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Helyzetelemzés

I.

I.2. Tárgyi feltételek

-

-

Az intézmény tárgyi feltételei a minőségi pedagógiai munkához megfelelő. Tárgyi
feltételeinket 4 forrásból biztosítjuk:
A 2011. szeptember 1-jén történt fenntartóváltást követően – az önkormányzat és a SzegedCsanádi Egyházmegye között kötött közoktatási megállapodása alapján – a korábbi iskola
használatában lévő eszközök az egyházi iskola használatába kerültek.
Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2011 óta is segíti az iskola működését (pl. tanulmányi
versenyekhez biztosít ingyenes utaztatást).
Az iskola a fenntartó által biztosított működési költségből oldja meg a szükséges beszerzéseket.
Pályázati forrásokból vásárolt eszközök is kerültek az iskola tulajdonába.
A tételes tárgyi eszközök listája az iskola leltárában olvasható.

I.2. Személyi feltételek
I.2.1. Pedagógus álláshelyek száma

Az iskola pedagógus álláshelyeinek száma: 27
I.2.2. Pedagógusok száma

A pedagógusok álláshelyét 28 fő töltötte be (22 teljes állású, 4 részmunkaidős és 2 óraadó).
I.2.3. Tanév közbeni fluktuáció és okai

1 kolléga kérte nyugdíjazását 2020. december 1-től, helyére új kolléga érkezett ugyanabba a
munkakörbe.
I.2.4. Technikai dolgozók száma

1 gazdasági vezető/iskolatitkár áll az iskola alkalmazásában teljes állásban, 1 karbantartó teljes
állásban, 3 takarító teljes állásban, 2 takarító részmunkaidőben, 1 rendszergazda
részmunkaidőben.
I.2.4.1. Oktatást segítő munkakörben dolgozók száma

A technikai dolgozók közül a gazdasági vezető/iskolatitkár és a rendszergazda számít oktatást
segítő munkatársnak.

I.3. Tanulókra vonatkozó adatok
I.3.1. Tanulói létszám alakulása (év eleji, év végi)
általános iskola
művészeti iskola

2020. szeptember 1.
228
83

2021. június 15.
232
85

I.3.2. Napközis tanulószobai létszám alakulása (tanév eleji, tanév végi)
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2020. szeptember 1.
150

2021. június 15.
150

2.
3.
4.
5/a
5/b
6.
7.
8/a
8/b
összesítés:

Tantárgyi egyesek
száma

osztály

Egyest kapott tanulók
száma

I.3.3. Ismétlések, bukások száma és okai

2
0
0
0
0
0
1
0
0

5
0
0
0
0
0
1
0
0
6

3

2021. augusztus 24-én egyest kapott tanulóinkban javítóvizsgát szervezünk. A sikertelen
évzárás a tanulói hozzáálláson és szorgalmon múlott, a pedagógusok minden tőlük telhetőt
megtettek, hogy tantárgyi bukások ne legyenek.
A nyári felkészülést pedagógusi konzultációk és az iskolai szociális segítő fogja segíteni, de
minden hozzáadott pedagógiai érték ellenére a sikeres javítóvizsga a tanulókon múlik.

1/a
1/b
2.
3.
4.
5/a
5/b
6.
7.
8/a
8/b
Iskola

Osztályátlagok

Dráma és színház

Hittan

3,96
3,96
4,35
4,70
4,91
4,57
4,57
4,96
4,57
4,51
3,93
3,96
4,44
4,33
5,00
5,00
5,00
4,93
4,63
4,58
3,95
4,80
4,40
3,90
3,85
5,00
4,90
4,90
4,95
4,55
4,52
3,52
4,00
3,82
3,94
3,41
3,71
4,17
5,00
4,65
4,53
4,88
4,00
4,82
4,10
3,84
4,21
4,16
4,26
3,95
4,21
4,89
4,95
4,79
4,58
4,95
4,53
4,84
4,47
3,39
3,72
3,89
3,33
3,33
3,39
4,89
4,85
4,56
4,78
4,88
4,67
4,15
3,60
4,00
4,08
4,00
3,64
4,16
4,24
3,44
3,76
5,00
4,88
4,68
5,00
4,88
4,68
4,27
4,30
4,50
4,25
4,25
4,00
4,40
4,45
4,10
4,25
4,95
4,95
4,95
5,00
4,80
4,51
3,62
4,00
3,76
3,67
3,91
4,24
4,33
4,14
3,91
5,00
4,91
4,81
4,91
4,81
4,33
3,79
4,13
4,05
4,02
3,71
4,03
4,27
4,34
3,89
3,97
4,87
4,89
4,74
4,77
4,93
4,58
4,83
4,38

I.3.5. Magatartás- és szorgalomátlagok
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Testnevelés

Technika

Informatika

Rajz

Ének

Földrajz

Biológia

Kémia

Fizika

Természetismeret/
Környezetismeret

Történelem

Matematika

Angol nyelv

Magyar irodalom

Magyar nyelv

Osztályok

I.3.4. Osztály- és tantárgyi átlagok

1/a
1/b
2.
3.
4.
5/a
5/b
6.
7.
8/a
8/b
Iskola

5
8
18
15
12
19
7
13
8
19
17
15
151

Magatartás
4
3
9
3
4
0
6
2
13
2
1
0
10
0
6
0
8
1
5
1
2
0
6
0
70
9

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

5
9
18
17
14
13
7
10
6
14
14
8
130

Szorgalom
4
3
7
4
3
0
3
1
12
1
7
0
10
0
9
0
6
5
9
1
3
3
9
4
78
19

2
0
1
2
0
0
0
0
0
1
0
0
4

Hiányzás tanítási
órában

1/a
1/b
2.
3.
4.
5/a
5/b
6.
7.
8/a
8/b
Iskola

837
785
1021
682
1031
517
767
835
1787
1372
977
10611

Ebből igazolatlan

Osztály

I.3.6. Igazolt és igazolatlan mulasztások száma alsó és felső tagozaton

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

1/a
1/b
2.
3.
4.
5/a
5/b
6.
7.
8/a
8/b
Iskola

HHH-s létszám

HH-s létszám

Osztály

I.3.7. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma

0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
2

1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
3

A hátrányos helyzetű diákjainkat a szülők egyedül nevelik, és nehéz szociális helyzetük (anyagi
és megélhetési nehézségek), valamint a szülő alacsony iskolai végzettsége indokolja, hogy a
gyermek hátrányos helyzetűnek minősüljenek.
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink alacsony szülői iskolai végzettségű, valamint
szociális alapon való rászorultság miatt tartoznak ebbe a kategóriába. Két tanulónk állami
gondoskodásban nevelkedik hivatásos nevelőszülő gondozásában. (Az ő esetükben az 1997. évi
XXXI. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról VIII. fejezetének 67§ 2./b
bekezdése indokolja, hogy alanyi jogon minősüljenek halmozottan hátrányos helyzetűnek.)
I.3.8. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma
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•

A 2020/2021. tanévben lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 1 fő (a tanulók 0,9
%-a)

•
•

A tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3),
középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 1 fő (a tanulók 0,9 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy félév alatt vagy a
megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a)
A Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ értékelése: „Az intézmény adatszolgáltatással
érintett (001) feladatellátási helyén – a rögzített adatok alapján – sem belső, sem külső
beavatkozásra nincs szükség.”
A lemorzsolódás megelőzésére felzárkóztató foglalkozások, korrepetálásokat tartottunk azon
tanulók részére, akik életkoruk átlagához képest „egyes területeken” lemaradást mutatnak.
Feladat: a „lemaradt terület” fejlesztése annak érdekében, hogy elérje az „átlag” szintet. A
korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való
felzárkóztatás. A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi
eredménye alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató
foglalkozásokon kötelező.
Az első négy évfolyam korrepetálásai órarendbe illesztett időpontban az osztályban tanító
pedagógusok javaslatára, kötelező jelleggel történnek.
A felső tagozaton a korrepetálás differenciált foglalkoztatással – egyes tanulókra vagy kijelölt
tanulócsoportokra ajánlott jelleggel – a szaktanárok javaslatára történik.

1/a
1/b
2.
3.
4.
5/a
5/b
6.
7.
8/a
8/b
Iskola

1
0
4
1
1
1
1
1
3
1
0
14

BTMN-es tanulók létszáma

SNI-s létszám

Osztály

I.3.9. Sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulók
száma

1
1
2
1
2
1
0
1
3
0
1
13

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a gyengébben teljesítők felzárkóztatását
az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli felzárkóztató foglalkozások segítik. A
tanórákon a nevelők figyelembe veszik a lassabban haladó, gyengébben teljesítő tanulók
képességeit, és az egyéni ütemükhöz igazítják elvárási szintjüket is. Az 1-4. évfolyamon az
egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére irányuló
órákat szervezünk és tartunk. Az 5-7. évfolyamon pedig felzárkóztató, korrepetáló,
képességfejlesztő órákat szervezünk. A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel
elősegítésére a gyenge eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató órákat tartunk. A sajátos
nevelési igényű tanulókat iskolánkban integráltan oktatjuk.
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Az SNI-s tanulók fejlesztő foglalkozásait Gyurisné Kerekes Judit, Kismárton Petra
gyógypedagógusok tartották, a BTMN-esekét Dudás Ágnes fejlesztő pedagógus látta el.
I.3.10. Egyéni tanrendű tanulók és tanulói jogviszonyt szüneteltetők száma
Iskolánk 6. évfolyamán végzett egy egyéni tanrendű tanuló, egészségi állapota miatt vesz részt
ebben a tanítási formában.
I.3.11. Fegyelmi ügyek
Sajnálatos módon rendőrségi ügy lett egy tanítás után történt rongálásból. A rendőrség az ügyet
lezárta.
I.3.12. Belső mérések és azok tapasztalatai
A tanulók ellenőrzése, mérése és értékelése a Pedagógiai programban, valamint a Helyi
tantervben leírtak szerint történik. Ezen felül további – a végzett munka színvonalára vonatkozó
– méréseket is végeztünk intézményünkben.
1. Logopédiai vizsgálat

•
•
•
•
•

Ebben a tanévben Jakab Edit logopédus minden elsős kisdiákot felmért. A felsőbb
évfolyamokon a pedagógusok által jelzett tanulók vizsgálatát végezte el.
Komplex nyelvi felmérést végzett: a beszéd percepciós és produkciós vizsgálatával.
A mérés fajtái:
Beszédszervi állapot és artikuláció
Hallási figyelem, auditív memória, a hangok differenciáló készségének
Auditív észlelés és beszédmegértés
Szeriális felfogás és kivitelezés
Nyelvi fejlettség vizsgálata
A március elejétől április 19-ig tartó digitális oktatás körülményei megnehezítették a logopédiai
fejlesztést, de a következő időszakban sok mindent sikerült pótolni, és lehetett tájékozódni az
elsősök fejlődéséről.
Szeptembertől az 1. évfolyamban 13 tanuló vett részt a foglalkozásokon, a súlyosabb
beszédhibásokat heti két alkalommal foglalkoztatta. Év végére hatan tünetmentesek, hatan
további fejlesztést, automatizálást igényelnek. Minden tanuló esetében elengedhetetlen az
utánkövetés.
A tanév elején a 2. osztályosok közül megvizsgálta az előző évről további fejlesztésre
szorulókat. A három tanuló közül 1 tanuló járt heti rendszerességgel. Ő már tünetmentes, a
másik két tanulónál a beszédhiba egyéb probléma társuló tünete. A 3. osztályból 1 tanuló járt
logopédiai foglalkozásra. A kollégák visszajelzéseit figyelembe véve egy-egy általuk javasolt
gyereknek pár alkalommal beszédtechnikai foglalkozásokon javította a beszédet.

2. Angol vizsga
Mérfalvi Zsuzsa és Varga Krisztina szaktanárok vezetésével ebben a tanévben is megszerveztük
helyi angol vizsgánkat félévkor és év végén.
A tavalyi rendkívüli helyzetre való tekintettel az 5. évfolyamosok félévkor is írtak
kompetenciamérést, ami alapján megtörtént a csoportbontások korrigálása. A 8. évfolyam
minden tanulója félévkor tett belső bizottság előtti szóbeli vizsgát a 20 előre kiadott tételből.
Ez az Európai Referenciakeret ún. A2 Alapszintjének (Waystage) felel meg.
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Az 5. és 7. évfolyam haladó csoportos tanulói prezentáció bemutatásával vizsgáztak a bizottság
előtt, ami nem csupán idegen nyelvi kompetenciájukat, hanem kreativitásukon és
kommunikációs készségeiken túl improvizációs, prezentációs készségeiket is mérlegre tette. A
6. évfolyamok minden tanulója önállóan vizsgázott az előre kiadott 10 szóbeli tételből. Nekik
az ún. A1 Minimumszint (Breakthrough) vizsgaszintet kellett teljesíteniük. Év végén csak a
haladó csoport tanulói vizsgáztak, akik különféle nyelvvizsga és érettségi feladattípusokkal
találhatták szembe magukat: történet elmondása képek alapján, érvek és ellenérvek
felsorakoztatása egy adott témával kapcsolatban, téma kifejtése négy kép segítségével, téma
kifejtése megadott szempontok alapján egy percben.gy másik kimutatás a szóban és írásban is
vizsgázókra
Az eredmények nyelvi csoportok szerinti bontásban:
Nyelvi csoport

Létszám Vizsgaátlag (%) Vizsgaátlag (érdemjegy)

5. haladó csoport

13

88

4,46

6. kezdő csoport

9

70

3,37

6. haladó csoport

9

90

4,66

7. haladó csoport

13

87

4,23

8. haladó csoport

15

85

4,33

A tanulók 84%-a elérte a minimumszintet, vagyis a 60%-ot.
A tapasztalatokat és eredményeket angol nyelvi munkaközösségi megbeszélés keretein belül
vitattuk meg, továbbá kikértük a szóbeli vizsgabizottság véleményét és a tanórákon
meghallgattuk tanulóink reflexióit is. Jelen tanév végén nem vált indokolttá változtatás.
3. Digitális kompetenciamérés

