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Bevezető gondolatok
A 2020/2021- es tanévet az Emberi Erőforrások Minisztérium rendeletében foglaltaknak
megfelelően járványügyi szigorú intézkedések betartásával kezdtük meg. Iskolánk
fegyelmezett magatartásának köszönhetően a járvány csak kisebb mértékben érintett
bennünket.
A Kormány az emberi életek védelme és a fertőzések számának csökkentése érdekében
március 5-tól április 7-ig a köznevelési intézményekben rendkívüli szünetet rendelt el. Utána
az alsósok visszatértek a jelenléti oktatásba a felső tagozatosok pedig május 10-től.
A tantermen kívüli, digitális munkarendet a már meglévő tapasztalatok szerint, az Oktatási
Hivatal honlapján közzétett módszertani ajánlás figyelembe vételével kellett megszervezni,
ehhez a digitális tananyagok, a Digitális Kollaborációs Tér és egyéb platformok
rendelkezésre álltak. A tavalyi év tapasztalatai alapján már szeptember hónapban
megkezdtük a felkészülést az esetleges digitális munkarend bevezetésére. A moodle portál
megismerése, felhasználói szinten való alkalmazása minden pedagógus kiemelt feladata
volt. Tanulóinknak informatika , osztályfőnöki órákon volt lehetőségük a begyakorlásra. Így
sokkal eredményesebben és szervezettebben tudtunk alkalmazkodni a kialakult helyzethez.
Az éves munkatervet, a megvalósítható feladatok, iskolai programok körét, formáit a
rendkívüli helyzet miatt ismételten át kellett gondolni. Az átállást megelőző napok
várakozása után az iskolánkban nagy izgalommal vágtak bele a tanulók és a pedagógusok is
a tantermen kívüli, digitális oktatásba. A pedagógus munkatársaim nagyon sokat dolgoztak
azért, hogy a veszélyhelyzet ellenére gyermekeinknek a lehető legtöbbet adják. A
megváltozott munkarend megváltozott élethelyzetet hozott magával. A szülőkre, a
kollégákra rengeteg új, eddig ismeretlen feladat hárult. Kötelességünk volt a szülők és
pedagógusok felé a lelki segítségnyújtás is.
A tanulók számára is nagy élményt és tanulási lehetőséget kínált az új módszer, bár
sokaknak hiányzott az iskola és a barátok.
Az új munkarend bevezetését – Oktatási Hivatal iránymutatása alapján – iskolánk tanítói
tanárai a munkaközösségvezetők irányítása mellett átgondolták figyelembe véve a nevelési
oktatási feladatainkat , a helyi tanterv követelményeit. Összeállították a következő hetek
tantárgyi tematikáját, megjelölték a feldolgozandó tananyagokat, az adott tantárgy tankönyvi
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fejezeteit, olyan részletességgel, hogy mely feladatokat kell a munkafüzetből, a
feladatgyűjteményből megoldani, milyen kutatást, beszámolót kell elkészíteni, s a
feladatokhoz milyen online új felületeket, platformokat tudunk majd használni. Minden
osztályban volt egy-két olyan család, akik nem rendelkeztek a szükséges digitális
eszközökkel. Ehhez nagy segítséget nyújtott az iskolánk, hiszen igyekeztünk ellátni
laptopokkal tanulói tabletekkel azokat a családokat, akik ezt igényelték. Ez önmagában még
nem volt elég, hiszen az online felület működtetéséhez szükséges informatikai ismeretekkel
sem minden szülő rendelkezett. Áttekintették, felmérték az osztályfőnökök mely diákunk
nem tud otthoni körülményei miatt digitális eszközzel dolgozni, kinek van szüksége papír
alapú tananyagfeldolgozásra, kinek van informatikai eszközre szüksége.
A moodle felület használatával a sikeres online órák tartásával szorosabb kapcsolatot sikerült
tartani a gyerekkel. A napi információ csere beszélgetés hasznos volt a lelki terheltség
oldására is. Rengeteg adminisztrációs munkát igényelt a tanulók tantárgyi kurzusba való felvétele,
bejelentkezés, meghívás, adatok egyeztetése. Szerencsére a szülők nagyon segítőkészek voltak.

Fokozatosság elvét tartottuk szem előtt. Nem elriasztani akartuk a diákokat családokat,
hanem egy érdekes, jól kezelhető, visszakereshető információkat tartalmazó, mindenki
számára elérhető felület , feladatbázis kialakítása volt a cél.
Fokozatos munkaterheléssel, a bíztató, támogató értékeléssel, sok-sok játékkal,
differenciálással, izgalmas online felületekkel, színes, érdekes digitális platformok
alkalmazásával biztosítottuk a lelkesedés és szorgalom folyamatos fenntartását.
A távoktatás során a tanulók többsége folyamatos és kitartó szülői felügyeletet és támogatást
igényelt az eredményes munkavégzéshez.
Az éves munkatervi feladatok módosítása során figyelembe vett rendeletek és
határidők:
A 2020/2021-es tanévi feladatainkat a következő rendeletek ismeretében határoztuk meg.
A Magyar Közlöny 2020. évi 187. számában került kihirdetésre a 2020/2021. tanév rendjéről
szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet, a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény legfrissebb az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények
módosítása alapján.
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Az EMMI az Operatív Törzs, a Belügyminisztérium és a Nemzeti Népegészségügyi
Központ által összeállított 2020/2021. tanév kezdésére és lebonyolítására vonatkozó
részletes intézkedési terv.
A 2020/2021. tanévben a Nemzeti alaptanterv, és az erre épülő helyi tantárgyi kerettantervek
a meghatározóak oktató- nevelő munkánkban. Bevezetésre kerül az új NAT 2020
szeptember 1-jétől felmenő rendszerben 1.-5. évfolyamokon.

I.

Helyzetelemzés

A tanévet 21 tanulócsoportban 470 tanulóval és 38 fő pedagógussal indítottuk.
I.1Tárgyi feltételek
Az elmúlt évben bevezetésre kerülő a digitális tananyaghoz kapcsolódó ismeretanyag
alkalmazása magas szinten folytatódott az idei tanévben. Jó hasznát vettük az ismereteknek
a

továbbképzéseken,

tantestületi

képzéseken,

tudásmegosztó

műhelymunkákon,

workshopok alkalmával megszerzett tudásnak most a digitális oktatás alkalmazásakor. A
pedagógusaink közös erőfeszítéssel azon dolgoztak, hogy minél jobban alkalmazható,
tanítványaink számára a tanulás lehetőségét és szükségességét megtestesítő távoktatási
formákat vezessenek be. Mindehhez szükség volt az iskola hálózatfejlesztésére részben a
pályázati részben saját forrásból.
További szakmai eszközök beszerzéséhez a saját költségvetésünk adott nagy segítséget.
Vásároltunk az elhasználódott gépek pótlására számítógépeket, projektorokat, laptopokat.
Új oktatási felületet vezettünk be és próbáltunk ki, a Moodle-t . Sikeresen alkalmaztuk.
A pedagógusaink rendelkeznek saját tulajdonú, vagy a EFOP 3.2.3-17/2017-00063 pályázati
forrásából biztosított laptopokkal, amelyek az internetkapcsolat segítségével lehetővé tették
a távoktatási módszerek azonnali bevezetését.
Minden osztályban volt egy-két olyan család, akik nem rendelkezett a szükséges digitális
eszközökkel. Ehhez nagy segítséget nyújtott az iskolánk, hiszen igyekeztünk ellátni
laptopokkal , tabletekkel azokat a családokat, akik ezt igényelték.
Infrastrukturális fejlődésünk, iskolaépületünk kiemelkedő színvonalú, kiegészítő bútorok
vásárlásával tettük könnyebbé az IKT eszközök biztonságos tárolását, vagy épp az
osztálytermekben a tanulók felszerelésének teljesen biztonságos elhelyezését.
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ÖKO iskola révén folytattuk a megkezdett zöldítést, ültettünk fákat, virágokat. Ezzel is
bekapcsolódva a NEK készülve, 60 darab facsemete került iskolánk udvarára.
Ezenkívül folyamatosan zajlik:












Udvari-/Hóvirág utca 3/ balesetveszélyes burkolatok javítása, cseréje
Hóvirág utcai udvar ivókút javítása
Bartók Béla utcai épület udvarán játszóelemek elhelyezése
Hóvirág utcai épület udvarán kültéri kondipark kialakítása
Hóvirág utcai sportudvar padjainak javítása-balesetmentesítése
Hóvirág 3 telephelyünk épületének csapadákelvezető rendszerének javításaterembeázás megszüntetése
Tornatermi tető javítása-beázás megszüntetése
Oktatási eszközök-padok cseréje egy osztályteremben
Informatikai hálózatfejlesztés megtörtént-javítása folyamatosan zajlik
Informatikai eszközök fejlesztése-informatika terem gépparkjának megújítása
Tantermekben a digitális oktatást segítő eszközök /laptop, projektorjavítás,
megújítás/

Legnagyobb beruházások az év során fenntartónk nagylelkű támogatásával és
költségvetési forrásunk felhasználásával valósulhatott meg.
Hóvirág utcai udvarunk balesetveszélyes részének burkolat cseréje, csapadék elvezetése.
Könyvtárunk méltó helyre kerüléséhez, a régi tanári és igazgatói helyiséget kellett
átalakítani. Munkálatokhoz tartozott a válaszfalak bontása, a meszelés, burkolat csere.
Igényes, tágas terű helyiséget nyertünk, melyet modern jól használható, alakítható modern
bútorokkal rendeztünk be. Így alkalmassá vált olvasó klubbok, foglalkozások tartására is.
Köszönjük a fenntartó anyagi támogatást.
I.2. Személyi feltételek
I.2.1. Pedagógus álláshelyek száma
Álláshelyeink száma: 38.

I.2.2. Pedagógusok száma
Pedagógusok létszáma: 38fő. Az egy pedagógusra jutó tanuló létszám 12.5 fő. A törvényi előírásokat
betartva, az egyenletes terhelést megvalósítottuk- különösen figyeltünk a digitális munkarend során
is erre. De az eltérő szakok miatt nem egyforma volt a feladatterhelés.
Szakos ellátottságunk 100% os.

