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A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről

1.

Iskolánk tárgyi feltételei az elmúlt két évtizedben folyamatosan javultak az épületegyüttes
és a felszereltség tekintetében egyaránt.
Természetesen egy ekkora épületegyüttes folyamatos karbantartást, felújítást igényel.
Az iskolák állami fenntartásba vételét követően a működtetést Törökbálint Város
Önkormányzata vállalta. A feladat a Törökbálinti Városgondnoksághoz került.
A nyári időszakban az alábbi feladatokat kérjük megvalósítani:
- tisztasági meszelés – festés a szükséges mértékben,
- kisebb karbantartási problémák megoldása.
A beszámolási időszakban tárgyi feltételeink is tovább gyarapodtak.
A 2012 év végén költségvetési megtakarításunkból az alábbi eszközöket vásároltuk:
- egy osztályteremhez új bútorzatot,
- 3 db számítógépet a könyvtárba tanulói használatra,
- hűtőszekrényt, mosógépet a tálaló konyhára,
- 5 db kézimagnót a nyelvoktatáshoz.
Iskolánk a kötelező felszerelés és eszközjegyzékben megjelölt paraméterekkel, eszközökkel
rendelkezik.

1.1

Költségvetési – pénzügyi helyzet értékelése

A tanév szeptember 1-jétől december 31-éig tartó időszakában még önállóan gazdálkodó
intézményként gazdálkodásunkban igyekeztünk a jó gazda gondosságával eljárni.
A gazdálkodási évet lezártuk, a zárszámadást az Önkormányzat elfogadta.
A TÁMOP-3.1.7-es pályázatán nyert pénz előleg feletti részének elszámolása és folyósítása
véglegesen még nem történt meg. A pályázatban vállalt feladatokat teljesítettük, a 25% előleg
feletti pénzeszközt az önkormányzat a 2012. évi finanszírozásunk terhére biztosította. Ez a
pénz megtakarításként jelentkezett volna, az elszámolást követően a város önkormányzatát
illeti meg.
A Zimándy Ignác „Iskolánkért” Művelődési Alapítványtól kapott támogatás
Az alapítvány gazdálkodásnak alapja:
- magánemberek, vállalkozások befizetései,
- önkormányzati támogatás,
- szja 1%-os felajánlása.
Alapítványunk a tanévben az alábbi célokat támogatta:
- osztálykirándulások;
- nyári táborozás támogatása;
- Zimándy-napi programok támogatása,
- Zimándy-díj (4 tanulói, 1 felnőtt);
- az erdélyi testvériskolai látogatással kapcsolatos kiadások támogatása;
- a süsseni testvériskola fogadásával kapcsolatos kiadásokra;
- iskolai tánccsoport támogatására,
- nyelvvizsga díjak kifizetéséhez hozzájárulás,
- Kerekdomb futóverseny nevezési díjainak támogatása,
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a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskola nevelőtestületének fogadásával
kapcsolatos költségek támogatása.
Mutatók

Néhány érdekes mutató, mely jellemzi iskolánkat a 2012-13. tanévben:

egy pedagógus álláshelyre jutó tanulók
száma
egy tanítói/tanári álláshelyre jutó
tanulók száma
alsó tagozat/felső tagozat aránya %-ban
átlagos osztálylétszám a fejlesztő
osztályok és a gyógypedagógiai
csoportok nélkül
átlagos osztálylétszám a
gyógypedagógiai tagozatra járó tanulók
nélkül
átlagos osztálylétszám a
gyógypedagógiai tagozatot is beleértve
egy napközis nevelőre jutó tanulók
száma
egy számítógépes munkaállomásra jutó
tanulók száma (összes gép)
egy számítógépes munkaállomásra jutó
tanulók száma (tanulók által
hozzáférhető gépek tekintetében)

2.

2009/10
8,68 fő

2010/11
8,48 fő

2011/12
8,76

2012/13
9

11,25 fő

11 fő

9,91 fő

9,96

54,27/45,73
23,25

54/46
22,52

50,9/49,1
21,4

52,9/47,1
21,63

20,55

20,89

20,58

21,2

19,61

19,8

19,5

20,1

23,5

28,66

23,25

30

4,9

4,95

4,48

4,19

7,65

6,67

6,67

6,1

Személyi feltételek

Álláshelyek (státuszok)
száma
- ebből pedagógus,
ill. pedagógiai
munkát segítő
- iskolatitkár
- technikai dolgozó
GYED, GYES, ill.
tartósan távol

2012. szeptember
91 fő
70 fő

2013. január
68 fő
67 fő
1 fő

21 fő
5 fő

6 fő

A beszámolási időszakban egy kolléga kezdte meg pedagógiai tevékenységét iskolánkban:
- Melika Tetyána angol szakos tanár (Az álláshelyet hivatalosan meghirdettük a KSZK
honlapján.)
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A tanévben GYED-en, GYES-en, ill. tartósan távol voltak alábbi kollégáink:
- Czeisz-Halász Zsuzsanna,
- Hadháziné Ceglédi Erzsébet,
- Hajdu Ferenc,
- Semlerné Lévai Zsófia
- Szőkéné Ispány Erika
- Válayné Gödör Ágnes.
Júniusban végleg elköszönünk eddig nyugdíj mellett dolgozó kollégánktól, Kóty Antalnétól.
Tanáraink közül:
- egyetemi diplomával rendelkezik : 16 fő
- főiskolai diplomával rendelkezik : 68 fő
- ebből gyógypedagógus
:
12 fő
- logopédus
:
4 fő
- könyvtáros
:
1 fő
- szociálpedagógus
:
3 fő
- szakvizsgázott pedagógus
: 13 fő
- több diplomával rendelkezik
: 20 fő
A szakos ellátottság iskolánkban 99,6 %-os.
Segítő pedagógus (logopédus, fejlesztő pedagógus) elegendő számban állt a tanévben
rendelkezésünkre.
Minőségi munka értékelése
2012. augusztus végén, a tanév indításakor – a korábban megszokott rendnek megfelelően –
elvégeztük a z előző tanévben nyújtott teljesítmény alapján a minőségi munkavégzésért járó
kategóriákba való besorolást, majd elkészítettük az átsorolásokat, amelyek 2012. szeptember
1-től 2013. augusztus 31-ig szóltak. A korábbi fenntartó önkormányzat engedélyezte, hogy
magasabb összeggel díjazzuk a minőségi munkavégzést. A jelenlegi fenntartó 2013. júniustól
augusztus végéig terjedő időszakra a pótlékot nem engedélyezi kifizetni, mivel a normatív
keretet már kihasználtuk.

2.1

Pedagógusaink továbbképzésének helyzete

A beszámolási időszakban diplomáért vagy szakvizsgáért az alábbi kollégáink tanultak:
Név
Megnevezés
Megjegyzés
1. Balogh Zsuzsa
közoktatási vezető szakvizsga diplomáját 2012
(BME),
decemberében megszerezte
2. Bartos Zoltánné
közoktatási vezető szakvizsga diplomáját 2012
(BME),
decemberében megszerezte
3. Ginál Beáta
mentortanár szakvizsga
diploma várható ideje: 2013
(Pázmány Péter Katolikus
nyara
Egyetem)
4. Hegedüsné Garda Éva
mentortanár szakvizsga
diploma várható ideje: 2013
(Pázmány Péter Katolikus
nyara
Egyetem)
5. Szűcs Sándor
matematika tanári szak (MA) diploma várható ideje: 2013
részismeret képzés
nyara
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(Eszterházy Károly Főiskola)
6.

Brindza Erika

7.

Izsák Dávid

8.

Megyeri Lívia

9.

Szkiba Ivánné

10. Faragóné Makai
Gabriella
11. Dominek Jánosné
12. Semler-Lévai Zsófia

német nemzetiségi szakirányú
szakvizsga Janus Pannonius
Tudományegyetem
német nemzetiségi szakirányú
szakvizsga Janus Pannonius
Tudományegyetem
német nemzetiségi szakirányú
szakvizsga Janus Pannonius
Tudományegyetem
mentortanár szakvizsga
(Pázmány Péter Katolikus
Egyetem)
nyelv- és beszédművelés
szakirány szakvizsga
Gyógypedagógia mentortanár
szakértő szakvizsga
Gyógypedagógia mentortanár
szakértő szakvizsga

Egyéb képzéseken vettek részt:
Dramatikus
technikák 30 fő
alkalmazása a tanári munkában
Konfliktuskezelés a pedagógiai 15 fő
gyakorlatban
Olvasás tanítás mese-zenezörej 3 fő
módszerrel

szakvizsga várható ideje:
2014 nyara
szakvizsga várható ideje:
2014 nyara
szakvizsga várható ideje:
2014 nyara
szakvizsga várható ideje:
2014 nyara
szakvizsga várható ideje:
2013 nyara
szakvizsga várható ideje:
2014 nyara
szakvizsga várható ideje:
2014 nyara
A
TÁMOP-3.1.7-es
pályázati
konstrukciójában
támogatva
Törökbálint
Város
Önkorányzata
támogatásával
A Budaörsi Logopédiai
Intézet támogatásával

A tanév kezdetén aktualizáltuk az 5 éves ciklusra szóló pedagógus továbbképzési tervet,
melyet a nevelőtestület elfogadott. Az aktuális éves beiskolázási tervet elkészítettük.
Belső továbbképzést két alkalommal tartottunk:
1. 2012. október 24-én a TÁMOP-3.1.7-es pályázatunk záró konferenciája alkalmából
Meghívott előadó: Dr. Igaz Sarolta
Téma: Hálózatépítés
2. 2013. április 22.
Meghívott előadó: Kotschy Beáta
Téma: Portfólió készítés, mint a pedagógusok értékelésének új eszköze

3.

Az iskola tartalmi munkájáról

3.1

Tantervi rendszerünk
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A 2012-13-as tanévben minden évfolyamon az Új NAT tanterveit használtuk.