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
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Innovációs törekvéseink közé tartozik, hogy megelőzve korunkat, mielőbb felmérjük
tanulóinkat, és a tanultakat a kor és az ő igényeikhez, elvárásaihoz igazítsuk. Ennek okán Varga
Krisztina tanárnő és digitális szaktanácsadó második alkalommal állított össze online digitális
kompetenciamérést, melyet a felső tagozatos tanulók a digitális oktatás ideje alatt írtak meg. A
mérés kb. 45 percet vett igénybe, a feladatok megoldásához a tanulók használhatták az
internetet. Zárásként visszajelzést is kértünk a tanulóktól a méréssel kapcsolatban.
A mérés alapjául az Europass digitális készségek önértékelő táblázata és más európai
keretrendszerek (DigCompOrg) szolgáltak. Ennek tükrében 5 részterületen mértük a diákok
jártasságát:
Információ feldolgozása
Tartalom létrehozása
Kommunikáció
Problémamegoldás
Biztonság
Mind az 5 területen 3 szint van:
Alapszintű felhasználó
Önálló felhasználó
Mesterszintű felhasználó
Célunk volt az is, hogy a nyelvvizsgához, nyelvismerethez hasonlóan a tanulók
nagyvonalakban képesek legyenek behatárolni digitális kompetenciájukat is, illetve legyenek

tisztában magával a fogalommal is, hiszen a későbbiekben, akár egy Europass önéletrajz
összeállításánál szükségük lehet rá. Ezen kívül szerettük volna a 3-4. évfolyam bevonásával
kijelölni a főbb irányvonalakat a következő évek digitális kultúra oktatásában.
Az eredmények a következők:
Évfolyam

Tanulólétszám

A mérést
kitöltötte

Átlageredmény
(%)

Nem érte el a
60%-ot (fő)

3. évfolyam
4. évfolyam
5. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam
8. évfolyam

27

26

71

4

20
36
18
26
41

16
24
12
21
36

83
89
83
80
77

0
0
0
3
5

I.3.13. Jövő évi első osztályosok száma
A 2021/2022. nevelési évet – jelen állás szerint – 30 diák kezdi meg 33 számított létszámmal.
A leendő elsősök beiratkozásához kapcsolódó programok közül sajnos több is elmaradt a
járványhelyzet miatt. A valós szülői értekezlet helyett az első tanítók online mutatkoztak be a
szülőknek az iskola honlapján keresztül. Maga a beiratkozás – a törvényi előírásoknak
megfelelően – előre egyeztetett időpontokban, a gyermekek jelenléte nélkül történt 2021. április
15-16-án.
Május 29-én került megrendezésre az zsombói Nefelejcs Katolikus Óvoda ballagása, melyen
iskolánk vezetősége is képviseltette magát.
Mindkét leendő elsős tanító elkészítette a tanszerjegyzéket, valamint kiértesítette a szülőket egy
szülői értekezletre, amelyet szabad területen a járványügyi protokoll betartása mellett tartanak
meg.
Iskolánk augusztus végén szervezi meg a nyári tábort külön a kicsiknek, ahol remek alkalom
nyílik majd arra, hogy megismerkedjenek egymással az osztálytársak, pedagógusok.
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I.4. A középiskolai felvételi tapasztalatok, felvett tanulók száma
I.4.1. Középiskolai továbbtanulási mutatók
Június 19-én végleg búcsút vettek iskolánktól végzőseink. A gyerekek hozzátartozói Zsombó
piacterére várták a ballagási menetet, ahol az ünnepség zajlott. Gyuris Zsolt polgármester úr
köszöntőjében reményét fejezte ki, hogy a fiatalok tanulmányaik után visszatérnek a
településünkre. Pálmai Péter igazgató úr egy piarista mondással kívánta a fiataloknak, hogy
megtalálják helyüket az életben ("A vaj a vajtartóban étel, a szőnyegen piszok."). Jakab Edit és
Lázár János, a két osztályfőnök beszédeikben az elmúlt évek megható, vicces és emlékezetes
pillanatait idézték fel. Átadásra kerültek a Szent Imre-díjak és a Kós Károly-emlékérem.
Szent Imre-díjas tanulóink:
8/a:
Dobrotka Ilona
Erdélyi Boglárka
Kertész Balázs
Móra Áron
Nagy Fanni
8/b:
Babos Réka
Gyuris Enikő
Mihálffy Zita Napsugár
Szunyog Milán
Varga Vivien Éva
Kós Károly-emlékérem:
Kispéter Ádám
Az ünnepség végén a végzősök egy kánonban előadott dalban fejezték ki köszönetüket az
általános iskolás évekért.
Az idei évben minden tanulónk felvételt nyert középiskolába a normál időkeretben, senkinek
nem kellett a pótfelvételi eljárásra készülnie. Tanulóink többnyire jól mérték fel képességeiket,
mert a negyvenegy tanulóból huszonnyolcat az első helyen, öt tanulót a második helyen, két
tanulót a harmadik helyen, két tanulót az ötödik helyen, és egy tanulót a kilencedik helyen
megjelölt középiskolába vettek fel. Három olyan tanuló volt, aki korábban meg nem jelölt
intézménybe nyert felvételt.
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Tanulóink a következő középiskolákban folytathatják tanulmányaikat:

helység

intézmény neve

tagozat, szakmacsoport

felvett
tanulók
száma

egyházi fenntartású intézmény
Pannonhalma

Szeged

Pannonhalmi Bencés
Gimnázium és Szakkollégium
Szent Benedek Technikum,
Szakképző Iskola,
Középiskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Szegedi
Tagintézménye
Dugonics András Piarista
Gimnázium, Alapfokú
Művészeti Iskola és Kollégium
Szegedi Baptista Gimnázium
és Technikum
Karolina Óvoda, Általános
Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Művészeti Iskola és Kollégium

Általános tantervű gimnázium

1

Általános tantervű gimnázium

1

Turizmus, vendéglátás szakirány

1

Általános tantervű gimnázium

3

Speciális angol tagozat

1

Sport tagozat

2

Közszolgálati technikus

1

Általános tantervű gimnázium

2

állami fenntartású intézmények
Humán és idegen nyelvi orientáció

1

Matematika-angol orientáció

1

Speciális angol tagozat

2

Arany János Tehetséggondozó
Program

1

Emelt szintű angol tagozat

1

Humán tagozat

1

Szegedi SZC Kőrösy József
Közgazdasági Technikum

Közgazdasági ágazat,
informatika orientáció

1

Szegedi SZC Vasvári Pál
Gazdasági és Informatikai
Technikum

Közgazdaság ágazat, vállalkozási
ügyviteli ügyintéző

2

Kereskedő és webáruházi technikus

1

Cukrász szaktechnikus, szakács
szaktechnikus, turisztikai technikus,
vendégtéri szaktechnikus

1

Környezetvédelem

1

Szegedi Deák Ferenc
Gimnázium

Szegedi Radnóti Miklós
Kísérleti Gimnázium
Szeged

Szegedi SZC Krúdy Gyula
Szakképző Iskola
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Szegedi SZC Gábor Dénes
Technikum és Szakgimnázium
Szeged és Térsége Eötvös
József Gimnázium, Általános
Iskola
Szegedi Tömörkény István
Gimnázium, Művészeti
Szakgimnázium és Technikum
Szegedi SZC Vedres István
Technikum
Szegedi SZC Déri Miksa
Műszaki Technikum

Ásotthalom

Mórahalom
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Szegedi SZC Móravárosi
Szakképző Iskola
Alföldi ASzC Bedő Albert
Erdészeti Technikum,
Szakképző Iskola és
Kollégium
Szegedi SZC Tóth János
Mórahalmi Szakképző Iskola
és Garabonciás Kollégium

Pedagógia

1

Vasútforgalmi szolgálattevő
technikus

1

Általános tantervű gimnázium

1

Testnevelés tagozat

1

Magyar-német kéttannyelvű

1

Emelt óraszámú biológia, kémia

1

Emelt szintű humán

1

Nyelvi előkészítő tagozat

2

Magasépítő technikus

2

Gépészet

1

Elektronika és elektrotechnika

1

Fodrász, kozmetikus technikus

1

Erdész technikus

1

Informatika ágazat,
szoftverfejlesztő és -tesztelő

1
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I.4.2. A középiskolába felvételt nyert tanulók eredményeiről szóló visszajelzések
Iskolánkból elballagott tanulóink a pedagógusok és a szülők segítségével választották ki a
számukra megfelelő intézményeket, ahol tovább folytatják tanulmányaikat. Ezekből a
gimnáziumokból, középiskolákból csak néhány esetben kapunk konkrét visszajelzést, melyek
tanulmányi eredményt is tartalmaznak, kivétel a Szegedi Tömörkény István Gimnázium és
Művészeti Szakgimnázium, illetve a Szegedi Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium.
Növendékeink gyakran visszajárnak iskolánkba és nagyon jó tanulmányi eredményekről
számolnak be. Szépen veszik az akadályokat, gyorsan beilleszkednek az új közösségekbe,
hozzák az elvárt teljesítményeket. Emellett továbbra is jó kapcsolatot tartunk fenn végzett
tanulóink családjával, így tőlük is értesülünk régi tanítványaink életéről, helyzetéről. A
középiskolák elvégzése után jellemzően el tudnak helyezkedni valamilyen általuk választott
munkakörben, azonban örömmel tölt el bennünket, hogy sokan felsőfokú intézményekben
folytatják későbbi tanulmányaikat.
I.4.3. Kiemelkedő tanulói teljesítmények, versenyeredmények
Általános iskola:
Osztály

Versenyző

Megnevezés

Helyezés

Felkészítő

1.a

Pesti Zétény

Aranytinta aranyszó
versmondó verseny

2.

Becherer Anikó

1.a

Patyi Hanna

Aranytinta aranyszó
versmondó verseny

különdíj

Becherer Anikó

1.a

Fekete Szabolcs

Verses mesemondó
verseny

3.

Becherer Anikó

1.b

Molnár Nikolett Irén

Aranytinta aranyszó
versmondó verseny

1.

Soós Róbertné

1.b

Pancza Lilla

Aranytinta aranyszó
versmondó verseny

különdíj

Soós Róbertné

1.b

Sasvári Adél

Verses mesemondó
verseny

2.

Soós Róbertné

1.b

Illés Anna Tulipán

Verses mesemondó
verseny

különdíj

Soós Róbertné

2.

Urbán Katalin

Aranytinta aranyszó
versmondó verseny

3.

Kovács Mariann

2.

Kovács Boglárka

Aranytinta aranyszó
versmondó verseny

különdíj

Kovács Mariann

2.

Czékus Alíz

Verses mesemondó
verseny

1.

Kovács Mariann

2.

Berta Lujza

Verses mesemondó
verseny

különdíj

Kovács Mariann
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2.

Kovács Boglárka

Verses mesemondó
verseny

különdíj

Kovács Mariann

2.

Radvánszki Réka

MatekÁsz

megyei 13.

Kovács Mariann

2.

Bálint Fanni

Tudásbajnokság - magyar
nyelv

arany fokozat

Kovács Mariann

2.

Berta Lujza

Tudásbajnokság matematika

arany fokozat

Kovács Mariann

2.

Hódi Zalán

Tudásbajnokság matematika, szövegértés,
környezetismeret

arany fokozat

Kovács Mariann

2.

Ördög János Dominik

Tudásbajnokság környezetismeret

arany fokozat

Kovács Mariann

2.

Urbán Katalin

Tudásbajnokság szövegértés

arany fokozat

Kovács Mariann

2.

Radvánszki Réka

Tudásbajnokság környezetismeret

ezüst fokozat

Kovács Mariann

2.

Lajkó Áron

Tudásbajnokság szövegértés

bronz fokozat

Kovács Mariann

3.

Mélykúti Dávid

Aranytinta aranyszó
versmondó verseny

1.

Kerekes Judit

3.

Patkós Nina Jázmin

Aranytinta aranyszó
versmondó verseny

2.

Kerekes Judit

3.

Illés János

Aranytinta aranyszó
versmondó verseny

különdíj

Kerekes Judit

3.

Törteli Bence László

Verses mesemondó
verseny

1.

Kerekes Judit

3.

Lukács Zoltán István

Verses mesemondó
verseny

3.

Kerekes Judit

3.

Törteli Bence László

Tudásbajnokság - nyelvtan

megyei 1.,
országos 1.

Kerekes Judit

3.

Mélykúti Dávid

Tudásbajnokság - nyelvtan

megyei 8.

Kerekes Judit

3.

Mélykúti Dávid

Tudásbajnokság matematika

megyi 16.

Kerekes Judit

3.

Mélykúti Dávid

Bendegúz - nyelvész,
matematika

bronz fokozat

Kerekes Judit
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3.

Törteli Bence László

Bendegúz - nyelvész

arany fokozat,
országos 1.

Kerekes Judit

3.

Tarján Enikő, KálmánTari Nóra, Paragi
Bence, Varga Barbara

Nyelvmester
projektverseny

7.

Kerekes Judit

3.

Törteli Bence, Mélykúti
Dávid, Sasvári Bertalan,
Gyuris Benett

Nyelvmester
projektverseny

12.

Kerekes Judit

3.

Tarján Enikő, Varga
Barbara Angyalka,
Gyuris Benett, Mélykúti
Dávid, Németh Zoltán,
Törteli Bence

FIRST Lego League
robotika verseny

Alapértékek
sikeres
megvalósítása

Kerekes Judit,
Varga Krisztina,
Gera Erika

4.

Hajlik Vince

Aranytinta aranyszó
versmondó verseny

3.

Földiné Fülöp
Katalin

4.

Meszlényi Johanna

Aranytinta aranyszó
versmondó verseny

különdíj

Földiné Fülöp
Katalin

4.