Besorolási kategória

Pedagógusok száma (fő)

Gyakornok
Tanító P1

1
6
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Tanító P2
Tanár P1
Tanár P2
Mester tanár

11
6
9
5

I.2.3. Tanév közbeni fluktuáció
Ebben a tanévben ismét 1 fő kolléga a 40 éves szolgálati idővel ment nyugdíjba, de a tanév végéig
dolgozott közöttünk.
I.2.4. Technikai dolgozók száma
Technikadolgozóink létszáma: 14 fő; ebből adminisztratív 3 fő, takarító 8 fő
Tartós betegség miatt 1 fő volt távol-helyettesítését határozott idejű alkalmazással oldottuk meg.
Karbantartó 2 fő, portás 2 fő. Megnövekedett iskolai épületeink nagysága miatt terheltek a takarítók,
erőn felül teljesítve dolgoztak, hogy megőrizzék tiszta és szép iskolai környezetünket.
A járványhelyzet idején is folyamatosan végezték az iskolaépület fertőtlenítését, tisztítását,
karbantartását, betartva a járványügyi előírásokat. Az udvar takarítása, parkgondozása folyamatos
volt. A kerítés, játszóelemek festésével, karbantartással a tisztítómeszelések elvégzésével széppé
varázsolták a környezetünket.
I.2.5. Oktatást segítő munkakörben dolgozók száma
Egy fő iskola titkárunk van, más oktatást segítő munkatárssal nem rendelkezünk.
Összes dolgozói létszámunk: 51 fő
I.3. Tanulókra vonatkozó adatok
I.3. Tanulókra vonatkozó adatok
I.3.1. Tanulói létszám alakulása
Tanév/
létszám
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021

Iskolai tanuló
létszám
439
451
451
453
460
472
488
502
512
500
498
471
487
474

Pedagógus
létszám
27
29
30
30
30
30
31,5
35
36
36
37
37
37
38

1 pedagógusra jutó tanuló
létszám
16,3
15,5
15
15,1
15,3
15,7
15,4
14,3
14,2
13,8
13,4
12,7
13,2
12,5
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I.3.2. Napközis és tanulószobai létszám alakulása

Az egyéb órakeret terhére napközis és tanulószobai foglalkozásokon biztosítjuk a tanulók
felkészülését, szabadidőjük hasznos eltöltését.
Iskolánkban 10 napközis csoport és két tanulószoba működik. A napközis csoportok az alsós
osztályokba járó gyermekekből állnak, szinte minden tanulóink, igénybe veszi a napközit, a
csoportok létszáma így 24-33 fő közötti. Összesen 201 napközis és 50 tanulószobás diákunk
van.
A nevelési, munkatervi feladatok nagy részét a családokat segítve már online formában
szervezték a délutáni tevékenységet szervező kollégák. A Moodle felületünkön a tanulói,
családi szabadidő hasznos eltöltéséhez adtak feladatokat a munkatervben rögzítettek alapján.
Játékokat, beszélgetéseket szerveztek. Folyamatosan figyeltünk a tanév ünnep köréihez,
egyházi ünnepekhez kapcsolódó eseményekről való megemlékezésre.

Alapvetően

rugalmasságra, együttműködési készségre, megértésre és sok-sok empátiára volt szükség
nekünk, tanároknak. Ebben élhettük meg most keresztényként a krisztusi szeretetünket. A
szülők gyerekek is igényelték, hogy meghallgassuk őket, hogy elmondják a gondjaikat és a
sikereiket.
A napközi alapvető feladata, hogy szervezett formában biztosítsa az eredményes, nyugodt
tanuláshoz és a szabadidő hasznos, változatos eltöltéséhez szükséges feltételeket.
Biztosítson olyan körülményeket, amelyek által a gyermekek megtapasztalhatják a
közösséghez tartozás élményét és fontosságát.
A napközis csoportokban, iskolánkban egységes napirend szerint folyik a délutáni munka.
Feladataink:












A gyermekek komplex személyiség fejlesztése;
Szabadidő hasznos eltöltése;
Tanítás-tanulás folyamatának segítése a tanulási időben;
Egészséges életmódra nevelés:
Mozgáskultúra fejlesztése,
Egészséges táplálkozás,
Higiéniás szokások rögzítése,
Környezettudatos magatartás kialakítása, viselkedési normák megteremtése;
Magyarságtudat formálása, néphagyományok megismerése, ápolása;
A tanulás iránti vágy felkeltése,
Logikus gondolkozásra nevelés,
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Célunk még az alapkészségek fejlesztése, a kooperatív tanulási technikák ismertetése,
alkalmazása a délutáni munka során, a kompetenciák fejlesztése.
A napközis nevelő feladata:






Szokásrend kialakítása (étkezési rend, ebédlői rend, udvari szabályok)
Ebédeltetési idő megismerése, betartása
Magatartás-szorgalom értékelése változatos módszerekkel
Heti értékelés
Iskolai, közösségi szabályok betartatása

 A nyugodt tanulás körülményeinek biztosítása
 A tanulás segítése, a házi feladat mennyiségi ellenőrzése, de lehetőség szerint minőségi
ellenőrzése
A napközis munkaközösség programja tartalmazza az alábbiakat:
 – tanulási, szervezési feladatok
 – szabadidős tevékenységek
 – társas kapcsolatok fejlesztését szolgáló tevékenységek
 – egészséges életmódra nevelés
A programok tervezésénél fontosnak tartjuk a rugalmasságot, hogy a gyerekek
igényéhez és az időjáráshoz is alkalmazkodni tudjunk. A heti tervek elkészítésénél
ügyelünk arra, hogy minden napra jusson valamilyen tervezett szabadidős tevékenység.
A csoportok bekapcsolódnak az iskolai rendezvényekbe: adventi- nagyböjti készületek,
karácsonyi-, anyák napi műsorok szervezése, project-heteken való részvétel, környező
intézmények ünnepi alkalmain való szereplés egy része online formában.
A napközin és tanulószobán kívül számos foglalkozás is színesíti délutánjainkat.
Törekedtünk az online oktatási szakaszban is tartalmas programokkal, feladatokkal segíteni a
diákokat, családjainkat.
Alsó tagozattól működik a Zeneiskola kihelyezett tagozata, mely keretében már első osztálytól
kezdve részt vesznek gyermekeink: szolfézs, furulya, zongora, hegedű, dob oktatáson. Kollégáink
tehetség szakköröket is működtetnek az érdeklődő gyermekek számára. Népszerű a rajz-,a tánc-és
dráma-, táblajáték-, énekkar-, sőt a matematika szakkör is. Iskolánk lehetőséget biztosít a
néptánc tanulására is, mely foglalkozásokat külső oktató mellett kolleganőnk is lelkesen végez.
Júniustól–a rendeletben szabályozott módon gyermek felügyeletet biztosítottunk gyermekek
számára, ezzel is segítséget nyújtva a szülőknek. 70-74 gyermeknek biztosítottuk napi változó
létszámmal a játékos szabadidőeltöltés lehetőségét.
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I.3.3. Ismétlések és bukások száma és okai
Az év legfontosabb feladata volt, hogy

figyelemmel kísértük diákjaink tanulmányi

munkáját. Különösen odafigyeltünk a digitális tanrend során erre. A tanítók és szaktanárok
nagy hangsúlyt fektettek a gyengébben teljesítő diákok esetében a lemaradás okának
felderítésére, a hiányosságok pótlására, gyakorlásra és felzárkóztatásra. Ennek keretei a
tanórai differenciált foglalkozások, a differenciált munkaformák alkalmazása, fejlesztő
órákon való részvétel, az egyéni fejlesztési terv ütemének való megfelelés, a felzárkóztató
órákon való egyéni képességfejlesztés. Folyamatosan differenciáltan oktattunk a digitális
tanrend során is. A rendelet előírásainak megfelelően biztosítottuk május 10-től hónapban
az online oktatás megtartása mellett az egyéni fejlesztésnek és felzárkóztatást kiscsoportos
formában.
Iskolánkban nem történt bukás, nincs évismétlő tanuló.
Nyelvi átlag: 4.43
Kitűnő tanulók száma: 196
3,00 alatti az átlaga: 0
2,50 alatti az átlaga: 0
Közismereti átlag: 4.63
Összátlag: 4.62
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I.3.4. Osztály és tantárgyi átlagok
Osztály
1.A
1.B *
1.C
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
5.C *
6.A *
6.B
6.C
7.A
7.B
7.C *
8.A
8.B
8.C *
Átlag

ang biol én
5
5
5
5
5
5
5
4.96
4.8
5
4.71
4.89
4.4
5
4.45
4.95
4.71
4.94
4.09
4.59
4.52
4.96
3.77
5
4.2 4.76 4.72
4.42 4.71 4.83
4.6 4.68 4.88
4.57 4.74 5
4.33 4.63 5
3.95 4.18 4.55
4.39 4.62 4.92

fiz term föld életv hit
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.93 4.93
4.96 4.71
4.45
4.75
4.45
5
4.89
4.78
4.36
4.05
4.78
4.57
4.32
4.09
3.8
4.12
4.36
4.54
4.67
4.58
4.29
4.71
4.72
4.04
4.74
4.74
4.08
4.42
4.79
3.71
4.29
3.91
4.08 4.54 4.49 4.99 4.71

kém körny mat nyelv rajz inf
5
5
4.85 5
5
4.94 4.65 5
5
4.9 4.85 5
4.91 4.68 4.55 5
5
4.81 4.7 5
4,92 4,79 4,7 5
4.56 4.48 4.59 5
5
4.79 4.96 5
4.47 4.7 4.63 4.9
4.57 4.36 4.5 4.93
4.2 4.5 4.75 4.8
3.8 4.05 4.25 4.85
4
4.33 4.67 4.89
4.36 4.18 4.5 4.68
4.78 4.52 4.74 4.87
4.23 4.09 4.5 4.64
3.64
3.92 4.2 4.36 4.16
4.21
4.5 4.5 4.71 4.63
4.38
4.33 4.64 4.83 4.88
4.09
4.18 4.43 4.65 4.52
3.63
4.38 4.54 4.58 4.92
3.86
3.73 4.14 4.33 4.05
3.97 4.83 4.43 4.5 4.75 4.66

A SZENT JÓZSEF KERTVÁROSI KATOLIKUS
ÁLTALÁNOS ISKOLA BESZÁMOLÓJA

tech testn tört
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.85 5
4.5
4.95 5
4.1
4.94 5
4.33
4.86 4.55 3.91
5
5
4.48
4.86 4.68 3.73
5
4.72 3.88
4.96 4.88 4.42
5
5
4.56
4.65 4.26
4.71 4.42
4.95 3.86
4.94 4.91 4.2

irod hon
5
4.88
5
4.68
4.96
4,81
4.63
4.96
4.9
4.82
4.75 5
4.35 4.7
4.72 5
4.45
4.87
4.14
4.64
4.75
4.72
4.61
4.46
4.59
4.71 4.9

Mag Szor Átlag
5
5
4.98
4.88 4.75 4.94
5
5
4.97
4.95 4.86 4.87
4.7 4.93 4.94
4,8 4,9
4.88
5
4.96 4.81
5
5
4.96
5
5
4.83
4.93 4.93 4.75
5
4.9
4.69
4.55 4.45 4.53
4.94 4.71 4.71
4.5 4.41 4.38
4.74 4.74 4.76
5
4.45 4.34
4.88 4.56
4.3
4.88 4.75 4.62
4.83 4.67 4.68
4.78 4.57 4.52
4.83 4.42 4.49
4.55 4.09 4.15
4.75 4.64 4.62

I.3.5. Magatartás és szorgalom átlagok

Osztály
1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
5.C
6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
8.C
Átlag

Magatartás
5
4.88
5
4.95
4.7
4.8
5
5
5
4.93
5
4.55
4.94
4.5
4.74
5
4.88
4.88
4.83
4.78
4.83
4.55
4.75
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Szorgalom
5
4.75
5
4.86
4.93
4.9
4.96
5
5
4.93
4.9
4.45
4.71
4.41
4.74
4.45
4.56
4.75
4.67
4.57
4.42
4.09
4.64
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I.3.6. Igazolt és igazolatlan mulasztások száma alsó és felső
szept.

okt.

nov.

dec.

jan.