3.2

Pályázataink a 2012-13-as tanévben

a pályázat
kiírója

téma

megpályázott
összeg / önrész

elbírálás

elnyert
támogatás

státusz

TÁMOP3.1.7-11

A referenciaintézmények
országos
hálózatának
kialakítása és
felkészítése
Iskolai
tehetséggondozás
Innovációval,
kreativitással a
minőségi
oktatásért a
Zimándy
iskolában
„Erzsébet tábor”
Matematika
tehetséggondozás

5 980 000 Ft

A pályázati
támogatást
elnyertük.

5 980 000
Ft

Projekt záró
jelentést
leadtuk,
pénzügyi
elszámolás
folyamatban

19 986 900
Ft
68 702 700
Ft

Nem
támogatott.
Nem
támogatott.

TÁMOP3.4.3-11/1
TÁMOP3.1.4/12

Magyar
Nemzeti
Üdülési
Alapítvány
Magyar
Nemzeti
Üdülési
Alapítvány
Kölcsey
Ferenc
Alapítvány
3.2.1

„Erzsébet tábor”
Matematika
tehetséggondozás
Testvérkönyvtári
pályázat

150 000 Ft

24 tanuló és 3
Befejezett.
ped. 4 napot
tölthetett
Fonyódligeten
táborban.
A pályázatot
Folyamatban.
beadtuk,
elbírálás
folyamatban.
A támogatást 150 000 Ft Elszámolt.
elnyertük.

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
3. Egy év a reneszánsz jegyében
4. IKT-s és kooperatív technikák alkalmazása a fizika órán
5. Interaktív tábla használata a matematika órán
6. Két területen pályáztunk a referencia intézmény címre:
- ÖKO-iskola környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény;
- az infokommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű intézmény.
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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 tartott.
Az elnyert támogatás a referencia intézményi feladatok – intézményközi, horizontális tanulás
lehetőségei, módszerei - képzések általi elsajátítására, valamint eszközfejlesztésre volt
fordítható. A képzéseket és az eszközbeszerzéseket megvalósítottuk, a referencia intézményi
működés belső szabályainak kidolgozását elvégeztük. Újabb minősítési eljárás vár az
intézményre, mely folyamat végén végleg megkapjuk a referenciaintézmény címet.
3.3

Minőségbiztosítás

3.3.1

Minőségbiztosítási munkacsoport beszámolója
A 2012/13-as tanévben újra elvégeztük a partnerlistánk frissítését. Ez
volt a 10. az intézményben. A frissítés lebonyolítását a minőségbiztosítási
munkacsoport végezte. Frissítés folyamatában valamennyi dolgozó részt
vett. A frissítés érvényes: a 97 fős alkalmazotti létszámból 77 % vett részt
a munkában.
Ebben a tanévben, az elmúlt évhez hasonlóan elvégeztük a súlyozást is a
jelöléssel együtt. Ez után került sor a partnerlista átalakítására, az új
sorszámozásra, a frissített adatok rögzítésére.
A javított és priorizált listákat az alkalmazotti kör újra megnézte és
jóváhagyta.
Így érvényes és elfogadott a 2012/13–as évre vonatkozó partnerlista.
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Közvetlen partnereink:

A közvetlen partnereink listáján lényeges változás nem történt.
Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a legközelebbi partnereink a
pedagógusok, őket követik a tanulók és a harmadik helyen találhatók a
szülők.
II.

Közvetett partnerek:

Nevelést segítők:
A frissített listában az első helyre az iskola gyermekvédelmi felelőse, a
második helyre a Nevelési Tanácsadó, az iskola művelődésszervezője és
a Volf György Könyvtár került. Őket követi a Segítő Kéz Szolgálat, majd
a Munkácsy Mihály Művelődési Ház és a Római Katolikus Plébánia.
Oktatást segítők:
Ebben a csoportban az első helyen áll gyógytornászunk, őt követik a
logopédusok, majd Szinkulics Ágnes. A negyedik helyen áll a
székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskola, az ötödik helyre
került a Szőnyi Erzsébet Zeneiskola.
Szabályozók:
Ebben a kategóriában az első három helyen nem történt változás.
Továbbra is az igazgató helyetteseket tartjuk a legfőbb szabályozóknak, a
második helyen az igazgató áll, majd őt követi a gazdasági vezető. A
szabályozók sorát az Iskolaszék, a Törökbálint Város Önkormányzatának
Oktatási Bizottsága és az Országos Német Kisebbségi Önkormányzat
zárja.
Szolgáltatók:
Itt továbbra is az első három helyen a titkárság, Szuna Attila
rendszergazda és a technikai dolgozók állnak. Őket követik az
üzemorvos, a védőnők és a gyermekorvosok.
Egyéb:
Ebben a kategóriában nem történt változás az első két helyen, iskolánk
alapítványát továbbra is a gyesen lévő kollégák követik. A Kerekdomb
Egyesület a harmadik helyre került, megelőzve a falugazdákat.
Új partnerek:
Ebben az évben a kollégák két új partnert jelöltek meg. Az új partnereket
besoroltuk a szolgáltatók kategóriájába.
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A partnerlista következő frissítésére 2013 szeptemberében kerül majd
sor. Az idei dokumentáció dossziéban lefűzve irattárba kerül.
A partneri kommunikációs tábla egész évben megtekinthető a tanáriban
lévő minőségbiztosítási hírmondón.
A tanév közbeni változtatásokat ezen lehet jelezni, illetve javítani.

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.
A beszámolási időszakban név szerint az alábbi kollégák munkáját értékeltük:
Csomborné Sándor Anikó, Kalmár Petra, Kemény Mikolt, Komendáné Nemes Éva, Kovács
Ildikó, Nagy Adél, Nagy Rita, Pilinyi Katalin, Saliga Nóra, Stánicz Nikolett, Szabóné Czupi
Zsuzsanna, Szabóné Dienes Krisztina, Szép Margit, Szkiba Ivánné, Szuna Attila, Szűcs
Sándor, Tárainé Mórocz Rita, Tóth Zsolt, Ujszászi Gabriella, Világi Enikő, Vita Hajnalka

3.4

Minőségfejlesztési intézkedési terv

A Zimándy Ignác Általános Iskola értékelése az IMIP végrehajtásáról
2012-13. tanév
A minőségirányítási programban meghatározott általános és konkrét feladatok közül az
alábbiakat valósítottuk meg:
1. Frissítettük az intézmény partner listáját.
2. A helyi társadalmat rendszeresen tájékoztattuk az iskola honlapja, évkönyve, a szülők
részére összeállított tájékoztató kiadványok és a helyi sajtó útján.
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.)
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.)
5. A 2013-18 közötti időszakra szóló pedagógus továbbképzési terv , ill. a 2012-13. tanévre
szóló beiskolázási terv alapján pedagógusaink továbbképzését támogatta az intézmény.
6. Két területen előminősített referencia-intézmény 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
- hálózatépítés.
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7. Az infrastruktúra fejlesztése.
8. Az iskolai jövőkép és minőségpolitikai célunk megvalósítása érdekében ebben a tanévben
is folytattuk a kompetencia-alapú oktatást.
9. A leendő 1. évfolyamos tanulók beiskolázása az IMIP-ben leírtak szerint történt.
10. Nyolcadik évfolyamos tanulóink középiskolai beiskolázása az IMIP-ben leírtak szerint
történt.
A 2012. évi országos mérés, értékelés eredményeinek elemzése
Szövegértés, szövegalkotás
2012 májusában iskolánk 6. és 8. évfolyamos tanulói országos kompetenciamérést
írtak szövegértésből és matematikából. Ennek a mérésnek az eredményeit 2013 tavaszán
ismertük meg.
A 6. évfolyamon tanulóink átlageredménye 1542, ezzel az országos átlagnál (1472) és
a városi általános iskoláknál (1453) is sokkal jobb eredményt értünk el.

Országos

összehasonlításban a szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő
intézmények száma: 155 intézmény jobban teljesített, 819 hasonlóan, 1113 gyengébben.
Tehát megállapítható, hogy az intézmények felső harmadába kerültünk ezzel az eredménnyel.
A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlását tekintve nálunk a
legmagasabb, 7. szinten teljesítők aránya 1,6%, míg országosan 0,9 %, a városi iskolák
tekintetében pedig 0,5%. A leggyengébb, az 1. szint alatt teljesítők nem voltak
intézményünkben, míg országosan 1,7% az arányuk, a városi általános iskolákban pedig
1,8%. A jelentés nem vizsgálta a képességeloszlást osztályonként, így csupán az évfolyamét
ismerhettük meg.

7. szint; 1,60% 6. szint;
11,50%

1. szint alatti;
0

5. szint;
21,30%

4. szint;
18%

1. szint ;
4,90%

2. szint; 4,90%

3. szint;
37,70%

6. évfolyam
A 8. évfolyam szövegértési eredményei javulást mutatnak ez előző évekhez képest,
mert a telephelyünkön elért átlageredmény 1599 volt. Ezzel az országos átlag (1567) és a
városi

általános

iskolák

átlaga

(1542)

felett

teljesített

intézményünk.

Országos
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összehasonlításban a szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő
intézmények száma: 319 intézmény jobban teljesített, 1000 hasonlóan, 856 gyengébben.
A tanulók képességeloszlását is befolyásolja az a tendencia, hogy a 8. évfolyamos
eredményeink gyengébbek, mint a 6. évfolyamosok, mivel 6. osztály után jó tanulóink nagy
részét 6 évfolyamos gimnáziumba íratják.
A leggyengébben teljesítő tanulók száma (8. évfolyamon) országosan és a városi
iskolákban 0,7%, viszont iskolánkban nem volt olyan 8.-os tanuló, aki így teljesített volna. Ez
mutathatja,

hogy

intézményünk

hatékony

fejlesztő

tevékenységet

folytat.

