
Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája 

2017-2018. tanévi beszámolója 

 

Nevelési-oktatási célok és feladatok (megvalósult, részben megvalósult, nem valósult meg): 

 

Cél: 2011. évi CXC. törvény megvalósítása 

 Feladat: Mindennapos testnevelés az 1-8. osztályban 

  Hit és erkölcstan/etika az 1-8. osztályban 

  H 2013 tanterv az 1-8. osztályban 

  Kötelező bent tartózkodás 16.00 óráig 

  Ügyelet 17.00 óráig 

Cél: Tehetséggondozás és felzárkóztatás, a lemorzsolódás megakadályozása, az országos 

kompetenciamérés eredményeinek szintre hozása 

 Feladat: Tanulmányi versenyeken való részvétel – lehetőségek függvényében 

   Plusz órák a tehetségeseknek és a felzárkóztatásra szorulóknak 

   Tanulószoba biztosítása 

   Belső tantárgyi mérések alkalmazása (3., 4., 5., 7. osztály) és a mérési 

   eredmények elemzése 

   Mérési intézkedési terv alkalmazása 

   EFOP 3.1.5-16-2016-00001 pályázat elindítása (ILMT) 

   Új módszerek (pl. kooperatív technikák, projekt, témahét, differenciálás, 

    IKT, IKT mérés) 

Cél: Esélyegyenlőség megteremtése, ifjúságvédelem biztosítása 

 Feladat: Integráció (SNI, BTM) folytatása 

   Útravaló ösztöndíjprogram 

   Szorosabb együttműködés a szakszolgálattal, a szociális ellátórendszerrel, a  

   gyermek-és rendvédelmi szervekkel 

   Gyakori családlátogatások 

   Iskola zárása 

Cél: Az intézményi működés folyamatos fejlesztése 

TIOP 1.1.1-12/1 pályázat fenntartása (összlétszám/SNI/HH) 

EFOP 3.3.2-16 pályázat elindítása 

EFOP-3.2.5-17-2017-00008 pályázat elindítása (MTMI) 

Egy témahét megrendezése (fenntarthatóság-környezettudatosság témahete  2018. 

április 23-27.) 

Részvétel a BJG labor pályázatában (7-8. osztály) 

10 hónap 10 rendezvény program elindítása 

Szakmai továbbképzés (gyógypedagógus, alternatív oktatás) 

Tervszerű ellenőrzés, értékelés 

Tantárgyi bemeneti (év eleji) és kimeneti (év végi) mérések alkalmazása (2. évfolyamtól 

matematika, magyar nyelv és irodalom, 5. évfolyamtól angol nyelv) 

Eszközbeszerzés és épületrekonstrukció a pályázatok függvényében 

(fűtéskorszerűsítés, természettudományok, wc-k, folyosó, udvar): EFOP 4.1.3-17 

pályázat 

Cél: Kulturált kapcsolati formák kialakítása és alkalmazása tanár-diák, diák-diák és szülő-tanár 

viszonylatban egyaránt. A tanulók neveltségi szintjének javítása 

 Feladat: Élő, napi kapcsolat a szülőkkel. 

  A Diákönkormányzat minél szélesebb körű részvétele az iskola életében. 

  Fogadóórák 

  Osztályfőnöki órák lehetőségeinek kihasználása 

  A házirend folyamatos betartatása 

  DADA program folytatása 

  Agressziókezelő módszerek (pl. KIVA program) megismerése továbbképzés 

keretében. 

  Tanórán kívüli programok (pl. családi nap) 



Cél: Rendszeres mozgásra nevelés 

 Feladat: Tömegsport biztosítása alsóban és felsőben 

  Mindennapos testnevelés 1-8. osztályban 

  Gyermeklabdarúgás folytatása 

  Kézilabdázás folytatása 

  Asztalitenisz elindítása 

  Atlétika, tömegsport elindítása 

  Aerobic szakkör 

  Úszás az 5. osztályban 

  Versenyeken való részvétel (pl. atlétika, foci) – lehetőségek függvényében 

  Túrák 

  Egészségnap 

  Sportnap 

Cél: Környezettudatos szemléletmód kialakítása 

 Feladat: Osztályfőnöki órák lehetőségeinek kihasználása 

  Föld napi „program” 

  Erdei iskola megszervezése 

  Te szedd akció 

Cél: Pályaorientáció segítése 

 Feladat: Iskolalátogatások és iskolák tájékoztató előadásai 

  Munkahely látogatások 

  Iparkamara bevonása 

o Szakma sztár fesztivál Budapesten 

o Pályaválasztási kiállítás és vásár Szegeden 

o Pályaválasztási rendhagyó órák 

o Hiányszakmák bemutatója 

o Rendhagyó szülői értekezlet 

  Osztályfőnöki tájékoztató órák 

  EFOP-3.2.5-17-2017-00008 pályázat elindítása (MTMI) 

  Pályaorientációs nap megszervezése 

 

  



Tanulói létszám: 

2017. 09. 01-jén: 146 fő 

félévkor: 151 fő 

2018. jún. 15. tanév végén: 151 fő 

 