Janó Szimonetta

Verses mesemondó
verseny

2.

Földiné Fülöp
Katalin

5.a

Török Márton

Aranytinta aranyszó
versmondó verseny

különdíj

Zsemlye Ágnes

5.a

Farkas Áron Péter,
Török Márton,
Csongrádi Balázs,
Maróti Noel

Bolyai matematika
csapatverseny

42.

Dobóné Veres
Renáta

5.a

Csongrádi Balázs
Zétény, Farkas Áron
Péter, Török Márton

Medve Matek GO!

regionális 1.,
országos 87.

Dobóné Veres
Renáta

5.a

Török Márton

Tudásbajnokság matematika

megyei 13.

Dobóné Veres
Renáta

5.a

Farkas Áron Péter

Tudásbajnokság matematika

megyei 14.

Dobóné Veres
Renáta

5.a

Szalkai Norbert

Tudásbajnokság - angol
kezdő

megyei 15.

Varga Krisztina
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5.a

Gyuris Luca, Nógrádi
Lilla, Kelemen Nóra
Noémi, Hajdu Zsófia
Mária

Bolyai matematika
csapatverseny

32.

Dobóné Veres
Renáta

5.b

Mihálffy Lujza Andrea

Aranytinta aranyszó
versmondó verseny

1.

Zsemlye Ágnes

5.b

Tóth Emma

Aranytinta aranyszó
versmondó verseny

2.

Zsemlye Ágnes

5.b

Urbán Bíborka

Aranytinta aranyszó
versmondó verseny

különdíj

Zsemlye Ágnes

5.b

Kovács Dorina, Urbáb
Bíborka, FarkasCsamangó Benedek,
Nagy Jázmin

Bolyai matematika
csapatverseny

33.

Dobóné Veres
Renáta

5.b

Tóth Emma, Rigó
Szonja Liza, Mihálffy
Lujza Andrea, Zsizsik
Luca

Bolyai matematika
csapatverseny

45.

Dobóné Veres
Renáta

5.b

Tóth András, Nagy
Jázmin, Kovács Dorina

Medve Matek GO!

regionális 4.,
országos 198.

Dobóné Veres
Renáta

5.b

Kondás Réka, FarkasCsamangó Benedek,
Urbán Bíborka

Medve Matek GO!

regionális 6.,
országos 258.

Dobóné Veres
Renáta

5.b

Urbán Bíborka

MatekÁsz

megyei 3.

Dobóné Veres
Renáta

6.

Urbán Izabella

Aranytinta aranyszó
versmondó verseny

3.

Jakab Edit

7.

Bosch Bálint Tjeerd

Aranytinta aranyszó
versmondó verseny

3.

Jakab Edit

7.

Balogh Lázár koppány,
Móra Máté, Pesti
Lóránt,

Medve Matek GO!

regionális 26.,
országos 200.

Dobóné Veres
Renáta

7.

Czakó Ella, Gréta,
Tolmacsov Eszter,
Szűcs Netti

Medve Matek GO!

regionális 27.,
országos 205.

Dobóné Veres
Renáta

8.a

Bényi Nóra, SchreckPapp Róza, Zsizsik
Benedek, KádárNémeth Ákos

Bolyai matematika
csapatverseny

4.

Dobóné Veres
Renáta

8.a

Kertész Balázs, Gál
Ábel Jenő, Müller
Tamás Ádám, Mézes
Dávid Roland

Bolyai matematika
csapatverseny

9.

Dobóné Veres
Renáta

8.a

Kertész Balázs, Müller
Tamás Ádám

Medve Matek GO!

regionális 8.,
országos 77.

Dobóné Veres
Renáta

8.a

Bényi Nóra, SchreckPapp Róza, TóthKelemen Szonja

Medve Matek GO!

regionális 25.,
országos 188.

Dobóné Veres
Renáta

8.b

Csongrádi Olívia Zoé

Aranytinta aranyszó
versmondó verseny

2.

Jakab Edit

8.b

Mihálffy Zita Napsugár

Aranytinta aranyszó
versmondó verseny

1.

Jakab Edit

8.b

Gyuris Enikő

Aranytinta aranyszó
versmondó verseny

1.

Jakab Edit

8.b

Szunyog Milán

Aranytinta aranyszó
versmondó verseny

különdíj

Jakab Edit

8.b

Szunyog Milán, Babos
Réka, Gyuris Enikő

Medve Matek GO!

regionális 8.,
országos 105.

Faragó Gabriella

Művészeti iskola:
•
•
•
•
•
•
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2020.12.01-07. Parafrázis 2020 Országos Festészeti Verseny, döntőbe jutott: Zsizsik Luca
2021.03.03. XXXI. Szentesi Kortárszenei Találkozó: Mihálffy Zita Napsugár, Tóth Barnabás,
dicséret
2021.05.19. I. Csongrád-Csanád Megyei „A” tagozatos vonós egyéni verseny: Török Márton,
Balogh Izabella, Süveges Roland arany minősítés
Hajlik Vince: kiemelt arany
2021.06.04. Szent Imre Alkotó- és Rajzpályázat: Urbán Izabella 3. helyezés
2021.06.15. Élő vizes-vizes helyek Zsombó Nagyközség Önkormányzata által kiírt pályázat:
1. Varga Vivien Éva, 2. Papp Hanna, 3. Szűcs Bernadett

II.

Pedagógiai munka jellemzése
egészségmodell alapján

és

értékelése

a

holisztikus

II.1. Kiemelt nevelési feladatok megvalósulása
A 2020/2021-es tanév mottója: „... ha legvégül össze kellene foglalnom a sikereim okát,
csak annyit mondanék, hogy mindig én akartam jobban. Ez az én tehetségem.” (Benedek
Tibor) – Ennek szellemében végeztük a sikerorientált tehetséggondozást, készültünk
tanulmányi versenyekre, felvételikre.
Az egyházmegye által szervezett holisztikus egészségmodellre épülő továbbképzéseinek
szellemében alakítottuk az iskolai nevelés feladatait.
II.1.1. Az elmúlt tanév munkatervében és a vonatkozó intézkedési tervekben foglaltak
megvalósulása
A munkatervben meghatározott feladatok a tantermen kívüli digitális munkarend bevezetéséig
megvalósultak, márciustól a személyes jelenlétet igénylő programok természetesen elmaradtak
vagy online valósultak meg az iskolába való visszatérésig.
II.1.2. A fizikai egészség támogatása
A mai egészségmodell az embert egészében szemléli. Testi, lelki, szellemi, értelmi és érzelmi
egységként. A mindennapi élet színterei közül pedig, az egészségügyi intézményeken kívül, az
oktatási intézmények azok a helyek, ahol az egészséges életmódra nevelés megvalósulhat.
Az iskolai egészségfejlesztési tervek megvalósításában a testnevelésnek és a közreműködő
pedagógusoknak jelentős szerepe van. A cél mindenképpen az, hogy a tanulók ráébredjenek
saját felelősségükre testi képességeik fejlesztésében. A tanulók egészségmagatartásának
hatásos és tartós befolyásolása az egészségnevelők és testnevelők szoros együttműködése révén
érhető el.
A testnevelési órákon való részvétel egészségmegőrző és fejlesztő funkcióján túl hozzájárul
önmagunk megismeréséhez, elfogadásához, megküzdő képességünk erősítéséhez
A tanulók egészségének, egészséges életmódjának fejlesztése érdekében, a teljes körű iskolai
egészségfejlesztési elvekkel összhangban a mindennapos testnevelés 2015/2016-os
tanévtől már mind a 12 évfolyamon kötelező a heti öt testnevelésóra. Iskolánkban mind
vezetőségi és tantestületi szinten pozitív az együttműködés, alkalmazkodás a mindennapos
testneveléshez. Nagyon nagy segítséget jelent a tornatermünkben a választó függöny. A
párhuzamos órákon a diákok figyelmét nem vonja el a másik osztály, nem gurul át percenként
egy labda, amivel megnöveli a balesetveszélyt és megzavarja az órát. Az alsós tanárok, ha az
idő engedi, kint az udvaron tartják meg az órákat, ezzel is teret adva az összevont, vagy nagy
létszámú osztályoknak. Az iskolai udvar megfelelően felszerelt, két kisebb bekerített focipálya
található és más udvari játékok. Rendelkezik még az intézmény egy nagy aszfaltpályával, ahol
két foci kapu található és egy kültéri mászóka. Sőt, az idei tanében készült el egy műfüves
focipálya, amit az óvodával közösen használunk.
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Az aszfaltpálya szélén található még egy távolugró rész is.
Az öltözők tusolóval ellátottak, bár a diákok nem veszik ezeket igénybe. Valószínű az idő
hiánya, és néha az öltözők túlzsúfoltsága lehet az oka.
A szertár felszereltségét évről-évre próbáljuk apránként bővíteni, bár itt vannak még kisebb
hiányok. Többféle sporteszközre lenne szükség, hogy ki lehessen elégíteni a gyerekek
mindennapos testneveléshez fűződő motiváltságukat.
Összefüggésbe lehet még vonni a heti öt testnevelés órát a NETFIT rendszerrel. Minden
fittségi kategóriát nem lehetne a tanulókkal felmérni a régi óraszámmal, pedig fontos, hogy
tükröt kapjunk a fiatalok egészségi, fittségi állapotáról.
A Netfitet mérése a felsősök körében, testnevelés órák keretein belül zajlanak.
2014-ben került bevezetésre a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt, amely a szervezet
funkcionális állapotát tükröző képességek felmérését és azok minősítését jelenti. Ami még
nagyon fontos, hogy nem csak a testnevelő tanár, hanem a szülő is nyomon követheti gyermeke
fittségi állapotának változását.
A koronavírus miatt a 2021. április 14-i kormánydöntés alapján a 2020/2021. tanévi NETFIT
mérések befejezése ellehetetlenült, ezért az idei évben felfüggesztették a Netfit méréseket.
Mivel a védőnők hasonló feladatokat látnak el a diákok testi és tápláltsági állapotuk felmérése
kapcsán, a Netfit szakemberei azon dolgoznak, hogy ők is kulcsszereplői legyenek a
felmérésnek, az iskola egészségügyi ellátásának keretein belül. Feladatuk a testmagasság,
testtömeg és testzsírszázalék mérése lenne, de ezekről még folynak az egyeztetések. Iskolánkat
ellátó védőnők: Tetlákné Gerhardt Ágnes, Gyuris Gabriella
A tanév ideje alatt fogadóórát tartanak minden csütörtökön 8-9 óráig a védőnői tanácsadóban.
Igény szerint nevelőtestületi ülésen, szülői értekezleten való részvételt biztosítanak. Pediculosis
szűrést végeznek iskolánkban, kötelezően szeptember, január és áprilisi hónapokban, ezen felül
jelzés alapján. Intézményünkben a gyermekek szociális szükségleteit követik, kapcsolattartás
és együttműködés a jelzőrendszeri tagokkal, szükség esetén pedig családlátogatás történik.
Kötelező védőnői és orvosi szűrővizsgálatok a 2., 4., 6, és 8. osztályokban a szülő írásbeli
tájékoztatása és az iskolával történő időpont egyeztetést követően, a kiszűrtek szakorvoshoz
irányítása, nyomon követése zajlik.
Védőoltások a tanulók körében:
Szeptember:
6. osztály DiTe oltás.
7. osztály Engerix-B I
Október:
6. osztály MMR oltása
7. osztályban leadott nyilatkozatok alapján HPV védőoltás az érintett lány tanulóknak
Március:
7. osztály Engerix-B II. védőoltás, a koronavírus járvány miatt kialakult helyzetre való
tekintettel elmaradt, de később pótolva lettek.

