
Melléklet a 2018/19. tanév beszámolójához 

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája 

 

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

 

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 
   Magyar, matematika és angol órák 10%-a kompetenciafejlesztő legyen 

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

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

    IKT, IKT mérés) alkalmazása 

    Helyi, osztályon belüli versenyek számának növelése 

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 3.3.2-16-2016-00143 pályázat elindítása (Könyvtár) 

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

Egy témahét megrendezése (fenntarthatóság-környezettudatosság témahete 

 2019. március 18-22.) 

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

10 hónap 10 rendezvény program működtetése 

Tervszerű ellenőrzés, értékelés 

Tantárgyi bemeneti (év eleji), félévi és kimeneti (év végi) mérések alkalmazása 

(3. 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 

Olvasást népszerűsítő program elindítása (5-6. osztály) 

Önértékelések folytatása (4 pedagógus, tagintézmény) 

Szoros együttműködés az Óvodával és a Faluházzal 

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 

  Arizona program elindítása 



  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 (MGYLSZ) 

  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: 

2018. 09. 01-jén: 153 fő 

félévkor: 157 fő 

2019. 06. 14-én: 161 fő 

 

Távozott / évfolyam, létszám, ok -pl. elköltözött, iskolaváltás;/: 3 fő 

 3 fő elköltözött Csanytelekről 

o 2. osztály – 1 fő 

o 6. osztály – 1 fő 

o 7. osztály – 1 fő 
 

Érkezett / évfolyam, létszám, ok -pl. elköltözött, iskolaváltás;/: 11 fő 

 10 fő Csanytelekre költözött 

o 2. osztály – 4 fő 

o 3. osztály – 2 fő 

o 4. osztály – 2 fő 

o 5. osztály - 1 fő 



 1 fő iskolaváltás miatt: 

o 7. osztály – 1 fő 

 
Osztályok száma évfolyamonként: 8 
 

Tanulói létszám 

Osztály 09. 01. 06. 

14. 

1. 16 16 

2. 15 18 

3. 18 20 

4. 20 22 

5. 19 20 

6. 19 18 

7. 26 27 

8. 20 20 

összes 153 161 

 

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

jelzése: 6 

 

Tanulói 

létszám 

2018.09.01. 

Tanulói 

létszám 

2019. 01. 

26. 

Tanulói 

létszám 

2019. 06. 

14. 

Napközis/iskolaotthonos 

csoportok megnevezése 

Napközis 

/iskolaotthonos 

csoportok száma 

15 15 16 1. 1 

15 17 18 2. 1 

18 19 20 3. 1 

18 18 20 4. 1 

30 32 28 5-6. 1 

21 21 20 7-8. 1 

 

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

 

Délutáni 

foglalkozások alól 

felmentést kérő 

tanulók száma 

2017/18 (fő) 

Délutáni 

foglalkozások alól 

felmentést kérő 

tanulók aránya 

2017/18 (%) 

Délutáni 

foglalkozások alól 

felmentést kérő 

tanulók száma 

2018/19 (fő) 

Délutáni 

foglalkozások alól 

felmentést kérő 

tanulók aránya 

2018/19 (%) 

22 14,56 % 39 24,22 % 

 

 

Iskolai eredményességi mutatók (Balázs Márk és Kállai József nem szerepel benne): 

 
Iskolai 

átlag 

2017/18  

Iskolai 

átlag 

2018/19  

Bukott 

tanulók 

száma  

2017/18 

Bukott 

tanulók 

száma 

2018/19 

Bukások 

száma 

2017/18 

Bukások 

száma 

2018/19 

Kitűnő 

tanulók 

száma 

2017/18 

Kitűnő 

tanulók 

száma 

2018/19 

Jeles 

tanulók 

száma 

2017/18 

Jeles 

tanulók 

száma 

2018/19 

3,95 3,93 5 15 13 33 20 14 14 11 

 

 



Iskolai tanulmányi átlag tantárgyanként (előző tanév/adott tanév): 

 

Tantárgy 2017/18 átlag 2018/19 átlag 

irodalom 3,76 3,53 

nyelvtan 3,38 3,41 

matematika 3,37 3,13 

környezetismeret 4,1 3,71 

informatika 4,44 4,85 

angol 3,45 3,22 

történelem 2,51 2,39 

természetismeret 3,68 3,89 

biológia 3,38 2,87 

fizika 3,03 2,87 

kémia 2,79 3,17 

földrajz 3,27 2,94 

ének-zene 4,79 4,6 

rajz 4,33 4,37 

technika 4,46 4,46 

testnevelés 4,35 4,42 

erkölcstan 4,5 4,62 

hon és népismeret 3,76 3,58 

tánc és dráma 4,17 4,2 

 

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

 

Osztály Lemorzsolódással 

veszélyeztetett 

tanulók száma 

2017/2018 

Lemorzsolódással 

veszélyeztetett 

tanulók száma 

2018/2019 

1. 0 2 

2. 0 1 

3. 0 0 

4. 0 2 

5. 1 3 

6. 2 1 

7. 5 8 

8. 0 3 

összesen 8 20 

 