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

 11 fő elköltözött Csanytelekről 

o 1. osztály – 2 fő 

o 2. osztály – 3 fő 

o 3. osztály – 1 fő 

o 4. osztály – 1 fő 

o 6. osztály – 1 fő 

o 7. osztály – 2 fő 

o 8. osztály – 1 fő 

 1 fő iskolaváltás miatt távozott 

o 6. osztály – Szeged 1 fő 

Érkezett / évfolyam, létszám, ok -pl. elköltözött, iskolaváltás;/: 17 fő 

 15 fő Csanytelekre költözött 

o 1. osztály – 2 fő 

o 2. osztály – 3 fő 

o 4. osztály – 1 fő 

o 5. osztály - 1 fő 

o 6. osztály – 4 fő 

o 7. osztály – 2 fő 

o 8. osztály – 2 fő 

 2 fő iskolaváltás miatt jött 

o 3. osztály – 1 fő 

o 5. osztály – 1 fő 

 

Osztályok száma évfolyamonként: 8 

 

Tanulói létszám 

Osztály 09. 01. 06. 

15. 

1. 14 14 

2. 19 19 

3. 20 20 

4. 18 18 

5. 19 21 

6. 22 24 

7. 22 22 

8. 12 13 

összes 146 151 

 

Napközis csoportok/iskolaotthonos csoportok száma, évfolyam összevonás esetén az évfolyamok 

jelzése: 6 

 

Tanulói 

létszám 

2017.09.01. 

Tanulói 

létszám 

2018. 01. 

26. 

Tanulói 

létszám 

2018. 06. 

15. 

Napközis/iskolaotthonos 

csoportok megnevezése 

Napközis /iskolaotthonos 

csoportok száma 

14 14 14 1. 1 

19 19 19 2. 1 



20 20 20 3. 1 

17 18 17 4. 1 

34 38 39 5-6. 1 

13 19 20 7-8. 1 

 

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

Délutáni 

foglalkozások alól 

felmentést kérő 

tanulók száma 

2016/17 (fő) 

Délutáni 

foglalkozások alól 

felmentést kérő 

tanulók aránya 

2016/17 (%) 

Délutáni 

foglalkozások alól 

felmentést kérő 

tanulók száma 

2017/18 (fő) 

Délutáni 

foglalkozások alól 

felmentést kérő 

tanulók aránya 

2017/18 (%) 

35 21,34% 22 14,56% 

 

Iskolai eredményességi mutatók: 

 

Iskolai 

átlag 

2016/1

7  

Iskolai 

átlag 

2017/1

8  

Bukott 

tanuló

k 

száma  

2016/1

7 

Bukott 

tanuló

k 

száma 

2017/1

8 

Bukáso

k 

száma 

2016/76 

Bukáso

k 

száma 

2017/18 

Kitűnő 

tanuló

k 

száma 

2016/1

7 

Kitűnő 

tanuló

k 

száma 

2017/1

8 

Jeles 

tanuló

k 

száma 

2016/1

7 

Jeles 

tanuló

k 

száma 

2017/1

8 

3,86 3,95 12 5 33 13 30 20 9 14 

 

Iskolai tanulmányi átlag (előző tanév/adott tanév): 3,86 – 3,95 

 

Tantárgy Átlag 

irodalom 3,76 

nyelvtan 3,38 

matematika 3,37 

környezetismeret 4,1 

informatika 4,44 

angol 3,45 

történelem 2,51 

természetismeret 3,68 

biológia 3,38 

fizika 3,03 

kémia 2,79 

földrajz 3,27 

ének-zene 4,79 

rajz 4,33 

technika 4,46 

testnevelés 4,35 

erkölcstan 4,5 

hon és népismeret 3,76 

tánc és dráma 4,17 



 

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

Osztály Lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulók száma 

2016/2017 

Lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulók száma 

2017/2018 

1. 1 0 

2. 1 0 

3. 3 0 

4. 0 0 

5. 1 1 

6. 7 2 

7. 5 5 

8. 6 0 

összesen 24 8 

 

Intézményi intézkedések a megelőzés érdekében: 

 Gyermekvédelmi jelzőrendszeren keresztül történő beavatkozás - veszélyeztetettség jelzése, 

külső támogató segítség (gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, szakszolgálat stb.) felé 

irányítás 

 Mentorálás, patronálás biztosítása 

 Tanulást segítő szakember bevonása (fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, stb.) 

 Egyéni készség- és képességfejlesztés 

 Kapcsolat erősítése a törvényes képviseletet ellátó személlyel (szülő/gyám) 

 Bűnmegelőzési előadás szervezése 

 Tantestületi team munkák kezdeményezése, szervezése 

 Szabadidős, közösségfejlesztő foglalkozások szervezése 

 Életút-támogató pályaorientációs szolgáltatás 

 Helyzetelemzés, fejlesztési terv és intézkedési terv készítése 

 

Nyelvoktatás: évfolyam, létszám, angol/német: 

 

alsó tagozat 

évfolyam, létszám (tanóra) 

felső tagozat 

évfolyam, létszám (tanóra) 
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      18  21  24  22  13  

 

Művészeti iskolák bevonása: (létszám/tanszak) 

 