•
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Április:
7. osztályban leadott nyilatkozatok alapján HPV II. védőoltás az érintett lány tanulóknak a
koronavírus járvány miatt kialakult helyzetre való tekintettel a védőoltás elmaradt, de később
pótolva lettek.
A kötelező orvosi, fogászati szűréseken is részt vesznek minden évben tanulóink.
A tanárok minden év elején részt vesznek a kötelező munkakör által előírt egészségügyi
alkalmassági vizsgálaton.
Iskolánkban a tanórák keretein belül tervezett egészségnevelő órák osztályfőnökkel 1.,
2., 3. osztály: Személyi higiéné, tisztálkodás, öltözködés, fogápolás, egészséges táplálkozás. 4.
osztály: Személyi higiéné, külön lányoknak a serdülőkori változásokról. 5. osztály: Egészséges
táplálkozás, személyi higiéné, serdülőkori testi/lelki változások – külön fiúk, lányok, káros
szenvedélyek megelőzése. 6. osztály: Serdülőkori testi/lelki változásokról. Drogprevenció 7.
osztály: Barátság, szerelem, párkapcsolat, fogamzásgátlás. Drogprevenció 8. osztály: Barátság,
szerelem, párkapcsolat, fogamzásgátlás. Drogprevenció
Az idei évben is az egyház által szervezett pályázat útján a 6. osztályban keresztény szemléletű
felvilágosítás történt interaktív foglalkozás formájában, családi életre való nevelés
célkitűzéseként.
Iskolánkban ősztől kezdetét vette havi egy alkalommal az Egészségfejlesztési program, ahol a
3. és a 7.osztályos tanulóink vettek részt. Ezek a foglalkozások az online oktatás alatt
felfüggesztésre kerültek, de ahogy visszatértünk a jelenléti oktatáshoz, tovább folytatódtak.
Gyógytestnevelés óra zajlik hetente egyszer, párhuzamosan a testnevelés órákkal, ahol a
kollégák kölcsönösen segítik egymás munkáját a gyerekek érdekeit szemelőt tartva.
A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) kezdeményezésére indított Európai Diáksport Napját
(ESSD) idén szeptember 25-én ünnepeltük. A COVID-19 miatti járványügyi készültség
időszakában az MDSZ azt javasolta, hogy az iskolák a testnevelés órák keretei között
szervezzék meg a diáksportnapi programokat. A jelenlegi tanév rendjében először jelent meg
szeptember utolsó péntekén az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek
témanap, mely a mostani vírusfertőzés elleni védekezésben most kiemelten fontos volt a
rendszeres testmozgás.
A sportnapunk célja volt, hogy a gyerekek megtapasztalhassák a felszabadult, közös mozgás és
játék élményét, felhívja a figyelmet az iskolai testnevelés és sport jelentőségére. Népszerűsítse
a fiatalokban az élethosszig tartó tanuláshoz nélkülözhetetlen egészséget és jól-létet.
Az idei év 2020 méteres futás, váltóversenyek és ügyességi feladatok színesítették a diákok
napját. Mivel az ESSD idei fókusztémája a mentális egészség és az egészséges önkép, ezeket a
kérdéseket is feldolgozták tanulóink a pedagógusokkal. Rajz szakkörön ebben a témában
készítettek rajzokat, amiket az iskola kiállítás formájában megtekinthetett, illetve ezekben a
témákban videókat néztek és beszélgettek a gyerekekkel.
Élelmezés ellenőrzése (konyha higiénéje, az étkeztetések rendje, étrend összeállítása, diétás
étrend összetétele): A helyi vendéglő biztosította a napi háromszori étkezést, melynél mindig
figyeltek a gyerekek ételallergiájára, ezek: gluténintolerancia, laktóz érzékenység,
tojásmentesség, mogyoró allergia Az intézményben működő büfében jelzik, a termékek
allergén összetevőit.
Az iskolatej programban minden tanulónk egészséges tejtermékekben részesült hetente 4
alkalommal. Az iskolagyümölcs programnak köszönhetően az elsőtől a hatodik évfolyamig
kaptak iskolásaink egy héten háromszor valamilyen friss zöldséget, gyümölcsöt, illetve 100%os gyümölcslevet.
Az iskola lehetőséget szokott biztosítani az osztályoknak a helyi Sókuckóban való látogatásra
prevenciós céllal, egy-egy bérlet megvásárlása által. Egy alkalmat a Sókuckó is fel szokott
ajánlani tanulóinknak. Itt megtapasztalhatják a sószoba egészségre gyakorolt pozitív hatását,
mely különösen jót tesz az évközi felső légúti betegségek elkerülése vagy éppen leküzdése
érdekében. Különös tekintettel hasznos az asztmában szenvedő gyerekeknek. Nem csak
testileg, hanem mentálisan is töltődtek tanulóink, hiszen az osztályok csapatépítő oldalát is

erősítette. Közös játékkal, beszélgetéssel, egymásra való ráhangolódással töltenek időt egy-egy
alkalom során.
Tanáraink minden augusztus végén részt vesznek tűz-és balesetvédelmi oktatáson.
Gyerekeknek minden esetben felhívjuk a figyelmét a balesetmegelőzésre, legyen szó akár
tornaóráról, technikaóráról vagy tűzriadó gyakorlata során, vagy egy adott szituációra
vonatkozóan.
A személyi higiéniára kellően odafigyelnek kollégáink, az alapos kézmosás és tisztaság saját
környezetünkben való betartására. A papír hulladékot termenként szelektíven gyűjtjük.
Különös tekintettel voltunk a koronavírus által előírt korlátozásokra, kellően alkalmazkodva az
éppen adott járványügyi helyzethez.
Az iskolában tanuló gyerekeknek az alábbi sportkörökben van lehetőségük sportolni:
ritmikusgimnasztika, kyokushin karate, kézilabda, labdarúgás és tollaslabda – a járványhelyzet
miatt a sportkörök tevékenységeiket felfüggesztették.
II.1.3. A mentális és érzelmi egészség támogatása
Az idei tanév sok szempontból embert próbáló volt. A digitális tanrend – bár nem támasztott
lehetetlen elvárásokat a pedagógusok elé – bizonytalanságokkal teli volt. A
gyermekvédelemben dolgozók, az iskolaorvossal és a védőnőkkel való kapcsolattartás is
akadozott. Online módon, kissé személytelenül teltek a mindennapok, minden pedagógust
újszerű problémamegoldásra sarkallt a kialakult helyzet. A gyermekek komfortérzetét
jelentősen rontotta az a tény, hogy szociális mozgásterük beszűkült. A legtöbb osztályfőnök
jelzése alapján elmondható, hogy bár igyekeztünk legjobb tudásunk szerint maximálisan
megfelelni a digitális oktatás elvárásainak, de a gyerekeket közösséggé nem lehet online
nevelni. Elmaradt osztálykirándulások, családi napok, rövidre csípett utcai fogadóórák, msnüzenetek voltak a szülő- gyermek- pedagógus kapcsolatára jellemző kontaktformák. A
gyermekvédelmi esetmegbeszélések is elmaradtak, mint ahogyan a doktornő, tanulási
képességet vizsgáló bizottsági szakértők által szükségesnek látott szakvizsgálatok is. Ennek
következményeit a rend visszaállta után tapasztaljuk majd meg. A jelzőrendszer a kialakult
helyzet ellenére aktívan működött. Az osztályfőnökök jelzései alapján követtük a gyermekek,
családok életét. Adott helyzetben próbáltunk segíteni. Az iskola jelzése alapján
gyermekvédelmi intézkedés megtétele nem volt indokolt. Apró segítséget kértek
pedagógusaink, leginkább az egyre növekvő mértékben megjelenő mentális elhanyagolás állítja
új helyzet elé pedagógusainkat. Szülői szenvedélybetegség miatti elhanyagolás, anyagi helyzet
rendezetlensége, a gyermek magatartási problémáinak megoldása céljából kerestük szakember
segítségét mind a helyi gyermekvédelmi szolgálat munkatársainak segítségével, mind a
gyermekvédelmi szakszolgálat vizsgálatait kérve.
Diákjaink mindegyike rendelkezett hozzáféréssel az iskolai e-mail-fiókjaihoz, de sajnos a
lehetőség visszaéléssel is járt. Az iskolánkban futó Telenor Hipersuli programnak köszönhetően
azonban a szaktanárok és a rendszergazda mindent megtett azért, hogy a devianciákat kiszűrjék.
Szükségessé vált továbbá egy új veszélyforrás figyelembevétele is, az online bántalmazás is
felütötte fejét közvetlen környezetünkben.
Reméljük, mi a gyermekvédelmi jelzőrendszer aktív tagjai, tanítványaink testi és mentális
egészségét szem előtt tartó pedagógusok, hogy az eredeti rend hamarosan helyreáll és offline
módon is tehetjük emberközeli tevékenységünket tovább, mert bár krízishelyzet nem alakult ki,
de a gyermekek szociális léte szempontjából ez a helyzet nem elégséges és nem egészséges.
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II.1.4. A társadalmi egészség támogatása
Veni Sancte ünnepélyes körmenettel, táskaszenteléssel és templomunk búcsújával kezdtük
idén a tanévet.
Az olvasás világnapja alkalmából az osztályok osztálykeretben, osztályfőnökükkel vagy
magyartanáraikkal hívták fel a figyelmet az olvasás fontosságára.
A zene világnapjára a művészeti iskola diákjai élő koncert helyett egy videóval készültek, ahol
bemutathatták azokat a darabokat, amit erre az alkalomra tanultak. Az osztályok ének-zene óra
keretében nézték meg a felvételt.
Október 6-án, a nemzeti gyásznapon az osztályok tanítóikkal vagy osztályfőnökükkel
emlékeztek meg az életkori sajátosságoknak megfelelő tevékenységgel a 13 aradi vértanúról.
Október 23. az őszi szünet első napján az iskola falain kívül, a Mária téren, a templomkertben
tartottuk az 56-os hősök megemlékezést.
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Szent Imre liturgikus emléknapját a járványhelyzet miatt rendhagyó módon, de sikeresen
megtartottuk a pedagógusok kreativitásának köszönhetően.
Mosolymanók: Már hagyomány, hogy iskolánk diákjai a karácsonyt megelőző időszakban
gyűjtést szerveznek a rászoruló gyerekek számára. A beérkezett adományokat aztán

korosztályonként csoportosítva becsomagolják az osztályok és a Máltai Szeretetszolgálat
Mosolymanók kezdeményezéshez kapcsolódva juttatják el a gyerekek számára. Idén 81 csomag
gyűlt össze, remélve, hogy 81 család karácsonya lesz boldogabb. (Felelős: Dobóné Veres
Renáta, Péter-Horváth Valéria).
Az adventi gyertyagyújtást diákjaink versekkel, dalokkal online formában tették
emlékezetessé.
December 6.: Az alsó tagozatos tanulóknál járt a Mikulás.
December 18. az utolsó tanítási napon osztálykarácsonyokat tartottunk. Itt minden osztályfőnök
közösségépítő játékos, beszélgetős délelőttöt tartott, ahol többek között megnézhették a
művészeti iskola diákjai által összeállított karácsonyi koncert videót.
Február 12-én hamvazószerda előtti utolsó pénteken rendhagyó farsangot tartott iskolánk. A
járványhelyzet miatt elmaradtak a közös produkciók, de az osztályok saját falaikon belül
vidáman töltötték a délelőttöt, valamint megőrizték ezt a néphagyományt.
Február 25-én a kommunista diktatúra áldozataira osztálykeretben emlékeztek tanulóink.
Február 26-án focipályát avattunk. Kiss-Rigó László iskolánk alapítója megáldotta a
létesítményt.
Március 15-én nemzeti ünnepünket is átformálta a járványügyi protokoll, így az idén az előző
10 év ünnepi műsorainak legjobb pillanataiból összeállított kisfilmmel emlékeztünk.
Május 28.: Gyereknap alkalmából diákjaink egy színházi előadást nézhettek meg a József
Attila Közösségi Házban. A Turay Ida Színház színtársulata a Hófehérke és a hét törpe című
klasszikust vitte színpadra.
Június 4. A trianoni békediktátumra emlékeztünk a templomkertben. Az első rendezvény
volt, ahol iskolánk diákjai együtt lehettek. Kalmár Ferenc Külgazdasági és Külügyminisztérium
szomszédságpolitika fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa mondott beszédet, melyben saját
családi élményeivel támasztotta alá az összetartozás fontosságát.
A zsombói közintézmények egy-egy buszmegálló lefestésével járultak hozzá településünk
szebbé tételéhez 2021 június 11-én. Az iskola csapata is lelkesen pingált...

Határtalanul: A most ballagó 8. osztályos tanulók 7. osztály óta nyertes pályázattal
rendelkeznek, melynek megvalósítására még nem kerülhetett sor a pandémia miatt.
II.1.6. A spirituális/lelki egészség támogatása, az iskola hitélete
2020. szeptember 6. Kisboldogasszony napi templombúcsú, Veni Sancte tanévnyitó szentmise
iskolatáskák megszentelésével
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2020. október 18.

Középiskolások, felnőttek (tavaszra tervezett, járvány miatt elmaradt)
bérmálása Zsombón

2020. október 22.

Diákmise Szt. II. János Pál pápa emléknapján

2020. november 5.

Szent Imre nap
Iskolánk névadójáról vetélkedővel emlékeztünk meg

2020. november 22. Elsőáldozás
2020. december 18. Pedagógusok karácsonyi szentmiséje
2021. január 21.

Szentmise a 8. osztályos felvételizőkért, eredményes felvételi vizsgájukért

2021. január 31.

Szentmise az iskola dolgozóiért és diákjaiért, testi, lelki egészségükért

2021. február 3.

Diákmise balázsáldással

2021. február 17.

Diákmise hamvazással, iskolaszentelés

2021. május 22.

8. osztályosok bérmálása az egyházmegye más plébániáiról érkező
fiatalokkal együtt a Szent Gellért Fórumban

2021. június 15.

Tanév végi hálaadó diákmise (Te Deum)
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II.2. Országos mérések tapasztalatai (kompetenciamérés – szövegértés, matematikai
eszköztudás, idegen nyelvi mérés, Netfit-mérés), tervezett intézkedések

DIFER, kompetenciamérések – szövegértés és matematika, idegen nyelvi
mérés, NETFIT-mérés, MaTalent6
1. DIFER
A DIFER (Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer) a 4-8 éves korú gyermekek számára
alkalmas alapkészségeinek fejlődésének vizsgálatára. A programcsomag az első osztály
megkezdéséhez szükséges elemi alapkészségek fejlesztését segíti, méri. Ezek mindegyike a
személyiségfejlődés, az iskolai tanulás szempontjából kritikus jelentőségű előfeltételnek
tekinthető. Az eredményeket pontokban mérik, melyhez szinteket jelölő elnevezések tartoznak:
előkészítő szint, kezdő szint, haladó szint, befejező szint, optimális szint. A készségek optimális
működéséhez a készségek fejlettségének az optimális szintet meg kellene közelíteni, de
legalább el kell érnie a befejező szintet.
Ebben a tanévben Kerekes Judit 42 első osztályost tanuló alapképességeit mérte ezzel a
módszerrel. A 42 tanuló 2 osztályba jár. Az 1.a osztály létszáma 20, ebből 6 lány, 2 tanulónak
van folyamatban a szakértői vizsgálata, 1 gyermek BTM-N státuszú. Az 1.b osztályba 22
gyermek jár, ebből 10 lány, 1 tanulónak van BTM-N státusza. A felmérés októberben zajlott,
főleg a délutáni órákban egyéni vizsgálat keretében. Az írásmozgás-koordináció felmérése
csoportos vizsgálati keretben történt a délelőtti tanítási óra részeként.
A vizsgálat eredményeit összegezve elmondhatjuk, hogy néhány gyermek esetén egyes
képességterületeken tapasztalhatók ugyan elmaradások, de azt a tanítási órákba ágyazottan,
illetve a BTM-N státuszú tanulóknak biztosított fejlesztő foglalkozások keretében célirányosan
lehet fejleszteni. A fejlesztés, felzárkóztatás kiemelten fontos azon képességterületek esetében,
ahol a tanulók csak kezdő szinten teljesítettek. Sajnálatos módon ilyen mindkét osztályban,
minden képességterületen előfordult. Figyelmet érdemelnek még a képességek haladó szintjén
teljesítő gyermekek, számukra elegendő a tanórába ágyazott korrekció, a különböző
képességeket fejlesztő gyakorlatok változatos alkalmazása.
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27

Vizsgált
készség

Átlageredmény és
szint

Írásmozgáskoordináció

19,28 pont
befejező szint

Beszédhanghallás

56 pont
optimum szint

Relációszókincs

19,57 pont
befejező szint

Elemi számolási
készség

50,61 pont
befejező szint

Eredmények

2.