I. félév jan.

febr.

márc. ápr. máj. jún. II. félév

Együtt

Osztály
+
1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
5.C
6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
8.C
Összesen:

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

+

-

+

-

26
20
95
27
31
199 0 36
197
51
284
26
41
67 0
91
10
101
79
6
40
74
20
219 0
85
78
163
36
32
77
108
31
284 0 10
115
31
156
65
49
92
46
70
322 0 60
240
307
607
143
65
22
21
42
293 0 32
347
52
431
77
101
15
79
57
329 0 90
198
162
450
75
114
158
45
78
470 0 97
277
297
671
68
5
164
11
53
301 0
125
125
29
33
73
16
12
163 0 6
157
69
232
185
77
301
88
132
783 0
252
101
353
19
35
78
90
35
257 0 11
185
6
202
84
93
108
199
109
593 0 47
318
134
499
92
78
76
99
196
541 0 19
62
81
52
4
79
31
58
224 0 23
131
154
169
154
111
77
14
525 0+1 30
144
136
310
12
44
38
32
126 0 6
218
32
256
109
59
166
172
56
562 0 39
263
163
465
222
131
100
115
151
719 0+1 86
153
140
379
132
116
160
24
146
578 0+3 89
228
50
367
80 1
9
44
44
177 1
13
13
1780 1 1222 0 1959 0 1404 0 1367 0 7732 1+5 681 0 3799 0 1819 0 0 0 0 0 0 0 6299

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

483
168
382
440
929
724
779
1141
426
395
1136
459
1092
622
378
835
382
1027
1098
945
190
14031

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0+1
0
0
0+1
0+3
1
1+5
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I.3.7. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma
összes

lány

fiú

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult

11

6

5

Állami gondozott

0

0

0

Hátrányos helyzetű (HH)

1

0

1

Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH)

1

0

1

HH és HHH összesen

2

0

2

I.3.8. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma
Lemorzsolódással érintett tanulóink száma 0 fő. A felzárkóztatási tevékenységünk folyamatos.
I.3.9. Sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő
tanulók száma

A szükséges felülvizsgálatok időben megtörténtek, a tanulók fejlesztése a szakértői bizottság
által javaslatoknak, és a törvényeknek megfelelően, két fő gyógypedagógus-logopédus
irányításával egész év folyamán zajlott. A digitális munkarendben is online találkozások
formájában tartották a foglalkozásokat. A szaktanárok is figyelembe vették a tanítási órákon
és az érintett tanulók értékelése esetén is a javaslatokat. A gyógypedagógusok, az
osztályfőnökök és szaktanárok napi kapcsolatban voltak. Együttműködtek a tanulók
fejlődése érdekében. A kötelező felülvizsgálatra történő vizsgálatkérő lapok kitöltése is
közösen történt.
Az egyéni fejlesztés színterei:
-fejlesztő szoba, és eszközök
- egyéni fejlesztési terv
-egyéni haladási ütem biztosítása
-helyi tantervekbe beépített fejlesztési stratégiák
-egyéni képességekhez igazodó értékelési rendszer
- szöveges érétkelés félévkor és év végén
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Létszámadatok
Tanulólétszám
(fő)
SNI (fő)
BTMN(fő)

2015

2016

2017

2018

2019 2020 2021

516

512

500

483

471

486

11
12

12
14

14
17

11
24

14
23

12
23

470
14
22

Tanulók eredményei fejlődést mutatnak tantárgyi értékelésük jó és közepes.
I.3.10. Egyéni munkarend szerint tanulók és a tanulói jogviszonyt szüneteltetők száma
Egyéni tanrendben tanuló diákunk: 5 fő. A határozatban foglaltaknak megfelelően tesznek eleget a
tantervi követelményeknek.
Tanulói jogviszonyát szünetelők: 2 fő, külföldi munkavállalás miatt.
I.3.11. Fegyelmi ügyek
A tanév során fegyelmi ügyeink nem voltak.
I.3.12. Belső mérések és azok tapasztalatai
Első osztályosok bemeneti mérésére 2020 októberében került sor.
A tanulók képességének vizsgálata a következő 10 feladatlap mentén történt.



Az első feladatlap a figyelem-koncentráció mérésére szolgál.
A második feladat elemző képességet mér,- kis eltérésekkel bemutatott ábra párokról kell
eldönteni, mi a különbség.
 A harmadik feladatlap alak-és méretlátó képességeket méri, geometrikus ábrák
másolásával.
 A negyedik feladat vizuális funkciók fejlettségére következtet- globális észlelés területén.
 Az ötödik feladat a szókincs vizsgálatát tűzte ki célul.
 A hatodik feladat matematikai relációkat tartalmaz: több, kevesebb, ugyanannyi.
 A hetedik feladatban a térirányok ismeretét mértük.
 A nyolcadik feladatban a tízes számkörben történő számlálást kell végezni a gyerekeknek.
 A kilencedik feladatban fogalomismeret, összetett gondolkodási műveletekre helyeztünk
hangsúlyt.
 A tizedik feladatban összefüggések felismerésének képességét vizsgáltuk.
A kimenti méréseket 2021 májusában írták meg a tanulók.
Az eredményeket táblázatba foglaltuk.
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Ki- és bemeneti mérés összesítő 2020-2021. tanév
Bemeneti mérés
Kimeneti mérés
Bemeneti Bemeneti Bemeneti Bemeneti Kimeneti Kimeneti Kimeneti
1.a
1.b
1.c
átlag
1.a
1.b
1.c

Kimeneti
átlag

Figyelemkoncentráció

87%

91%

92%

90%

77%

88%

78%

81%

Elemző képesség

64%

51%

52%

56%

64%

70%

65%

66%

Alak- és méretlátó képesség

74%

80%

61%

72%

86%

93%

79%

86%

Vizuális funkciók fejlettsége

79%

74%

83%

79%

81%

86%

86%

84%

Szókincs vizsgálata

87%

80%

81%

83%

75%

94%

86%

85%

Matematikai relációk

91%

90%

78%

86%

100%

96%

89%

95%

Térirányok ismerete

97%

89%

96%

94%

97%

99%

100%

99%

Tízes számkörben történő
számlálás

95%

99%

97%

97%

99%

98%

97%

98%

Fogalomismeret

70%

79%

60%

70%

90%

86%

70%

82%

Összefüggések felismerése

91%

95%

56%

81%

97%

97%

98%

97%

Osztály- és évfolyam átlag:

84%

83%

76%

81%

87%

91%

85%

87%
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Bemeneti 1.a
Bemeneti 1.b
Bemeneti 1.c
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Kimeneti 1.a
Kimeneti 1.b

Összefüggések felismerése

Fogalomismeret

Tízes számkörben történő számlálás

Térirányok ismerete

Matematikai relációk

Szókincs vizsgálata

Vizuális funkciók fejlettsége

Alak- és méretlátó képesség

Elemző képesség

Figyelemkoncentráció

Első osztályos mérés 2020-2021. tanév

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

Kimeneti 1.c
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Angol szóbeli vizsgát az értékelési hagyományaink szerint 8. évfolyamon szerveztük meg.

Az év végi szóbeli vizsgával lehetőséget kaptak a gyerekek arra, hogy alapszinten
bemutathassák felkészültségüket a különböző nyelvi szituációkból.
A felkészülés év elejétől folyamatos volt:
A 2020/21-es tanévben is év elején kezdtük a felkészülést az angol szóbeli vizsgára,
természetesen nem előzmények nélkül, hiszen ezt a vizsgát öt évnyi idegen nyelv tanulás
előzi meg, míg a gyerekek 6. osztályra elérik a KER szerinti A1 szintet, addig nyolcadik
osztály végére el kell, hogy érjék a KER szerinti A2 szintet. Mivel a kompetenciamérésen a
gyerekek számot tesznek az olvasott és hallott szövegértés terén arról, hogy milyen szinten
állnak, úgy az angol szóbeli vizsgán pedig bebizonyítják, hogy szóban is meg tudnak
nyilatkozni az adott témákból.
Tíz tételt dolgozunk ki a gyerekekkel a tanév során, mely tételek lefedik az angol
felvételi vizsga témaköreit. Minden hónapban egy tétel kerül kidolgozásra, amit a
gyerekekkel közösen feldolgozunk és a téma köré még tematikus órákat is tervezünk. A
digitális időszak alatt is zajlott a felkészülés, tehát júniusra a gyerekek készen álltak arra,
hogy beszámoljanak a tételekből. A következő témák kerültek kidolgozásra:
1. Me and my family /A családom és én
2. Daily routine / Napirend
3. My town / A városom
4. Holidays/ Ünnepek
5. Food and shopping / Ételek és bevásárlás
6. Health and disease / Egészség és betegég
7. Clothing and weather / Időjárás és öltözködés
8. Sport and hobbies / Sport és hobbik
9. Entertainment / Szórakozás, szórakoztatás
10. Travelling and traffic / Közlekedés és utazás
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A vizsgaszituáció átélése hozzá járul ahhoz, hogy a tanulók későbbi helyzetekben is –
középiskolai tanulmányaik, vagy akár nyelvvizsga során- magabiztosabban teljesítsenek.
Büszkék vagyunk, hogy a 8.c osztályból két tanuló nyolcadik osztályban sikeres középfokú
komplex nyelvvizsgát tett.
A vizsgát három napra terveztük. Minden osztály külön vizsganapot kapott, amelyről
a szülőket egy héttel a vizsganap előtt írásban és enaplón keresztül is tájékoztattuk.
A vizsgán minden esetben három tanár van jelen, annak érdekében, hogy megfelelő
érdemjegyek szülessenek a gyerekek egyéni fejlődését is figyelembe véve. Az szóbeli
vizsgán az egyik kollega a jegyzőkönyvet vezeti, amelyet a vizsganapok végén iktatunk is a
résztvevő pedagógusok aláírásával. Azok a tanulók, akik teljesítik a vizsgakövetelményt,
egy oklevelet kapnak erről. Szerencsére ebben az évben minden nyolcadik osztályos tanuló
sikeres angol szóbeli vizsgát tett.
A vizsga végén a következő eredmények születtek/ a három osztály átlaga: 4,34
8. a osztály: 4, 31
8. b osztály: 4,35
8. c osztály: 4,38
A vizsgán jelen volt az iskola vezetősége is. Az eredményeket tekintve nagyon
büszkék vagyunk tanulóinkra. A szülői visszajelzések is megerősítik a vizsga
szükségességét, illetve az is, hogy az iskolánkból számos tanuló gimnáziumban folytatja
tanulmányait.