Művészeti iskola neve létszám tanszak 

Galli János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6 zongora 

Galli János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4 furulya 

Classic Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 50 tánc 

 

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

 Tigrisek Csongrádi Kézilabda Sport Club Egyesület: 39 fő 

 



Délutáni foglalkozások (korrepetálás, szakkör, tehetséggondozás) felsorolása: 
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15 26 39 30 8 6 21 22 5 5 5 25 24 

 

Az igazolt hiányzás aránya (előző tanév/adott tanév vége): 15,38 nap/fő – 13,19 nap/fő 

 

Igazolatlan hiányzás (előző tanév/adott tanév vége): fő/évfolyam/ óra: 5,43 óra/fő – 0,27 óra/fő 

892 óra/16 fő - 42 óra/14 fő 

3. osztály: 

 Brutyó Patrik 4 óra 

 Mihály Tibor 3 óra 

6. osztály: 

 Rézműves Alex: 4 óra 

7. osztály: 

 Bálint Barbara 5 óra 

 Balogh Márk 2 óra 

 Egyházi Anasztázia 1 óra 

 Kasza Márkó 2 óra 

 Lekrinszki Kevin 1 óra 

 Sárközi Gergő 1 óra 

 Tímári Róbert 8 óra 

8. osztály: 

 Hovorka István 3 óra 

 Lakatos Armandó 3 óra 

 Pigler Armand 4 óra 

 Valkai Levente 1 óra 

 

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma, %-os aránya (előző tanév/adott 

tanév vége): fő (iskola tanulóinak %-a) 

 

Hátrány

os 

helyzetű 

tanulók 

száma 

(fő) 

2016/17 

Hátrány

os 

helyzetű 

tanulók  

száma 

(fő) 

2017/18 

Hátrány

os 

helyzetű 

tanulók  

%-os 

aránya 

2016/17 

Hátrány

os 

helyzetű 

tanulók  

%-os 

aránya 

2017/18 

Halmozott

an 

hátrányos 

tanulók 

száma (fő) 

2016/17 

Halmozott

an 

hátrányos 

tanulók 

száma (fő) 

2017/18 

Halmozott

an 

hátrányos 

tanulók  

%-os 

aránya 

2016/17 

 

Halmozott

an 

hátrányos 

tanulók  

%-os  

aránya 

2017/18 

 

33 24 20,12 15,89 27 31 16,46 20,52 

 

 



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

 

SNI tanulók száma 

2016/2017 

SNI tanulók száma 

2017/2018 

BTMN tanulók 

száma 

2016/2017 

BTMN tanulók 

száma 

2017/2018 

száma 

(fő) 

aránya 

(%) 

száma 

(fő) 

aránya 

(%) 

száma 

(fő) 

aránya 

(%) 

száma 

(fő) 

aránya 

(%) 

42 25,6 41 27,1 31 18,9 38 25,1 

 

Fogyatékossági terület Létszám 

Egyéb pszichés fejlődési zavar 37 

Kétoldali idegi hallásvesztés 1 

Tanulásban akadályozott 3 

 

Útravaló ösztöndíj-programban részt vevő tanulók (előző tanév/adott tanév): 7 fő – 2 fő 

 

Útravaló ösztöndíj-programban részt vevő mentorok (előző tanév/adott tanév): 3 fő – 2 fő 

 

Balesetet szenvedett tanuló: 0 fő – 4 fő 

 

Pedagógusok száma: 23 fő 

 

Pedagógusok 

száma 

Részmunkaidő Óraadó Áttanító SNI 

ellátásba 

bevont 

BTMN 

ellátásba 

bevont 

Összesen 

15 1 1 2 3 (8 óra) 1 (12 

óra) 

23 

 

Nevelő, oktató munkát közvetlenül segítő és technikai alkalmazottak+közcélú alkalmazott: 

 

iskolatitkár takarító karbantartó pedagógiai 

asszisztens 

közcélú 

alkalmazott 

0 3 (2,25 állás) 1 (teljes állás) 1 (teljes állás) 1 (teljes állás) 

 

Szaktanácsadói látogatás: pedagógus neve/tantárgy: 

 Berkecz József: informatika 

 

Minősített pedagógus neve: 

 Kovács Andrea (pedagógus II fokozat) 

 

Gyakornok/mentor: 1 

 Gál József / Szabó Ferenc 

 

Ellenőrzések, értékelések: 

 Naplóellenőrzés: súlyos hiányok voltak az e napló folyamatos vezetésével 

 Óralátogatás: 5 pedagógusnál 6 alkalommal látogattam órát. 

 Önértékelés: a vezető és 5 pedagógus önértékelése történt meg. 

 

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

 Felkészítés a köznevelés regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA) pedagógus 

moduljaihoz 30 óra: Mészárosné Lajos Ildikó, Antalné Molnár Zsuzsanna, Luczné Laczkó 



Veronika, Varga Andrea, Kovács Andrea, Gémesné Korom Enikő, Benczéné Forgó Edina, 

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Orosziné Ábel Tünde, Berkecz József 

 Élmény tanulni 30 óra: Luczné Laczkó Veronika, Kovács Andrea, Magyarné Lajos Éva, 

Orosziné Ábel Tünde 

 Játékra fel 60 óra: Gémesné Korom Enikő, 

 “Grasroots” labdarúgás módszertani és gyakorlati alapjai az 5-12. évfolyami iskolai 

testnevelésben 30 óra: Vellai Áron 

 Robbanékonyság fejlesztése 8 óra: Vellai Áron 

 Adatvédelmi tisztviselő 16 óra: Berkecz József 

 

Környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenység: 

 

A környezeti nevelés a nevelési folyamat szerves része, amely a következő módon jelent meg a 

tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon: 

 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. 