Tapasztalati
következtetés

27,45 pont
befejező szint

Tapasztalati
összefüggésmegértés

27,64 szint
optimum szint

Kompetenciamérés: matematika és szövegértés

A tanulók matematikai és szövegértési képességeit a kétszer 45 perces teszt alapján 7
képességszintbe sorolják (kivéve: SNI-s tanulók). Az alapszint a 6. évfolyamon a 3.
képességszint, a 8. és a 10. évfolyamon pedig a 4. képességszint mindkét mérési területen. Ez
az a szint, amely az adott korosztály sajátosságait figyelembe véve szükséges a további
ismeretszerzéséhez és a mindennapi életben való boldoguláshoz.
Amennyiben az adott évben a diákoknak legalább a fele a két mérési területen a 6. évfolyamon
nem éri el a 2., a 8. és 10. évfolyamon pedig a 3. képességszintet, akkor az iskolában intézkedési
tervet kell készíteni, a kormányhivatallal el kell fogadtatni és annak ellenőrzése mellett végre
kell hajtani.
Tekintettel arra, hogy a 2019/2020-as tanévben nem volt kompetenciamérés, nem állnak
rendelkezésünkre a vonatkozó adatok. Az utóbbi évek eredményei a következők:
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Matematika 6.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

országos átlag

1489 1491 1497 1486 1497 1499 1495

-

nagyközségi átlag 1448 1453 1455 1445 1456 1471 1466

-

telephelyi átlag

1433 1494 1521 1540 1550 1507 1519

-

Matematika 8.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

országos átlag

1620 1617 1618 1597 1612 1614 1624

-

nagyközségi átlag 1574 1578 1564 1547 1565 1568 1578

-

telephelyi átlag

1648 1677 1587 1694 1681 1614 1662

Szövegértés 6.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

országos átlag

1497 1481 1488 1494 1503 1492 1499

-

nagyközségi átlag 1452 1441 1441 1451 1457 1457 1462

-

telephelyi átlag

1487 1574 1513 1601 1502 1525 1528

-

Szövegértés 8.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

országos átlag

1555 1557 1567 1568 1571 1602 1608

-

nagyközségi átlag 1514 1510 1509 1516 1523 1555 1566

-

telephelyi átlag

-

1630 1682 1497 1662 1627 1610 1561

-

Alapszintet el nem érők aránya:
Matematika 6.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

országos átlag

40%

39,5%

36,8%

40,7%

37,9%

37,6%

37,4%

-

községi átlag

50,8%

47,4%

47,4%

52,2%

50,1%

49,6%

47,8%

-

telephelyi átlag 57,9% 28,5% 35,3% 33,3% 26,1% 27,5% 20,6%

-

Matematika 8.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

országos átlag

40,1%

42%

40,4%

45%

41,7%

41,6%

38,2%

-

községi átlag

52,5%

51%

52,9%

56,9%

55,8%

56,1%

51,7%

-

telephelyi átlag 25,8% 23,5% 42,8%

25%

21,4% 44,5% 28,6%

-

Szövegértés 6.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

országos átlag

25,3%

26,3%

25,9%

25,1%

23%

23,4%

22,7%

-

községi átlag

36,7%

35,4%

36,6%

36,4%

34,9%

34,3%

32,9%

-

telephelyi átlag 21,1% 14,2% 23,5%

4,8%

21,7% 24,1%

5,2%

-

Szövegértés 8.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

országos átlag

35,9%

36,3%

34,7%

35%

33,6%

28,9%

27,8%

-

községi átlag

48,3%

48%

48,5%

48,4%

46,9%

41,8%

40,3%

-

50%

8,3%

7,1%

22,2% 38,1%

-

telephelyi átlag 16,1% 11,8%
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A 8.b osztály kiegészítő kompetenciamérésen vett részt, melynek keretei között szövegértés és
matematika feladatlapot kellett kitölteniük papír alapon és digitális formában is. Ezen kívül egy
kérdőívet a diákok és a pedagógusok is kitöltöttek a digitális oktatás tapasztalatairól. Egy tanuló
kivételével mindenki megírta a kiegészítő mérést.

3. Idegen nyelvi mérés
Az idegen nyelvi mérés az angol és német nyelvet első idegen nyelvként tanulók szövegértési
készségeinek országos írásbeli mérése. A mérés 6. évfolyamon a KER szerinti A1-es, 8.
évfolyamon a KER szerinti A2-es nyelvi szintet méri. Ebben a tanévben május 19-én adtak
számot angol nyelvtudásukról a 6. és 8. évfolyamos tanulók.
Az idegen nyelvi mérés tesztfüzetei két részből állnak: olvasott szöveg értését és hallott szöveg
értését mérő feladatokból. A feladatok megoldása során semmilyen segédeszköz (pl. szótár)
nem használható. A feladatok a mindennapi élethez kapcsolódnak, személyes és oktatási
vonatkozásúak, valamint figyelembe veszik a korosztály életkori sajátosságait. Annak a
tanulónak a nyelvtudása felelt meg az adott KER szerinti szintnek, aki a feladatlapon elérhető
maximális pontszám 60 százalékát elérte.
Az utóbbi évek méréseinek tanulólétszámai:
Angol nyelv 6.

2015 2016 2017 2018 2019 2021

Mérésben résztvevő tanulók száma

22

26

26

32

41

16

Ebből SNI/BTM-N tanuló

4

5

4

5

2

0

Angol nyelv 8.

2015 2016 2017 2018 2019 2021

Mérésben résztvevő tanulók száma

11

16

17

23

23

39

Ebből SNI/BTM-N tanuló

0

4

4

6

2

1

Összesítés a mérés eredményeiről (kiegészítve a tavalyi év országos, valamint az idei tanév
helyi eredményeivel):
Angol nyelv 6.
átlagpontszámai

2015.06.11. 2016.05.18. 2017.05.17.
O

H

O

H

O

H

2018.
05.16.
H

2019. 2021.0527.
05.22.
H

H

eredmény (O = országos, H = helyi)
Hallott szövegértés 11,6

11,0

11,2

9,9

11,3

9,0

10,1

13,9

10,69

Olvasott
szövegértés

11,6

11,1

10,7

11,1

10,7

10,2

8,9

9,7

9,19

Megfelelt

83% 72% 77% 77% 78% 62%

71%

95%

66%

Angol nyelv 8.
átlagpontszámai
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Hallott szövegértés 14,5

12,4

12,3

10,2

14,7

11,1

12,2

15,6

13,9

Olvasott
szövegértés

13,8

10,3

12,0

12,0

13,5

13,6

13,1

11,4

13,3

Megfelelt

70% 45% 54% 56% 68% 65%

64%

57%

69%

Jó eredményt akkor érhet el egy telephely, ha a részt vevő tanulók legalább 80 százaléka
megfelelt minősítést szerzett mindegyik részmérésen, amelyikben a telephely érintett volt.
Gyenge eredményt ért el egy telephely, ha a tanulóknak legfeljebb 50 százaléka szerzett
megfelelt minősítést mindegyik részmérésen, amelyikben a telephely érintett volt.
Eredményeink alapján intézményünk egyik kategóriába sem sorolható.
2021. május 19.
Angol nyelv 6.

megfelelt tanulók
száma

megfelelt minősítést
szerzett

Hallott szövegértés (min. 9 pont)

10

62,5%

Olvasott szövegértés (min. 9 pont)

8

50%

Angol nyelv 8.

megfelelt tanulók
száma

megfelelt minősítést
szerzett

Hallott szövegértés (min. 12 pont)

28

71%

Olvasott szövegértés (min. 12
pont)

25

64%

A 6. évfolyamon a mérés mindkét részén 15, míg 8. évfolyamon a mérés mindkét részén 20
pont volt az elérhető maximális pontszám. A diákok teljesítményének értékelése a két mért
készségből együttesen történik; ahhoz, hogy a megfelelő szintet teljesítsék, a maximálisan
szerezhető pontszám 60%-át (minimumszint) kell elérniük.
A 2021/2021-es tanévben a 6. osztályban 16 főből 7 fő (43%) nem érte el a 60%-ot. A
végzősöknél 39 tanulóból 14 maradt (34%) maradt a minimumszint alatt. Eredményeink
fényében elmondható, hogy ugyan nincs szükség intézkedési terv írására, az olvasott
szövegértés mindenképpen fejlesztésre szorul mindkét érintett évfolyamon.
4. NETFIT
A Netfit 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi a tanulók állóképességét, erejét,
hajlékonyságát és testösszetételét. A mérések eredményei alapján a tanulók három zónába
kerülhetnek (egészségzóna, fejlesztési zóna, fokozott fejlesztési zóna).
A 2021. április 14-i kormánydöntés alapján a 2020/2021. tanévi NETFIT mérések befejezése a
járványhelyzet miatt elmaradt.
5.

•
•
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MaTalent 6

Az Oktatási Hivatal a Nemzeti Tehetség Program támogatásával az idei tanévben újra
megszervezte a negyedik évfolyamosok matematikai tehetségazonosító online mérését. Az
Oktatási Hivatal 2021. május 17. és június 3. között megvalósult MaTalent6 online matematikai
mérésében országosan 1130 általános iskolai feladatellátási helyről 19791 negyedik osztályos
tanuló vett részt. Iskolánkban 2021. június 3-án 15 negyedik évfolyamos diák töltötte ki a
főmérés online feladatlapjait, melyeket matematikai tehetségazonosításra alkalmas
feladatokból állították össze a szakemberek.
A tehetségazonosításnál a következő kategóriákat állapították meg:
728 pont vagy e felett teljesített: átütő tehetségfejlődésű tanuló,
656 pont vagy e felett teljesített: kiemelkedő tehetségfejlődésű tanuló,

•
•
•
•

570 pont vagy e felett teljesített: tehetségígéret.
A megoldások kiértékelése után, az egyes tanulói teljesítmények tükrében:
átütő tehetségfejlődésű tanuló: 0 fő
kiemelkedő tehetségfejlődésű tanuló: 0 fő
tehetségígéret: 1 fő

II.4. Kiemelkedő pedagógusi tevékenységek
Pálmai Péter:
• Az Összefogás Zsombóért Egyesület elnökségi tagja és titkára
Becherer Anikó:
• Koraszülött mentorhálózat önkéntes mediátora
• Gyermekvédelmi koordinátor
Dobóné Veres Renáta:
• A Matematika Összeköt Egyesület tagja
• A Medve Matek országos matematika verseny és tábor szervezője
Földiné Fülöp Katalin:
• A Mórahalmi Színtársulattal előadásaiban szerepelt.
• Zsombó Nagyközség Önkormányzatának képviselője
Földi István András:
• Szarvasi Kamarazenekar tagja
• Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar tagja
• Universitas Szimfonikus Zenekar tagja
• Szegedi Szimfonikus Zenekar tagja
• Mórahalmi Színtársulat zenei vezetője
Kerekes Judit:
• A „Fonó” elnevezésű Szülők iskolája programsorozat szervezője
Lázár János:
• A Mórahalmi Színtársulatban rendezőként és színészként nagy sikerrel szerepelt több
közösségi házban a tanév folyamán.
Soós Róbertné:
• Teljes testet átmozgató és relaxációval egybekötött torna tartása az iskolai dolgozók részére
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Varga Krisztina:
• HiperSuli-Webuni tananyagfejlesztési pályázat, a zsűri tagja
• Meghívott vendég a tv2 Techguru műsorában - téma: Karanténoktatás tapasztalatai
•Tablet Academy France francia cég Microsoft magyar-francia anyagainak felkért
véleményezője
• HighTech SULI pályázat írója
• FIRST LEGO League versenyfelkészülés koordinátora
• Intézményi Digitális Kompetenciamérés kidolgozója, koordinátora 3-8. évfolyamon,
intézményi angolvizsga megszervezője 4-8. évfolyamon
• Cambridge University Press & Assessment weboldal tesztelője
• Csapda a neten – internetbiztonsági kisfilm levetítése a 8. osztályoknak, tesztiskolaként
kollégák/diákok fókuszcsoportos megbeszélésének megszervezése a film rendezőjével
• Digitális ugródeszka pályázat, a zsűri tagja

• HiperSuli Webuni oldalra a Google Tanterem oktatóanyag elkészítése
• Részvétel a HiperSuli online akkreditált pedagógus továbbképzésének kidolgozásában
• Telenor HiperSuli TudatosNet videóanyagok fordítása
• Telenor HiperSuli Nyílt Nap Pedagógusoknak – Digitális oktatási innovációk, szakmai
műhely

II.5. Az iskolavezetés belső ellenőrzésének és pedagógiai ellenőrzéseknek a
tapasztalatai
II.5.1. Óralátogatások száma és tapasztalatai
Az igazgatói óralátogatások legfontosabb tanulsága az volt ezeken az órákon, hogy a tanulókat
egyáltalán nem feszélyezi, ha rajtuk és az órát tartó pedagógusok kívül más is jelen van a
tanteremben. Az órákat minden esetben szakmai felkészültség jellemezte. Kifejezett elvárás
volt előzetesen, hogy ne kirakatórákat tartsanak a pedagógusok, hanem az éves pedagógiai
folyamat szerves részét képző foglalkozásokat. (Ez alól természetesen kivételt képeznek a
minősítő eljáráshoz kapcsolódó óralátogatások.) A tanórákon változatos pedagógiai módszerek
jelentek meg, melyek összhangban voltak korunk pedagógiai elvárásaival.
A digitális oktatás alatt az igazgató hozzáférési jogosultsággal rendelkezett valamennyi google
osztályteremhez, ezért az online óralátogatások is megvalósulhattak napi/két napi
rendszerességgel. Minden esetben az órarendnek megfelelően zajlottak a tanórák, a
pedagógusok változatos digitális eszközökkel tették színesebbé, érdekesebbé az órákat. Az a
következtetés vonható le a tantermen kívüli digitális munkarendből, hogy – bár a helyzet
kényszermegoldás volt, és semmilyen módon nem helyettesíti a számítógép a tanító segítő kezét
– nagy hátrányt nem szenvedett az iskola a jelenléti oktatás hiányától, a tanulmányi munka
rendben zajlott.
II.5.2. Bemutatótanítás és tapasztalatai
Az iskolában a bemutatóórák a minősítő eljárásokhoz és a Hipersuli-programhoz kötődtek.
Minden bemutatóóra felvonultatta a programokban tanult módszereket, változatos pedagógiai
eszközöket, így az órát látogatók is meggyőződhettek iskolánk magas szakmai színvonaláról.
II.5.3. Tanfelügyeleti ellenőrzésekből adódó következtetések (intézkedési terv)
A 2020/2021. tanítási évben az intézményi tanfelügyelet a járványhelyzet miatt elmaradt, 2021.
október 21-én sor kerül a pótlásra.
II.5.4. Pedagógusminősítési eljárások és tapasztalatai
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pedagógus II.