Kimeneti mérést a negyedik évfolyamon 2020 májusában a szaktanácsadó kollégák íratták
meg a munkaterv szerint.

A feladatok összeállítása nem a megszokott tankönyvi feladatokra épül. A tanulóknak
szükségük van logikai és elvonatkoztatási képességeik kibontakoztatására.
Amit mérünk vele:
Elemi olvasási készség
Elemi számolási készség
Rendszerezés
Kombinálás
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Az elemi olvasási készség, szinoníma olvasás, szójelentés olvasás feladatainak megoldása
mindkét osztályban a legmagasabb százalékban sikerült. A következetes tanítói munka
eredménye ez, hiszen mindkét osztályban nagy hangsúly került az olvasóvá nevelésre.
Az elemi számolási készség feladatainak megoldása során legnagyobb gondot a
mértékegységváltás feladatsorának megoldása okozta. Ez áll a tanulók mindennapi életétől
a legtávolabb. Elvonatkoztatási képességük fejlesztése a felső évfolyam feladata, amikor az
összefüggéseket jobban tudják a gyakorlatban alkalmazni.
A rendszerezési és kombinálási feladat mutat legnagyobb eltérést a két osztály munkája
között. Ezek a feladattípusok nagyfokú figyelemkoncentrációt és kitartást követelnek a
megoldás során.
A felső tagozaton matematika és magyar irodalom órákon szükség lesz olyan feladattípusok
megoldására amelyek összefüggésében láttatják a feladatokat. A gyerekeknek képessekké
kell hogy váljanak a megszerzett elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására.

Kimeneti mérés eredményei 4. osztály

Elemi olvasáskészség
Szinoníma olvasás
Szójelentés olvasás
Számírás
Mértékegységváltás
Elemi számolási készség
Rendszerezés
Kombinálás

4. a osztály

4. b osztály

90%
87%
80%
96%
34%
97%
59%
48%

91%
91%
85%
97%
61%
98%
70%
74%
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Kimeneti mérés eredményei 2021.
120%

97% 98%

96% 97%

100%
90% 91%

91%
87%

85%
80%

80%

74%
70%
61%

59%

60%

48%
40%

34%

20%

0%
Elemi
olvasáskészség

Szinoníma olvasás Szójelentés olvasás

Számírás

Mértékegységváltás

4. a osztály

4. b osztály
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Elemi számolási
készség

Rendszerezés

Kombinálás

I.3.13. Jövő tanévi első osztályosok száma
Tanév

1. évfolyam

Tanév

1. évfolyam

Tanév

1. évfolyam

2007/2008

57

2011/2012

63

2016/2017

58

2008/2009

60

2012/2013

80

2017/2018

53

2008/2009

60

2013/2014

82

2018/2019

50

2009/2010

64

2014/2015

62

2019/2020

62

2010/2011

62

2015/2016

61

2020/2021

60

2021/2022

61

Iskolánkat a következő tanévre 61 család választotta. Három első osztályt indítunk. Az idén is az
óvodánkból fogadtuk a legnagyobb létszámban a gyerekeket. Igyekeztünk a város más óvodáiból
keresztényi családokat támogatni a felvétellel.

I.4. A középiskolai felvételi tapasztalatok, felvett tanulók száma

helyi
gimnáziumban
tanul tovább

vidéki
gimnáziumban
tanul tovább

helyi
szakgimnáziumban
tanul tovább

vidéki
szakgimnáziumban
tanul tovább

szakiskolában
tanul tovább

51fő

4 fő

9 fő

10 fő

0 fő

I.4.1. Középiskolai továbbtanulási mutatók

Ebben a tanévben is a nyolcadikos tanulók lehetőséget kaptak arra, hogy minél jobban
megismerhessék és betekinthessenek a középiskolák munkájába. A középfokú beiskolázás
a központi ütemezésnek megfelelően történt. Tanulóink részt vettek az intézmények
bemutatkozó napjain. Tartottunk pályaválasztási szülői értekezletet, ahol a szülők a
középiskolák, gimnáziumok képviselőitől kérdezhettek, informálódhattak.
I.4.2. A középiskolákba felvételt nyert tanulók eredményeiről szóló visszajelzések.
A középiskolákból kapott visszajelzések alapján, megállapíthatjuk, hogy tanulóink megállják a
helyüket új intézményükben. Tanulóink nyomon követése iskolai honlapunkra is felkerül, törvényi
kötelezettségnek eleget téve.

A kapott eredmények alapján a tanulmányi átlagok alakulása:
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Évfolyam
10. évf.

Középiskola

Tanulmányi átlag

Göndöcs Benedek Középiskola, Gyula

3,8

5. évf.
6. évf.
7. évf.
8. évf.
9. évf.
10. évf.
10. évf.
7. évf.
8. évf.

Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti
Szakgimnázium
Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti
Szakgimnázium
Bethlen Gábor Református Gimnázium
Bethlen Gábor Református Gimnázium
Bethlen Gábor Református Gimnázium
Bethlen Gábor Református Gimnázium
Bethlen Gábor Református Gimnázium
Bethlen Gábor Református Gimnázium
Horváth Mihály Gimnázium, Szentes
Németh László Gimnázium, Ált. Iskola
Németh László Gimnázium, Ált. Iskola

9. évf.
10. évf.
11. évf.
9. évf.
10. évf.

Németh László Gimnázium, Ált. Iskola
Németh László Gimnázium, Ált. Iskola
Németh László Gimnázium, Ált. Iskola
HSZC Corvin Mátyás Szakgimnázium
HSZC Corvin Mátyás Szakgimnázium

9. évf.
9. évf.

4,6
4,13
4,9
4,8
4,7
4,65
4,3
4,7
4,2
4,7
4,8
4,7
4,7
4,6
3,7
3,9

I.4.3. Kiemelkedő tanulói teljesítmények (megyei és országos versenyeredmények)
Kiválóan akkreditált TUDÁSVÁR tehetségpontként tevékenykedünk. Továbbra is a
Természettudományos, Matematikai, Táblajáték, Képzőművészet, Dráma játék, Rajz
tehetségkörben dolgozunk. A digitális online óráinkon sem engedtük el diákjaink kezétegyéni feladatokkal, sok játékos feladattal, egyéni haladási ütem biztosításával, szorgalmi
feladatokkal

támogattuk

a

tehetséges

diákjainkat.

Levelezős

versenyeken

való

megmérettetéssel pótoltuk az elmaradt versenyzési lehetőségeket.
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Jó tehetségfejlesztő távoktatási lehetőségünk volt a projektoktatás is. A projektoktatás
rendkívüli módon fejlesztette a tanulók önállóságát, az abban résztvevők számára pedig
maradandó élményeket nyújtott.
Tanulóink közül többen városi, kistérségi, megyei és országos megmérettetéseken is
kimagasló eredményeket értek el. Eredményeik összefoglalása a 4. számú mellékletben
látható. Eredményeinket összefoglaló digitális bemutatóinkat is mellékelem. Büszkék
vagyunk rájuk!

II. Pedagógiai munka elemzése és értékelése
II.1. Kiemelt nevelési feladatok megvalósulása
II.1.1 Az elmúlt tanév munkatervében és a vonatkozó intézkedési tervekben
foglaltak megvalósulása
1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása

FELADAT

MEGVALÓSULT EREDMÉNYEK

Helyi tantervünkhöz
illeszkedő tanmenetek
felülvizsgálata minden
évfolyamunkon.
Dokumentumainkban
megfogalmazott
pedagógiai
alapelveink, céljaink,
feladataink, ezekhez
tartozó eszközeink,
eljárás rendünk
évfolyamonkénti
vizsgálata

A tantárgyfelosztást a Pedagógiai Program és a helyi tanterv alapján
készítettük. Helyi tantervünkön alapuló tanmeneteket készítettünk
szeptember 15-ig, melyeket a munkaközösség vezetők hagyták
jóvá. A tananyag és a módszerek meghatározásában diákjaink
érdekeit tartottuk szem előtt. Óráinkon a tanulás és a tanítás egysége
a tanulói kulcskompetenciák fejlesztése történt meg.
Március 5-től a digitális munkarend szerinti oktatás zajlott.
A digitális módszerekkel vezetett oktatási tevékenységgel biztosítottuk az
intézmény helyi tanterveiben foglalt tananyag elsajátítását.

Az
értékelés
alapelveit
pedagógiai
programunkban
megfogalmaztuk.
A tanulók értékelésénél a pedagógiai gyakorlatban általánosan
Intézményi
dokumentumainkban elterjedt három értékelési típust alkalmazzuk: diagnosztikus,
formatív és szummatív. A lemorzsolódási mutatókat a törvényi
megtalálható
előírásoknak megfelelően a KIR-ben rögzítettük.
egységes
követelmény és
Az online oktatás időszakában az értékelés új formáit, elemeit
értékelési rendszer
dolgoztuk ki. Kidolgoztuk az egységes számonkérés eszközeit,
működtetése.
digitális felületeit a rendeletben ajánlott módon és formában:
A.) Az élő (valós idejű) beszámoltatás megvalósítható volt
videókonferencia,
telefonos
alkalmazások
(például

A SZENT JÓZSEF KERTVÁROSI KATOLIKUS
ÁLTALÁNOS ISKOLA BESZÁMOLÓJA

videócsevegések),skyp, illetve az Office365 csomag szoftvereinek
használatával.
B.)Az időben késleltetett távoli beszámoltatást segítették a
fórumok, a megosztott dokumentumok, táblázatok, az online
kérdőívek, a különféle tesztek.pl. Redmenta, okos doboz, Drive
feladatlapok, munkafüzetlapok A pedagógus kérhetett a tanulótól
házi dolgozatot, prezentációt, (fotó, videó, vagy hangulattábla,
gondolattérkép) beadandó feladatokat. Az online tesztek
időzíthetők, személyre szabhatók, kiadhatók voltak az egyénnek,
kisebb vagy teljes csoportoknak, megvalósítható volt velük a
differenciálás.
Folyamatos volt a fejlesztő értékelés alkalmazása és az önértékelés
támogatása.
Értékelésünk motiváló volt.
A módszertani továbbképzések lehetőségével az év során
folyamatosan éltek a kollégák, főleg az ingyenesen meghirdetettek
voltak népszerűek. Ezek a következők voltak:
30 és 60 órás mentálhigiénés képzések
Online GÉNIUSZ tehetségpont képzés
Nevelőink
továbbképzéseken
való részvétele
Nyitott szakmai
napok

Szakértői képzések- online képzési formában
Szaktanácsadói képzések- online képzési formában
A pedagógus minősítésekre felkészítő képzések- online képzési
formában
Szakmai programok- online képzési formában a
társintézményekkel
Az EFOP-3.2.3-17-2017-00063 Digitális pedagógiai
módszertanok - online kapcsolattartásban

tehetséggondozás,

A jó gyakorlatokat egymás között megosztották kollégák.
Felzárkóztató munkánk eredményeként a rendszeresen korrepetált
tanulóink
száma
139
fő.
Tanulmányi
eredményük
számszerűsíthetően javult.
Nyolcadikos felvételi előkészítő foglalkozásokat magyarból,
matematikából, kémiából, fizikából, biológiából, angolból
tartottunk.
Europen Talent Pont lehetőségeinek kihasználásáról igyekeztünk

felzárkóztatás, egyéni

tájékozódni, információkat gyűjteni. Célunk volt még az „ÖKO

bánásmód, kiemelt

ISKOLAI” programunk továbbvitele.

figyelmet igénylő

Sikeres pályázattal megnyertük 2024 évig az „ÖKOISKOLA” név

tanulók segítése.

használatát.