 

Közösségfejlesztés- DÖK tevékenysége, programjai:  

 

 09.15.: Diákközgyűlés 

 10. 27. és 05.04.: Mozi látogatás Szegeden 

 11. 08.: Megyei diákparlamentben való részvétel 

 11. 24.: Csocsóverseny 

 12. 15., 01. 19. és 02.22.: Jégkorcsolyázás Szentesen 

 03. 23.: Filmvetítés az alsósoknak 

 05. 25.: Gyermeknap 

 

Egészségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenység: 

 

A) Az iskolai egészségnevelést a következő tevékenységi formák szolgálták: 

 a tevékenységi és viselkedésformák bemutatása és gyakoroltatása az iskolában 

 különböző programokhoz csatlakozás: iskolagyümölcs, iskolatej 

 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 

 kézilabda az alsóban 

 gyermeklabdarúgás 

 tömegsport 

 gyógytestnevelés 

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

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

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

 egészségügyi szűrővizsgálatok (iskolaorvos, védőnő, fogorvos) 

 mentorok, osztályfőnökök családlátogatásai 

 

B.) 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 tanévben a következő szűrésekre került sor: 

 Tisztasági vizsgálat 2 alkalommal, illetve szükség szerint. 



 Általános egészségügyi felmérés 

 Kötelező oltások 

 Fogászati szűrés 

 

Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenység: 

 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős rendszeresen vett részt esetmegbeszéléseken a „gyermekjóléti 

szolgálat” dolgozóival és a gyámügyi szolgálattal, illetve koordinálta az igazolatlanul mulasztókkal és 

az egyéb problémákkal kapcsolatos intézkedések megtételét. 1 alkalommal a nevelőszülői 

megbeszélésre is meghívták, sajnos annak csak egy részén vehetett részt. 

 

A tanévben a következő intézkedéseket tettük: 

 

Dátum Név Osztály Probléma 

2017.09.11. Boldizsár Krisztián 6. Magatartási problémák 

2017.09.20 Danó Virág 

Balázs Márk István 

Balázs János 

1. 

3. 

7. 

Jelzés igazolatlan hiányzásról 

2017.09.23. Jaksa Edina 6. Pedagógiai jellemzés a gyámnak 

2017.09.25. Páldi Szabolcs 7. Magyarné Mészáros Annának 

pedagógiai jellemzés 

2017.09.27 Kasza Márk 7. 5. osztályos tanulókat megfenyegette 

és utána a szájába és a szemébe erős 

paprikát kent. 

2017.10.06 Brutyó Patrik 3. Ápolatlanság miatt 

2017.10.19 Brutyó Patrik 

Milák Márk 

3 

5 

Határozat védelembe vételről 

2017.11.06. Brutyó Patrik 3 Sikertelen családlátogatás, 

pszichológus ügyben 

2017.11.22. Mátyás Sándor 6 Tájékoztató levél igazolatlan órához 

(1 óra) 

2017.11.27. Mátyás Sándor  6. Viselkedési probléma 

2017.12.11. Rézműves Alex 6 Tájékoztató levél igazolatlan órához 

(4 óra) 

2017.12.11 Jánosi Kevin 6. Tájékoztató levél igazolatlan órához 

(Késés) 

2017.12.11 Milák Márk 5. Tankötelezettségi ügy /hiányzás/ 

2017.12.11. Brutyó Patrik 3 Tankötelezettségi ügy /hiányzás/ 

2017.12.13 Timári Róbert 7. Tankötelezettségi ügy /hiányzás/ 

2018.01.03 Rézműves Alex 6. Igazolatlan hiányzás- adatlap jelzés 

2018.01.06 Szabó Evelin 7. Magatartási Probléma jelzés gyám 

felé 



2018.01.05. Tímári Róbert 7 Jelzés szülőnek félévi bukás 

lehetőségéről 

2018.01.05 Bálint Barbara 7. Jelzés szülőnek félévi bukás 

lehetőségéről 

 Vincze Kinga Bernadett Volt 

növendékünk 

Pedagógiai jellemzés rendőrségi 

ügyhöz 

2018.01.26. Hovorka István 

Lakatos Armandó 

Pigler Armand 

8 Felhívás rendszeres iskolába járásra 

2018.01.31 Milák Márk 

Timári Róbert 

Brutyó Patrik 

5 

7 

3 

Család és Gyermekjóléti Központnak 

pedagógiai jellemzés 

2018.02.20 Kresztyankó László 5 Agresszív viselkedés 

2018.03.13 Tolnai Dániel 6 Konyhások jelzése arról, hogy 

szerintük a gyerek nem kap 

rendszeresen enni  

2018.04.16 Nagy Dávid 

Tolnai Dániel  

Rézműves Brigitta 

6 Tájékoztató levél 

2018.04.16 Rézműves Alex 6 Igazolatlan hiányzás- adatlap jelzés 

2018.04.24 Nagy Dávid 

Tolnai Dániel 

6 Igazolatlan hiányzás- adatlap jelzés 

2018.04.25-

05.02 

 3., 5., 6., 7., 

8.,  

Jelzés szülőnek lehetséges bukásról 

2018.04.25 Nagy Krisztián 6 Tájékoztató levél igazolatlan órához 

(Késés) 

