
CSTÁI Szent László Általános Iskolája beszámolója 

2015/2016-os tanév 

 

Iskolánknak a község területén beiskolázási kötelezettsége van, ezért a gyerekek nagyon különböző kulturális, szociális és anyagi környezetből 

érkeznek. Tevékenységeinket úgy végezzük, hogy az iskolafenntartó érdekeit, a szülők igényeit, a tanulók érdeklődését és az iskolát körülvevő 

környezet helyi sajátosságait is figyelembe vegyük. 

 

1. Kiemelt célok és ezek megvalósulása 

 

Cél: 2011. évi CXC. törvény megvalósítása 

 

 Mindennapos testnevelés az 1-8. osztályban 

 Erkölcstan/hit- és erkölcstan az 1-3. és 5-7. osztályban 

 H 2013 tanterv az 1-3. és 5-7. osztályban 

 Kötelező bent tartózkodás 16.00 óráig, ügyelet 17.00 óráig 

 

Cél: Tehetséggondozás és felzárkóztatás, az országos kompetenciamérés eredményeinek szintre hozása 

 

 Tanulmányi versenyeken való részvétel 

 Plusz órák a tehetségeseknek és a felzárkóztatásra szorulóknak 

 Szakkörök 

 Új módszerek (pl. kooperatív technikák, témahét, projekt, differenciálás, IKT, IKT mérés) alkalmazása 

 

Cél: Esélyegyenlőség megteremtése, ifjúságvédelem biztosítása 

 

 Integráció (SNI, BTM) folytatása 

 Szoros együttműködés a szakszolgálattal, a szociális ellátórendszerrel, a gyermek-és rendvédelmi szervekkel 
 

Cél: Az intézményi működés folyamatos fejlesztése 



 

 Kompetenciaalapú oktatás folytatása (TÁMOP 3.1.4) 

o Évfolyamok: 

 3-8. osztály angol 

 5-8. osztály magyar (szövegértés-szövegalkotás) és matematika 

 5-8. osztály ember és társadalom 

o Önálló innováció (30 órás projektek): 

 Ép testben ép lélek – testi és lelki egészség (5. osztály) 

 Múltunk és örökségünk – helytörténet és hagyományőrzés (6. osztály) 

 Ó, dicső természet – környezettudatosság (7. osztály) 
 Én is felnőtt leszek – demokráciára nevelés, gazdasági nevelés és pályaorientáció (8. osztály) 

o Témahét: karácsony (4. osztály) 

o 3 hetes projekt: Utazás (6. osztály) 

o Modul (5. osztály):  

 a zenepedagógia eszközeinek felhasználása angol nyelvi modulban 

 művészeti nevelés dráma modul keretében 

 TIOP 1.1.1.-07/1-2008 pályázat fenntartása (IKT órák és IKT mérés) 

 TIOP 1.1.1.-12/1-2012 pályázat elkezdése (IKT órák) 

 TIOP 1.1.1A-15/2-2015-0001 pályázat elkezdése 

 TÁMOP 3.1.12. pályázat fenntartása 

 TÁMOP 3.3.14. pályázat fenntartása 

 Művészeti nevelés 

 Szaktanácsadói látogatások 

 

Cél: Kulturált kapcsolati formák kialakítása és alkalmazása tanár-diák, diák-diák és szülő-tanár viszonylatban egyaránt. A tanulók neveltségi 

szintjének javítása 

 

 Élő, napi kapcsolat a szülőkkel. 

 A Diákönkormányzat minél szélesebb körű részvétele az iskola életében. 

 Fogadóórák 

 Osztályfőnöki órák lehetőségeinek kihasználása 

 DADA program folytatása 



 A házirend folyamatos betartatása 

 Tanórán kívüli programok 
 

Cél: Rendszeres mozgásra nevelés 

 

 Mindennapos testnevelés 1-8. osztályban 

 Gyermeklabdarúgás folytatása (MGYLSZ) 3 csoporttal 

 Kézilabdázás elindítása (1-4. osztály) 

 Asztalitenisz elindítása  

 Aerobic 

 Sportnap 

 Versenyeken való részvétel (atlétika, foci, kézilabda) 
 

Cél: Környezettudatos szemléletmód kialakítása 

 

 Osztályfőnöki órák lehetőségeinek kihasználása 

 Szelektív szemétgyűjtés 

 

2. A pedagógusok helyi intézményi feladatai 

2.1. Az intézményvezetők, a vezetői munka megosztása 

 

Tagintézmény-vezetőként a munkaköri leírásban meghatározottaknak megfelelően végeztem a munkámat. Segítőim voltak a munkaközösség 
vezetők (alsós és felsős), az osztályfőnökök, a gyermek és ifjúságvédelmi felelős, a DÖK vezető és a mérési/értékelési csoportvezető. Feladataik 

a munkaköri leírásban vagy helyi szinten vannak szabályozva. Napi kapcsolatban állunk és szükség szerint minden hónap utolsó péntekjén 

iskolavezetői értekezletet tartunk. 

 

 

 

 

2.2. A munkaközösség vezetők feladatai 

 

Tagintézményi szinten alsós és felsős munkaközösség működik, amelynek feladatait helyi szinten a következők szerint szabályoztam: 



 Szakmai továbbképzés elősegítése. 

 Országos/járási mérés lebonyolítása. 

 Tanulmányi versenyek szervezése és koordinálása. 