Tanított
tárgy/ terület
fizika

Osztály/
csoport
7.

Eredmény
(százalékban)
96 %

pedagógus II.

napközi

4.

89%

Név

Célfokozat

Tóth Andrea
Windecker
Orsolya

Windecker Orsolya minősítési eljárása normál keretek között került megtartásra – a tavalyi
időpontjas törlésre került a világjárvány miatt – 2020. szeptember 29-én. Tóth Andrea minősítő
eljárása viszont a törvényi változások tekintetében online formában zajlott. (Az Emberi
Erőforrások Minisztere a VIII/6746-1/2020/KOZNEVSTRAT iktatószámú döntésével, a
pedagógus-továbbképzés vészhelyzeti szabályairól szóló 489/2020. (XI.11.) Kormányrendelet
2. § (1) bekezdése alapján a pedagógus minősítések online lebonyolításáról szóló
Közleményében foglaltak szerint az online minősítési eljárásban azok a pedagógusok vehettek

részt, akiknek a Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozat
elérését célzó minősítési eljárásukra 2020. november 23. napját követően került sor.)
A megtartott eljárások megfeleltek a törvényi előírásoknak, a bizottság tagjai elismerően
beszéltek a minősülő pedagógusok szakmai munkájáról.
A 2021/2022-es tanév minősítő eljárására 2 fő jelentkezett, mindketten a pedagógus I.
célfokozat elérésére.

II.6. A nevelést-oktatást segítő munkatársak tevékenységének értékelése

•
•
•
•
•
•
•
•
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Rendszergazda tevékenysége:
Az intézmény rendszergazdája részmunkaidős jogviszonyban áll az iskolával, de ellátja a
Nefelejcs Katolikus Óvoda informatikai teendőit is. Folyamatosan karbantartja az informatika
terem gépeit és az iskola egyéb digitális eszközeit. Feladatai közé tartozik az iskola honlapjának
folyamatos frissítése az igazgató útmutatásai alapján, melynek köszönhetően mindig naprakész
információk érhetők el. A frissítéseket, fejlesztéseket az intézmény informatika tanárának
instrukciói alapján végzi, akivel állandó kapcsolatban áll.
A 2020/2021-es tanévben az alábbi tevékenységeket végezte:
Kliensgép telepítése, karbantartása, felügyelete, hardveres és szoftveres hibakeresése
Üzemeltetett szoftverek felügyelete, hibaelhárítása, frissítése
Nyomtatók menedzselése, alapvető hibák elhárítása, szoftverek telepítése
IT beszerzések lebonyolítása
Projektorok beüzemelése, takarítása
Felhős rendszerek adminisztrációja
Tabletek karbantartása
Vezetékes és vezeték nélküli hálózat karbantartása, új AP-k beüzemelése
A teljes karbantartást a nyári szünet idején végzi el, melynek köszönhetően a teljes gépállomány
az elvárásoknak megfelelően működik.
Gazdasági vezető tevékenysége:
A gazdasági vezető az intézmény teljes állású dolgozója, az iskolai alapdokumentumoknak
megfelelően a nevelőtestület teljes jogú tagja. Munkaköre szerint az iskola gazdasági és
pénzügyi feladatait látja el az intézményvezető irányításával, a jogszabályoknak és a munkaköri
leírásának megfelelően. Felelős az iskola vagyonának megőrzéséért, a gazdasági és pénzügyi
fegyelem megtartásáért, a rendelkezésére bocsátott anyagi eszközök takarékos, rendeltetésszerű
felhasználásáért. Ennek megfelelően a gazdasági és pénzügyi területet érintő feladatok
végrehajtására kötelezettséget vállal, kiadmányozási és utalványozási joggal rendelkezik.
Feladata a pénzügyi számviteli feladatok irányítása, ellenőrzése. Gondoskodik az intézmény
gazdasági munkájának megszervezéséről, a folyamatos munkavégzés feltételeinek
biztosításáról, a túlórák és helyettesítések számfejtésének ellenőrzéséről. Szakterületének teljes
jogú gazdája. Az igazgatóval rendszeresen konzultálva és az ő egyetértésével dönt az intézmény
munkájához szükséges tárgyi feltételek biztosítására szolgáló készletbeszerzés, szolgáltatás,
diákjóléti kiadások, kulturális és sporttámogatási tételek felhasználásáról. A felhasználás
alakulásáról nyilvántartást vezet, arról havonta köteles beszámolni az igazgatónak. Felelős az
intézményhez érkező, gazdálkodást érintő utasítások, rendelkezések maradéktalan
végrehajtásáért, a kiadott határidők betartásáért. A fenntartó által jóváhagyott keretszámok
alapján elkészíti az óvoda és az iskola költségvetését és a vagyonmérleget, valamint a negyedévi
beszámolókat. Munkája kiszámítható, következetes. Mindenkor segítőkészen áll a
nevelőtestület rendelkezésére, részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken. A szakterületével
kapcsolatos kéréseit, információit időben megosztja az iskola összes partnerével. (vezetőség,
nevelőtestület, szülők) A pénzügyi, számviteli feladatok irányítása, ellenőrzése mellett
gondoskodik az intézmény gazdasági munkájának megszervezéséről, továbbá a munkavégzés
feltételeinek biztosításáról. Beszedi a művészeti iskola térítési díjait az igazgató által

jóváhagyott térítési napokon. A befizetési határidőtől az igazgató engedélye alapján térhet el.
Az előre befizetett térítési díjak visszafizetéséről postai úton gondoskodik, ha a tanuló tanulói
jogviszonya megszűnik. A tanulói jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy
szünetelése esetén a többletfizetés visszatérítéséről a megszűnést, illetőleg szünetelés kezdetét
követő 1 hónapon belül intézkedik. Feladatait ebben a tanítási évben is legjobb tudása szerint,
magas színvonalon látta el. Nyugodt, türelmes kommunikációjával, precíz munkájával stabil
hátteret biztosít az iskolai folyamatok működtetéséhez.

III.

Az iskolai szervezet működése
III.1. Iskolavezetőség
Az iskolavezetés igazgatóból, igazgatóhelyettesből, iskolatitkár/gazdasági vezetőből és négy
munkaközösség-vezetőből (alsó tagozatos, felső tagozatos, napközis/tanulószobai és művészeti
iskolai) áll.
A vezetés a szervezeti felépítésnek és a munkaköri leírásoknak megfelelően végezte a
munkáját. Az iskola többi dolgozója az alapdokumentumokban lefektetett módon fordul a
hozzájuk.
A vezetés és a beosztottak közötti munkaviszony, információáramlás, feladatkörök ellátása
zökkenőmentes.

III.2. Nevelőtestület
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A nevelőtestület létszáma az I.2.1. és I.2.2. pontokban olvasható.
Mindegyik pedagógus tagja valamelyik munkaközösségnek.
Az igazgató által tartott hagyományos havi értekezletek a járványügy miatt digitális módon
valósultak meg. A nevelőtestület első közös, személyes megjelenésen alapuló értekezlete a
tanév végi osztályozó értekezlet, majd az azt követő értékelő értekezlet volt.

A nevelőtestületben uralkodó légkör jó, széthúzás, ellenségeskedés nem tapasztalható.
A digitális tanrend kialakulása után a vezetőség is áttért az online kapcsolattartásra; a
nevelőtestület minden esetben részletes tájékoztatást kapott a feladatokról és az aktuális
ügyrendről, az e-mail formátumban érkező információk lehetővé tették, hogy bármikor
visszaolvasható, rögzített tájékoztatáshoz jusson a nevelőtestület.
A délelőtti és délutáni pedagógusok közötti együttműködés hatványozottabban jelent meg a
digitális oktatás alatt a beküldött házi feladatok ellenőrzése vagy a délutáni online napközi által.

III.3. Szakmai munkaközösségek
Szakmai munkaközösség – alsó tagozat
Az alsós munkaközösségbe a nagyobb óraszámban alsó tagozaton tanítókat számítjuk. Ez
alapján az alsós munkaközösséget 6 pedagógus alkotja, közülük 3-an is tanítanak felső
tagozaton. Ezt egészítik ki a napközis nevelők, akik az osztályoknak, illetve a napközis
csoportoknak megfelelően megfelelően öten vannak. A tanév elején 2 új napközis nevelő,
decembertől pedig még egy csatlakozott. Beilleszkedésük gördülékenyen ment. Munkánkat
felsős pedagógusok is segítik: az idegen nyelvet a negyedik évfolyamon 2 angol tanár tanítja,
1 pedagógus alsó tagozaton éneket és matematikát tanít, egy pedagógus testnevelést tanít a
harmadikosoknak, és egy felsős kolléga a környezetismeret, egy pedig a rajz, egy másik pedig
a technika tanítását végzi. Két pedagógusnak is vannak kiemelt feladatai: Becherer Anikó
esélyegyenlőségi referens, Földiné Fülöp Katalin nemzetpolitikai és egyházpolitikai referens.
A munkaközösség tagjaiból többen óraközi és reggeli ügyeleti feladatokat is ellátnak. Az idei
évtől feladatok a reggeli lázméréssel és kézfertőtlenítéssel bővültek. Iskolánkban négy
munkaközösség működik szoros együttműködésben (pl. iskolai ünnepségek, osztályszintű
megemlékezések, ünnepségek műsora), de a mindennapi munka során is tapasztalható az
egyeztetés, alkalmazkodás, segítségnyújtás.
A versenyekre való felkészítés is kiemelt fontosságú a munkaközösség tevékenységeiben.
Sajnálatos módon a digitális munkarend bevezetésével a legtöbb tanulmányi verseny elmaradt.
Néhány levelezős versenyen azért sikerült részt venni, ezeken sikeresen vették a
gyerekek az akadályokat. Pedagógusaink kihasználták az online tér, a Google Tanterem adta
lehetőségeket a versenyfelkészítés során. Háziversenyeink a fent említett okok miatt is kiemelt
jelentőségűvé váltak. Sok fejtörést okozott vers- és prózamondóversenyeink megszervezése az
érvényben lévő járványügyi intézkedések mellett, de büszkén mondhatom, hogy a
nevelőtestület összefogásával, rugalmas és segítő hozzáállásával megoldottuk. Mindennek
köszönhetően három versenyt is szerveztünk: Aranytinta, aranyszó – versmondó verseny,
Tombácz János mese- és prózamondó verseny és idén először megrendezésre került az alsósok
számára az verses mesemondó verseny is. Kiemelt versenye volt a tanévnek a FLL – Lego
verseny.
Pedagógusaink iskolai rendezvények lebonyolításában is aktív részt vállalnak. Az idén a
negyedik osztályosok rendhagyó módon a nagyközség fellépőivel együttműködve, különleges
online formában valósították meg karácsonyi műsorukat. Munkánkat az elhivatottság,
együttműködés és a magas szintű nevelési-oktatási tevékenységek jellemzik. A mindennapi
oktatás során kiemelt célunk a biztonságos, oktatási célú internethasználat tanítása, ennek
keretében több pedagógusunk is tagja a Telenor Hipersuli programjának. Ebben napi szinten
segíti munkánkat Varga Krisztina Hipersuli szakmai koordinátor.
Az oktató munka mellett kiemelt jelentőségű a nevelő munka is, melyet pedagógusaink
végeznek. Ennek fontos színtere a közösségépítés az osztályközösségen belül. Erre kiválóan
alkalmasak az osztályfőnökök által szervezett játék-, illetve kézműves délutánok, tanulmányi
kirándulások, a speciális helyzet miatt ezek közül több az idén elmaradt. Minden osztálytanító
változatos programokkal igyekszik megvalósítani mindezt. A digitális munkarendből való
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visszatérés után szinte minden osztályfőnök igyekezett valamilyen családi napot, kis, helyi
kirándulást szervezni a gyerekeknek.
Szakmai munkaközösség – felső tagozat
A munkaközösség tevékenységét a megváltozott körülmények mellett is jellemezte a magas
színvonalú, hatékony szakmai munka és együttműködés, úgymint az egységes pedagógiai
követelmények megvalósítása, a Pedagógiai Programban megfogalmazott elvek betartása, a
módszertani kultúra fejlesztése, önképzés, továbbképzéseken, versenyeken való részvétel,
felzárkóztatás és tehetséggondozás. Feladataink közé tartozott a reggeli és óraközi ügyelet
biztosítása, esetenként pedig az ebédeltetés is.
Iskolánk felsős munkaközösségének 15 pedagógus a tagja a többségi tanítás óraszámait
figyelembe véve. A munkaközösség vezetését ebben a tanévben is Varga Krisztina látta el.
Munkaközösségünkben döntően biztosított a szakos ellátottság. Hat pedagógusunk az alsós, két
kollégánk a napközis, egy pedig a művészeti munkaközösség munkáját is segítette. A mi
munkánkat az alsós munkaközösségből két kolléga tette könnyebbé. Munkaközösségünknek
három mesterpedagógusa van: egy fő fejlesztő támogató, két kolléga pedig fejlesztő innovátori
profil szerint hajtja végre programját.
Az iskolai rendezvények megörökítése céljából a digitális kultúra, illetve informatikaoktatásba
beépülve a tanulók kötelező jelleggel vállaltak médiás feladatokat a fotózás, videózás és
hangmérnöki területeken Varga Krisztina koordinálásával. Az iskolarádió működtetését havi
bontásban, egymás között váltva látták el a csoportok, hogy mindenki kellő jártasságot
szerezzen ezen a területen is.
A digitális oktatással terhelt időszak ellenére többségében megvalósultak a fontosabb
programok és események, úgymint a farsang, a megemlékezések, a témahetek, országos
mérések, tanulmányi versenyek vagy az (online) szülői értekezletek.
Iskolánk több éve vesz részt meghatározó intézményként a Telenor Hipersuli programjában,
ami a jövő oktatását célozza meg a módszertani megújulás és a digitális eszközök használatának
ötvözésével. A program iskolai szintű koordinálását a felsős munkaközösség-vezető végzi.
Munkaközösségünk a 2021. március 8-án bevezetett rendkívüli helyzetben komoly
erőfeszítéseket tett a tantermen kívüli digitális oktatás megvalósítása érdekében. Ebben nagy
segítségünkre volt, hogy a 2020. augusztus 31-én digitális oktatási műhelymunkát tartottunk,
ahol összegeztük az előző tanév releváns tapasztalatait, továbbá munkacsoportokat állítottunk
fel, melyeket digitális mentorok vezetnek. Ebben a tanévben is nagy segítségünkre volt, hogy
az újabb “karanténoktatáskor” a technikai feltételek rendelkezésre álltak: az iskola rendelkezett
a Telenor HiperSuli program tabletjeivel, amiket ez alkalommal is ki tudtunk osztani a
hátrányos helyzetű tanulóknak, tovább a Telenor erre az időszakra külön SIM kártyákat is
rendelkezésünkre bocsátott, hogy az internethozzáférés is megoldott legyen. Szerencsére már
második éve használatban van iskolai rendszerünk: a Google Suite for Education; egy olyan
alkalmazásgyűjtemény, amely megkönnyíti a távoktatás lebonyolítását (például iskolai e-mail
fiókok, felhőtárhely, fájlmegosztás, naptár, beadandók és órai feladatok kezelése a virtuális
tanteremben, videó tanóra létrehozása) és díjmentesen használható. A platform célja, hogy
folyamatos együttműködést tegyen lehetővé az oktató, a diákok és a szülők között.
Szakmai munkaközösség – művészeti iskola
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Sajnos a COVID miatt művészeti programjaink is rendhagyó módon zajlottak. Megünnepeltük
a zene világnapját, jubileumi koncertet tartottunk, játszottunk advent időszakában, vizsgáztunk
félévkor és év végén. Ezek a rendezvényeink mind online formában kerültek közönség, vagy
csak a szülők elé. Az idei versenyekre is nehézkes volt a felkészülés. Eljutottunk Szentesre, a
Kortárszenei Fesztiválra, ahol Mihálffy Zita Napsugár és Tóth Barnabás képviselte iskolánkat.
Mindketten dicséretet kaptak. Ebben a tanévben először rendezték meg a Csongrád-Csanád