2018.04.25 Nagy Krisztián 6. Igazolatlan hiányzás- adatlap jelzés 

2018.05.28 Timári Róbert István 7 Agresszív viselkedésének jelzése – 

adatlap jelzés 

 

Versenyek: téma/tantárgy- induló diákok száma: 297 fő 

Járási/megyei/országos versenyek (117 fő) 

 Játék az egészségért járási: 4 

 Játsszunk együtt vetélkedő: 2 

 Járási mesemondó verseny: 3 

 Megyei mesemondó verseny: 1 

 Járási versmondó verseny: 3 

 Járási helyesírási verseny: 3 

 Járási matematika verseny: 8 

 Megyei matematika verseny: 2 

 Simonyi Zsigmond járási helyesírási verseny: 3 

 Bendegúz Nyelvész verseny iskolai forduló: 17 

 Bendegúz Nyelvész verseny megyei forduló: 9 

 Tiszavirág környezetismereti vetélkedő: 4 

 Föld – víz - levegő környezetismereti vetélkedő: 4 



 Járási Kazinczy szép kiejtési verseny: 4 

 Furfangos matematikusok: 4 

 Language Cup angol verseny: 3 

 Játszani jó SNI verseny: 4 

 Hetek SNI versenye: 4 

 Újév kupa futballtorna: 15 

 Körzeti labdarúgó Diákolimpia: 9 

 Megyei Labdarúgó Diákolimpia: 2 

 Járási atlétikai verseny: 18 

 Megyei atlétika verseny: 4 

 Járási kerékpáros kupa: 2 

Helyi versenyek (180 fő) 

 Mesemondó verseny: 27 

 Vers- és prózamondó verseny: 13 

 Iskolai Kazinczy verseny 3-4.: 18 

 Levelező verseny matematikából 4. osztály: 11 

 Levelező verseny magyarból 4. osztály: 11 

 Levelező verseny magyarból 3. osztály: 13 

 Csanyteleki Községi Könyvtár rejtvény- és színező pályázata: 100 

 Sulisztár: 1 

 

Versenyeredmények (1-3. helyezést) elért diákok száma: 36 fő 

 

 Tanulmányi 

alsó 

Tanulmányi 

felső 

Sport alsó Sport felső Egyéb alsó Egyéb felső 

 járás

i 

megy

ei 

járás

i 

megy

ei 

járás

i 

megy

ei 

járás

i 

megy

ei 

járás

i 

megy

ei 

járás

i 

megy

ei 

1. 

hel

y 

1 (1 

fő) 

 1 (1 

fő) 

 3 (8 

fő) 

 2 (2 

fő) 

     

2. 

hel

y 

1 (1 

fő) 

   1 (7 

fő) 

1 (2 

fő) 

      

3. 

hel

y 

1 (1 

fő) 

   2 

(10 

fő) 

 1 (2 

fő) 

   1 (1 

fő) 

 

 

Tárgyi feltételek (beszerzés, tárgyi feltételek változása):  

 Jutalomkönyvek (Hódmezővásárhelyi Tankerület 2017. évi maradvány) 

 Serlegek (Hódmezővásárhelyi Tankerület 2017. évi maradvány) 

 Led-es fénycsövek (Hódmezővásárhelyi Tankerület 2017. évi maradvány) 

 1 filagória (Hódmezővásárhelyi Tankerület 2017. évi maradvány) 

 1 dobbantó (saját bevétel) 

 1 kombinált fitnesz eszköz (szmk és diáksport egyesület) 

 30 szivacskézilabda és 2 kézilabda kapu (MKSZ pályázat) 

 30 tablet (EFOP 3.2.4-15-2016-00001) 

 18 laptop (3.2.4-16-2016-00001) 

 

Futó/beadott pályázatok: 

 Iskolatej program 

 Iskolagyümölcs program 

 HAT-17-01-2017-00162 



 EFOP 3.1.5-16-2016-00001 (Tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények 

támogatása) 

 EFOP 4.1.3-17 (Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek 

infrastrukturális fejlesztése) 

 EFOP 3.2.5-17 (Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a 

köznevelés rendszerében) 

 EFOP 3.3.2-16 (Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért - együttműködő 

partnerként) 

 

Fenntartással érintett pályázatok: 

 TIOP 1.1.1-12/1-2012 

 TIOP 1.1.1.A/1-2015-0001 

 

Kérés/észrevétel: 

 Az SNI és BTMN tanulók számának növekedése miatt szükségünk lenne gyógypedagógiai 

asszisztensre. 