 Együttműködés az osztályfőnökökkel/szaktanárokkal a tanulókkal szemben támasztott egységes követelmények 
kidolgozásában/ellenőrzésében (pl.: magatartás/szorgalom). 

 Bemutató/nyílt órák szervezése, látogatása. 

 Pályakezdő fiatalok szakmai segítése. 

 Évente legalább 4 értekezlet megszervezése. 
 

2.3. Az osztályfőnöki munka feladatai 

 

Az osztályfőnökök munkájukat a munkaköri leírásban rögzítettnek megfelelően végzik. Különösen fontosnak tartom a következő osztályok 

munkáját: 

 1. osztályt beszoktatás, közösségépítés, iskolára hangolódás, feladattudat erősítése miatt. 

 5. osztályt a közösség erősítése, az átmenet segítése, a tanulásmódszertan fejlesztése miatt. 

 8. osztályt a továbbtanulás miatt. 
 

Minden osztályban fontos a közösség épülésének állandó segítése (pl. az eltávozó és az érkező tanulók miatt is), valamint a tanulók fejlődésének 

figyelemmel kísérése. 

 

2.4. Az ifjúságvédelem, az ifjúságvédelmi felelős feladatai, az ifjúságvédelmi felelős közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatainak 

megvalósulása 

 

A gyermek fejlődésének minden hibája, a nevelődés minden hiányossága kiderül az általános iskolai oktatás- nevelés során, ezért a gyermekekért 

felelős pedagógus kötelessége, hogy jól ismerje növendékeit és környezetüket, azok fejlettségi és neveltségi szintjét. Sikerre az számíthat, aki 

előítéletek nélkül közelít gyermekhez, szülőhöz. A veszélyeztetett és hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű tanulók feltérképezése minden 

tanév elején megtörténik, miután az okok folyamatos feltárása és a teendők megszervezése következik. 

Iskolánkban e terület elsődleges felelősei az osztályfőnökök, akik mindennapi kapcsolatban vannak a gyerekekkel. Családlátogatásokon, szülői 

értekezleteken, egyéb személyes találkozásokon felmérik és figyelemmel kísérik a gyermekek szociális helyzetét is és szükség esetén segítséget 

nyújtanak. E munkába, ha a helyzet úgy kívánja, bekapcsolódnak: az ifjúságvédelmi felelős (akinek feladatait a munkaköri leírás rögzíti), a 

szaktanárok, az iskolavezetés, a háziorvosok, a védőnő, ill. a Polgármesteri/Járási Hivatal Jegyzője, a Járási Gyámhivatal és a Gyermekjóléti 

Szolgálat is. Segélyezési, ill. hatósági ügyekben a Polgármesteri Hivatal és a Járási Gyámügyi Hivatal jár el. 



A megelőző tevékenység a napi munka során alapvetően a pedagógusok feladata, de alkalmanként különféle akciókat, előadásokat is szervezünk 

a háziorvosok, a védőnő, ill. más külső előadók közreműködésével. 

A tanévben az ifjúságvédelmi felelős rendszeresen vett részt esetmegbeszéléseken a „gyermekjóléti szolgálat” dolgozóival és a gyámügyi 

szolgálattal, illetve koordinálta az igazolatlanul mulasztókkal kapcsolatos intézkedések megtételét. 

 

 

21 esetben éltünk jelzéssel ebben a tanévben a gyermekvédelmi szolgálat felé különböző okok miatt: 

 dohányzás: 13 tanuló 

 nem megfelelő viselkedés: 2 tanuló 

 elhanyagolás: 4 tanuló 

 lopás: 2 tanuló 
12 tanuló esetében kellett küldeni a szülőnek felszólítást az igazolatlan mulasztás miatt, amely összesen 63 órát tett ki. 2 tanuló esetében a 

gyermekjóléti szolgálatot is értesíteni kellett. 

 

2.5. A Nemzeti Alaptantervből adódó feladatok megvalósítása 

 

Mivel iskolánknak a község területén ellátási kötelezettsége van, ezért az alapvető feladatokon túl markáns, speciális képzési irányultság 

bevezetése nem áll módunkban.  

A Nemzeti Alaptantervből adódó feladatokat tanórákon, osztályfőnöki órákon, tanórán kívüli tevékenységeken, a napköziben és különböző 

rendezvényeink által valósítjuk meg. Mivel a tevékenység sokrétű és összetett, ezért mindegyik feladatra csak egy/két – a legjellemzőbb – 

megvalósítási módot írom le: 

 erkölcsi nevelés: 1-3. és az 5-7. osztályban tantárgyi keretek között szakképzett pedagógussal. (10-10-7-1-0-0) 

 nemzeti öntudatra, hazafiasságra nevelés: nemzeti ünnepeinken, megemlékezéseinken keresztül és történelemórákon. 

 állampolgárságra, demokráciára nevelés: 8. osztályban az állampolgári ismeretek tanítása által és történelemórákon. 

 önismeret és társas kultúra fejlesztése: erkölcstan órák által és a láthatatlan napközi programjával. 

 családi életre nevelés: osztályfőnöki órákon. 

 testi és lelki egészségre nevelés: sportnap és DADA program. 

 felelősségvállalás másokért: SNI integráció. 

 fenntarthatóság, környezettudatosság: hon és népismeret tantárgy, szelektív hulladékgyűjtés. 

 pályaorientáció: iparkamarával kötött megállapodás, pályaválasztási kiállításon való részvétel. 

 gazdasági- és pénzügyi nevelés: 8. osztályban gazdasági ismeretek tanítása történelemórákon. 



 médiatudatosságra nevelés: mozgókép kultúra és média ismeret a 8. osztályban. 

 tanulás tanítása: tantárgyi keretek között. 
 