Megyei „A” tagozatos vonós egyéni versenyt. Török Márton, Balogh Izabella és Süveges
Roland arany minősítést, Hajlik Vince kiemelt aranyat kapott.
A Varga Krisztina által vezetett média szakkör segítségével ennyi emberhez nem jutott még el
egy-egy koncert. Köszönet jár az osztályfőnököknek is, akik lehetővé tették, hogy az
osztálytársak is meghallgathassák zenész társaik produkcióját.
Programjaink a tanév során:
2020.10.01. – zenei világnap
2020.11.27. – jubileumi koncert
2020.12.1-7. – Parafrázis Országos Festészeti Verseny
2020.12.14. – adventi koncert
2021.01.18-22. – félévi vizsgák
2021.03.03. – XXXI. Szentesi Kortárszenei Találkozó
2021.05.19. – I. Csongrád-Csanád megyei „A” tagozatos vonós egyéni verseny
2021.06.7-11. – Év végi vizsgák
2021.06.15. – Élő vizes-vizes helyek Zsombó Nagyközség Önkormányzata által kiírt pályázat
Zongora tanszak
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

A tanévet 16 növendékkel kezdtük:
E1: 3 növendék
E2: 1 növendék
évf.: 3 növendék
évf.: 2 növendék
évf.: 1 növendék
évf.: 5 növendék
évf.: 1 növendék
Év végi vizsgát 15 fő tett. A vizsga minősége tükrözte az év közbeni munkát. Voltak
kiemelkedő teljesítmények (Pálfi Réka, Radvánszki Réka Anna, Gyuris Benett, Gábor Inez,
Hajlik Viola, Vajdics Roland és Tóth Barnabás).
Fellépéseik:
2020. 10. 01. – zenei világnap: Gyuris Benett, Varga Barbara Angyalka, Gábor Inez, Hajlik
Viola, Tóth Barnabás
2020.11.27. – jubileumi koncert: Gyuris Benett, Varga Barbara Angyalka, Gábor Inez, Gábor
József Csaba, Hajlik Viola, Tóth Barnabás
2020.12.14. – adventi koncert: Gyuris Benett, Gábor Inez, Erdős Emma, Gábor József Csaba,
Hajlik Viola, Tóth Barnabás
Ebben a tanévben a XXXI. Szentesi Kortárszenei Fesztiválon dicséretet kapott Tóth Barnabás.
Hegedű tanszak és szolfézs kötelező tárgy
hegedű tanszak – tanszaki létszám: 11 fő
Vizsgák:
2021.01.22. – félévi vizsgakoncert
2021.06.11. – év végi vizsgakoncert (Két tanuló betegség miatt nem vizsgázott. Értékelésük az
egész éves teljesítmény alapján történt.)
1 fő záróvizsgázó: Kálmán Richárd
programjaink:
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2020.10.01. Koncert a Zenei világnap alkalmából
2020.11.27. Jubiláló zeneszerzők műveiből összeállított koncert
2020.12.13. Adventi koncert
2021.01.21. Félévi vizsgakoncert
szolfézs kötelező tárgy:
Hét tanuló tett művészeti alapvizsgát szolfézs kötelező tárgyból. A digitális gyakorló és oktató
programok használatával a szolfézs tárgy bekerült a Hipersuli programba.
Szent Imre-nap – zenei tárgyú versenyfeladatok: Szent Imre herceg, Magyarország éke (magyar
egyházi népének) tanítása
Az első félévben, az iskolai munkatervnek megfelelően megvalósultak a tervezett programok,
koncertek. A félévi és év végi vizsgákat mindenki sikeresen teljesítette. A hagyomány szerint
nyilvános, koncert formájában megrendezett vizsgák ezúttal zárt körben zajlottak. A szülőknek
a vizsga felvételének megtekintéséhez biztosítottunk hozzáférést. 2021. március 8. után a
digitális tanrendnek megfelelően a hegedű oktatás is online keretek között folyt, a digitális
oktatásra való áttérés zökkenőmentesen történt. A szülőkkel való egyeztetést követően a
Messenger video chat funkcióját, valamint az iskolai zárt rendszer meet alkalmazását
használtuk az online hegedűórák megtartására. Sikerült stabil órarendet készíteni, a tavalyi
tapasztalatok alapján gördülékenyebben zajlottak a hegedűórák. A tanulók önállósodtak a
hangszerek hangolásának tekintetében is,
sokkal hatékonyabban folyt a munka, mint a tavalyi tanévben. A zongorakíséretes darabok
megtanulására, gyakorlására kevés idő jutott, ennek ellenére az év végi vizsgán nagyon sikeres
produkciók hangzottak el.
Szolfézs tárgyból a tananyag feldolgozása, illetve a gyakorlás különböző digitális programok
segítségével valósult meg. A KAHOOT mellett, mely évek óta már jól bevált és kedvelt a
gyerekek körében, a learnigapps és musicators tanulást segítő programok segítségével
gyakorolhatták a tanulók a zenei alapelemeket.
A tanszak hangszerellátottsága megfelelő, minden korosztály számára tud biztosítani hangszert
az iskola. 7 fő használja az iskolai hangszereket, 3 fő pedig saját hangszerrel rendelkezik.
Megfelelő mennyiségű kotta is a rendelkezésemre áll, az ezen kívül szükséges zenei anyagokat
pedig az ingyenesen letölthető internetes könyvtárakból tudjuk pótolni. A kamarazene és a
hegedűegyüttes repertoárjához szükséges zenedarabok átírásához, saját készítésű kottákat is
használunk (MuseScore kottaszerkesztő).
A tanszak egész éves munkáját Elekné Sándor Szilvia korrepetítor segítette.
Nagybőgő tanszak
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Létszám tekintetében a tavalyi évhez képest 1 fő lemorzsolódott. Idén 6 fővel indult a tanszak.
Közöttük 2 fő 8. osztályos, akik a továbbtanulásra készülés mellett, a lehetőségekhez képest
szorgalmasan jártak az órákra. A fiatalabbak közül 2 fő emelkedett ki aktivitásával és így
érdemesnek találtuk őket a megyei versenyen való megmérettetésre. A zsűri is kimagaslónak
találta felkészültségüket és adottságaikat.
Az idén gördülékenyebben haladtak az online órák, már felkészültebben kezeltük a helyzetet a
tavalyihoz képest.
A tanszak 2 tanulója a szegedi Agóra által megrendezésre kerülő zenei táborban vesz részt. Itt
tovább fejleszthetik tudásukat neves szakemberek mellett (pl. Molnár Dixiland Band
nagybőgőse által). Alkalmuk nyílik az zenekari zenélésre, ami az iskolai keretek között kevésbé
kivitelezhető. A programjaikban szerepel különböző zenekarok meglátogatása. Így került sor
arra, hogy a Szegedi Szimfonikus Zenekar próbáján vehettek részt, ahol találkozhattak
főtárgytanárukkal. Láthatták zenekari munka közben, valamint kipróbálhatták az öthúros
nagybőgőt. Remélhetően ezek az élmények is megerősítik őket a további kitartó hangszeres
tanulmányaikban, valamint ösztönzik osztálytársaikat is.

Magánének tanszak
•
•
•

•
•
•

Tanszak létszáma: 8 fő
Kamaraének: 2 fő
Vizsgák: 2021. január 22. – Sikeres vizsgát tett 8 fő; 2021. június 07. – Sikeres vizsgát tett 7
fő.
Egy növendék a második félév során átlépte a megengedett hiányzási küszöböt, így nem
osztályozható, évfolyamát a következő tanévben folytathatja.
Fellépések:
2020. okt. 01. – zenei világnap (Dobrotka Ilona, Mihálffy Zita, Bátki-Fazekas Lenke)
2020. nov. 27. – jubileumi koncert (Dobrotka Ilona, Mihálffy Zita)
2020. dec. 14. – adventi koncert (Urbán Izabella, Urbán Katalin, Mihálffy Lujza, Mihálffy Zita)
Furulya tanszak
A hangszer kiváló alapozó bármilyen más fúvós hangszer tanulása előtt. Jelenleg iskolánkban
ilyen továbblépési lehetőség nincs.
A növendékek évről évre csökkenő száma miatt a pedagógus óraadói szerződése nem lesz
megújítva a következő nevelési évtől.
Szakmai munkaközösség – napközi, tanulószoba
A 2020/2021. tanévet a változás és az állandóság kettőssége jellemezte munkákban. A
megszokott bevált rendszerhez a körülmények új elemek bevezetését tette szükségessé. A
napközis feladatokat 8 pedagógus látta el, közülük ketten felső tagozaton, egy a művészeti
oktatásban is részt vett. Hárman az idei tanévben kapcsolódtak a tantestület és a munkaközösség
munkájába. Kedves személyiségük, igazi pedagógus egyéniségük gyors beilleszkedést tett
lehetővé. A napközis/tanulószobás csoportok száma a tavalyihoz képest nem változott, a tanulói
létszám emelkedett. Az alsó tagozaton 4 napközis, a negyedikesek és a felsőbb osztályosok 3
tanulószobai csoportot alkottak.
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Elsődleges feladat továbbra is a tanulás; szóbeli-és írásbeli feladatok elkészítése. A tanévben a
jelenléti oktatás idején a kollégák aktívan vettek részt az iskola, illetve az osztályok életében.
A munkaközösség pedagógusai ebédeltetési, óraközi és reggeli ügyeletet is elláttak. A tanév
folyamán rendszeres feladat volt a folyosók díszítése. A tavaszi időszakban ez az alsó tagozatra
hárult, mivel ők már jelenléti oktatásban vettek részt.
Az idei tanévben is – a kialakult egészségügyi helyzet miatt – át kellett térnünk a digitális
oktatásra. Napközis pedagógusaink is bekapcsolódtak ebbe a munkába, előre egyeztetve a
feladatokat, módszereket és igényeket az osztálytanítókkal. A Google Tanterem rendszerében
online órákon vagy a leadott munkák alapján: ellenőriztek házi feladatokat, gyakoroltak, egyéni
vagy kiscsoportos korrepetálási lehetőséget is biztosítottak a tanulóknak. Online játékdélelőtt
szervezésével színesítették a gyerekek életét. A munkaközösség tagjainak nemcsak egymással,
hanem a többi pedagógussal is jó a kapcsolata. A távoktatás során kialakított együttműködéssel
egymás munkáját is nagyban segítették. Az információáramlás napi szintű nemcsak közöttük,
hanem a szülőkkel is, amelyben a digitális formák jelentősebb szerepet kaptak. Reméljük, hogy
a nevelési és az oktatási munka eredményességéhez a napközis munkaközösség is hozzá tudott
járulni.