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 (ILMT pályázat) 

 



Nyelvoktatás: évfolyam, létszám, angol/német: 

 

alsó tagozat 

évfolyam, létszám (tanóra) 

felső tagozat 

évfolyam, létszám (tanóra) 
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      22  20  18  27  20  

 

Művészeti iskolák bevonása: (létszám/tanszak) 

 

Művészeti iskola neve létszám tanszak 

Galli János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4 zongora 

Galli János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3 furulya 

Classic Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 56 tánc 

 

Mindennapos testnevelés ellátásába bevont egyesületek, szervezetek megnevezése/évfolyam-

létszám: 

 Tigrisek Csongrádi Kézilabda Sport Club Egyesület: 46 fő 

 

Délutáni foglalkozások (korrepetálás, szakkör, tehetséggondozás) felsorolása: 
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12 46 30 35 32 11 28 28 

 

Az igazolt hiányzás aránya (előző tanév/adott tanév vége): 64,46 óra/fő – 72,91 óra/fő 

 

Igazolatlan hiányzás (előző tanév/adott tanév vége): fő/évfolyam/ óra: 0,27 óra/fő – 2,16 óra/fő 

42 óra/14 fő - 348 óra/ fő 

 

2. osztály: 

 Jóni Vanda 75 óra 
3. osztály: 

 Rostás Krisztián 10 óra 

4. osztály: 

 Brutyó Patrik 16 óra 

 Kállai Krisztofer 22 óra 

 



5. osztály: 

 Sólyom Sándor 11 óra 

 Faragó Pál Joel 13 óra 

 Rafael Róbert 16 óra 

 Nagy Jázmin Angéla 22 óra 

 Máté Áhim Benjámin 28 óra 

6. osztály: 

 Mátyás Loránd: 7 óra 
7. osztály: 

 Rafael Imre Csaba 1 óra 

 Sólyom Barbara 2 óra 

 Fülöp László 3 óra 

 Bori Nikoletta Zsuzsanna 6 óra 

 Nagy Dávid Zsolt 8 óra 

 Nagy Krisztián János 8 óra 

 Sztáncs Melissza Odett 21 óra 

 Mátyás Elvira 28 óra 

 Mátyás Sándor 29 óra 
8. osztály: 

 Kasza Márkó 1 óra 

 Lekrinszki Kevin 1 óra 

 Bálint Barbara 6 óra 

 Horváth Márton Péter 14 óra 
 

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

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

 

Hátrány

os 

helyzetű 

tanulók 

száma 

(fő) 

2017/18 

Hátrány

os 

helyzetű 

tanulók  

száma 

(fő) 

2018/19 

Hátrány

os 

helyzetű 

tanulók  

%-os 

aránya 

2017/18 

 

Hátrány

os 

helyzetű 

tanulók  

%-os 

aránya 

2018/19 

Halmozott

an 

hátrányos 

tanulók 

száma (fő) 

2017/18 

Halmozott

an 

hátrányos 

tanulók 

száma (fő) 

2018/19 

Halmozott

an 

hátrányos 

tanulók  

%-os 

aránya 

2017/18 

 

Halmozott

an 

hátrányos 

tanulók  

%-os  

aránya 

2018/19 

 

24 27 15,89 16,77 31 35 20,52 21,74 

 

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

 

SNI tanulók 

száma 

2017/2018 

SNI tanulók 

száma 

2018/2019 

BTMN tanulók 

száma 

2017/2018 

BTMN tanulók 

száma 

2018/2019 

száma 

(fő) 

aránya 

(%) 

száma 

(fő) 

aránya 

(%) 

száma 

(fő) 

aránya 

(%) 

száma 

(fő) 

aránya 

(%) 

41 27,1 41 25,4 38 25,1 36 22,3 

 

 

 



Fogyatékossági terület Létszám 

Egyéb pszichés fejlődési zavar 35 

Kétoldali idegi hallásvesztés 1 

Tanulásban akadályozott 5 

 

Útravaló ösztöndíj-programban részt vevő tanulók (előző tanév/adott tanév): 2 fő – 5 fő 

 

Útravaló ösztöndíj-programban részt vevő mentorok (előző tanév/adott tanév): 2 fő –  1 fő 

Balesetet szenvedett tanuló: 4 fő – 0 fő 

 

Pedagógusok száma: 24 fő 

 

Pedagógusok 

száma 

Részmunkaidő Óraadó Áttanító SNI 

ellátásba 

bevont 

BTMN 

ellátásba 

bevont 

Összesen 

15 1 1 3 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: 0 

 

Minősített pedagógus neve: 0 

 

Gyakornok/mentor: 1 

 Gál József / Szabó Ferenc 

 

Ellenőrzések, értékelések: 

 Naplóellenőrzés: súlyos hiányok voltak az e napló folyamatos vezetésével és a jegyek 

beírásával informatikából 

 Óralátogatás: 4 pedagógusnál 4 alkalommal látogattam órát. 