2.6. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok megvalósulása 

 

A személyiségfejlesztés nagyon sokrétű és összetett feladat, amely nemcsak a tanórákon – különösen az osztályfőnöki órákon – valósul meg, 

hanem az alábbi tevékenységi formákon keresztül is: 

 Iskolai- és osztályünnepélyek, rendezvények (iskolabál, október 23., sportnap, karácsony, farsang, anyák napja stb.) 

 DÖK programok (korcsolyázás, versenyek, mozi látogatás) 

 Rendhagyó tanítási órák (DADA 3-7. osztály, iparkamara 7-8. osztály) 

 Tanórán kívüli programok (színjátszás, aerobic) 

 Szülői értekezletek, fogadóórák 

 Szoros kapcsolat a szakszolgálattal, a szociális ellátórendszerrel, a gyermek- és rendvédelmi szervekkel. 

 

2.7. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok megvalósulása 

 

Az iskolai egészségnevelés a nevelési folyamat szerves része, amelyet a következő tevékenységi formák szolgálták a tanév során: 

 a tevékenységi és viselkedésformák bemutatása és gyakoroltatása az iskolában 

 különböző programokhoz csatlakozás: iskolagyümölcs, iskolatej 

 egészségügyi szűrővizsgálatok (iskolaorvos, védőnő, fogorvos) 

 osztályfőnökök családlátogatásai 

 az 5.-8. évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek  

 a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása: 
o testnevelés órák keretében heti 5 testnevelés óra 

o nem kötelező tanórai foglalkozások keretében: 

 játékos, egészségfejlesztő testmozgás az egész napos iskola és/vagy napközi keretében az alsóban és a felsős a napköziben 

 iskolai sportkör a Csanyteleki Diák és Szenior Sport és Szabadidős Egyesület vagy más egyesület szervezésében 

 MGYLSZ programjához való csatlakozás 

 kézilabdázás 

 asztalitenisz 

 gyógytestnevelés 



 klasszikus tánc és aerobic a művészeti iskolák szervezésében vagy szakköri keretek között 

 egészségtan modul (a 7-8. osztályban a biológia részeként integráltan oktatva) 

 
2.7.1. Orvosi szűrések, az iskola egészségügyi szolgálattal való kapcsolat megvalósulása 

 

Az egészségügyi intézmények dolgozói közül az iskolaorvos, a fogorvos és a védőnő rendszeresen végzik a tanulók vizsgálatát, szűrését, 

kezelését. A tanév során a következő szűrésekre került sor: 

 Tisztasági vizsgálat 3 alkalommal, illetve szükség szerint (néha késett) 

 Fogászati szűrés 

 Általános egészségügyi felmérés 

 Kötelező oltások (HPV) 
 

2.8. A környezettudatosság megvalósításának feladatai és ezek megvalósulása 

 

Csakúgy mint az egészségnevelés, a környezeti nevelés is a nevelési folyamat szerves része, amely a következő módon jelent meg a tanórákon és 

a tanórán kívüli foglalkozásokon a tanév során: 

 az ismeretek és a tevékenységi formák bemutatása és gyakoroltatása az iskolában. 

 a természetismeret, biológia, földrajz, kémia, fizika, magyar irodalom, történelem tantárgyak, valamint az 5.-8. évfolyamon az osztályfőnöki 

órák tanóráin feldolgozott ismeretek. 

 szelektív hulladékgyűjtés. 
 

 

3. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység megvalósulása 

3.1. Különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanulókkal kapcsolatos tevékenység 

3.1.1. Sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

 

A tagintézmény rendelkezik saját gyógypedagógussal, aki a csoportbontás miatt nem tud teljes óraszámban ezzel foglalkozni, ezért 1 

áttanító/utazó gyógypedagógus segít be az 51 tanulót ellátni (enyhe értelmi fogyatékos: 3, autista: 1, SNI: 47) 20 órában. 

Emellett egy 6 órában dolgozó utazó gyógytestnevelőnk, egy 2 órában dolgozó utazó logopédusunk és egy 3 órában dolgozó utazó 

pszichológusunk is van. 

 

3.1.2. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 



 

A 29 tanulót 1 utazó gyógypedagógus látja el heti 12 órában 

 

3.1.3. Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

 

Az IPR és az Útravaló ösztöndíjprogram megszűnése miatt a lehetőségeink beszűkültek. 

 

A tevékenység elemei: 

 

 Önálló tanulást segítő fejlesztés a napköziben 

 Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése tantárgyi képességfejlesztés keretében. 

 Szociális kompetenciák fejlesztése napi szintű mentálhigiéné gyakoroltatásával. 

 Színjátszás 

 Egyéni haladást segítő differenciált tanulásszervezés. 

 Értékelő esetmegbeszélések pedagógusok között. 

 Szöveges értékelés. 

 Multikulturális tartalmak bevezetése. 

 Óvoda – iskola átmenet megkönnyítése. 

 Továbbtanulás, pályaorientáció segítése. 

 Együttműködés javítása az iskola partnereivel. 
 

4. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvétele, a diákönkormányzat tevékenysége 

 

2015. szeptember 18-án tartottam meg a diákközgyűlést, amikor ismertettem a tanév munkatervét, valamint áttekintettük, hogy a tanévben a 

DÖK milyen programokat kíván megvalósítani. Elmondtam, hogy minden pénteken 14.00 - 16.00 óra között a DÖK tagok rendelkezésére állok, 

hogy az időközben felmerült problémákat megvitassuk. 

Sajnos azt veszem észre, hogy az általános iskolás diákok nem igazán „érettek és érdeklődőek” ahhoz, hogy ebben a szerveződési formában rejlő 

lehetőségekkel élni tudjanak, s önkormányzatiságuk a programok megszervezésére korlátozódik csupán. Ezek a következők voltak: 

 hüllő- és ásványkiállítás megtekintése 

 filmvetítés kétszer 

 mozi látogatás kétszer 



 korcsolyázás háromszor 

 csocsó verseny 

 gyermeknap 
 

5. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartása 

5.1. Kapcsolattartás a szülőkkel 

 

Az iskolai nevelő-oktató munka fontos eleme a szülőkkel való kapcsolattartás, hiszen eredményesek csak akkor lehetünk, ha a gyerekeket otthon 

és az iskolában is hasonló hatások érik. 

A szülőkkel való kapcsolattartás abból a szempontból is lényeges, hogy meggyőzzük őket az iskolaválasztás helyességéről, illetve bizonyos 

esetekben segítségüket, közreműködésüket tudjuk kérni. Mindenféle kapcsolat alapfeltétele az információ-áramlás. 

Közös érdekünk, hogy a szülők minél jobban megismerjék az iskola életét, az ott folyó munkát, a döntések hátterét, stb., hiszen a fentiek 

ismeretében tudják elmondani támogató vagy bíráló véleményüket. 

A közvetlen információcsere következő formái valósultak meg a tanév során: 

 Családlátogatás 

 Szülői értekezlet 

 Szaktanári fogadó óra 

 Írásbeli tájékoztató 

 Internet – iskolai honlap 

 Szülői Munkaközösség 

 Nyílt hét 
 

5.2. Kapcsolattartás a tanulókkal 

 

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola tagintézmény-vezetője, a diákönkormányzat 

felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

 a diákönkormányzat ülésén 

 interneten – iskolai honlapon 

 a faliújságokon 

 az osztályfőnöki órákon keresztül 



A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik 

az iskola tagintézmény-vezetőjével, a nevelőtestülettel vagy a szülői munkaközösséggel. 

 

5.3. Kapcsolattartás a pedagógusokkal 

 

Az iskola demokratizmusa természetesen megköveteli, hogy bizonyos helyzetekben kikérjük a nevelőtestület véleményét is, amely azonban csak 

akkor lesz építő jellegű, ha a pedagógusok elegendő információval rendelkeznek. Ehhez a tagintézmény-vezetőként a következő „segítséget” 

nyújtom: 

 értekezletek 

 személyes beszélgetések 

 hirdetőtábla 

 körözvény 

 újság 

 internet 
5.4. Kapcsolattartás az intézmény partnereivel 

 

A tanulók és a pedagógusok számára is lényeges, hiszen segítik az iskola működését, szabadidős programokat kínálnak. A kapcsolattartás módja 

többféle lehet: 

 vezetői szinten: programokon való részvétel, vezetői értekezletek, telefonos és személyes vezetők közötti kapcsolat, pályázatok írása, 

 kollégák szintjén: rendezvényeken, tanfolyamokon, munkaközösségi megbeszéléseken, versenyeken való részvétel, bemutató órák és 

előadások látogatása, pályázatok kivitelezése, 

 tanulók szintjén: sportversenyeken, tanulmányi versenyeken, iskolai és egyéb programokon való részvétel. 
 

Partnereink: 

 

 Önkormányzat Csanytelek 

 Óvoda Csanytelek 

 Csanyteleki könyvtár 

 Gyermekjóléti és Családsegítő Intézmények 

 Térségi oktatási intézmények 

 Nevelési Tanácsadó 



 Csongrád Megyei Pedagógiai Intézet 

 Csongrád Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság  

 Öregek Napközi Otthona Csanytelek 

 Csanyteleki Polgárőr Egyesület 

 Csanyteleki Nagycsaládos Egyesület 

 Csanyteleki Diák és Szenior Sport és Szabadidős Egyesület 

 Egészségügyi intézmények 

 
6. A pedagógiai munka 

6.1. Az osztályok 

 

Évfolyamonként 1-1 osztállyal, változó, de folyamatosan csökkenő gyermeklétszámmal működünk. 

 

6.2. Az alkalmazott tankönyvek, az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

 

A tankönyveket és taneszközöket a szaktanárok választják ki a munkaközösségben történt egyeztetést követően. Alapvetően 4 kiadótól rendeljük 

tankönyveinket: „Nemzedékek Tudása, Apáczai Kiadó”, Elt Hungary és Kísérleti tankönyvek. 

 

6.3. A szakos ellátottság 

 

Szakos ellátottságunk 100%-os, szervezetileg azonban jelentős kihívás elé állít bennünket, hogy bizonyos szakokon csak áttanításokkal, illetve a 

pedagógus másik iskolájához vagy egyéb munkaviszonyához (ének, rajz, kémia, informatika, fejlesztő foglalkozások) alkalmazkodva tudjuk 

megoldani a pedagógushiányt. 