Eredményes, hatékony
fejlesztési
tevékenység.
Színterei:
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MŰHELYMUNKA az Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók fejlesztése
Megvalósult tevékenységeink: Jól működő tehetségkörökben
új módszerek
foglalkoztattuk a kiemelten tehetséges gyermekeket.
beválására. Digitális
 Táblajáték tehetségkör
 A „Függöny mögött” drámajáték tehetségkör
pedagógiai
 Tehetségfejlesztő földrajzi, biológiai, hon és népismereti
gyakorlatok:
foglalkozás
 Magyar nyelv, irodalom és kommunikációs tehetségkör.
Geomatech és Lego
 A kreatív tehetségkörök
robot technika
A belső értékelési csoport látogatásait a minősítési eljárásra való
készület, segítségnyújtás, tanácsadásokkal, a szaktanácsadóink
alkalmazása.
segítségével, mentorálással történt meg.
Az online oktatás időtartama alatt a mesterpedagógusok az
informatikus kollégák folyamatos segítséget nyújtottak a
kollégáknak.
Egyéb megvalósult tevékenységek:
Tehetséggondozó délutáni foglalkozások: énekkar, spotkörök,
matematika szakkör. Ezek megtartását nagyban befolyásolták a
járványügyi helyzetre előírt intézkedések betartása. Tanulóink
versenyeztetése online térben történt.
A pedagógusok és tanítványaik sikeres együttműködő munkáját
jelzi, hogy így is sok eredménynek örülhettünk.
Legnagyobb megmérettetéseink „Tegyünk együtt a Földért”
környezetvédelmi levelezős verseny, valamint az „Édes Hazám
Magyarország” hon és népismereti vetélkedő levelezős formában.
Sport eredményeink úszás sportágban születtek. Képzőművészeti
pályázatokat sokat készítettünk, rendkívüli eredmények születtek
ezekben. /mellékletben találhatók eredményeink/
Kulcskompetenciák
Nemzeti Köznevelési Portál, és az Oktatási Hivatal módszertani
fejlesztése mind a
ajánlásait használtuk a digitális tananyagaink bővítéséhez. Az
kilenc területen.
intézkedési tervben megfogalmazott feladatok, módszerek
„Digitális pedagógiai
beépültek a tanórákba. Folyamatos a pedagógusok önképzése,
módszertanok
megújulása.
Átadtuk
egymásnak
szakmai
bevezetése
címmel módszertani
nevelőink a Szegedtapasztalatainkat.
Bemutattuk
jó
gyakorlatainkat.
Csanádi
Egyházmegye által Munkaközösségenként összegeztük a digitális munkarend ez évi
szervezett
tapasztalatait, az önképzések sikereit.
workshoppon
vett
részt.
Nyílt órák, napok
szervezése
Jó
gyakorlatok
folytatása,
konzultációk
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2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
Iskolánk küldetése, kitűzött céljaink felé haladás meghatározó szempontjai:
MEGVALÓSULT EREDMÉNYEK

FELADAT

Hitéletünket Németh László esperes féltő szeretete
irányította. Egész évben figyelemmel kísérte hitbéli
fejlődésünket. Útmutatásait végig éreztük munkánk során.
Sajnos a diákmisék megtartására kevés lehetőségünk volt.
Ősszel pótoltuk be az első áldozás szentségében való
részesülését tanulóinknak.
A jelen járványügyi helyzetben is voltak felemelő pillanatai a
tanévnek: májusban első áldozásban részesültek a negyedikes
diákjaink, a Te Deum és a ballagási ünnepség, melynek végén
László atya áldásával indulhattak nyolcadikosaink útjaik felé.
Az elmúlt év folyamán kialakított keresztényi kapcsolatunk
a Margittai plébániával szünetelt sajnos, csak online térben
tudtunk találkozni velük.

Keresztény értékrend
közvetítése
-Személyiség központúság,
szeretet

A Szent Gyermekség Műve égisze alatt iskolánkban tovább
működőtt kis missziós csoportunk. A vállalásokat a
gyermekek komoly küldetésnek tekintik, és munkájuk
eredményeként közös örömteli együttlétekben részesülnek..
Karitatív ruhagyűjtést szerveztünk a rászorulóknak, tartós
élelmiszert adtunk át egyházközösségünknek karácsonykor.
Szeretet dobozainkat pedig hagyományunkhoz híven
eljuttattuk a rászorulókhoz. A Máltai szeretet szolgálat
felhívásaira is gyűjtést végzett közösségünk. Karácsonyi
ünnepkörünk zárt iskolai térben valósulhatott meg, de így is
sikerült az ünnepre felkészülnünk.
Ennek eredményességét mutatják kiemelkedő tanulmányi és

Átlátható tanulási kultúra, versenyeredményeink és továbbtanulási mutatóink. Mellékletben
olvasható .
alkalmazni képes tudás
Nyilvántartjuk és elemezzük az intézményi eredményeket:
Az iskolában folyó nevelő
oktató
munka,
mérési,
ellenőrzési,
értékelési
rendszerében
meghatározott rend szerint
funkciójuknak megfelelően
elvégezzük a diagnosztikus,
a formatív és szummatív
méréseket.

tanév végi eredmények –tantárgyra, 2 évre vonatkozóan,
versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi
szint,

települési

szint,

továbbtanulási

mutatók,

vizsgaeredmények, elismerések, lemorzsolódási mutatók
(évismétlők,

magántanulók,

kimaradók,

lemaradók),

elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, tanuló),
neveltségi mutatók, stb.
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Az előző évben tanfelügyeleti ellenőrzés nem történt iskolánkban.

Megtörtént

iskolai

fejlesztése.

honlapunk

Belső

kapcsolatrendszer, kommunikáció erősítése, bevonva a
munkaközösségeket, MOZA napló elektronikus felületének
folyamatos használata, belső levelezési rendszer kiaknázása.

Tanfelügyeleti és minősítési
eljárásokra való felkészülés

Sikeres volt a Moodle felület használata. Rendszeres
informatív értekezletek tartása segítette a munkát.
Pedagógusminősítési

eljárásban

2

kolléga

minősült

kiemelkedő eredménnyel. Pedagógus II. minősítést szereztek.
Három fő szaktanácsadó kollégánk támogatta a tantestület
tagjainak szakmai tevékenységét.
ÖKO

iskolai

Környezetvédelmi

munkatervünk

szerint

versenyeken

dolgoztunk.

vettünk

részt

tanítványainkkal. - „ Tegyünk együtt a Földért” egyházmegyei levelezős versenyt hirdettünk. Folytattuk az országos
Egészséges életvitel,
értékóvó, környezettudatos
magatartás,
fogyasztóvédelem

témaheteket, amelyek megvalósítására a digitális tanrendben
is gondot fordítottunk. Teljeskörű iskolai egészségfejlesztést
a munkatervünkben meghatározottak szerint végre hajtottuk.
Ez folytatódott a fenntartónk által ingyenesen biztosított
mentálhigiénés továbbképzések sorával;
Mentálhigiénés

szakvizsgázott

kollegáink

folyamatos

végezték segítő, tanácsadó munkájukat.
Tanórán kívüli tevékenységekben lehetőség nyílik a
különböző nevelési színterek megjelenésére, fejlesztésére.
A hagyománytisztelet az osztályközösségek munkatervében
teljesült. Sajnos a külső helyszínek látogatását a Covid
Hagyománytisztelet,
felelősség önmagunk
mások iránt

járvány megakadályozta.
és Határtalanul kirándulásunk 2019. március 15-19- ig elmaradt
a járványveszély miatt, így már két pályázatunk vár a
megvalósításra. Osztálykirándulásaink 1 napos szervezéssel,
ott alvás nélkül valósulhattak meg.
Tanulóink gyakorolták azokat az ismereteket, amelyek
megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és
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népei megismerését, megbecsülését. Segítettük kialakítani
bennük a közösséghez tartozást, a hazaszeretet érzését.
Iskolánk különösen nagy figyelmet fordít ezek ápolására.


Együttműködésünket ebben az évben csak online
formában folytattuk a Csíkfalvi Általános Iskolával.
Margittai

egyházközséggel

a

kapcsolattartás

folyamatos.

Keresztényi nemzeti és
iskolai hagyományok
ápolása, családias közösségi
légkör kialakítása.

Iskolai esemény naptárunkban tervezett programjaink több
módosítással megvalósultak meg. Törekedtünk a színvonal
megtartására.
Legfontosabb események a tanév során
 Szeretetdobozok gyűjtésében országos szinten is
kiemelkedő munkát végeztünk
 Osztályrendezvények
pl.
palacsinta-parti,
szalonnasütés, korcsolyázás, kézműveskedések voltak
az év folyamán.
 Adventi készülődések zajlottak
 Lelki nap Adventben a felső tagozatos diákjainknak
 Karácsonyi ünnep online térben
 Farsang osztálykeretben
 Nyílt tanítási napokat nem tudtuk megszervezni
 Egyéni időpont egyeztetéssel vártuk a leendő
érdeklődő szülőket
 „ Tegyünk együtt a Földért” környezetvédelmi
levelező verseny
 Ünnepi megemlékezést tartottunk iskolánkban:
okt.23. február 25. március 15. /online/
 Anyák napja- rendhagyó módon online köszöntéssel
történt.
Ballagás
Sajnálatosan a járványhelyzet miatti rendkívüli
munkarendben munkatervi feladataink egy részét
március 5-tól kezdődően nem tudtuk teljesíteni.
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3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása

MEGVALÓSULT EREDMÉNY

FELADAT
Aktuális feladat a 2020/2021-es
intézményi és Oktatás Hivatali
ellenőrzésre való pontos, körültekintő
felkészülés.

Vezetői munkám során folyamatosan nyomon
követtem a minősítési eljárásokra való felkészülés
folyamtát. Örömmel összegzem tapasztalataimat,
mert a kollégáim kiválóan megfeleltek a minősítési
elvárásoknak.