Fontos

feladatunknak tartjuk, hogy az itt maradó tanulóink közül minél többet magasabb szintre
juttassunk. Országosan a legjobban teljesítők aránya 3,4% (7. szintet jelenti), addig
iskolánkban ez 5,2%.
A képességeloszlás a 8. évfolyamon a következőképpen alakult:

1. szint alatti;
0
6. szint;
12,10%

7. szint;
5,20%

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

5. szint; 31%

2. szint;
13,80%

4. szint;
24,10%

8. évfolyam
Célkitűzéseink, konkrét javaslataink a szövegértés hatékonyságának javítására:
-

Nemcsak a kompetenciamérésben érintett évfolyamokon, hanem az 5. és 7.
évfolyamokon is aktívan gyakoroljuk a szövegértési feladatok megoldását.

-

A szövegértés más tantárgy tanítási óráin is (történelem, természetismeret,
földrajz, ének) hangsúlyos feladat legyen.

-

Aktív szókincsbővítés szómagyarázatokkal, szinonimagyűjtésekkel.

-

A 6. és 8. évfolyamos tanulóink rutinszerzés céljából rendszeresen oldjanak
meg az előző évi kompetenciamérésekben használt szövegértési feladatokat.

-

Minden évfolyamon a házi feladatok mellé heti egy alkalommal kapjanak a
tanulók otthoni megoldásra szövegértési feladatokat.

-

A tanulószobai foglalkozásokon is heti rendszerességgel oldjanak meg
szövegértési, szókincsfejlesztő feladatokat a tanulók.

Matematika
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Tanulóink 2012-ben írt kompetencia mérésének eredményeit 2013 márciusában kaptuk
meg. Az adatok alapján a 6. és 8. évfolyamok matematika eredményeit elemeztük.
Iskolánk 6. osztályos tanulóinak átlageredménye matematika tantárgyból 1579 pont. Ezzel
szemben az országos átlag 1489 pont, a városi általános iskolák átlaga 1471pont. Tanulóink
az országos átlag fölött teljesítettek.
A 6. osztályos tanulóink képességszintje az eredmények alapján az országos és a városi
iskolák átlaga fölött helyezkedik el (1. diagram). A tanulókat képességszintjeik szerint 7 + 1
csoportba sorolták be. A gyengébb szinteken (1. 2. 3.) tanulóink 44%-a a felső négy szinten
54%-a helyezkedik el. Iskolánkban 1 szint alatti eredmény született ezen az évfolyamon.
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Iskolánkban
Országosan
Városi általános iskolákban
Szint 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
alatt szint szint szint szint szint szint szint

1. diagram Tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása

Iskolánk 8. osztályos tanulóinak átlageredménye matematika tantárgyból 1697 pont. Az
országos átlag 1612, míg a városi általános iskolák átlaga 1589 pont volt.
8. osztályos tanulóink képességszintjét vizsgálva láthatjuk, a gyengébb szinteken (1. 2. 3.)
tanulóink 45%-a a felső négy szinten 53%-a helyezkedik el. Iskolánkban 1 szint alatti
eredmény született ezen az évfolyamon. (2. diagram)
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Iskolánkban
Országosan
Városi általános iskolákban
Szint
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
alatt szint szint szint szint szint szint szint

2. diagram Tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása
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Célunk, hogy eredményeink javuljanak, így a folyamatos fejlesztés a következő tanévben is
kiemelt feladatunk lesz. A matematika tantárgy eredményességének és hatékonyságának
növelésére érdekében:
-

6. és 8. osztályban rendszeresen oldunk meg tanulóinkkal előző évek
kompetenciaméréseiben használt feladatlapokat,

-

minden évfolyamon végzünk tanulóinkkal gondolkodási, vizuális képességet
fejlesztő feladatokat,

-

differenciáltan foglalkozunk a tanórákon a tanulás iránt érdektelen, a lemaradó,
az alulmotivált tanulókkal,

-

tehetséggondozás

keretében

készítjük

fel

tanulóinkat

egyénileg

vagy

csoportosan tanulmányi versenyekre,
-

kollégáink számára olyan szakirodalom és továbbképzési lehetőségeket
keresünk, melyek által felkészültebbek és naprakészebbek lehetnek a
kompetencia mérés területén.

A minőségirányítási programban meghatározottak szerint folyamatosan törekszünk az
alábbiakra:
1. Törvényszerű, jogszerű működés.
2. Gazdálkodási szempontból hatékony működés.
3. Az iskola által ellátott feladatok minőségének permanens javítása, bővítése.
4. Referenciaintézményi hálózat építése.
Fejlesztési javaslataink, melyek iskolánk szakmai célkitűzéseit közelítik a működéshez:
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.
Az idegen nyelvi kommunikáció terén a 6-8. évfolyamos tanulók további ösztönzése, segítése
az alapfokú és német nyelvből a középfokú nyelvvizsga megszerzéséhez.
Felkészülés a referenciaintézményi működés tárgyi, személyi és dokumentációs
feltételrendszerének kialakítására, hálózatépítésre.
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Az Iskolaszék szülői oldalának véleménye a Zimándy Ignác Általános Iskola
(2045 Törökbálint, Dózsa György u. 15.)
Intézményi Minőségirányítási Programja végrehajtásáról és
a 2012-2013-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 2012-2013 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 tanév közepén történt fenntartóváltás ellenére is nagy hangsúlyt
helyez a tanulók mindenkori érdekeinek és igényeinek figyelembe vételére még úgy
is, hogy ebben a tanévben az egy pedagógusra jutó tanulók száma magasabb, mint a
megelőző években.
3. Szomorúan és némi felháborodással értesültünk róla, hogy a tanév indításakor
engedélyezett és a minőségi munkáért járó megérdemelt magasabb díjazást a jelenlegi
fenntartó 2013. júniustól nem engedélyezi kifizetni.
4. Figyelemre méltó és a tantestület erőssége, hogy a különböző feladatot ellátó
munkaközösségek egymással szorosan együttműködnek, a szakmai megbeszélések és
tapasztalatcserék mindennaposak és az egymás közötti kommunikáció az iskola
pedagógiai programjának természetes részét képezi. A normál feladatok ellátása
mellett az iskola pedagógusai nagy számban vesznek részt másoddiplomás- és egyéb
továbbképzéseken, és ezzel a tanítás, a nevelés színvonalát emelik.
5. Az elmúlt években megkezdett és jól működő ÖKO-iskolai program, a testvériskolai
kapcsolatok ápolása és a rendszeres projektnapok gyermekeink visszajelzései alapján
is nagy tetszést aratnak, és mindig örömmel vesznek részt rajta. Ezek folytatását
messzemenően támogatjuk, hiszen gyermekeink öröme a mi örömünk is. Az iskola
hírnevét erősíti a referencia-intézmény cím, ill. a gyakorlóiskolai feladatkör, melyek
remek lehetőséget biztosítanak nemcsak az iskolák/intézmények közötti
tapasztalatcserére, hanem a pedagógusok továbbképzésére is.
6. Példaértékűek és más iskolák számára is követendők lehetnek az olyan
kezdeményezések, mint pl. az évek óta sikeresen működő Ovisuli és Meseerdő vagy
az idei Kölyöklabor és Konstruktőr-nap, melyek az iskola pedagógusai számára
többletmunkát jelentenek, a tanulók számára viszont a hagyományostól eltérő, újszerű
és sokkal érdekesebb ismeretszerzési lehetőségeket biztosítanak.
7. 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
határozzák meg a következő időszak stratégiai céljait, feladatait, programját, mely
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lehetőséget ad a továbbfejlődésre. A szülők, és persze az iskola pedagógusai számára
is büszkeségre ad okot, hogy mind a hatodik, mind a nyolcadik évfolyam is az
országos átlag fölött teljesített.
8. A szűkülő anyagi erőforrások pótlására az iskola vezetősége maximálisan kihasználja
a különféle pályázati lehetőségeket, így pl. a tanév elején a matematikai
tehetséggondozás és a versenyekre való felkészülés egy 4 napos „Erzsébet-tábor”
keretében valósulhatott meg. Reméljük erre jövőre is elnyerhetjük a lehetőséget.
9. 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. A végzős tanulók középiskolai továbbtanulási mutatói
is igen szép eredményeket mutatnak. Úgy gondoljuk ez nagymértékben köszönhető az
alsó és a felső tagozaton folyó kiváló és évről-évre javuló szakmai munkának; a
szülőket pedig megerősíti abban, hogy nyolcadik osztály végéig ide járassák
gyermekeiket.
10. Szintén kiemelt terület a tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek
felzárkóztatása és a nélkülözhetetlen alapkészségek, képességek fejlesztése. Ezt a
tevékenységet a gyermekvédelmi felelősök és a pedagógusok szoros
együttműködésben végzik a Nevelési Tanácsadóval és a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálattal.
11. Veszélynek értékeljük ugyanakkor az iskola vezetésére és a pedagógusokra háruló
megnövekedett adatszolgáltatási és adminisztrációs terheket, melyek sok esetben a
pedagógusi munkát nehezítik, ill. sok esetben rövidre szabott határidő miatt az előre
tervezett programokat akadályozzák 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 2013-2014 tanévre sok erőt, kitartást és sok-sok érdeklődő gyermeket kívánunk.
Törökbálint, 2013. június 19.
Tischerné Bánkuti Melinda
Iskolaszék elnök
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A hatályos jogszabályok változásából adódó feladatok

3.5

Elkészítettük, módosítottuk, aktualizáltuk alábbi terveinket:
Pedagógiai program módosítása
SzMSz módosítása
Házirend módosítása
Alapító okirat módosításához adatszolgáltatás
Pedagógusok továbbképzési terve 2008-13
Pedagógusok éves beiskolázási terve 2012-13.tanév
Tanulói intézményi esélyegyenlőségi program
Intézményi esélyegyenlőségi program

-

A 2012-13-es tanév kiemelt célkitűzései
A célkitűzésekből eredő feladatok megvalósulása,
értékelésük

3.6

3.6.1.
Felkészülés a referenciaintézményi működésre. Hálózatépítés.
Referenciaintézményi működés, zárókonferencia szervezése. 2012. október 24-én Dr.
Igaz Sarolta tartott előadást a Hálózatépítésről a zárókonferencia keretében.
A tanév folyamán két alkalommal bemutató óra/foglalkozás és ezekhez kapcsolódóan
műhelymunka szervezése:
-

Hálózatépítés. A hálózati tanulást segítő bemutató óra és műhelymunka; IKT
alkalmazás matematika órán
(2012. 11. 20-án Kuizsné Virág Edina a 2.c és Szkiba Ivánné a 8.a osztályban tartott
bemutató matematika órát a résztvevő pedagógusoknak.)