 

 
6.4. A tanórai foglalkozások megszervezésének elvei 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírásainak megfelelően és az intézményvezetővel egyeztetve történt meg  a szervezése, 

amelyet a tantárgyfelosztás tartalmaz. 

A rendelkezésre álló 10% megszervezése a következőképpen történt: 

 1-2. évfolyam: magyar nyelv és irodalom heti 1 óra, matematika heti 1 óra 

 5. évfolyam: informatika heti 1 óra, magyar nyelv és irodalom heti 1 óra, hon és népismeret heti 1 óra 



 6. évfolyam: magyar nyelv és irodalom heti 1 óra, matematika heti 1 óra, hon és népismeret 1 óra 

 

6.5. Az egyéb foglalkozások 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírásainak megfelelően és az intézmény vezetővel egyeztetve történt meg a szervezése 

a következő területeken, amelyet a tantárgyfelosztás tartalmaz (zöld szín): 

 

6.5.1. Szakkörök/érdeklődési körök 

 

A szakkörök, érdeklődési körök szervezése művészeti iskolák bevonásával vagy pedig megfelelő mennyiségű pénzösszeg rendelkezésre állása 
estén egyesület vagy magánszemély közreműködésével biztosítható. A következő szakköreink/érdeklődési köreink maradtak meg: 

 kézműves: 15 tanuló 

 aerobic: 24 tanuló 

 angol: 14 tanuló 

 társastánc: 24 tanuló 

 zongora: 5 tanuló 

 gitár: 3 tanuló 

 színjátszás: 21 tanuló 

 

6.5.2. Sportkör, tömegsport foglalkozás 

 

Sportegyesületek szervezésében 3 sportág művelését támogatjuk: 

 újra elindítottuk 48 tanulóval a kézilabdázást, 

 az MGYLSZ programba 46 tanuló kapcsolódott be, 

 az 1. félévben 10 tanulóval működött az asztalitenisz szakkör is. 
 

6.5.3. Napközi, tanulószoba 

 

 1. csoport: 26 tanuló (3. osztály) – 10 hh és 4 hhh 

 2. csoport: 19 tanuló (4. osztály) – 5 hh és 5 hhh 

 3. csoport: 25 tanuló (5-6. osztály) – 9 hh és 5 hhh 



 4. csoport: 31 tanuló (7-8. osztály) – 8 hh és 4 hhh 

 

6.5.4. Pályaválasztást segítő foglalkozás 

 

A következő tevékenységeken keresztül valósult meg a 7-8. osztályban: 

 Középiskolák bemutatkozó előadásai 

 Pályaválasztási kiállításon való részvétel 

 Iparkamara által tartott rendezvények 

 Üzem– és gyárlátogatások 

 Osztályfőnöki órák 
 

6.5.5. Egyéni vagy csoportos fejlesztő foglalkozás 

 

Az 1-4. osztályokban alkalmazzuk a következő tantárgyakból: 

 Magyar nyelv és irodalom heti 1-1 óra 

 Matematika heti 1-1 óra 

 

6.5.6. Tehetség-kibontakoztató foglalkozás 

 

Az 5-8. osztályokban alkalmazzuk a következő tantárgyakból: 

 Magyar nyelv és irodalom heti 0,5-1 óra 

 Matematika heti 1-1 óra 

 Angol heti 1-1 óra 

 Informatika 7-8. osztályban heti 1-1 óra 

 Természetismeret 5-6. osztályban heti 1 óra 

 Biológia 7-8. osztályban heti 1 óra 

 Földrajz 7-8. osztályban heti 1 óra 

 

6.6. Csoportok, csoportbontás; a csoportbontások szervezésének elvei 

 



Mivel a tanév indításakor az 3. osztály (számított létszám 33) és a 4. osztály (számított létszám 34) is 25 fővel indult, ezért úgy döntöttem, hogy 

az eredményes felkészülés érdekében ezekben az osztályokban matematikából és magyarból csoportbontást alkalmazunk. 

Ugyanebből a megfontolásból a 8. osztályban is (30 tanuló, számított létszám 38) megbontottam az angolt a matematikával. 

 

6.7. Az éves tanulmányi munka értékelése 

 

 Bukott tanulók (legalább egy tantárgyból): 

o Alsó: 6 (tavaly 1) fő ebből 2 hh és 2 hhh 

o Felső: 6 (tavaly 3) fő ebből 3 hh és 1 hhh 

 Kitűnők: 
o Alsó: 26 (tavaly 22) fő ebből 3 hh és 2 hhh 

o Felső: 2 (tavaly 4) fő ebből 1 hh és 0 hhh 

 Jelesek: 
o Alsó: 7 (tavaly 11 fő) ebből 0 hh és 0 hhh 

o Felső: 3 (tavaly 9 fő) ebből 1 hh és 0 hhh 

 

 

 

Csanytelek, 2016. június 17.             