 Önértékelés: 4 pedagógus önértékelése történt meg. 

 Tanfelügyelet: vezetői és intézményi történt meg. 

 

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

 Az iskolai lemorzsolódás megelőzését célzó komplex intézményfejlesztés támogatása  

a köznevelésben - 50 óra: Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Kovács Andrea, Gémesné 

Korom Enikő 

 A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök rendszerszerű 

használata a tanulási-tanítási folyamatban-EFOP-3.2.4-16-Alapozó továbbképzés - 30 óra: 

teljes tantestület 

 "Élmény tanulni"-Pedagógus felkészítés - 10 óra: Gémesné Korom Enikő, Antalné Molnár 

Zsuzsanna, Mészárosné Lajos Ildikó 

 

 

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. 

 Fenntarthatósági témahét megvalósítása 
 

 

Közösségfejlesztés- DÖK tevékenysége, programjai:  

 

 09.11.: Diákközgyűlés 

 10. 18. és 05.02.: Mozi látogatás Szegeden 

 12. 03.: Megyei diákparlamentben való részvétel 

 11. 30.: Csocsóverseny 

 12. 13., 01. 11.: Jégkorcsolyázás Szentesen 

 03. 29.: Filmvetítés a felsős tanulóknak 

 06. 07.: 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 az Ágota alapítvány szervezésében 

 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: 

 

1. 2018.10.03. Adatlap jelzés Tímári Róbert és Kristóf András közti konfliktus 

2. 2018.10.05. Jelzés Tímári Róbert bántalmazás 

3. 2018.10.18. Jelzés Tímári Róbert igazolatlan hiányzás 

Levél szülőnek rendszeres iskolába járásra felhívás miatt: 

Tímári Róbert, Nagy Jázmin, Sólyom Sándor 

4. 2018.10.19. Jelzés Tímári Róbert fenyegetés Berkecz József 

5.  2018.10.24.Magántanulói kérelem Tímári Róbert Gyámhivatal 

6. 2018.10.26. Jelzés Brútyó Patrik igazolatlan hiányzás 

7. 2018.11.07. Jelzés Kasza Márkó és Tímári Róbert bántalmazás 

8. 2018.11.15. Kasza Márkó  és Tímári Róbert rendőrségi ügye 

9. 2018.11.15. Lóczi Attila pedagógiai jellemzése 

10. 2018.11.16. Jelzés Sólyom Sándor bántalmazás 

11. 2018.12.10. Szülőnek levél igazolatlan hiányzásról Horváth Márton 

12. 2018.12.17. Szülőnek levél igazolatlan hiányzásról Horváth Márton 

13. 2019.01.08. Jelzés Jóni Vanda 

14. 2019.01.09. Szülőnek levél igazolatlan hiányzásról: 

Rézműves Brigitta, Nagy Dávid, Nagy Krisztián, Mátyás Elvira, Jánosi Kevin 

15. 2019.01.10. Szülőnek levél igazolatlan hiányzásról: 

Nagy Jázmin,  

16. 2019.01.16. Piroskavárosi Szakszolgálat részére pedagógiai jellemzés Brútyó Patrik 

és Milák Márk 

17. 2019.01.17. Családsegítő pszichológus kérése Jaksa Jázmin és Brendon részére 

18. 2019.02.05. Sólyom Sándor pedagógiai jellemzése 

19. 2019.02.14. Máté Áhim pedagógiai jellemzése 

20. 2019.02.23. Faragó Pál Joel pedagógiai jellemzése 

21. 2019.03.05. Esetleírás Vida Tibor és Máté Áhim 

22. 2019.03.11. Jelzés igazolatlan hiányzás Mátyás Sándor, Mátyás Elvira, Mátyás 

Lóránd, Bori Nikoletta 

23. 2019.03.11. Jelzés Jóni Vanda igazolatlan hiányzás 

24. 2019.03.13.Jelzés igazolatlan hiányzás Sólyom Sándor, Rafael Róbert, Faragó Pál 

Joel, Nagy Jázmin 

Pedagógiai jellemzés Bori Nikoletta 

25. 2019.03.19. Szülő Igazolatlan hiányzás Horváth Márton és Bálint Barbara 

26. 2019.04.05. Jelzés Horváth Márton igazolatlan hiányzás 

27. 2019.04.08. Kérelem magántanulói jogviszonyra Kállai József 

28. 2019.04.10. Jelzés Rafael Imre, Rostás Kevin és Bálint Barbara igazolatlan hiányzás 

29. 2019.05.09. Jelzés Fülöp László, Nagy Krisztián és Dávid 

30. 2019.05.17. Tájékoztatás Tímári Róbert tanulóról Magyarné Mészáros Annának 



 

 

 

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 alsós udvar gumiburkolattal való ellátása 

o tornatermi izzók cseréje 

 

 

Csanytelek, 2019. június 20. 

         

         Szabó Ferenc 

              tagintézmény-vezető 