-

Hálózatépítés. A hálózati tanulást segítő bemutató foglalkozás és műhelymunka
ÖKO-iskola témában
2013. 03. 08-án ÖKO-projektnapot tartottunk. A meghívott vendégek a három napos
projekt utolsó napi programjain vehettek részt, s tájékoztató előadást is tartott részükre
Izsák Dávid és Kárpátiné Hesz Teréz a projektnapra való felkészülés témakörébe n.
A referencia – intézményi működés keretei között tervezett feladatainkat a tanév
folyamán maradéktalanul megvalósítottuk. Mindkét hálózatépítést követően önreflexió
keretében vizsgáltuk, milyen módon valósíthatjuk meg feladatainkat a következő évben
magasabb szinten.

3.6.2
Újragondoltuk a tehetséggondozással kapcsolatos feladatainkat. A gyermekekkel már
az iskolába lépéskor szerteágazó képességvizsgálatokat végeztünk. Az eredmények
alapján szerveztük meg a munkát, rendeltük hozzá a szervezeti kereteket, az eszközöket
és a módszereket.
Tehetséggondozó munkánk legfontosabb mutatói a tanulmányi és sportversenyeken,
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művészeti bemutatókon elért eredmények. Bővítettük a részvételi lehetőségeket, a széles
palettáról egyénre szabottan válogattunk.
A beszámolási időszakban kiemelt feladatként kezeltük a tehetséggondozást, a tanulmányi
és sportversenyeken való aktív részvételt. Az elért eredményekről részletesen a
munkaközösségek beszámolói adnak tájékoztatást.

3.6.3
ÖKO-iskolai munkatervünk feladatainak végrehajtása. (Szelektív hulladékgyűjtés,
erdőtakarítás, pályázatok, projekt-nap)
Az ÖKO témakörben tervezett feladatainkat mind az alsó, mind a felső tagozaton
maradéktalanul megvalósítottuk. (Lásd: 3.20)
3.6.4
Hatodik és nyolcadik évfolyamon a szövegértés-szövegalkotás és a matematikai logika
terén az országos mérésre való felkészülés.
Az érintett munkaközösségek és a nevelőtestület értékelte a 20012. évi mérési eredményeket, célkitűzéseket határoztak meg az eredmények további javítása érdekében. Elkészült a
Minőségfejlesztési intézkedési terv, melynek megvalósítása kiemelt feladatunk a
tanévben. Lásd jelen beszámoló 3.4-es pontjában.
3.6.5
A Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása. Az összhang megteremtése a nemzeti
köznevelésről szóló törvény előírásaival. A kerettanterv kiválasztását követően az új helyi
tanterv elkészítése. SzMSz és Házirend módosítás.
A feladatokat a módosított határidőre elvégeztük, a dokumentumokat a fenntartónak
ellenőrzésre benyújtottuk.
3.6.6
A Comenius iskolai együttműködések keretében újabb projekt indítása angol nyelvet
tanuló diákjaink bevonásával.
Személyi feltételek hiánya miatt a feladatot ebben a tanévben nem tudtuk megoldani.

3.7
3.7.1

Mérések, vizsgák eredményei
Mérések az alsó tagozaton

Diagnosztikus vizsgálat az első osztályokban
A bemeneti mérés célja:
- Többirányú információ a gyerekek képességeiről, várható teljesítményéről
- Azon tanulók kiszűrése, akiknek várhatóan nehézségeik lesznek az alapkészségek
elsajátításakor
Mérőeszközök:
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Diszlekszia veszélyeztetettséget előrejelző gyorsteszt (a gyermek részképességeiről ad
képet: szem-kéz koordináció, formaészlelés, alak-háttér megkülönböztetése, vizuális
differenciálás, téri helyzet és viszony, vizuális ritmus felismerés a mérés fő elemei)
Peabody (passzív szókincsvizsgálat)
funkcióktól a bonyolultabbakig)
Raven (a vizsgálat a gondolkodás különböző területeit célozza az egyszerűbb
Beszédhangszűrés
DIFER (Azokkal a gyerekekkel végeztük el, akik a nevelési tanácsadó
szakvéleményével érkeztek az iskolába.)

Ebben a tanévben 79 elsős tanulót vizsgáltunk meg. 37–en kerültek be pöszeség, illetve
diszlexia prevenciós terápiára, néhányat év közben vettünk fel az ellátandók rendszerébe.
Ennek oka, hogy a szűrővizsgálatok alkalmával a gyermekek megfelelő képességstruktúrával
rendelkeztek, később azonban problémák jelentkeztek az olvasás, írás, számolás
elsajátításának folyamatában.
A tanév során végzett fejlesztő, segítő munka, és a tanítókkal folytatott szoros együttműködés
eredményeként valamennyi gyermek teljesítette az 1. évfolyam követelményeit.
A szókincs és a gondolkodás képességének méréseredményei

Évfolyammérések
Cél: az alapkészségek területén elért eredmények feltérképezése
• számolási rutin
•logikai feladatok
• íráshasználat (másolás, diktálás utáni írás, akaratlagos írás)
• szövegértés különböző típusú szövegeken (szépirodalmi, ismeretterjesztő, felhasználói)
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A tantárgyi mérések összesítő táblázata
Magyar irodalom
Magyar nyelv
Matematika
SzépIsmer
FelDiktá AkaMáirodal- etterhaszlás
ratla- Számolá- Logikai
somi
jesztő
nálói
utáni
gos
si rutin
készség
lás
szöveg szöveg szöveg
írás
írás
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Az eredmények részletező összesítő táblázatait a munkaközösségi beszámolók tartalmazzák.
3.7.2 Vizsgaeredmények (félévkor és év végén), mérések a felső tagozaton

Év végén

6. évfolyam

Félévkor
NEMZETISÉGI NÉMET
átlag : 4,2

7. évfolyam

TÖRTÉNELEM
átlag : 4,6

FÖLDRAJZ
átlag: 3,5

MAGYAR NYELV
átlag: 3,62
MAGYAR IRODALOM
átlag : 3,72

NEMZETISÉGI NÉMET
átlag: 4
ANGOL
átlag :4

8. évfolyam

A vizsgák célja:
- Javuljon a tanulók szóbeli kifejezőképessége
- Tájékozottságukat bemutassák egy adott témáról
- Segítséget adjon a középfokú beiskolázásnál a szóbeli felvételire való felkészülésben
Tapasztalatok:
A vizsgára való felkészülés a tételek kidolgozásával kezdődött, amely vagy egyénileg, vagy
közös munkával történt. Folyamatosan ellenőrizték a szaktanárok a felkészülést.
A diákok többsége lelkiismeretesen készült a vizsgákra, néhány tanuló azonban a vizsga
napjára sem készült fel megfelelően.
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.
Az év végi vizsgák időpontjainak megválasztásánál figyelembe vettük a tavalyi
tapasztalatokat, így a vizsgákat nem május végén és június elején bonyolítottuk le, mert
egybeesett volna az országos kompetenciaméréssel a hatodik és a nyolcadik évfolyamon ,
hanem áprilisban és május elején.
Az országos kompetenciamérés eredményeiről jelen beszámoló 3.4-es pontjában írtunk.
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Belső ellenőrzés

3.8

3.8.1 Szakmai munka ellenőrzése – óralátogatások
Az igazgató-helyettes kollégákkal közösen előre kidolgozott óralátogatási terv alapján
ellenőriztük a tanítási órákat.

Atg
igh.
Ftg. igh.
Kis. tag.,
napközi igh.
Igazgató

-

Összes
óralátogatás
39 óra
28 óra
16 óra
35 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
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.
3.8.2 Gazdasági – pénzügyi terület ellenőrzése 2012. 12.31-éig bezárólag
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:
2012. 09.01. – 12.31. közötti időszakban:
- 2011-12. évi beszámoló
- 2012-13. évi munkaterv
2013. 01. 01-től:
- Az I. félév munkáját értékelő nevelőtestületi értekezlet
- Pedagógiai program
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Beiskolázás

3.9

Beiskolázással kapcsolatos teendőinket – mind a leendő első osztályosok, mind a nyolcadik
osztályosok tekintetében – az Intézményi Minőségirányítási programunkban lépésekre bontva
szigorúan rögzítettünk.
Leendő 1. osztályosok beiskolázása

3.9.1

Az első osztályosok iskolakezdésével összefüggő megvalósult programok, feladatok
-

Az óvodavezetők, óvoda pedagógusok meghívása, óralátogatások az első
évfolyamon
Az iskola tájékoztató anyagának aktualizálása
Óvodai szülői értekezleten az iskola bemutatása, a tájékoztató kiadvány kiosztása,
meghívás az iskolai nyílt napra
Ovi suli (készségfejlesztő foglalkozások 4 alkalommal)
Nyílt nap szervezése az érdeklődők számára (Óralátogatások, az iskola értékeinek
bemutatása, tájékoztatás a beíratás rendjéről)
Beíratás a fenntartó által kijelölt 2 napon
A beíratással kapcsolatos adatösszesítés, továbbítás a tankerületnek
Az osztálynévsorok összeállítása
Szülői értekezlet: szervezési feladatok
Iskolahívogató foglalkozás, előadás az óvoda és az iskola közötti átmenetről
Az első osztályba felvett tanulók fogadásának élőkészítése: ajándékkészítés