 A magas hh/hhh és nevelőszülőnél elhelyezett tanulók száma miatt szükségünk lenne egy 

pszichológusra. 

 A következő feladatok elvégzése a balesetveszély elhárítása, a megfelelő higiéniai feltételek 

megteremtése és a költségmegtakarítás miatt szükséges lenne: 

o kazáncsere és az azzal kapcsolatos szerelvényezés, termosztát, légtelenítő szelepek, 

stb. cseréje 

o alsós és felsős wc-k felújítása 

o iskolai pálya aszfaltozása 

o alsós udvar gumiburkolattal való ellátása 

o tornatermi izzók cseréje 

 

A következő tanév legfontosabb céljai: 

 iskolafelújítás 

 ILMT program megvalósítása 

 Arizona program elindítása – pályázat a KIVA programra 

 olvasást népszerűsítő program elkezdése 

 szorosabb együttműködés az óvodával és a Faluházzal 

 a futó pályázatok eredményes megvalósítása 

 alkalmazkodás az iskola romló környezeti összetételéhez (SNI, BTMN, HH, HHH, nevelt 

tanulók)  

 kompetenciamérés eredményeinek javítása 

 önértékelések folytatása (pedagógusok, intézményi) 

 tanfelügyeletek lebonyolítása (vezetői, intézményi) 

 belső mérések következetes megvalósítása 

 helyi/osztályon belüli versenyek számának növelése 

 

 

Csanytelek, 2018. június 20. 

         

         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. 14 14 - 0 0 5 – 1 26 1040 0 1 2 0 8 0 0 

2. 19 19 4,3 0 0 2 – 4 23 851 0 3 2 6 6 0 0 

3. 20 20 4,42 0 0 5 – 5 35 1362 7 1 3 5 6 0 0 

4. 18 18 4,46 0 0 7 – 2 52 1507 0 2 1 4 3 0 0 

5. 19 21 3,82 1 3 0 – 2 23 722 0 5 5 5 6 0 0 

6. 22 24 3,65 1 1 0 – 0 10 1431 4 5 8 8 5 0 0 

7. 22 22 3,37 3 9 0 – 0 9 1757 20 3 6 9 1 0 1 

8. 12 13 3,68 0 0 1 - 0 9 1064 11 4 4 4 3 0 1 

összes 146 151 3,95 5 13 20 - 14 187 9734 42 24 31 41 38 0 2 

 

ALSÓ TAGOZAT FELSŐ TAGOZAT 

Összes 

 tanuló 
Napközis 

Felmentést 

 kér 

Összes 

 tanuló 
Napközis 

Felmentést 

 kér 

71 70 1 80 59 21 

 

8. osztályt végzett tanulók továbbtanulása 

Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola 

1 (0 hh, 0 hhh) 7 (1 hh, 3 hhh) 5 (3 hh, 1 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 497/438/361/315 503/496/490/356 

8. osztály 612/592/574/466 571/566/558/504 

 

Országos angol nyelvi mérés eredményei 

 

 6. osztály (A 1 szint 60%) 

országos/községi/helyi 

8. osztály (A 2 szint 60%) 

országos/községi/helyi 

2017. 78,10% - 67,3% - 33,3% 67,70% - 53,9 - 31,5% 

 

Versenyeredmények (1-3. hely/esemény) 

 

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

 járási megyei járási megyei járási megyei járási megyei járási megyei járási megyei 

1. hely 1 (1 fő)    3 (8 fő)  2 (2 fő)      

2. hely 1 (1 fő)  1 (1 fő)  1 (7 fő) 1 (2 fő)       

3. hely 1 (1 fő)    2 (10 

fő) 

 1 (2 fő)    1 (1 

fő) 

 

 



Járási/megyei versenyek: 

 Járási mese- és prózamondó verseny 1. osztály 2. helyezett Boldogh Fanni 

 Járási versmondó verseny 7-8. osztály különdíj: Szabó Lotti 

 Járási matematika verseny 4. osztály 1. hely: Pigniczki Péter 

 Járási matematika verseny 8. osztály 2. hely: Pigler Armand 

 Járási Kazinczy verseny 3. hely: Murár Vivien 

 Újév kupa futballtorna 2. korcsoport 2. hely: Juhász Gergő, Somodi Balázs, Kósa Rómeó, Kovács Ábel, Laczkó Áron, Fülöp Kornél, 

Volford Róbert 

 Körzeti labdarúgó diákolimpia 1. korcsoport 1. helyezés: Ambrus Zalán, Kovács Ábel 

 Megyei labdarúgó diákolimpia 1. korcsoport 2. helyezés: Ambrus Zalán, Kovács Ábel 

 Körzeti labdarúgó diákolimpia 2. korcsoport 3. helyezés: Laczkó Áron, Volford Róbert, Fülöp Kornél, Kósa Rómeó, Sáfár Levente, 

Juhász Gergő 

 Körzeti labdarúgó diákolimpia 4. korcsoport 1. helyezés: Arany Máté 

 Járási atlétika verseny 2. korcsoport fiú 1. helyezés: Pigniczki Péter, Mucsi Martin, Volford Róbert, Kósa Rómeó, Fülöp Kornél 