              Szabó Ferenc 

tagintézmény-vezető 



Melléklet a 2015/16 tanév beszámolójához 

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája 

Adatok 

Tanulói létszám: fő 

2015. 09. 01-jén: 174 fő 

félévkor: 166 fő 

2016. jún. 15. tanév végén: 178 fő 

Távozott / évfolyam, létszám, ok -pl. elköltözött, iskolaváltás;/: 12 

 9 fő elköltözött Csanytelekről 

o 1. osztály: 1 fő 

o 2. osztály: 1 fő 

o 3. osztály: 1 fő 

o 4. osztály: 2 fő 

o 5. osztály: 1 fő 

o 8. osztály: 3 fő 

 3 fő iskolaváltás miatt 

o 4. osztály: 2 fő (Ének-zene) 

o 4. osztály: 1 fő (Felgyő) 

Érkezett/ évfolyam, létszám, ok -pl. elköltözött, iskolaváltás;/: 16 

 16 fő Csanytelekre költözött 

o 1. osztály: 4 fő 

o 2. osztály: 1 fő 

o 3. osztály: 3 fő 

o 4. osztály: 2 fő 

o 5. osztály: 3 fő 



o 6. osztály: 1 fő 

o 7. osztály: 2 fő 

Osztályok száma évfolyamonként: 8 

Napközis csoportok/iskolaotthonos csoportok száma, évfolyam összevonás esetén az évfolyamok jelzése: 6 

Tanulói 

létszám 

2015.09.01. 

Tanulói létszám 

2016. 01. 17. 

Tanulói létszám 

2016. 06. 15. 

Osztályok száma 

évfolyamonként 

Napközis /iskolaotthonos 

csoportok száma 

21 22 24 1. 1 

20 20 20 2. 1 

23 23 26 3. 1 

18 17 19 4. 1 

24 23 25 5-6. 1 

30 28 30 7-8. 1 

Iskolai eredményességi mutatók: 

Iskolai 

átlag 

2014/2015  

Iskolai 

átlag 

2015/2016  

Bukott 

tanulók 

száma    

2014/2015 

Bukott 

tanulók 

száma 

2015/2016 

Bukások 

száma 

2014/2015 

Bukások 

száma 

2015/2016 

Kitűnő 

tanulók 

száma 

2014/2015  

Kitűnő 

tanulók 

száma 

2015/2016 

Jeles 

tanulók 

száma 

2014/2015 

Jeles 

tanulók 

száma 

2015/2016 

3,98 3,83 4 12 9 22 26 28 20 10 

 

Tantárgyi tanulmányi átlag (évfolyam/ tantárgy): 

Évfolyam Tantárgy Átlag 

2-8. irodalom 3,38 

2-8. nyelvtan 3,25 

2-8. matematika 3,23 



2-4. környezetismeret 3,68 

4-8. informatika 4,32 

4-8. angol 3,25 

5-8. történelem 2,8 

5-6. természetismeret 3,55 

7-8. biológia 3,43 

7-8. fizika 3,16 

7-8. kémia 3,14 

7-8. földrajz 3,28 

2-8. ének-zene 4,54 

2-8. rajz 4,27 

2-8. technika 4,53 

2-8. testnevelés 4,61 

2-8. erkölcstan 4,42 

5-6. hon és népismeret 3,65 
 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló (Nkt. 4.§ 37.)(előző tanév/adott tanév vége): száma/évfolyam 

Osztály Lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók 

száma 

2014/2015 

Lemorzsolódással 

veszélyeztetett 

(javítóvizsgások is) 

tanulók száma 

2015/2016 

1. 2 2 

2. 3 4 

3. 0 1 

4. 1 3 

5. 1 3 

6. 0 3 

7. 6 3 

8. 0 6 

összesen 13 25 

 



Délutáni foglalkozások alól felmentést kérő tanulók száma/ % - os aránya: 

Délutáni foglalkozások alól 

felmentést kérő tanulók száma 

(fő) 

Délutáni foglalkozások alól 

felmentést kérő tanulók aránya 

% 

34 19,1% 

 

Délutáni foglalkozások (korrepetálás, szakkör, tehetséggondozás) felsorolása: 
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 21 46 48 10 25 38 26 21 4 3 5 34 32 

 

Művészeti iskolák bevonása: (létszám/tanszak) 

Művészeti iskola neve létszám tanszak 

Galli János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5 zongora 

Galli János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3 gitár 

Classic Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 24 tánc 

 

Mindennapos testnevelés ellátásába bevont egyesületek, szervezetek megnevezése/évfolyam-létszám: 0 

Nyelvoktatás: évfolyam, létszám, angol/német: 



alsó tagozat 

évfolyam, létszám 

felső tagozat 

évfolyam, létszám 
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      22  20  14  24  27  

 

  



Az igazolt hiányzás aránya (előző tanév/adott tanév vége): 14,98 nap/fő – 14,00 nap/fő 

Igazolatlan hiányzás (előző tanév/adott tanév vége): név/évfolyam/ óra: 0,35/fő 

38 óra/10 fő – 63 óra/12 fő 

Volford Róbert 2. osztály: 10 óra 

Balogh Márk 5. osztály: 1 óra 

Mátyás Sándor 5. osztály: 1 óra 

Boldizsár Krisztián László 6. osztály: 25 óra 

Mátyás Izabella Noémi 6. osztály: 9 óra 

Lakatos Armandó 6. osztály: 3 óra 

Piegler Armand 6. osztály: 3 óra 

Hovorka István 6. osztály: 2 óra 

Dömötör József 6. osztály: 1 óra 

Tímári Róbert 6. osztály: 1 óra 

Mátyás Lajos 7. osztály: 6 óra 

Borsos Richárd 7. osztály: 1 óra 

 
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma, %-os aránya (előző tanév/adott tanév vége): fő (iskola tanulóinak %-a) 

Hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

száma (fő) 

2014/2015 

Hátrányos 

helyzetű 

tanulók  

száma (fő) 

2015/2016 

Hátrányos 

helyzetű 

tanulók  

%-os 

aránya 

2014/2015 

 