Ovi suli
A tanköteles korú, nagycsoportos óvodásokat az idén is meghívtuk iskola előkészítő
foglalkozásainkra
A 4 alkalomból álló programon 93 gyerek vett részt.
A kezdeményezés lehetővé tette, hogy a gyerekek, szülők 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
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A beíratás adatai
Felvételt nyert tanulók száma: 102 fő
Elutasított felvételi kérelem: nincs
Az utóbbi évek összehasonlító adatai
110
100
90
80
70
60
50

102

94

82

81
60
2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

A beiratkozók megoszlása
körzetek szerint
Körzeten
kívüli; 22;
22%

50

Körzetbe
tartozik; 80;
78%

Megoszlás óvodák szerint
36

18 24

24

28

16 20

9

0
Bóbita

5 6

9

Csupaszív Nyitnikék
2010/2011

16

Walla

2011/2012

26 21
19
Egyéb

A szülői igények a választott irányultságok szerint

Irányultság megoszlása
Angol
Magyar+matematika (emelt…
Nemzetiségi német
0

10

Nemzetiségi német
Irányultság

58

20

30

40

Magyar+matematika
(emelt óraszám)
22

50

60

70

Angol
22
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A beíratással kapcsolatos reflexiók
-

-

A vártnál nagyobb számú jelentkezés miatt a tervezett 3 osztály helyett 4 indítása
(osztálytanító megbízása, bemutató óra az érintett szülőknek)
A nemzetiségi német nyelv dominanciája a szülői igények tekintetében (2 nemzetiségi
nyelvet tanuló osztály indítása)
A tanítóválasztásból fakadó jelentős eltérés az osztálylétszámokban (kompenzáció
pedagógiai asszisztens alkalmazásával)
Az emelt óraszámban matematikát, magyart, valamint az angol nyelvet tanuló
osztályokban a választható tantárgyakkal (drámajáték, informatika) kapcsolatos szülői
igényfelmérés
A még folyamatban lévő szakértői vizsgálat eredménye alapján a kérdéses tanuló
elhelyezése

A 2013-2014-ban induló első osztályaink
Osztály irányultság
létszám
1. a
nemzetiségi német
31
1 .b
1. c
1. d
SNI *

M+M
angol
nemzetiségi német

22
21
24
2

*enyhe ért. fogyatékos

3.9.2

Nyolcadik osztályosok beiskolázása,
továbbtanulási statisztika

Ebben a tanévben 71 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. 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 - 4 fő
6.b - 4 fő
6.c - 1 fő
6.e - 2 fő
Negyedikeseink közül 8 évfolyamos gimnáziumba 1 fő nyert felvételt:
4.b - 1 fő
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8. osztályos tanulók beiskolázási adatai
Szakközépiskola

Gimnázium
8.a
8.b
8.c
SNI tag.
Felvett
összesen

21
5
9

1
10
8
19 fő, 26,8%

35 fő, 49,3%

2012-2013
Még
nincs
Szakiskola
adat
4
5
5
2
16 fő,
22,5 %

Osztálylétszám

1

1 fő,
1,4 %

27
20
22
2
71 fő, 100%

Folyamatba

Középiskolában
tanulók
n
1fő
százalékos
1%aránya

Szakiskola
16fő
23% Szakközépi
skola
19fő
27%

7fő
10%
8fő
11%
13fő
19%

Gimnázium
35fő
49%

Felvételi rangsor
1. helyen
42fő
60%

2. helyen
3. helyen
4-5. helyen

Beiskolázási adatok 20092013
80%
60%
40%
20%
0%

58%
49%
42%
41%
40%
32% 31%
27% 26%
23%
19%
11%

2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013

3.10

Iskolánk kapcsolatai
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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

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 5-6. évfolyamon nyílt tanítási napokat tartottunk
részükre, hogy a tanítás – tanulás folyamatát és gyermekük órai munkáját figyelemmel
kísérhessék.
Napjainkban az iskoláknak sok támogató szülőre van szüksége, ezért örömmel tapasztaljuk,
hogy egyre többen vannak, akik segítik munkánkat. Hagyomány, hogy a tanévzáró
ünnepélyen oklevéllel és egy könyvvel köszöni meg az iskola a legodaadóbb szülőknek az
iskoláért és gyermekeinkért végzett önzetlen segítséget.
2.Kapcsolattartás a fenntartóval
2013. január elsejével iskolánk állami fenntartásba került. A korábbi fenntartóval –
Törökbálint Város Önkormányzata – mindig kiemelten jó munkakapcsolatot ápoltunk.
Iskolánk az állami tulajdonba vétellel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi
Tankerületéhez került.
A fenntartóváltás az intézményvezetés és a titkárság tekintetében nagyon sok pluszfeladattal
járt. Az adatszolgáltatás és adminisztráció mennyisége jelentős mértékben növekedett, és az
önálló gazdasági ügyintézés megszűnésével a mindennapi ügyvitel is nehézkesebbé vált. Az
adatszolgáltatásoknál a legnagyobb problémát a gyakran igen rövid határidő jelenti. Nem
egyszer előfordult, hogy emiatt tervezett programot, fogadóórát, feladatot kellett elhalasztani módosítani.
A tankerület munkatársait és az igazgató kollégákat lassan kezdjük megismerni, az egymástól
való tanulás lehetősége mindenképpen előrevetíti egy pozitív változás lehetőségét.
3.Kapcsolattartás a település intézményeivel
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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
alkalmazottaival, 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 Otthon
munkatársaival – ügyek mentén, szükség szerint – tartjuk a kapcsolatot.
A Bálint Márton iskolával igyekszünk szorosabbra fűzni kapcsolatunkat mind nevelői,
mind tanulói szinten.
A Szőnyi Erzsébet Zeneiskolával a békés egymás mellett élés jellemzi
kapcsolatunkat. Iskolai műsorainkat gyakran színesítik hangszeres zenével, kollégáik is
besegítenek az előadásokba.
4.A Német Kisebbségi Önkormányzat és vezetője rendszeresen segíti a nemzetiségi német
nyelvet tanuló osztályaink munkáját kirándulások és egyéb foglalkozások
szervezésével.(Kirándulások a környező sváb településekre, fánksütés farsangkor a közösségi
házban, kézműves foglalkozások.) Az NKÖ rendszeresen támogatja a német nemzeti
oktatáshoz szükséges szemléltető eszközök, anyagok beszerzését, tanáraink továbbképzését,
a süsseni delegáció vendéglátásának költségeit.
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 csoportos és egyéni
hospitálók fogadása, bemutató órák tartása, műhelymunka.
7.A Törökbálinti Városgondnokság vette át 2013. január 1-től az iskola üzemeltetését.
Kapcsolatunk kiegyensúlyozott, igyekeznek zökkenőmentessé tenni a fenntartó váltásból
adódó hétköznapi gondjainkat.

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.
2013. június 1 – 5. között 27 tanulónk és 4 pedagógus utazott Székelyudvarhelyre,
ahol a két iskola barátságának 10 éves jubileumát is megünnepeltük. A színes program
között szerepelt: Szejkefürdő székelykapuinak, Tamási Áron szülőfalujának, a segesvári
várnak a megtekintése, ellátogattak a gyerekek Kisbaconba, a Benedek Elek házba, és a
Szent Anna tóhoz is.
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Meghívásunknak eleget téve 2013. június 28-tól július 2-ig vendégünk lesz a Bethlen
Gábor iskola nevelőtestülete.
2. Legrégebb óta a süsseni Johann Georg Fischer Schule-val van partnerkapcsolatunk.
2013. április 14-19. között fogadtuk a süsseni iskola 22 fős tanulócsoportját és három
pedagógusát. Színes programkínálatot állítottunk össze részükre: Csodák Palotája, pusztai
olimpia, Budapest nevezetességei is szerepelt többek között a látnivalók sorában.
3.11

Zimándy-plakettel díjazottaink

Tanulói kategóriában :
-

Bogár Réka, Magoss Matild, Szőke Enikő 8.a és Pótor Anett 8.c osztályos tanulók

Felnőtt kategóriában:
-

Izsák Dávid tanár úr.

Az alapítvány oklevéllel és könyvjutalommal fejezte ki köszönetét Farkas Hajnalka védőnő
gyermekeinkért végzett áldozatos tevékenységéért.

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.
A táblázatba a 2012-13-as tanév ünnepeit szerepeltetjük:
IDŐPONT
ÜNNEP
2012.09.03. Ünnepélyes évnyitó
2012.10.05. Megemlékezés az aradi
vértanúkról
2012.10.19. Megemlékezés 1956.
október 23-áról
2012.12.07. Mikulás ünnep
2012.12.20. Karácsonyi ünnepi
műsor

HELYSZÍN
Tornacsarnok

MMMH

Díszterem

Műsor az
iskolarádióban
iskolai ünnepi
műsor
Suli-buli a ftg-on
+ osztálykeretben

atg:osztálykeretben
ftg:Díszterem

2013.02.01. Farsang
és 08.
2013.03.14. Megemlékezés 1848.
március 15-ről
2013.04.11. Költészet napja

MEGJEGYZÉS

MMMH

ünnepi műsor
Ünnepi műsor az
iskolarádióban
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2013.05.06. Anyák napja
2013.05.30. Bokréta ünnep

2013.06.04. Nemzeti összetartozás
napja
2013.06.06. „Zimándy Záró”
a Zimándy-plakettek
átadása
2013.06.14. Ballagás
2013.06.21. Tanévzáró ünnepély

3.13

Atg-on,
osztálykeretben
A tánccsoport 20
éves jubileumi
műsora
Ünnepi műsor az
iskolarádióban
Válogatás a tanév
legsikeresebb
produkcióiból

MMMH

MMMH

Tornacsarnok
Tornacsarnok

Szabadidős tevékenységeink

Kerekdomb városi
futóverseny
Duna Szimfonikus
Zenekar előadásai
TIFO városi sportnap

2013.10.14.

Palacsinta- parti
Erzsébet tábor
Fonyódon
(matematika
tehetséggondozás)
Látogatás az „Elevenparkba”
Látogatás a MiniCitybe
Meseerdő projektnap
Egészségvédelmi
projektnap
Zimy-faktor
tehetségkutató
verseny
Halloween-parti

2012. szeptember
2012. szeptember

Nyelvi projektnap

atg: nov. 26.
ftg.: dec. 1.