Pedagógus minősítések eredménye
93%

99%

96%

92%

100%
98% 97% 99%

94%

100%
90%

87% 88%

99% 100%100%

96%
92%

100%
94%

98% 97%
96%

100%
95%

98% 98%

100%

89%

80%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. PED. I.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

97% 96%

Vezetői elkötelezettség fejlesztése

Az egészségfejlesztési vezetőknek szóló képzésen
elsajátított ismeretek alapján továbbra is
munkálkodom a hálózat építésen. Szakértői és
tanfelügyelői munkát folyamatosan vállalásomnak
megfelelően végeztem. Zökkenőmentesen történtek meg az
online minősítések. Tanfelügyeleti látogatások nem voltak.
Költségvetésünkből további eszközbeszerzéssel segítettem
az oktatási feltételek javítását.

Tanulást támogató környezet

Büszke vagyok az új könyvtár –olvasótermünk
kialakítására.

Iskolaépületünk környezetbaráttá tétele

Nagymértékű
infrastrukturális
fejlesztésünk
folyamatosan biztosítja a nyugodt, tiszta,
körülményeket az tanulóink számára.
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4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
FELADAT
A humánerőforrásban rejlő
lehetőségek kihasználása
–továbbképzések - önfejlesztés
szorgalmazásaszakmai kapcsolatok bővítése

Önfejlesztés
szorgalmazásaszakmai
kapcsolatok bővítése

Munkaközösségek
hatékony csapatmunkájakonfliktuskezeléssel,
megfelelő
kommunikációval.

Intézményi
végrehajtása
vezetésével.

önértékelés
az
ÖCS

MEGVALÓSULT EREDMÉNY

A továbbképzési tervben meghatározottak szerint
folytatódik a kollégák szakmai megújulási
törekvése. Egyre népszerűbb az ingyenes elearning képzésekhez való csatlakozás. Belső
hospitálási rendszer a munkaközösségekben egész
évben zajlott.
Belső tudásmegosztás folyamatos, szívesen
hospitálnak egymásnál a pedagógusok. Az idei évben
a digitális oktatásban használható platformok,
játékok, feladatok kapták a fő szerepet. Az
óralátogatások száma csökkent a vírushelyzetre való
tekintettel, illetve a karanténba került osztályaink
miatt is. A gyakornok kollégát azonban több órát
látogattuk. A mentor tanár segítette a pályakezdőt,
mentori eljárásrend szerint dolgoztak.
A szakmai együttműködés jegyében több
alkalommal
tartottunk
munkaközösségi
megbeszélést, illetve videó konferenciát.
Különösen erős volt a digitális munkarendben a
kapcsolat a munkaközösségeken belül- kölcsönös
segítségnyújtás, tanácsadás ami online térben
valósult meg.
A munkatársak között a feladatmegosztás során
törekedtünk
az
egyenletes
munkaterhelés
megvalósítására. Iskolai ünnepeinken érződött az
igazi „csapat szellem”, mely biztosítéka az igényesen
megtartott rendezvényekre.
Önértékelés
teljes
körűen
megtörtént.
A
dokumentálását a törvényi keretek megtartásával
végeztük.
A személyi feltételeink nagyon jók, 100 százalékos
a szakos ellátottságunk.
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5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása

MEGVALÓSULT EREDMÉNY

FELADAT

A személyi feltételeink nagyon jók, 100 százalékos a
szakos ellátottságunk. Az év közbeni létszám
emelkedése hozzájárult ahhoz, hogy intézményünk
hatékony
működéséhez
szükséges
erőforrás
rendelkezésünkre áll. Nincs szükség a szervezeti
felépítésünk változtatására.
A jogszabályváltozásokat a tanév során folyamatosan
figyeltem, az ehhez kapcsolódó vezetői szakmai
kiadványokat megrendeltem, hogy a változásokat
pontosan végre tudjam hajtani, a törvényi előírásoknak
megfelelően.

Az intézmény hatékony,
eredményes működéséhez
szükséges a szervezeti felépítés
átvizsgálása.
Hatáskörök, adminisztrációs
kötelezettségek felülbírálása a
jogszabályok figyelembe
vételével.
Az iskola tárgyi, pénzügyi,
munkaerő
gazdálkodási
menedzselése
Iskolánk pozitív megítélésének
megtartása érdekében a külső
partnereinkkel fokozottabb
együttműködésre törekszem.

Pályázatok adta lehetőségeket kihasználtam, két sikeres
pályázatunk lett. kapcsolattartás különböző formáit
alkalmaztam a gazdálkodó szervezetekkel, nonprofit
szervezetekkel.
Kiemelt feladatomnak tekintettem, hogy rendszeres
tájékoztatást adjunk partnereinknek eredményeinkről,
iskolánk kiemelt eseményeiről. A helyi médiák az idei
tanévben is ingyenesen támogattak bennünket
híradásainkkal, de előtérbe került a digitális információ
adása. Az iskolán kívüli rendezvényekre sajnos nem
kerülhetett sor, így sok színvonalas programunk az
iskola falain belül maradt.

II.1.2. Egészséges életmódra nevelés
Céljaink: megfogalmazása a teljes körű egészségfejlesztési tervben találhatók.
A fenntartó által biztosított mentálhigiénés képzésen kapott ismereteket tudatosan építettük
be mindennapjainkba. Nemcsak a tanulókra, hanem a pedagógus kollégákra is figyelve
valósítottunk

meg

közösségi

programokat,

melynek

célja

volt

a

holisztikus

egészségszemlélet szem előtt tartása. Folyamatosan építjük be a gyerekek napirendjébe
az egészséges élet, a környezettudatosság és a fenntarthatóság szemléletének erősítését.
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II.1.3. Környezeti nevelés
“Vendég vagy a világban, és ez a világszép vendégfogadó. Van napsugara, vize,
pillangója, madara. Van virágja, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Sajnos,
embere is van. Igyekezz kevesebbet törődni velük és többet azzal, ami még a világ
szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden
pusztításai mellett is.” Wass Albert
Mivel iskolánk ÖKOISKOLA, ezért munkaközösségeink nagy hangsúlyt fektetnek a
környezettudatos nevelésre, valamint a fenntartható fejlődés folyamatos tudatosítására. A
természettudományos tantárgyak lehetővé teszik, hogy tanulóink -és rajtuk keresztül szüleik
-szemléletét formáljuk, így beépül a mindennapjaikba a szelektív hulladékgyűjtés és a
környezetkímélő magatartás. Kiemelt feladatnak tekintjük a természet szeretetének és
tiszteletének

hangsúlyozását,

a

környezeti

károk

megelőzésének

fontosságát.

Programunkból:




„Tegyünk együtt a Földért területi versenyünkön a környezetvédelem
fontosságának felhívására hívtuk fel a figyelmet.
Környezetvédelmi országos levelezőversenyen, Kárpáti László biológia
emlékversenyen, Hevessy György kémiaversenyen, Garzó fizikaversenyen
eredményes szereplések- megyei szintű. Bór Pál Fizika verseny,
A természettudományok népszerűsítésével kapcsolatos rendezvényeknek adunk
lehetőséget, Madártani megfigyelések, Madárodú kihelyezés, Orvosi előadások.
II.1. 4. Mindennapos testnevelés megvalósulása

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27.
§ (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon:
- Iskolánkban a Nemzeti Köznevelési Törvény előírásainak megfelelően biztosítjuk a
tanulók számára a mindennapi testnevelés kereteit a tanulók egészséges fejlődése
érdekében.
- Az óratervi órakeret (heti 5 óra) mellett naponta szervezett mozgási lehetőséget
biztosítunk tanulóink számára.
- A délutáni testnevelés órák látogatása alól (legfeljebb heti 2 óra) felmentést kap, az
a tanuló, aki megfelel a köznevelési törvény 27.§ 11./c pontjának.
- A délutáni tömegsport feltételeit az iskola biztosítja ISK foglalkozások kereteken
belül, melynek minden tanulónk tagja.
- Gyógytestnevelés: A tanulók egy részének egészségi állapota indokolhatja, hogy az
iskolaorvos könnyített- vagy gyógytestnevelési foglalkozást írjon elő a számukra. a
tanuló köteles gyógytestnevelésre járni.
- Sportversenyeken való részvétel.
- Napközis foglalkozások keretében.
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II.2. A hit és erkölcstanoktatással kapcsolatos tapasztalatok
„Ne félj, mert én veled vagyok,
ne csüggedj, mert én vagyok Istened!
Megerősítlek, meg is segítlek,
sőt győzelmes jobbommal támogatlak.”
(Ézsaiás 42,10)
Németh László plébános atya az első áldozás szentségében részesítette a tanév elején az
ötödikes diákjainkat. Ez megható, magasztos pillanata volt az évkezdésnek. Minden hónap
második, harmadik és negyedik vasárnapjára, közös diákmisét terveztünk a Szentháromság
Belvárosi templomban. Sajnos a kialakult rendkívüli helyzet nem adott lehetőséget a
szabályok betartása mellett templomunkban a misék tartására, ezért a betervezett alkalmak
elmaradtak. Pedagógusaink, diákjaink egyénileg járhattak a misékre. Az iskolai falain belül
a hitoktatóinkra, osztályfőnökeinkre hárul a lelki életünk irányításának nagy feladata. Ezen
alkalmak elmaradását mindannyiunkban nagy űrt hagytak maguk után. A katolikus
közösségünk erejében bízva, felül tudtunk kerekedni a nehézségeken. Imádságos lélekkel
fordulunk a jóistenhez kéréseinkkel, segítse közösségünket.
Fontos számunkra az Isteni Gondviselés megélése, kegyelmeket kértünk és kaptunk. A
digitális munkarendben való dolgozás, még jobban megerősítette hitünket.Osztályaink a
választott evangéliumi mondat betartásával élték meg közösségükben hétköznapjaikat.
Tanév végén nagy örömünkre már a templomunkban, ünnepi szentmise keretében
részesültek 4. évfolyamosaink az első szentáldozásban valamint a Te Deumunkat is ott
tartottuk meg, külön az alsó és külön a felső tagozatosainknak.
Statisztikai adatok
Nem intézményünk foglalkoztatási állományában álló hitoktatók létszáma:
Katolikus hitoktatók száma: 3 fő
Református hitoktatók száma: 3fő
Létszámok

Összesen

lány

fiú

Katolikus

332

164

168

Református

147

64

83

A plébánia és az egyházközösségek által szervezett közösségi programokon iskolánk tanulói
nagy lelkesedéssel vesznek részt, de ez sokat sérült most a járványhelyzet miatt.
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II.3. Kiemelkedő pedagógusi tevékenységek