III.4. Diákönkormányzat

•
•
•
•
•

Az iskolai diákönkormányzat az idei tanévben is az elvárásoknak megfelelően látta el feladatait,
melyek az iskola hagyományos programjait fedik le. Ezek a következők voltak:
év elején az osztálydekorációk elkészítése
aktív részvétel az egészséghéten
Szent Imre-nap szervezésének segítése
adventi dekorációk elkészítése osztályonként
alsó és felső tagozatos farsangok megszervezése (rendhagyó módon a vírushelyzeti szigorítások
miatt)
A tavaszi papírgyűjtést, mely a fenntarthatósági témahéthez kapcsolódott, már a jelenléti
időszakban szerveztük meg. Az osztálykirándulások szervezésének segítése elmaradt, illetve a
ballagás előkészítése csak korlátozott módon valósult meg az idei tanévben, a koronavírus
járvány okozta veszélyhelyzet miatt.

IV. Az intézmény kapcsolatrendszere
IV.1. Fenntartó szervezet – SzeGeKIF (pedagógiai munka, bérszámfejtés, könyvelés)
Iskolánk a fenntartóval – a távolság ellenére – napi kapcsolatban áll. A pedagógiai munkához
útmutatást főigazgató asszony igazgatói értekezleteken ad az intézményvezetőknek, a sürgős
tennivalókról körlevélben tájékoztatja az iskolákat.
A SzeGeKIF bérszámfejtéséhez és könyveléséhez szükséges dokumentációkat az iskola mindig
időre eljuttatta a fenntartó munkatársainak.
A fenntartói elvárás és az ezzel kapcsolatos tennivalók nem rónak az iskolára indokolatlan
többletadminisztrációt, a kért adatokat, dokumentumokat az iskolavezetés mindig határidőre a
fenntartó rendelkezésére bocsátotta.
A fenntartó és az iskola szakmai együttműködése a törvényi előírásoknak megfelelő, az
együttműködés légköre kimondottan jó.

IV.2. Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való együttműködés
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A sajátos nevelési igényű tanulók felülvizsgálatát a Csongrád Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Szegedi Tagintézménye látta el. Az iskola feladata, hogy figyelemmel kísérje

a szakértői vélemények lejártának időpontját. Minden tanév végén összesítő táblázatban
megküldjük azoknak a diákoknak a nevét, akiknek a következő tanév során vizsgálaton kell
megjelenniük. A lejárati idő előtt 2-3 hónappal felülvizsgálati kérelmet tölt ki az intézmény az
adott tanulóra vonatkozólag a szülők, a szaktanárok és a gyógypedagógus közreműködésével.
Ezt követően hívják be a diákokat vizsgálatra, amelynek időpontjáról a szülőket és az iskolákat
is értesíti a szakszolgálat. A vizsgálat napján egy előzetes szakértői véleményt kap kézhez a
tanuló, a szülő. A végleges okirat ezt követően pár héten belül megérkezik postai úton az
iskolában.
A BTMN-es tanulók felülvizsgálatát és fejlesztését látta el a Csongrád Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Mórahalmi Tagintézménye. A BTMN-es tanulók felülvizsgálati kérelmét is a
szakszolgálat mórahalmi tagintézményének kellett eljuttatni.
A pszichológiai ellátást is a mórahalmi szakszolgálat biztosította, egy utazó pszichológus járt a
gyerekekhez.

IV.3. Szülői szervezet, szülőkkel való együttműködés
A szülőkkel való személyes kapcsolattartás fontos, legfőbb felületei a fogadóórák és a
szülői értekezletek. A digitális tanrendre való áttérés után ezek a lehetőségek korlátozódtak, a
személyes találkozást az online térben való kommunikáció váltotta fel, melyet a nevelőtestület
tagjai változatos módon igyekeztek kivitelezni (online fogadóóra és szülői értekezlet,
szülői beszélgetőkörök a Google Tanteremben, Messenger alkalmazás). Megszűnt a szülőkkel
való állandó, kötetlenebb jellegű kapcsolattartás lehetősége, leginkább akkor kezdeményezték
a kommunikációt, ha probléma lépett fel a gyerekek otthoni tanulási folyamatában vagy egyéb
területeken.

IV.4. Gyermekjólét- és családsegítő szolgálat
Az iskola megbízott pedagógusa – a digitális oktatás időszaka kivételével – havonta vett részt
észlelő- és jelzőrendszeri esetmegbeszéléseken, ahol a többi közintézménnyel együtt
figyelemmel kísérjük a gyermekvédelmi gondoskodásban levő családok életét. Egyszer pedig
a pedagógusok is meghallgattak egy tájékoztatást arról, hogy milyen módon és miért fontos
aktív jelzőrendszeri szerepünk ebben a mechanizmusban, milyen módon és mit figyeljünk, és
hogyan tudunk hivatalosan is segíteni az adódó problémák megoldásában.
Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az iskolán belül ne legyen a gyermeket hátrányosan
érintő viselkedés egyik fél részéről (szülő, gyermek, pedagógus) sem. Ha ilyet tapasztalunk, a
kollégák (nem csak osztályfőnökök, hanem szaktanárok, tanítók, iskola egyéb dolgozói is)
beszélgetésekkel segítik a probléma megoldását, akár a szülők bevonásával is a gyermeki és
emberi jogok (kötelességek) figyelembevételével.

IV.5. Hatósági eljárások, iskolát érintő ellenőrzések
Ebben a tanítási évben intézményünkben semmilyen ellenőrzés nem zajlott.

IV.6. Más külső segítő szervezetek
Folyamatos munkakapcsolatot tartunk az alábbi szervezetekkel:
•
•
•
•
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Szülői Választmány – Kapás Jánosné elnök, Gálné Barna Veronika elnökhelyettes
Nefelejcs Katolikus Óvoda Zsombó – óvodavezető: Fogasné Matula Zsuzsanna
Kisboldogasszony Plébánia Zsombó – Kopasz István plébános (tartós távollétében Dr. Janes
Zoltán)
Zsombói Egyházközség képviselőtestülete – Dr. Kispéter Gábor elnök

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zsombó Nagyközség Önkormányzata – Gyuris Zsolt polgármester
Zsombó Nagyközség Polgármesteri Hivatala – Dr. Sziromi Márta jegyző
József Attila Közösségi Ház és Könyvtár – igazgató: Hajdu Lajos
Bóbita Bölcsőde – vezető: Ráczné Horváth Henrietta
Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete (SZEGEPI) – Dr. Kozma
Gábor főigazgató
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény zsombói feladatellátási
helye (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, gyermekjóléti szolgálat, családsegítő
szolgálat) – vezető: Magonyné Kudik Edit
testvériskola: Puskás Tivadar Iskolaközpont orotvai általános iskolája (Székelyföld) –
igazgató: Cristina Hadambu
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Összefogás Zsombóért Egyesület – elnök: Gyuris Zsolt
Védőnői szolgálat
Dr. Szabó Ágnes gyermekorvos
Dr. Apró Katalin fogorvos
Rendőrség – Lengyel Zsolt iskolarendőr

IV.7. Pályázatok fenntartási kötelezettségei
Intézményünkben a 2020/2021-es tanévben a Tankert pályázat fenntartási időszaka
folytatódott. Az utolsó év beszámolóit leadtuk. A vírushelyzet nem kedvezett az utóbbi két
évben a programok szervezésének, lebonyolításának, de azért igyekeztünk olyan
foglalkozásokat tartani, melyek megfelelnek a pályázati kiírásnak és elősegítik a gyerekek
környezettudatosságának, önellátásának fejlesztését. Visszajelzést egyelőre nem kaptunk arról,
hogy van-e még bármilyen kötelezettségünk ezzel a kapcsolatban, hogy a kapott eszközöket
vissza kell-e szolgáltatni. Remélhetőleg az iskolánál maradhatnak a kerékpárok, hiszen azokat
rendszeresen használjuk.

A tanítás nélküli munkanapok felhasználása, változás a munkatervhez
képest

V.

Az éves munkatervben meghatározott programok a tervezettnek megfelelően valósultak meg:
-

november 5.: Szent Imre liturgikus emléknapja
december 12.: Pályaorientációs témanap
december 18.: Karácsonyi ünnepség
március 29-31.: Nevelőtestületi értekezlet, szakmai nap – a digitális oktatás miatt online

VI. Továbbképzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon való részvétel
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Továbbképzés, tanfolyam, konferencia neve
Tanulás támogatás digitális alapú módszerekkel
(online)
XXI. századi zenész kérdései
Tanfelügyeleti és pedagógusminősítési elemzőfejlesztő szakember
Mérlegképes könyvelő (online)
Görög Ibolya: Ünnepeink protokollja
Asszertív kommunikáció tréning

létszám
1

pontérték
30

ideje
2012.04.09.

1
1

szakvizsga

1
7
2

-

2021.05.20.
2020/21 tanév
2 féléves képzés
2020.11.20.
2020.10.19.
2020.10.09.

Mediáció szerepe az iskolában (online
továbbképzés)
Gyász és veszteség feldolgozás-haladó képzés
(online)
GLOBUS nyelvtanár-továbbképzés: A szavakon
túl-Nyelvi panelek, sablonok, chunkok tanórán
és órán kívül (online műhelymunka)
HiperSuli-tanterven kívüli oktatás, tantermi
oktatás, hibrid megoldások (online
minikonferencia)
Reziliencia tréning (online továbbképzés)

1

-

2020.10.17.

2

-

2020.11.14.

1

-

2020.11.20.

1

-

2020.11.22.

1

-

Mesterkurzus (online konferencia)
Xmikrobi pedagógusoknak (online konferencia)

1
1

-

2020.11.25.
2020.12.02.
2020.12.09.
2020.12.11.
2021.02.03.

Mock Test Toolkit-Cambridge Assesment
English (online szakmai előadás)
V. Modern Pedagógus Konferencia (online)
A tudatos médiamagatartás mérése a
köznevelésben (online szakmai előadás)
Tranzakció analízis, gyermek és ifjúsági
szellemi-lelki tanácsadó (online)
Nyitott Akadémia: Belső biztonság,
Lelki egészség a nehéz időkben (online)
Út a szabadsághoz: az állampolgári
kompetenciák fejlesztési lehetőségei a közép-és
kelet-európai rendszerváltoztatások tükrében

1

-

2021.04.13.

1
1

-

2021.04.14.
2012.04.19.

1

-

2021.01.1602.27.

1

-

1

30

2021.05.28-30.

Zsombó, 2021. június 25.
Pálmai Péter
igazgató
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Értékelő értekezlet jegyzőkönyve
Értekezlet időpontja: 2021. június 25. – 10 óra
Értekezlet helye: Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
Kálmán Ferenc zsibongó
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az igazgató köszönti a nevelőtestület tagjait. Jegyzőkönyv-vezetőnek felkéri Szunyogné
Székesi Beáta gazdasági vezetőt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Huszár Emőkét és Péter-Horváth
Valériát. A jegyzőkönyv-vezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét a nevelőtestület
kézfelemeléssel egyhangúlag megszavazza.
Az igazgató 3 napirendi pontban tartja meg beszédét: 1. Összefoglalja a tanítási év főbb
tanulságait, kiemeli és folytatásra érdemesnek javasolja, ami jó volt, és felsorolja, mik azok,
amiken változtatni kell. Külön elemző értékelést ad a digitális oktatás tanulságairól, elmondja,
hogy az idei tanév digitális oktatása jelentős színvonalemelkedést mutat a tavalyihoz hasonlóan.
2. Meghatározza a nyári szünet feladatait: nyári felújítások (folyosói padló felújítása, 2 terem
festése, 2 szertár felújítása) 3. Előkészíti a következő nevelési évet.
Örömét fejezi ki, hogy az iskola megnyerte a HighTech SULI pályázatát, melynek
köszönhetően egy informatikai labor kerül kialakításra az épület 30. termében.
Az igazgató ismerteti az intézmény összesített statisztikai adatait. Megköszöni a munkáját a
tanév helyi rendjében meghatározott programok felelőseinek.
A munkaközösség-vezetők kapnak szót: összegzik és értékelik a munkaközösségek munkáját.
Az igazgatóhelyettes kap szót, összefoglalja az éves helyettesítéseket.
A jövő évi tantárgyfelosztás legnagyobb változása az ideihez képest az új NAT óraszámai
lesznek már 2. és 6. évfolyamon, természetesen az iskola a változásokhoz alkalmazkodni fog.
A két nyári ügyeleti nap: július 15., augusztus 12. 9.00-től 13.00-ig
A taneszközjegyzék évfolyamra lebontva az első ügyeleti napon fog felkerülni az iskola
honlapjára.
A tankönyveket a KELLO augusztus 23-án szállítja ki, a tankönyvosztást is ehhez fogja a
vezetőség igazítani, ennek pontos időpontja a nyár folyamán kerül ki az iskola hirdetőfelületeire
a tanévnyitó ünnepély időpontjával és a taneszközjegyzékkel együtt.
Az igazgató az alakuló értekezletet 2021. augusztus 25-én 10.00-ra hívja össze. Mindenkinek
jó pihenést kíván a nyárra Isten áldásával. Az értekezletet bezárja.
Zsombó, 2021. június 25.
Pálmai Péter
igazgató
Huszár Emőke
jegyzőkönyv-hitelesítő
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Szunyogné Székesi Beáta
jegyzőkönyvvezető
Péter-Horváth Valéria
jegyzőkönyv-hitelesítő