Díszterem
2012. 09. 20.

A versenyben 11:5-re
vezetünk!
2 alkalommal a tanév
folyamán
72 fő
A kupát megnyertük!
a napközisek részére
24 fő

60 fő a napköziből
2012. november

110 fő a napköziből

2012. október
MMMH

1 – 2. évfolyam részére
nyolcadik évfolyam részére

október – január
Díszterem

52 fővel

Díszterem

5-8. évfolyamos angol nyelvet
tanulók
minden tanuló

Karácsonyi vásár
Adventi délután

Díszterem

Szitakötő projektnap

2012. december 1.

a német munkaköz.
szervezésében
német nyelvű műsor és
teadélután a nemzetiségi
német nyelvet tanulóknak
5 – 6. évfolyam részére
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Telenor pályán
Babilon center,
Egyiptom kiállítás
Március 15-ei
projektnap
Húsvéti vásár
Őszi papírgyűjtés
ÖKO - projektnap
Környezetvédelmi
projektnap
Tavaszi papírgyűjtés
Nemzetiségi táncház
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5 osztály részvételével

2012. március14.
2013. március
2012. október
2013. március 6 – 8.
2013. március
2013. április
2013. április 25.

Kölyöklabor

Zimándy-napi
programok

2013. 04. 19.

Zenei vetélkedő „Az
erdő hangjai” címmel
Konstruktőr - nap
A szegedi Klúg Péter
iskola siket
tanulócsoportjának
fogadása
Napközis tanulók
látogatása a
Falumúzeumba,
hangszerkészítés
„Bolond” ballagás
Bankett

2013. május 17.

120 fő napközis vett részt a
programon
teljes iskola
a napközis munkaköz.
szervezésében
felső tagozat
a Brother cég
közreműködésével
A csupaszív Kétnyelvű Óvoda
és a kisiskolások részvételével
Egész éves természetismereti
projekt a 3-4. évfolyam
tanulói részére
Sportversenyek, játékos
vetélkedők, kézműves
foglalkozások,
akadályverseny
1 – 2. évfolyam részére

2013. május 24.
2013. május 28.

3 – 4. évfolyam részére

2013. június 10-12.

3 napközis csoport tanulói

2013. június 13.
2013. június 14.

8. osztályos tanulók részére
8. évfolyamos tanulók részére

Sportprogramok
Iskolánk a törvényi előírásoknak megfelelően biztosította a mindennapos testmozgás
lehetőségét.
Futball bajnokság őszi, tavaszi fordulóval volt a 3 – 4. évfolyamosoknak, sorversenyek 1 -4.
évfolyamig minden alsó tagozatos osztálynak. A harmadik évfolyamos tanulók rendhagyó,
kézilabda csapatjátékra felkészítő foglalkozásokon vettek részt. A májusban megrendezett
megyei szintű bajnokságot a 3. c tanulói nyerték, a második helyezést is iskolánk tanulói
hozták el, a 3. a osztályosok.
A törökbálinti iskolák között megrendezett városi sportversenyen (TIFO-verseny)12 csapat
közül 8. a osztályunk hozta el a kupát.
Kosárlabda, zsinórlabda és foci házi bajnokságot rendeztünk a felső tagozaton.
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3.13.5 A tantestület közösségét építő programok
- 2011. október 12 – 13.: tantestületi kirándulás (Pannonhalma, Sárvár, Tihany)
- az utolsó decemberi tanítási napon közös karácsonyi műsoros ebéd a Díszteremben,
- a városi majálison süteményvásár és kürtöskalácssütés az iskolai alapítvány javára,
- TeDeum a református templomban a tanévzáró ünnepély napján,
- a tanévzáró ünnepély után „grill-parti” a belső udvaron,
- közös bográcsolás a székelyudvarhelyi tanárkollégákkal júniusban.

3.14

Napköziotthon - tanulószoba

Napköziotthon
Ebben a tanévben 226 gyermek számára kérték a szülők a napközis ellátást.
Az előző évtől eltérően ebben a tanévben 3 első osztály indult, magas létszámban
napközisek a tanulók. Kilenc csoporttal kezdtük a munkát, igen magas létszámokkal.
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 étkező nagyfokú terheltsége tette szükségessé, hogy az első évfolyamos napközis
gyermekeket a lánytechnika teremben ebédeltessék a nevelők. A kicsik számára
nyugodt, harmonikus, kulturált étkezést biztosítottunk, megalapozva a későbbi helyes
étkezési szokásokat.
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 előző évhez
hasonlóan az adománygyűjtés volt.
A napközisek számának alakulása az elmúlt évek adataival egybevetve:
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Tanulószoba
A tanulószoba a felső tagozaton 2 csoporttal működött a következő megoszlás szerint:
- 5. évfolyamon : 22 fő
- 6-8. évfolyamon : 23 fő
A létszám ebben a tanévben év eleje óta szinte nem változott, így a csoportszokások
kialakítása nem jelentett különösebb gondot.
A tanulószoba célja:
- a tanulók felügyelet mellett töltsék el a délutánt,
- a napi házi feladat elkészítése,
- feladattudat, tanulási szokások kialakítása, illetve formálása,
- felzárkóztatás, tehetséggondozás.
Tapasztalatok :
-

-

3.15

Nehézséget jelentett, hogy a tanulók nem egyszerre érkeztek a tanulószobára és több
féle elfoglaltságuk miatt (szakkörök, sportkörök) a tanulási időben nem tudták
befejezni a házi feladatok megírását.
A házi faladatok ellenőrzése kiemelt feladata volt a tanulószobának.
Fontosnak tartottuk a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartást.
A legtöbb szülő a házi feladat elkészítése után nem igényelte a tanulószobai
foglalkozást.
Különböző kulturális programokon vettek részt a tanulók, kézműves foglalkozásokat
szerveztünk számukra.
Projekt munkákat készítettek 1-1 témakörben. Legkiemelkedőbb egy fűszer és
gyógynövénykert kialakítása volt az udvaron, valamint ennek gondozása.
Szabadidő sajnos kevés maradt, ezt vagy az udvaron töltötték el, vagy az informatika
teremben.

Osztálykirándulások, nyári táborok
3.15.1 Osztálykirándulások

Az alábbi táblázat szemlélteti, hogy mely osztályaink voltak 1, 2 vagy több napos
osztálykiránduláson:
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1.a
1.b
1.c
2.a
2.b

6.a
6.b
6.c
6.d
6.e

*
*
*
*
*

Jelek:

2.a
2.b
2.c
2.d
2.e

*
*
*
*
*

3.a **
3.b *
3.c **

4.a ***
4.b **
4.c *

5.a **
5.b *
5.c **

***
**
**
*
*

7.a ***
7.b **
7.c **

8.a ***
8.b **
8.c **

Kis. I. *
Kis.II. *

* 1 napos kirándulás; ** 2 napos v. többször 1 napos kirándulás; *** 3-5 napos
3.15.2 Nyári táborok

TÁBOR NEVE

HELYE

CÉLKOROSZ LÉTSZÁM
TÁLY

Nomád tábor

Bernecebaráti

atg-ftg

Vértes lovas
tábor

Vértesboglár

atg

Tánctábor I.

Mátrafüred

tánccsoport
tagjai

Tánctábor II.

Vajdaszentivány
(Erdély)
Zimándy iskola

tánccsoport
tagjai
atg-ftg

Csudajáték tábor

3.16

17 fő
Szervező: Szűcs Sándor
Papp Ildikó
Világi Enikő
25 fő
Szervező: Ginál Beáta
Bálint Emese
15 fő
Szervező: Udvarhelyi Ildikó
Szőkéné I. Erika
Bálint Emese
8 fő
Szervező: Udvarhelyi Ildikó
20 fő
Szervező: Izsák Dávid

Az iskola PR-tevékenysége
1) Év elején minden szülőnek eljuttattuk a tanév egészére vonatkozó
legfontosabb tudnivalókat tartalmazó kiadványunkat.
2) Immár 13. 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.
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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 részletesen az érintett munkaközösségek beszámolói tartalmazzák.
Itt csak néhány a legkiemelkedőbb eredmények közül:
1. Városi, területi, kistérségi versenyek
Volf György Nyelvi Vetélkedő
szervező: MMMH

5. évfolyamon 2., 4., 5. helyezés
6. évfolyamon 1., 2., 3., 5., 6., helyezés
7. évfolyamon 2., 4., 5. helyezés
8. évfolyamon 1., 2., 3., 4., 5., 6. helyezés

Kistérségi szavalóverseny
szervező: Bálint Márton iskola

-

2. évfolyamon 2. helyezés
5. évfolyamon 1 helyezés
7 – 8. évfolyamon 2. helyezés

Területi vers- és prózamondó verseny
szervező: Ortutay Gyula Á. I., Páty

-

4. évfolyamon 2. helyezés
5-6. évfolyamon próza kat. –ban 1
helyezés
7-8. évfolyamon vers kategóriában 2.
helyezés
7-8. évfolyamon próza kategóriában 4.
helyezés

Kockakobak Városi Világismereti Verseny

-

3. évfolyam 1. helyezés
4. évfolyam 2. helyezés
5. évfolyam 1. helyezés
6. évfolyam 1. helyezés
7. évfolyam 2. verseny
8. évfolyam 1. helyezés

2.Megyei szintű versenyek
Litterátum Megyei Német Verseny

7. évfolyam 10. helyezés
8. évfolyam 7. helyezés
9. 7. évfolyam 1. helyezés
10. 8. évfolyam 4. helyezés

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei
helyesírási verseny
Zrínyi Ilona matematika verseny

6. évfolyam 6. helyezés
3. évfolyam 5. helyezés
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4. évfolyam 1. helyezés

Bolyai Matematika Csapatverseny

- 3. évfolyam 1. helyezés
- 6. évfolyam 11. és 13. helyezés
- 8. évfolyamon 13. helyezés

Bolyai Magyar Csapatverseny területi
forduló
Bátaszéki matematika verseny

-

Nemzetközi Kenguru matematika verseny

-

3. Országos versenyek
Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia
versenye (természetismeret)
Nemzetközi Kenguru matematika verseny

3.18

6. évfolyam 2. helyezés

-

-

2. évfolyam 6. és 12.helyezés
5. évfolyamon 2 fő megosztva 10.
helyezés
7. évfolyamon 8. helyezés

-

1. évfolyam 1. helyezés

-

4. évfolyam országos 1. helyezés

Főiskolai, egyetemi hallgatók hospitálásai, gyakorló tanításai
iskolánkban

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

Lakcím,
telefon

Hospitálás
témája

Hospitálás
időpontja

Helye

Küldő
intézmény neve,
címe

Kovács
Tímea

2045
pedagógiai
Törökbálint
asszisztens
Dózsa György
utca 43.