 Járási atlétikai verseny 2. korcsoport fiú egyéni összetett 1. hely: Laczkó Áron 

 Járási atlétika verseny 2. korcsoport lány 3. helyezés: Blaskovics Eliána, Enyingi Lara, Papp Sára, Vida Vivien, Gémes Jázmin, Lakatos 

Virág 

 Járási atlétikai verseny 2. korcsoport lány egyéni összetett 1. hely: Gémes Jázmin 

 Járási kerékpáros kupa 3. hely: Piegler Armand 

  



Helyi versenyek: 

 

Mesemondó verseny 1-2. osztály: 

 1. hely: Boldogh Fanni 

 2. hely: Ferenczik Illangó és Potor Laura 

 3. hely: Corbei Benjamin és Szabó Abigél 

Mesemondó verseny 3-4. osztály: 

 1. hely: Fülöp Kornél és Enyingi Lara 

 2. hely: Pigniczki Péter és Laczkó Áron 

 3. hely: Papp Sára és Szabó Eszter 

Különdíj: Kovalcsik Odett 

 

Vers- és prózamondó verseny 5-6. osztály: 

 1. hely: Jánosi Kevin Nikolász 

 2. hely: Mátyás Loránd 

 3. hely: Hovorka Vanessza 

Vers- és prózamondó verseny 7-8. osztály: 

 1. hely: Szabó Lotti 

 2. hely: Magyar Gréta 

 3. hely: Mátyás Noémi 

 

Csanytelek, 2018. június 20. 

               Szabó Ferenc 

                   tagintézmény-vezető 



Intézményi önértékelés éves elvárásainak vizsgálata 
 
A tanévben vizsgálandó szempontok megvalósulásának értékelése szintenként: 

5 = teljesen megvalósult 

4 = többségében megvalósult 

3 = általában megvalósult  

2 = többnyire nem valósult meg 

1 = egyáltalán nem valósult meg 

0 = nincs információm róla 

 

 

1. Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a 

munkaközösségek terveivel. 

Vezető: A vezető által elkészített éves munkaterv legyen összhangban az intézmény 

Pedagógiai Programjával, az intézményvezetői éves munkatervvel, építse be a 

munkaközösségek éves munkatervének tartalmi vonatkozásait. (5) 

 

Pedagógus: Az osztályfőnöki munkatervbe épüljenek be a PP elvárásai, az éves 

tagintézményi munkaterv prioritásai. A tanmenetek legyenek összhangban az intézmény 

stratégiai dokumentumaival. (4) 

 

2. A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése. 

Vezető: Minden tagintézmény félévente köteles az oktató-nevelő munka értékelését 

elvégezni nevelőtestületi értekezletek formájában. A tanulmányi munka írásbeli értékelése 

adott szempontrendszer alapján történik. A beszámoló archiválásra kerül. (tankerület, 

igazgatóság, tagintézmény) A következő tanév tervezése a beszámolók tartalma alapján 

történik. (5) 

 

Pedagógus: A tagintézmény vezető által megbízott pedagógusok adott határidőig írásban 

értékelik az adott területet (osztályfőnök, DÖK segítő, gyógypedagógus, gyermek-és 

ifjúságvédelem, Útravaló, egyéb megbízások) (5) 

 

3. A Pedagógiai Programnak és az Egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az 

egyénre szabott értékelés, amely az értékelő naplóban nyomon követhető. 

Vezető: Gondoskodik az SNI tanulók felkészítését célzó egyéni fejlesztési tervek 

elkészítésének személyi tárgyi feltételeiről. A tagintézményben biztosítja a 

gyógypedagógusok, Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei, és a többségi pedagógusok 

szakmaközi együttműködésének kereteit. 

Ellenőrzi a PP értékelésre vonatkozó elvárásainak teljesülését. (napló ellenőrzés) (5) 

 

Gyógypedagógus: Szakvélemény alapján elkészíti az SNI tanuló egyéni fejlesztési tervét, 

segíti a többségi pedagógus egyénre szabott értékelését. (5) 

 

Pedagógus: A tanulói értékelés naprakész, nyomon követhető legyen a PP előírásai szerint 

(osztálynapló, ellenőrző könyv) (3) 

 

4. A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolunk a tanulónak és 

szüleinek/gondviselőjének. 

Vezető: Éves munkatervében tervezi a szülőkkel való kapcsolattartás formáit. (5) 

 

Pedagógus: Szóban, írásban (ellenőrző könyv, jelenléti ív) rendszeresen visszacsatol 

tanulói szüleinek a gyermek teljesítményéről. (4) 

 



5. Az intézmény vezetése és érintett pedagógusai információkkal rendelkeznek minden 

tanuló szociális helyzetéről. 