Személyes példamutatáson alapuló értékközvetítés
A tanulók képességéhez mért optimális fejlődés biztosítása
A fejlesztéshez szükséges legmegfelelőbb módszerek felkutatása
Kiemelten kezeltük a tehetséges tanulók fejlesztését
Tehetséggondozó órák, szakköri tevékenység, énekkar, sportkör működött
Projektnapokat és tehetségnapokat szerveztünk
Gazdagító programokat, tehetséggondozó műhelyeket működtettünk
Felzárkóztató és fejlesztő órákat biztosítottunk
Sikeresen felkészítettük tanulóink a továbbtanulásra
Tudásmegosztás, önképzés
Változatos tanórán kívüli programokat biztosítottunk a tanulóknak
Egészséges életmódot megalapozó magatartásformák kialakítása
Gyorsan és eredményesen szerveztük meg a digitális oktatás kereteit, formáit

II.4. Az iskolavezetőség belső ellenőrzésének és a pedagógiai ellenőrzések
tapasztalatai
II.4.1. Óralátogatások száma és tapasztalatai
A pedagógus önértkeléseket az éves terv alapján végezte a Pedagógus önértékelési csoport.
Az értékelések elsősorban az idei évben a pedagógusminősítésben részt vevő munkatársakra
terjedt ki. Elsősorban segítő, támogató jelleggel. Ezek a látogatások támogatták a
munkatársak felkészülését a minősítések helyszíni ellenőrzéséhez.
Az éves látogatási tervhez képest módosultak a vezetői óralátogatások. Kevesebb lehetőség
adódott, mivel különböző ütemekben voltak osztályaink karanténban illetve pedagógus
kollégáink is a covid betegséggel küzdöttek.
Az óralátogatások összegzésében megállapított kiemelkedő és fejleszthető területek a
kompetenciák tükrében a következők:
Pedagógiai módszertani felkészültség
Kiemelkedő területek:






Innovatívitás a módszerek alkalmazása során.
A tartalom, a módszer, a munkaforma összhangja megvalósulása
Digitális anyagokat, eszközöket alkalmazása
Feladat választás önálló gondolkodásra nevel
A módszerek a tanulócsoporthoz igazítása.

.
Fejleszthető területek: A pedagógusaink digitális módszertani gyakorlatait, ismereteit
bővíteni szükséges.
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Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó
önreflexiók
Kiemelkedő területek:


A tervező dokumentumok a PP- nek megfelelnek.



A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél előtérbe helyezik a kollégák a tanulók
tevékenykedtetését, állandó aktivitását biztosító módszereket, munkaformákat.
Fejleszthető területek: Nagyobb hangsúly fektetése a differenciálásra, s annak
tudatosabb tervezésére.

A tanulás támogatása
Kiemelkedő területek
 A gyermekek érdeklődésére építve dolgoznak a kollégák
 A játékban rejlő motivációs és képességfejlesztő lehetőségeket maximális kihasználása
 Színes, változatos eszközök, módszerek választása minden tanórán
Fejleszthető területek:
Még több segítségnyújtás a BTMN –s tanulóknak figyelembe véve a szakértői
véleményben foglaltakat.
A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése
Kiemelkedő területek:


A csoportos tanítás során is figyelnek az egyéni szükségletekre.



A tanítványok személyiségének tiszteletben tartása

Fejleszthető területek: A különleges bánásmódot igénylő tanulókra még több figyelem
fordítása
A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés,
nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység,
osztályfőnöki tevékenység
Kiemelkedő területek:


A tanulók kommunikációjának fejlesztésére tudatosan törekedtek a kollégák.



Konfliktuskezelés hatékony

Fejleszthető területek:
Tanulók együttműködésének erősítése, még több csoportmunka alkalmazása
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Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése
Kiemelkedő területek
Folyamatos visszajelzésekkel segítették a tanulók önértékelésének fejlődését.
Értékeléseik egyértelműek és bátorítók.
Fejleszthető területek
Szülők folyamatos tájékoztatása gyermeke haladásáról.

II.4.2. Bemutató tanítás
A nyílt napokat az idén nem tudtuk megtartani. De a rendeletekben megfogalmazott
szabályokat betartva egyéni időpont egyeztetéssel a leendő elsős szülőknek lehetőséget
biztosítottunk a kapcsolatfelvételre.

II.4.3. Tanfelügyeleti ellenőrzésekből adódó következtetések (Intézkedési terv)
Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzéskor készült intézkedési tervben foglaltakat az év
során figyelemmel kísértem. A meghatározott fejlesztendő területekre vonatkozó
mérföldköveinket igyekeztem megtartani. Feladataink:





Honlap fejlesztés megvalósult.
A versenyeken elért eredményekről a külső partnerek tájékoztatása folyamatos és
széleskörű- digitális formában történt a járványhelyzet miatt.
Információ áramlásának hatékonyabbá tétele. Több kommunikációs csatorna
használata, a digitális munkarend során eredményesebbé vált.
Az új Moodle felület sikeres használata

II.4.4. Pedagógusminősítési eljárások és tapasztalatai
Pedagógusi minősítési eljárásba 2020/21-es évben 2 kolléga került be. Az ő minősítésük
online formában zajlott. Mindketten pozitív élményekkel, kiváló eredményekkel jutottak túl
a minősítésen.

II.5. A nevelést –oktatást segítő munkatársak tevékenységének
értékelése
A takarító személyzetre nagy felelősség hárult ebben az évben. A kialakult járványhelyzetre
tekintettel nemcsak a napi takarítást, hanem az ezek után következő fertőtlenítést is el kellett
végezni. Ez megnövekedett munka terhet rótt rájuk. Ennek ellenére tiszta, szép, egészséges
környezetben dolgozhattunk.

Fontosnak érezték, hogy együtt

tevékenykedjenek,

pedagógussal, diákkal, a vírussal való küzdelemben. A gazdasági vezető és az új iskolatitkár
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odafigyelő, nyugodt, pontos munkavégzése is hozzájárult az eredményes iskolai munkához.
A személyi; tárgyi nyilvántartások, költségvetés és elszámolások határidőre megtörténtek.
Gazdasági évünket a kiszámíthatóság, tervezhetőség jellemezte.

III. Az iskola szervezet működése
III.1. Iskolavezetőség
Az éves teendőinket minden esetben az iskola éves munkatervében meghatározottak szerint
végezzük, melyet az iskolai alapdokumentumokkal koherensen készítek el .

A

munkatervben, szerepelnek a feladatok, határidők, felelősök és a további érintettek.
Ebben az évben is fontosnak tartottam:


az egyenletes munkamegosztás kialakítását



vezetőtársak bevonását a szakmai munkába



a belső ellenőrzést,



a jó munkahelyi légkör megőrzését

-

az iskola és a szülők jó kapcsolatának ápolását

-

a partnerkapcsolatok erősítését

-

az innovációt.

A nevelés terén továbbra is kiemelt feladatom az értékközvetítés, a tehetséggondozás
és a differenciálás, a motiválás, a hatékony tanulói légkör biztosítása és a
sikerélményhez juttatás.
A hátrányos és veszélyeztetett gyerekek helyzetének javítása érdekében igényeljük a városi
Gyermekjóléti Szolgálat, a Nevelési Tanácsadó szolgáltatásait, hogy a szülői házzal
hatékonyabb együttműködést alakítsunk ki.
III.2. Nevelőtestület
Nevelőtestületünk a keresztényi értékeket közvetítő, innovatív, segítő támogató, hivatását
magas szinten művelő, elkötelezett, hiteles példaadó.

III.3. Szakmai munkaközösségek
Iskolánkban két szakmai közösség működik. Feladataikat munkaterv alapján, valósították
meg az egyenletes munkateher figyelembe tartásával. Célkitűzések voltak ebben az évben:
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a szakmai igényesség az alapfeladatok megvalósítása,



a felzárkóztatás és tehetséggondozás differenciált területének szervezés és
megvalósítása



a versenyek szervezése és lebonyolítása, és ezekre a tanulók felkészítése.



Innovációs tevékenységüket tükrözi a szakmai megbeszéléseik sora.



Iskolánkba kerülő új pedagógusok szakmai mentorálása, amelyet szaktanácsadó
kollégáink végeztek.
III.4. Diákönkormányzat

A programjaik a módosított munkatervükben szerint valósultak meg. Főleg osztálykeretben
biztosították a diákok számára a közösségformálódását a Szent Józsefes diáklét
megvalósulását. Évente „Diákfórum” rendezésével biztosít a szervezett lehetőséget a
gyerekek részére a véleménynyilvánításra, ami online valósult meg. Az egész évi
munkájukat együttműködve, egyeztetve szervezték, valósították meg.
III.5. Gyermekvédelmi feladatokkal megbízott pedagógusok
Intézményünkben két alapítvány segíti a tanulók szociális és tanulmányi körülményeinek
javítását.
A Kertvárosi Általános Iskoláért Alapítvány támogatásának köszönhetően a nehéz
körülmények között élő tanulók is részt vehetnek olyan közösségi rendezvényeken,
kirándulásokon, amelyekhez a szülők szűkös anyagi lehetőségeik miatt nem tudják
biztosítani a részvételi díjat. Természetbarát és környezetvédelmi nevelést szolgáló
kiránduláson való részvételhez több tanulónk, kérelmek alapján készpénz támogatásban
részesültek.
Az Almássy Tibor Alapítvány egyszeri tanulási támogatást biztosít a hátrányos helyzetű
gyermekeknek. Segíti olyan könyvek vásárlásával az iskolai könyvtár állományának
bővítését, amelyeket nehéz sorsú vagy hátrányos helyzetű tanulók kölcsönözhetnek ki, így
szüleik a könyvek megvásárlása alól mentesülnek.
Mindkét Alapítvány ajándékkönyvekkel jutalmazza a tanulásban-legjobban teljesítő, a
tanulmányi valamint sportversenyeken legjobban szereplő tanulókat.
A Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskolában rendszeresen tartjuk a kapcsolatot
a szülőkkel, különösen a nehéz anyagi helyzetben lévő családokkal, hogy mielőbb enyhíteni
tudjunk tanulóink gondjain.
A Kagylóhéj Gyermekjóléti Szolgálat szociális segítő munkatársa iskolai szociális segítő
tevékenység keretében az iskolában folyó tevékenységekben részt vesz, szükség esetén
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megfigyeléseket végez, segítséget nyújt a problémás tanulók gondjainak megoldásában,
együttműködve az intézmény vezetőjével valamint az osztályfőnökökkel, pedagógusokkal.
A Szentháromság Plébánia Katolikus Karitász Csoportjának karácsonyi ajándékaként
3000 Ft értékű vásárlási utalványt kapott 23 fő nagycsaládban élő illetve nehéz anyagi
körülmények között élő tanuló.
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Csoportja
rendkívüli települési támogatás keretében 5 diák kedvezményes étkeztetéséhez járult hozzá,
1 fő 100%-os étkezési támogatást kapott, 2 fő 50%-os és 2 fő 30%-os támogatásban
részesült.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményes, 100% étkezési támogatásban részesülő
tanulók száma:

12 fő

3 vagy több gyermekes családban élő, 50% étkezési támogatott tanuló:

129 fő

Tartósan beteg 50% étkezési támogatott tanuló:

6 fő

Hátrányos helyzetű tanuló:

1 fő

Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló:

1 fő (nevelésbe vett tanulóként).