2013. 05. 13.
– 15.

2.c, 2.d
Szent Gergely
Kuizsné
Népfőiskola
Virág
Edina,
Saliga Nóra
Stánicz
Nikolett

Weigl
Erzsébet

9730 Kőszeg,
Hadik András
u. 11.

logopédia

2013. 03. 2605.13.

Fogarassy
Eszter

1192
Budapest
Zalaegerszegi
u. 18.

tanító
3. évfolyam

2012. 08.2709. 05.

1.évfolyam
BorosFarkas
Bernadett
1. a
Ginál Beáta

ELTE Bárczi
Gusztáv
Gyógypedagógiai
Kar
Kaposvári
Egyetem
Pedagógiai Kar
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Farkas
Attila

4029
Debrecen
Pacsirta u. 32.

OKJ
pedagógiai
asszisztens
1.évfolyam

2013.februáráprilis

Gál Nóra
Alexandra

2120
Dunakeszi,
Vadász u. 21.

logopédia

2013. 03. 2605.13.

3.19

Logopédiai, fejlesztőpedagógiai tevékenység

2.b, 2.d, 4.c
Andréko
Tünde,
Stánicz
Nikolett,
Enyedi
Anita
1.évfolyam
BorosFarkas
Bernadett

Krúdy Oktató
Központ

ELTE Bárczi
Gusztáv
Gyógypedagógiai
Kar

Ebben a tanévben a fejlesztő munkát 4 fő (2 logopédus, 1 tanító / nyelv- és beszédfejlesztő
pedagógus,1 tanító / fejlesztő pedagógus) látta el.
Szakvéleménnyel rendelkező tanulók ( össz.): 114 fő
Összesen 170 tanuló részesült terápiás ellátásban :
53 fő – matematika
79 fő - logopédia (pöszeség, diszlexia prevenció, diszlexia redukáció, alapozó fejlesztés)
57 fő - általános fejlesztés (diszlexia prevenció, olvasás, helyesírás)
Néhány gyermek párhuzamosan többféle terápiában is részesült.
Ellátott SNI tanulók: 6 fő (pöszeség, diszlexia, alapozó fejlesztés)
Kezdeményezett vizsgálatok: 12 (nevelési tanácsadó) + 11 folyamatban / új vizsgálatok/
21 (kontroll vizsgálatok)
6 (képességvizsgáló: új + kontroll)
Eredményeink: Ebben a tanévben megfelelő mennyiségű terápiás óra állt
rendelkezésünkre, minden rászoruló gyermeket ( a kevésbé súlyosabb, szakvéleménnyel nem
rendelkezőket is) el tudtunk látni.
A felmért 74 első osztályos közül 37 tanulót fejlesztettünk, ennek köszönhetően a
követelményeket többnyire jól teljesítették. Az év során a tanítónők jelzése alapján azokat a
gyermekeket is fel tudtuk venni, akikről év közben derült ki, hogy az olvasás és írás
elsajátításában gondjaik vannak. Így hátrányaik, és a későbbiekben a tanulási nehézség
kialakulásának veszélye csökkenthetővé vált.
Változatlanul jó az együttműködés a nevelési tanácsadó szakembereivel.
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Pedagógiai innováció

3.20.1 „ ITT-HON” projekt (Magyar példaképek közel és távol)
Az idei tanévben új projekttel ösztönöztük a 3. és a 4. évfolyam tanulóit az iskolai
tananyaggal párhuzamosan.
Fontosnak találtuk, hogy tanulóinkat pozitív példaadással ösztönözzük a mindennapokban
és azokban a helyzetekben, mikor valamilyen megmérettetésen kell helyt állniuk.
Célul tűztük ki, hogy a két évfolyamon tanuló gyerekek minden az iskolában
megrendezésre kerülő versennyel kapcsolatban megismerjenek olyan magyar hírességeket,
akik abban az adott témakörben valaha nagyot alkottak (feltalálók, felfedezők, kutatók stb) és
munkájuk, személyük példamutató lehet minden diák számára.
A feldolgozásra kerülő témakörök minden esetben három lépésben valósultak meg :
1. Az adott versenyt, délutáni összejövetelt, előadást megelőzően a kiválasztott osztály
tablókat készít a múlt hírességeiről („Akikre büszkék lehetünk”)és kiállítást rendez az
iskola folyosóján. Így a többi érintett osztály is ráhangolódhat a témakörre.
2. A munkatervben szereplő beszélgetés lebonyolítása minden érintett osztály
bevonásával(néhány fő képviseletével, vagy az egész osztállyal).Fontosnak találjuk a
témakör gyakorlatias bemutatását, melyet egy mai szakértő személy meghívásával
szeretnénk a gyerekek számára szemléletessé tenni.
3. A témakörhöz tartozó verseny megtartása. A lépésekről minden esetben fényképes
beszámoló készült melyeket az intézmény honlapján a szülők folyamatosan
megtekinthetnek, illetve a projekt lezárásaként az év végi folyosó kiállításunkon is
összegzésre kerülnek („Akikre az iskola büszke”).
Ezt a projektet kívántuk arra a célra is felhasználni, hogy az óvodák és a szülők felé képet
mutathassunk az iskola falai között zajló egész éves közösségformáló munkákról.
Ennek megvalósítását az alábbi versenynaptárhoz kapcsolódva szerveztük:
 Sorverseny :meghívott vendégünk volt: Tóth István maratoni futó
 Rajzverseny: meghívott vendégünk volt: Mészáros Erzsébet
festőművész
 Szavalóverseny :meghívott vendégünk volt: Urbán Gyula bábművész
 Mesés teadélután : a délután folyamán vendégül láttuk a Kerthelység
újság szerkesztőjét, Perjés Erzsébetet, aki saját novelláját olvasta fel
a jelenlévőknek.
 Daloló délután: vendégünk volt Enyedi Ágnes, Junior Príma – díjas
népdalénekes.
 Konstruktőr-nap
A projekt-napot megelőzően versenyfelhívást intéztünk a gyerekek felé, melynek
lényege egy olyan híd tervezése és megvalósítása volt (egyénileg vagy
csapatmunkában), melynek paraméterei a kiírásunkban megfogalmazottaknak kellett
hogy megfeleljen. A konstruktőr napon a gyerekek a repülőkkel ismerkedhettek meg
egy kicsit közelebbről. A papírrepülő hajtogatás és röptetés mellett repülő-modelleket
is készíthettek az osztályfőnökök vezetésével. Erre a napra két pilóta is elfogadta a
meghívásunkat (Lengyel György és Terpó György), akik előadásukban bemutatták a
magyar repüléstörténetet és a különböző repülőmodelleket. A vitorlázó repülők
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működési elvének bemutatását követően a híd-készítők győztes csapatának és a
helyszínen kisorsolt szerencsésnek egy-egy sétarepülést ajánlottak fel nyereményül.
3.20.2 „Varázslatos természet” projekt (1-2. évfolyam)
1. „Mesél az erdő” címmel tanulmányi séta az erdőben erdész vezetésével.
2. Rajzverseny: 1. évfolyam: „Az erdő lakói” címmel rajz készítése, egyéni verseny
2. évfolyam: „Védd a természetet!” címmel plakátkészítő
csapatverseny
3. „Természetbúvár” három fordulós levelezős csapatverseny
4. Környezetismereti vetélkedő (a „Természetbúvár” levelezős verseny záró vetélkedője)
5. „ Az erdő hangjai” címmel zenei vetélkedő + hangszerek készítése természetes
anyagokból (a Madarak és fák napja alkalmából) projekt délelőtt
6. A projekt zárásaként osztálykirándulásokat terveztünk, az első évfolyam tanulói a
Budakeszi Vadasparkba, a másodikosok a Pál-völgyi barlangba látogattak el.
A projekt megvalósítása az október elején megrendezett terepgyakorlattal kezdődött, ahol
az osztályok előre ismertetett szempontok alapján figyelték meg az erdő életét.
Az ott tapasztaltakat kiegészítette, időnként új megvilágításba helyezte Szép Ábrahám
vadgazda mérnök által 2012. november 10-én, a művelődési házban tartott, ritkán látható
felvételekkel illusztrált előadása.
Az előbb említett eseményekkel párhuzamosan a második évfolyam tanulóit Bartos Kinga
vezette be a könyvtárhasználat rejtelmeibe. Ezek az alkalmak a „Természetbúvár” három
fordulós levelezős csapatverseny előfutárai voltak, hiszen a feladatok nagy részét a könyvtár
lehetőségeinek kihasználásával lehetett megoldani. A diákok az addig megszerzett
ismereteikről a levelezős versenyt lezáró, 5 fős csapatok részvételével megtartott vetélkedőn
adtak számot.
Májusban került sor a „Madarak és fák napja” alkalmából megrendezett zenei projekt
délelőttre. A gyerekek megismerkedhettek az erdő zörejeitől a tudatos zenealkotásig vezető
úttal. Belekóstolhattak a hangszerkészítés rejtelmeibe, esődobot és pánsípot készíthettek. Ezen
felül megfigyelték a különböző kontinensek egzotikus hangszereit, meghallgatták az általuk
keltett hangokat, dallamokat.
A projekt zárásaként osztálykirándulásokat terveztünk, az első évfolyam tanulói a Budakeszi
Vadasparkba, a másodikosok a Pál-völgyi barlangba látogattak el.
3.20.3 ÖKO-napok a felső tagozaton
Éves nagy programunkat, az öko-napokat, március 6-7-8-án tartottuk.
Rendhagyó módon, idén először háromnaposra terveztük. Előzetes feladatokat kaptak az
osztályok. Minden osztálynak egy öko-fát kellett készítenie, amelyhez előzetesen anyagokat
kellett gyűjteni. Az osztályok kaptak egy-egy védett növényt és védett állatot, amelyekből fel
kellett készülniük, hogy pénteken, az egyik állomáson, tudjanak majd róla beszélni, ill. az
öko-fára kerüljön fel róluk kép, rövid ismertetővel. Feladat volt még, hogy az osztályok
készítsenek előzetesen egy öko-filmet vagy bemutatót, és ezen kívül még tanuljanak meg egy
saját szövegezésű osztálydalt, öko témában. Nagyon jó produkciók születtek.
Fel kellett készülni a Törökbálinton található szelektív hulladékgyűjtőkből. Előzetesen
anyagot kellett gyűjteni a tanulóknak a csütörtöki használati tárgy építéséhez,
megalkotásához. Két héttel a projektnap előtt a tanárok a szerdai napra érdekes témákat
hirdettek meg. Ezekre a foglalkozásokra szabadon tudtak a tanulók bejelentkezni.
Csütörtökön (március 7-én) minden osztály elkészítette az öko-fáját, amelyre a védett
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növények és állatok mellé felkerültek a szerdai napon hallott érdekességek is. Pénteken, a
zárónapon, a szokott módon körforgó rendszerben 14 állomáson vettek részt a
tanulócsoportok. Az első állomáson kellett előadniuk az öko-dalt az osztályoknak, a második
állomáson bemutatták az előzetesen kapott védett növényeket és állatokat. A szlogengyártás
állomáson megadott 20 fogalom segítségével szlogeneket gyártottak. a nyomd a sódert
állomáson 2 percig kellett folyamatosan beszélni. Kellett még puzzle-t kirakni, állatokat a
lábnyomaikkal párosítani, a Magyarországon található nemzeti parkokat vaktérképen
bejelölni. A kerékpár-ügyességi állomáson az udvaron kellett akadálypályán kerékpárral
végighaladni. A csarnokban szemetet kellett válogatni, majd gumis kampós eszközzel
petpalackokat az egyik zsámolyból a másikba áthelyezni. Volt még Pet-teke és térképismeret
is.
Az öko-napokon a következő eredmények születtek:
a legjobb öko-film: 8.c
a legjobb öko-dal: 5.c
a „legzöldebb” osztály, aki a pénteki napon a legtöbb pontot gyűjtötte: 7.a
a legjobb öko-tárgy: 6.a
A nap végén tanulókkal egy értékelő lapot töltettünk ki, amiből kiderült, hogy nagyon jól
érezték magukat a három napon és máskor is szívesen részt vennének hasonló
tanulásszervezésben.