Hátrányos 

helyzetű 

tanulók  

%-os 

aránya 

2015/2016 

Halmozottan 

hátrányos 

tanulók 

száma (fő) 

2014/2015 

Halmozottan 

hátrányos 

tanulók 

száma (fő) 

2015/2016 

Halmozottan 

hátrányos 

tanulók  

%-os aránya 

2015/2016 

 

Halmozottan 

hátrányos 

tanulók  

%-os  

aránya 

2015/2016 

 

39 44 21,91 24,71 26 29 14,6 16,29 

 

SNI, BTMN tanulók száma fogyatékossági területenként (előző tanév/adott tanév vége) 

SNI tanulók száma 

fogyatékossági 

SNI tanulók száma 

fogyatékossági 

BTMN tanulók 

száma 

BTMN tanulók 

száma 



területenként 

2014/2015 

területenként 

2015/2016 

2014/2015 2015/2016 

száma 

(fő) 

aránya 

(%) 

száma 

(fő) 

aránya 

(%) 

száma 

(fő) 

aránya 

(%) 

száma 

(fő) 

aránya 

(%) 

52 29,2 51 28,65 26 14,6 29 16,29 

 

Fogyatékossági terület Létszám 

Folyamatos figyelemmel kísérés 1 

F 81.0 19 

F 81.1 22 

F 81.2 2 

F 81.3 7 

F 81.9 4 

F 83.0 8 

F 84.9 1 

F 90.0 6 

F 90.1 1 

F 70 2 

 

Pedagógusok száma: 16 fő 

Pedagógusok 

száma 

Részmunkaidő Óraadó Áttanító Összesen 

15 1 2 3 21 

 

Szaktanácsadói látogatás: pedagógus neve/tantárgy: 

 Veres-Bózsó Erzsébet: természetismeret 

 Antalné Molnár Zsuzsanna: tanító 

 Luczné Laczkó Veronika: tanító 

 Vellai Áron: testnevelés 



Minősített pedagógus neve: 

Veres-Bózsó Erzsébet (pedagógus II fokozat) 

Benczéné Forgó Edina (pedagógus II fokozat) 

Varga Andrea (pedagógus II fokozat) 

 

Nevelő, oktató munkát közvetlenül segítő és technikai alkalmazottak: 

iskolatitkár takarító karbantartó 

1 3,75 (közcélú 1) 1 

 

Gyakornok-mentor 

gyakornok mentor 

Vellai Áron Gál Lajos 

 

Képzés, tanfolyam: pedagógus neve – téma – képzés jellege (kreditszám): 

 Antalné Molnár Zsuzsanna: Taneszközök alkalmazása óvodás és kisiskolás korban 30 óra 

 Györgyiné Felföldi Éva: Taneszközök alkalmazása óvodás és kisiskolás korban 30 óra 

 Luczné Laczkó Veronika: Taneszközök alkalmazása óvodás és kisiskolás korban 30 óra 

 Magyarné Lajos Éva: Taneszközök alkalmazása óvodás és kisiskolás korban 30 óra 

 Mészárosné Lajos Ildikó: Taneszközök alkalmazása óvodás és kisiskolás korban 30 óra 

 Györgyiné Felföldi Éva: Pedagógusok felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre és a pedagógus minősítési eljárásban való részvételre 10 óra 

 Varga Andrea: Pedagógusok felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre és a pedagógus minősítési eljárásban való részvételre 10 óra 

 Benczéné Forgó Edina: Pedagógusok felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre és a pedagógus minősítési eljárásban való részvételre 10 óra 

 Orosziné Ábel Tünde: Pedagógusok felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre és a pedagógus minősítési eljárásban való részvételre 10 óra 

 Veres-Bózsó Erzsébet: Pedagógusok felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre és a pedagógus minősítési eljárásban való részvételre 10 óra 

 Vellai Áron: testnevelés szak 

Versenyeredmények: téma/tantárgy- induló diákok száma: 283 fő 



/Iskolai/Járási/megyei versenyek (178 fő) 

 SNI és BTMN tanulók iskolai szépíró versenye: 23 

 SNI és BTMN tanulók megyei szépíró versenye: 7 

 Játék az egészségért járási: 8 

 Járási mesemondó verseny: 4 

 Járási versmondó verseny: 3 

 Megyei mesemondó verseny: 2 

 Sudoku iskolai bajnokság: 12 

 Sodoku megyei bajnokság: 1 

 SNI verseny hetek próbája járási: 8 

 Járási helyesírási verseny: 2 

 Megyei helyesírási verseny: 1 

 Járási matematika verseny: 4 

 Járási matematika csapatverseny: 3 

 Megyei matematika verseny: 1 

 Bendegúz Nyelvész verseny iskolai forduló: 9 

 Bendegúz Nyelvész verseny megyei forduló: 6 

 Tiszavirág környezetismereti vetélkedő: 4 

 Járási Kazinczy szépkiejtési verseny: 2 

 Megyei Kazinczy szépkiejtési verseny: 1 

 Furfangos matematikusok: 8 

 Kalmár László matematika verseny: 2 

 Járási fizika verseny: 2 

 Országos honismereti verseny: 5 

 Simonyi Zsigmond helyesírási verseny járási forduló: 2 

 Language Cup angol verseny: 4 

 Föld, víz, levegő: 4 

 Megyei Labdarúgó Diákolimpia: 11 

 Járási atlétikai verseny: 30 



 Megyei atlétika verseny: 1 

 Járási kerékpár verseny: 7 

 Megyei kerékpár verseny: 1 

Helyi versenyek (105 fő) 