Az év során több alkalommal hirdettünk osztály, ill. iskolai szinten gyűjtéseket rászoruló
gyerekein javára; tartós élelmiszer, ruhanemű adományokat fogadtunk. Téli időszakban
tüzelő beszerzését segítettük. Ingyenes tankönyvellátást a törvényi rendeletnek
megfelelően biztosítottuk.
A 2020/2021-es tanév során 25 esetben történt tanulóbaleset iskolánkban.

Sérülések típusai és száma
Törés
Zúzódás
Felületi sérülés
Ütközés másik személlyel
Ficam
Agyrázkódás
Összesen
A balesetet szenvedett tanulók nemenkénti megoszlása: fiú: 16 fő

3
3
17
1
1
25
lány: 9 fő.

Az Oktatási Hivatal honlapján a 8 napon túl gyógyuló sérülésekről a baleseti
jegyzőkönyveket rögzítettük, összesen 1 esetben volt erre szükség.
A sérült ellátására minden alkalommal megtettük a szükséges intézkedést, a szülőket
értesítettük, és amikor szükséges volt, mentőt hívtunk.
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A balesetek után a tanulókkal felidéztettük az év elején megtartott balesetvédelmi oktatáson
elhangzottakat, kértük, hogy még figyelmesebbek legyenek, vigyázzanak egymás és saját
testi épségükre.
A legtöbb esetben az udvari játék során keletkeztek a sérülések, melyet tanulóink
koordinálatlan mozgása, figyelmetlensége okozta a véletlen balesetet.
A tanulóbalesetek jegyzőkönyveiről részletes kimutatást vezetünk.
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IV. Az intézmény kapcsolatrendszere
IV.1. Fenntartó szervezet –SzeGeKIF
A tanév során napra kész folyamatos információáramlás zajlott, telefonokon, emaileken, írásban. Igyekeztünk a
szegedi könyvelés munkáját a határidők pontos betartásával, precíz munkavégzéssel segíteni. A kapott támogatás
éves felhasználásáról szóló részletes beszámolót a Kun Ágnes gazdaságvezető készítette el. /1.sz.mellékletként
csatolva/

IV.2. Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való együttműködés
A különleges gondozást a szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleményében foglaltak szerint
biztosítjuk intézményünkben. A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló eredményes fejlesztését a
Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat utazó gyógypedagógiai hálózata segíti. Két
gyógypedagógus látta el tanulóink egyéni fejlesztését, segítséget nyújtottak pedagógusainknak az egyéni
fejlesztési tervek kidolgozásában. További vizsgálatokat javasoltak, ha szükségesnek látták. A
pedagógusok szakmai, módszertani segítése mellett, tanácsadást szervezetek a szülőknek, fontosságát
hangsúlyozva a szülői együttműködésnek.
IV.3. Szülői szervezettel, szülőkkel való együttműködés
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rendelete alapján munkánkat a járványügyi INTÉZKEDÉSI
TERVÜNK szigorú betartásával szerveztük és valósítottuk meg. A munkatervi feladataink
megvalósításának módját úgy alakítottuk át, hogy a szigorú járványügyi előírásoknak megfeleljünk. A
járványügyi helyzet programok elmaradásával is járt. Betartottuk a távolságtartási szabályokat. A tanulói
csoportok elkülönítését meg tudtuk valósítani. Rendezvényeinket, ünnepi megemlékezéseinket online
térbe helyeztük át. A szülőkkel való megbeszélésre, kapcsolattartásra a digitális eszközöket használtuk.
A Moodle- portál felületének alkalmazásával lehetőséget adtunk az online kapcsolattartásra. Céljaink
elérésében, a Szülői Munkaközösség segítette munkánkat. Közös rendezvényeink nem voltak és nagyon
hiányoztak. A pandémia enyhülésével az év végi ünnepeket már együtt, személyes jelenléttel rendezhettük
meg. Ballagás, Te Deum, tanévzáró ünnepség.
 A szülői értekezletek, fogadó órák lehetőségét is online térbe helyeztük át.
Bízom abban, hogy ősszel indulhat a megszokott életünk.
SZMK
Közös munkánk során nyújtott lehetőségek a találkozásra:


Online kommunikációs lehetősége



Egyéni beszélgetések

Egyeztetett időpontban került sor a szülő-pedagógus találkozásra.

A SZENT JÓZSEF KERTVÁROSI KATOLIKUS
ÁLTALÁNOS ISKOLA BESZÁMOLÓJA

43

A digitális munkarendben kollégáim szinte 24 órában segítették a szülőket az otthoni tanulásban, különböző
digitális csatornákon.

IV.4. Gyermekjólét-és családsegítő szolgálat
A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kagylóhéj Család-és Gyermekjóléti Központ
tevékenysége a személyes gondoskodás rendszerébe illeszkedő, szociális és mentális alapellátást nyújtó,
segítő szervezet. A tanév során egy alkalommal hívtak bennünket tájékoztatóra, tanácskozásra. Ennek célja
az volt, hogy még tökéletesebb összhangban működhessen a jelző rendszer. Teljeskörű tájékoztatást
kaptunk munkájukról, segítséget adó tevékenységükről. Ebben az évben két alkalommal kellett intézkedést
tenni feléjük.
IV.5. Hatóságok
Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság segítségével
Rendezvényeinket látogatták, közbiztonságot biztosítva.

folytattuk az

Iskolarendőr programot.

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az ellenőrzés és begyakorlási feladatot végeztek.
Országos Mentőszolgálat Hódmezővásárhelyi Mentőállomása egészségnevelési programunkban
foglaltak teljesítését segítette.
IV. 6. Más külső segítő szervezetek
A Bessenyei Ferenc Művelődési Központ rendezvényei a pandémia miatt elmaradtak. Gyorsan
alkalmazkodtak a kialakult helyzethez és online térben szólították meg a gyerekeket és felnőtteket.
A partnerközpontú iskola megteremtése folyamatos célkitűzésünk, ezért munkánkról, eredményeinkről
rendszeres híradással voltunk, a város nyomtatott és elektronikus sajtóiban. /Promenad, Vásárhely 24,
Szuperinfó, VTV/ Évek óta sikeres együttműködést tudhatunk magunk mögött, szívesen jönnek iskolánkba
riportot, híranyagot készíteni. Megújult Web oldalunkat folyamatosan frissítjük, aktualizáljuk.
IV.7. Plébánossal való kapcsolattartás
Lelki életünket Németh László esperes, plébános úr szervezte, így iskolánk hitoktatását is.
Sajnos nagyon lecsökkent a személyes találkozások száma. Kapcsolattartásunk telefonon zajlott. Nehéz
időszak volt ez mindenkinek. Online miséket Laci atya nem tartott, így maradt az otthoni, családon belüli
imádság.
IV.8. Csíkfalvai Általános Iskola-testvériskolánk


online versenyszervezés



tanári szakmai együttműködés
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határtalanul programban iskolánk tanulóinak fogadása- március 15.i vetélkedő szervezése- sajnos

nem valósulhatott meg.
IV.9. Margittai római katolikus egyházközösség
-

megélni, megtapasztalni és tovább hagyományozni akarjuk ezt a testvérkapcsolatot.

Ebben az évben emailen, telefonon tartottuk a kapcsolatot.

V. Szervezési feladatok
V.1. A tanításnélküli munkanapok felhasználása, változás a munkatervhez képest
A munkatervünk programtervében rögzítetteknek megfelelően használtuk fel a hat tanítás nélküli
munkanapot.
V.2. Iskolai ünnepélyek, rendezvények, ezek értékelése
A 2020/2021 es tanévben komoly munkát tudhatunk magunk mögött, még a kialakult rendkívüli helyzet
ellenére is. Tudást, és emberi értékeket közvetítve diákjaink számára töltöttük mindennapjainkat. Iskolai
évünknek megannyi boldog, sikeres pillanatát éltük meg. Ünnepségeink, online formában, maradéktalanul
igényes, ünnepi hangulatot tükrözőek voltak.

VI. Pályázatok azok eredményessége
Érdeklődő figyelemmel kísértük a pályázatok lehetőségeit. Szeretnénk iskolánk környezetét, tárgyi
feltételeit még korszerűbbé, minden elvárásoknak megfelelővé tenni. Önállóan készítettünk pályázatot.

Projektjeink
HAT -17-01-18-01 Határtalanul program
/EMMI
High Tech SULI 2021 informatikai pályázat

Megvalósítás forrása
A támogatások az elkülönített számlán
várakoznak.
Megpályázott összeg: 20 000 000 FT
Elbírálás folyamatban.

VII. Továbbképzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon való részvétel
A beiskolázási terv biztosítja a továbbképzési kötelezettség teljesítését egyéni szinten. A 3 fő
szaktanácsadónk belső szakmai segítségnyújtással segíti munkánkat. Továbbképzéseken
elsősorban újszerű pedagógiai, módszertani eljárások megismerése a cél.
Megvalósult képzések
Tantestület tagjainak indult 30 órás mentálhigiénés képzések folyamatosan zajlanak
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GÉNIUSZ tehetségpont képzési rendszerében /online képzési formában- komplex
programok az iskolai tehetséggondozásban
Szakértői képzések- online képzési formában
Szaktanácsadói képzések- online képzési formában
A pedagógus minősítésekre felkészítő képzések- online képzési formában
Társintézmények által szervezett megbeszélések, szakmai programok- online képzési
formában
Az EFOP-3.2.3-17-2017-00063 Digitális pedagógiai módszertanok bevezetése a SZEGEKIF
által fenntartott oktatási intézményekben pályázat keretében WORKSHOP- szakmai
tapasztalatcserék - online kapcsolattartási formában.
Pedagógus minősítések helyzete
A tanévben 2 fő pedagógus minősült PEDAGÓGUS II. fokozatban sikeresen. Így a tantestületből a
következő tanévben már csak öt főnek kell a minősítési eljárásban részt vennie.

VIII. Egyéb, az intézmény működésével kapcsolatos, fontos történések,
események
Beszámolóm tartalmaz minden olyan eseményt, amelyek meghatározóak voltak intézményünkben.
Köszönöm Főigazgató asszonynak, fenntartómnak, ehhez a tanévhez nyújtott bizalmát, erkölcsi, lelki
támogatását. Köszönöm az anyagi erőforrást, mellyel biztosította számunkra a tervezhető, nyugodt
működést.
Isten áldása kísérjen továbbra is bennünket, védjen meg, adjon erőt és kitartást!
„Istenem, fiatalok közé vezettél, hogy tanítsam, neveljem őket. Add, Uram, hogy személyes
példámmal hozzád közelebb vezethessem diákjaimat, akik szomjúhozzák az igazságot, hogy életük
mind teljesebb-szebb, boldogabb-lehessen. Amen.”
(Korzenszky Richárd)
Hódmezővásárhely, 2021. június 25.
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