Vezető: Együttműködve a kormányhivatalok Szociális Osztályaival a tagintézmények 

naprakész nyilvántartást vezetnek a HH, HHH tanulókról. (5) 

 

Osztályfőnökök: Naplóban nyilvántartják az osztályba járó HH, HHH tanulókat, szükség 

esetén, de négy év alatt min. egyszer családlátogatásokon vesznek részt. Szükség esetén 

további intézkedést kezdeményez felsőbb vezetőjénél. (5) 

 

6. A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 

Vezető: Éves munkatervében rögzíti a nyílt napok, SZMK értekezletek, családi napok s 

egyéb, a szülőkkel közösen tervezett programok időpontját. (5) 

 

Pedagógus: A tagintézmény éves munkatervében tervezett közösségi rendezvényeken a rá 

bízott feladatokat ellátja. (5) 

 

7. Nyilvántartjuk és elemezzük a következő eredményeket – kompetencia mérések 

eredményei, tanév végi eredmények tantárgyra 2 évre vonatkozóan, versenyeredmények: 

országos, megyei, tankerületi, települési szint, továbbtanulási mutatók, vizsgaeredmények, 

elismerések, lemorzsolódási mutatók, évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók), 

elégedettség mérési mutatók (szülő, pedagógus), neveltségi mutatók; 

Vezető: Évente írásban értékeli az intézmény oktató-nevelő munkájának eredményességét 

az intézményi elvárásban megfogalmazott szempontok alapján;  

Az országos kompetenciamérések eredményeit tavasszal nevelőtestületi értekezletek 

keretén belül értékeli, a kapott eredményekről tájékoztatja a szülői szervezetet. 

(jegyzőkönyv, jelenléti ív) Szükség esetén intézkedési tervet készít. (5) 

 

Pedagógus: A 2015 tavaszán elfogadott Intézkedési terv tartalmát beépíti oktató munkájába 

(tanmenet- tanóra, éves tematika- felzárkóztatás, tehetséggondozás) (3) 

 

8. Pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv 

szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák 

meg. 

Vezető: Megismeri a 9 szakmai munkaközösség éves munkatervét, melyek az intézményi 

munkaterv alapján készülnek el. Éves munkatervében tervezi, együttműködik, segíti a 

munkacsoportok által tervezett tagintézményi versenyek, programok megszervezését, 

lebonyolítását. (5) 

 

Pedagógus: Minden pedagógus valamely munkaközösség tagjaként félévente min. egy 

alkalommal részt vesz a munkaközösségi megbeszéléseken, a rá bízott feladatokat elvégzi. 

(jelenléti ív) (4) 

 

9. Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz 

és ismeretekhez való hozzáférés. 

Vezető: Az éves intézményi munkatervben tervezett vezetői értekezleten rész vesz, a kapott 

információt a tagintézményi munkatervben rögzített munkaértekezleteken átadja. ( Az 

intézményvezető jelenléti ívet és feljegyzést készít a vezetői értekezletek témáiról.) Az 

iskola e-mailjére érkezett információkat naponta feldolgozza.  

Az intézményvezető által adott tájékoztatást a nevelői szobában elhelyezett 

faliújságon/számítógépen minden munkatárs számára hozzáférhetővé teszi. (5) 

 

Pedagógus: Az információhordozók napi figyelemmel kísérése, a munkaértekezleteken 

való részvétel munkaköri kötelesség. (4) 

 

 



10. Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit. 

Vezető: A KLIK által szabályozott eljárásrend és a munkaköri leírás, SZMSZ szerint 

tájékoztatja külső partnereit. Közérdekű információ iskolai honlapra történő elhelyezéséről 

gondoskodik. (5) 

 

Pedagógus: Vezető által kapcsolattartásra felkért pedagógus a KLIK által szabályozott 

eljárásrend és a munkaköri leírás, SZMSZ szerint tájékoztatja külső partnereit. (5) 

 

11. A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan 

felülvizsgáljuk, visszacsatolunk és fejlesztünk. 

Vezető: BECS csoport létrehozása, működtetése. (5) 

 

BECS csoport tagjai: a véleménynyilvánításra kiválasztott partnerek véleményének 

összegyűjtése, összesítése. (5) 

 

12. Az intézmény rendszeresen felméri a PP megvalósításához szükséges infrastruktúra 

meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 

Vezető: A megfelelő oktató-nevelőmunka tárgyi feltételeinek meglétét folyamatosan 

ellenőrzi, szükség esetén Igénybejelentőn jelzi a problémát/hiányt a Hódmezővásárhelyi 

Tankerület felé. (5) 

 

Pedagógus: Az oktató-nevelő munka elvégzéséhez szükséges eszközök/feltételek hiánya 

esetén jelzéssel él közvetlen vezetője felé. (5) 

 

13. Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő 

oktató munka humánerőforrás szükségletéről. A humánerőforrás szükségletben 

bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára. 

Vezető: A tantárgyfelosztás elkészítésekor figyelembe veszi az intézmény PP-jának helyi 

tantervét, adott tanév jún. 10-ig összesített írásbeli szülői igényeket a tanórán kívüli 

foglalkozásokra vonatkozóan.  

Tantárgyfelosztás tervezetét, a felmerült humánerőforrás igényét az intézményvezetővel 

egyeztetve május 30-ig elküldi a Hódmezővásárhelyi Tankerületbe. Gondoskodik a 

folyamatos szakos ellátásról, tartós távollét/betegség esetén írásban jelez az 

intézményvezető felé. (5) 

 

 

 

Csanytelek, 2018. június 20. 

 

 

Szabó Ferenc 

     tagintézmény-vezető 

 
 