4.

Gyermekvédelmi munka

Személyi feltételek:
A gyermekvédelmi feladatokat a két tagozaton két kolléga, Komendáné Nemes Éva és
Gyuricza Anita látta el, de gyakran dolgoztak össze pl. testvérek esetében.
Elsődleges segítőik az osztályfőnökök, akik jelzik a problémákat. Ritkább esetben a Segítő
Kéz Szolgálattól érkezik megkeresés, néhány esetben a szülők keresik fel őket.
Közvetlenül segítette munkájukat Farkas Hajnalka védőnő.
Kiemelt célok és feladatok:
- a gyermekvédelmi dokumentáció folyamatos frissítése
- kapcsolattartás a partnerekkel
- hátrányos, halmozottan hátrányos és veszélyeztetett tanulók nyilvántartása
- szociális problémák, magatartási devianciák figyelemmel kísérése, szükség esetén
beavatkozás
- a tankönyvtámogatás jogosultságának felmérése
- az osztálykirándulásokra kapható támogatás felmérése
- magatartási problémák, tanulási nehézségek, igazolatlan mulasztások jelzése
- prevenciós feladatokban való közreműködés
Tapasztalatok:
Tanulóink létszáma: 603 fő
- Veszélyeztetett: 24 fő (4%)
- Hátrányos helyzetű (HH): 52 fő (8,57%)
- Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH): 29 fő (4,8%)
- A problémákkal küszködő családok helyzetét segíti az ingyenes tankönyv, az ingyenes
vagy 50%-os étkezés és az osztálykirándulások kiadásainak támogatása is.
- A tanévben … tanulónk részesült ingyen tankönyv támogatásban.
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A tanulók közül a tanév végi adatok alapján:
ingyenesen étkezik: 74 fő
50%-os támogatással étkezik: 131 fő
2013. nov. 20-án a 8. évfolyamos tanulók alkohol- és drogprevenciós projektnapon
vettek részt.
Deviáns magatartású tanulóink esetében ( a tanévben 3 fő esetében) minden esetben a
Segítő Kéz Szolgálat felé eleget tettünk jelzőrendszeri kötelezettségünknek.
Részt vettünk és beszámoltunk tevékenységünkről a Segítő Kéz Szolgálat által
szervezett jelzőrendszeri konferencián.
Ebben a tanévben is kaptak alsó tagozatos tanulóink naponta egy pohár tejet és hetente
3 alkalommal gyümölcsöt.
Iskolánk 6 osztályában nincs tudomásunk gyermekvédelmi esetről, de vannak olyan
közösségek, ahol 9-10 gyermek van rendszeresen a látóterünkben.
Adattábla 2012-13.
veszélyez- hátrányos hhh
tetett
helyzetű

veszélyeztetett

hátrányos
helyzetű

hhh

1.a

-

-

-

5.a

-

-

1

1.b

-

-

1

5.b

4

4

2

1.c

-

2

-

5.c

-

3

2

2.a

-

1

-

6.a

-

-

-

2.b

1

3

2

6.b

1

5

1

2.c

-

-

-

6.c

-

3

-

2.d

-

-

-

6.d

1

4

1

2.e

-

1

-

6.e

1

3

1

3.a

-

-

-

7.a

-

-

1

3.b

-

1

-

7.b

-

-

-

3.c

-

1

1

7.c

1

5

2

4.a

1

-

2

8.a

3

3

1

4.b

5

2

2

8.b

1

2

3

4.c

1

3

1

8.c

3

3

3

SNI 1
I.

2

2

SNI
II.

1

2
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Az alsó tagozaton 25 tanulóval foglalkoztunk. Családból kiemelésre nem került sor,
egy család esetében (3 alsós gyermekük érintett) merült fel a védelembe vétel. Ők
folyamatos segítséget és türelmi időt kaptak, hogy elkerülhessék az eljárást.
Igazolatlan hiányzás miatt egy eljárást kezdeményezett egy kollégánk. Itt sem deviáns
viselkedés, hanem a megengedő családi háttér okozta a mulasztást.
A felső tagozaton több mint 30 gyermek igényel folyamatos gondozást. Jelentősen
csökkent az igazolatlan hiányzások, a védelembe vettek száma. Néhány családnál
azonban folyamatos problémák mutatkoznak. Az idei tanévben is több alkalommal
léptünk kapcsolatba a Segítő Kéz Szolgálat munkatársaival súlyos vagy kirívó
magatartási problémák miatt.
A 2012-13-es tanév statisztikai adatai

STATISZTIKA
2012-13. tanév
létszám
osztályozott
tanulók száma
magántanulók
száma
hiányzás
igazolt napok
száma
hiányzás
igazolatlan napok
száma
kitűnők száma
bukott tanulók
száma
1-2 tantárgyból
bukott tanulók
száma
több tantárgyból
Szülői kérésre
évfolyamot ismétel
Felzárkóztatásra
szorul
szaktárgyi
dicséretek száma
nevelőtestületi
dicséretek száma
napközisek száma
tanulószobások
száma
menzások száma

alsó tagozat

felső tagozat

gyógypedagógia összesen

312
311

282
282

9
8

603
601

3

5

-

8

2778

2583

235

5596

5

34

-

39

97
1

50
16

-

147
17

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

454

312

3

769

87

47

-

134

274
-

48

5
1

279
49

11

152

1

164
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Tanulmányi eredmények
Osztály
1.a
1.b
1.c
2.a
2.b
2.c
2.d
2.e
3.a
3.b
3.c
4.a
4.b
4.c
5.a
5.b
5.c
6.a
6.b
6.c
6.d
6.e
7.a
7.b
7.c
8.a
8.b
8.c
Iskolai átlag

Átlag
4,55
4,3
4,3
4,7
4,4
4,69
4,1
4,55
4,76
4,3
4,55
4,4
4,1
4,5
4,3
4,3
4,47
4,7
3,5
4,4
3,8
4,0
4,4
4,13
3,1
4,4
3,51
3,3
4,23

%
91
86
86
94
88
93
81
91
95
86
91
88
82
90
86,3
86,3
89,3
94
69,9
88
76
81
88
82,6
62
88
70,1
66
84,63

SNI tagozat I.
SNI tagozat II.
SNI tagozat átlag

4,62
3,94
4,28

92
78,8
85,4

6.

Terveinkről – röviden

6.1

Karbantartás, felújítás, állagmegóvás
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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,
- további udvari fajátékok telepítése.
Szakmai innováció tekintetében

6.2
-

Felszereltség tekintetében

6.3
7.

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

újabb tantermek interaktív táblákkal való felszerelése,
az elhasználódott, elavult szemléltető eszközök folyamatos cseréje,
az elhasználódott számítógépek folyamatos cseréje,
könyvtári állomány folyamatos bővítése.
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, 2013. június 20.
Palkóné Szabó Gabriella
igazgató
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