 Mesemondó verseny: 36 

 Vers- és prózamondó verseny: 11 

 Levelező verseny magyarból 6. osztály: 6 

 Levelező verseny történelemből 6. osztály: 6 

 Levelező verseny magyarból 7. osztály: 10 

 Levelező verseny magyarból 7. osztály: 6 

 Levelező verseny matematikából 2. osztály: 11 

 Levelező verseny magyarból 2. osztály: 12 

 Sulisztár: 7 

 

Tárgyi feltételek (beszerzés, tárgyi feltételek változása): 

TIOP 1.1.1A-15/2-2015-0001 keretében 9 monitor és 12 számítógép 

MGYLSZ program keretében 2 bőr futball labda, 1 futsal labda, 26 kogellán labda 

NTP-MTTD-15-0173 keretében 1 LEGO R Mindstorms EV 3 (31313), 1 Parrot Ar. Drone 2.0 Power Edition drón, 1 Netgear AirCard 785S Mobile Hotspot, 

5 HP 2.1. Compact Speaker System hangszóró 

Futó pályázatok: 

 Iskolatej program 

 Iskolagyümölcs program 

 NTP-MTTD-15-0173 pályázat 

 Erzsébet tábor pályázat 

 Határtalanul pályázat 

Fenntartással érintett pályázatok: 



 TÁMOP 3.1.4. (Kompetencia alapú oktatás) 

 TÁMOP 3.1.12. (Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása) 

 TÁMOP 3.3.14. A-12-0035 (Testvériskolai kapcsolatok kialakítása) 

 TIOP 1.1.1-07/1-2008 

 TIOP 1.1.1-12/1-2012 

 

 

Csanytelek, 2016. június 17. 

         

         Szabó Ferenc 

              tagintézmény-vezető 

  



Év végi adatok 

1. Táblázatos adatok: 

 Tanulói 

létszám 

Tanulmányi 

átlag 

Bukott 

tanulók 

Bukások 

száma 

Kitűnő, 

jeles 

tanulók 

Tantárgyi 

dicséretek 

Hiányzások (óra) HH HHH SNI BTM Magán 

tanuló 

Útra-

való 

 09. 

01. 

06. 

15. 

     Igazolt Igazolatlan       

1. 21 24 - 3 2 11 – 2 30 1994 0 2 5 4 3 0 0 

2. 20 20 4,46 1 1 6 – 4 49 1898 10 5 2 5 3 0 0 

3. 25 27 4,42 2 7 9 – 0 21 2268 0 10 4 8 6 0 0 

4. 25 22 3,4 0 0 0 – 1 10 1985 0 5 5 10 4 0 0 

5. 18 20 3,45 1 2 0 – 0 12 1120 2 5 3 8 2 0 0 

6. 13 14 3,54 1 4 0 – 1 11 1113 44 6 3 5 5 0 0 

7. 22 24 3,91 2 4 1 – 2 30 2227 7 6 5 4 1 0 0 

8. 30 27 3,65 2 2 1 - 0 19 3140 0 5 2 7 5 0 0 

összes 174 178 3,83 12 22 28 - 10 182 15745 63 44 29 51 29 0 0 

 

 

ALSÓ TAGOZAT FELSŐ TAGOZAT 

Összes 

 tanuló 
Napközis 

Felmentést 

 kér 

Összes 

 tanuló 
Napközis 

Felmentést 

 kér 

93 89 4 85 55 30 

 

 

 

 



8. osztályt végzett tanulók továbbtanulása 

Gimnázium Szakközépiskola Szakmunkásképző iskola 

4 (0 hh ebből 0 hhh) 15 (2 hh) 8 (5 hh ebből 2 hhh) 

 

Országos kompetenciamérés eredményei 

 Matematika 

Országos átlag/járási iskolák átlaga/helyi iskolai átlag/helyi 

iskolai hhh átlag 

Szövegértés 

Országos átlag/járási iskolák átlaga/helyi iskolai átlag/helyi 

iskolai hhh átlag 

6. osztály 497/475/555/476 484/495/533/544 

8. osztály 618/575620/696 567/529/641/707 

 

Járási kompetenciamérés eredményei 

 

 Matematika Matematika kompetencia Szövegértés 

3. osztály 53,8 – 5. hely - 68,3 – 4. hely 

4. osztály 66,3 – 5. hely - 75,2 – 2. hely 

5. osztály 61,9 – 2. hely 45,0 – 6. hely 55,3 – 2. hely 

7. osztály 48,5 – 2. hely 50,4 – 5. hely 55,4 – 1. hely 

 



Országos angol nyelvi mérés eredményei 

 

 6. osztály (A 1 szint) 

országos/helyi 

8. osztály (A 2 szint) 

országos/helyi 

2015. 82,9% - 88,3% 69,9% - 26,7% 

 

 

Versenyeredmények (1-3. hely/esemény) 

 

 Tanulmányi alsó Tanulmányi felső Sport alsó Sport felső Egyéb alsó Egyéb felső 

1. hely 1 1 0 1 0 1 

2. hely 4 2 1 0 0 0 

3. hely 1 0 1 1 0 2 

 

Csanytelek, 2016. június 17. 

 

               Szabó Ferenc 

                   tagintézmény-vezető 

 


