezni, illetve a szervezésben közreműködni, mint
az előző évben.
Nagyon örültem, hogy felsős kollégáim egyre többször kérték a segítségemet.

Ősszel a felső tagozatról egy csoport Bécsbe látogatott.
Az alsósok és a napközisek többször látogatták a tanév során az Állami Bábszínházat.
Új kezdeményezésként az iskolaotthonos osztályok ( 1-4. évf. ) együtt jártak az Állami
Bábszínházban és a parlamentben. Szeretnék ezt hagyománnyá tenni a jövőben!

Az év végi osztálykirándulások szervezése időben elkezdődött. Akik ideje korán  hozzám
fordultak segítségért,azoknak az utazáshoz könnyen találtam autóbuszt. Ennek ellenére mégis
előfordultak problémák az utazások alatt.

Az általam szervezett nyári tábor ( Nagyvázsony ) elegendő létszám miatt az idén nem jött
létre. Sajnálom, hogy ez most elmarad! Ugyanakkor remélem a többi táborban a résztvevők
jól fogják érezni magukat.

Végezetül, köszönöm kollégáimnak, hogy igénybe vették segítségemet, és nekem is
segítségemre voltak, ha szükségem volt rá.

A táblázatba rendezett programok mennyisége, az azokon részt vett tanulók és kísérők
létszáma jelzi, hogy nem dolgoztam hiába.
Köszönöm az iskolavezetésnek, hogy ezt a lehetőséget biztosítja számomra.

Törökbálint, 2012. június 21.
Molnárné Tóth Erzsébet
szabadidő szervező
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Zírnámdy }gnác Ántanártos ns}ro}a

2045 Torökbálint, Dózsa Gyölgy u. 15,

Tel';0ó.23.3]8.151, Fax.:06.23.338.150

E.MaiLzimandyl @enremet.hu

oM azonosító:032456

Jegyzőkönyvi kivonat a NevelőtestÍilet 2012. szeptember 14-ei üléséről:

A nevelőtestiilet a Zinándy Ignác Általrános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgrálat
2011-I2. évi munkájríról szóló beszrímolót elfogadta.

Törökbrílint, 2012. szeptembet 1 4.
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Zímándy ngnác Atmnános {skona

20'15 Tórökbálint' Dózsa György u, 15,

Tel.:0ó.23-338.151' Fax,:06.13.338.150

E.Maill zínrandy1 @entemet.hu

oM azorrosító: 032456

Jegyzőkönyvi kivonat az Iskolaszék 2012. szeptember 14-ei üléséről:

Az Iskolaszék a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011-12. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

Törökbálint, 2012. szeptembet 14.
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A Ztmándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat diákönkormányzata a207I-I2.
tanév beszámolój át megismerte.

Törökbálint, 2012. szeptember 14.
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