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I. Törvényi hivatkozás 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

 2019.évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a 

nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon 

kívül helyezéséről 

 1992 évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról  

Kormányrendeletek: 

 26/2013. (II. 12.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet módosításáról  

 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról  

 110/2013. (VI.4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról  

 315/2012. (XI.13.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról  

 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról   

 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról   

Miniszteri rendeletek:  

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról  

 22/2013. (VII.5.) EMMI utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti 

és Működési Szabályzatára vonatkozóan  

 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről.  

 32/2012. (X.(.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról  

 A 2017/2018-as tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI.14.) EMMI rendelet 

 

A törvények és rendeletek több ponton változtak, ezeket folyamatosan követjük és a 

munkatervben több ponton is utalok rá. 
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II. A tanév rendje 

-A tanév 2020/2021. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2020. szeptember 1. (kedd) 

és utolsó tanítási napja 2021. június 15. (kedd). A tanítási napok száma– 179, azaz 

százhetvenkilenc nap.  

-A tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart. Az iskolák 2021. január 29-ig értesítik a 

tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.  

Tanítás nélküli munkanapok meghatározása: 

6 tanítás nélküli munkanap felhasználása 

1. Szakmai nap (2021. április 7.) 

2. Új: pályaorientációs célú tanítás nélküli munkanap (2020. november 13.) 

3.  Nevelési értekezlet (2021. február 5.) 

4. DÖK-nap (2021. június 15.) 

5. MÖBIUSZ matematikaverseny (2021. április 8.) 

6. Nevelési értekezlet (2021. május 14.) 

Tanítási szünetek a tanítási évben: 

- Az őszi szünet 2020. október 23-tól 2020. október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő). 

- A téli szünet 2020. december 21-től 2020. január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő). 

- A tavaszi szünet 2021. április 1-től 2021. április 6-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. (szerda). 

Témahetek, amelyekben részt veszünk: 

a)”Pénz7”  pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1. és március 5-e között, 

b) b) Digitális témahét 2021. március 22. és 2021. március 26. között, 

c, Magyar Diáksport Napja (Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai 

mozgástevékenységek témanapja): 2020. szeptember 25.  

Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése: 
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a) Országos kompetenciamérés 2021. május 26. napjára. A méréshez szükséges adatokat az 

érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2020. november 20-ig küldik meg, 

az Oktatási Hivatal által meghatározott módon. 

 

b)Az idegen nyelvi mérés 2021. május 19-én lesz. 

c) DIFER: az általános iskolák 2020. október 9-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik 

körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az 

alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni. Az igazgatók 

2020. október 22-ig jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben 

meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2020. december 4-ig 

kell elvégezniük. 

(d) A NETFIT mérést 5-8. évfolyamon 2021. január 21. és 2021. április 23. között kell 

megszervezni. A mérés eredményeit 2021. május 28-ig töltik fel a NETFIT® rendszerbe. 

 

A pedagógusok munkaideje és munkarendje: 

A köznevelési törvény 62.§-ában rendelkezik a pedagógusok neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidejének mértékéről, amelyet a teljes heti munkaidő 55-65%-ában jelöl meg. Ez a 

pedagógusok többségére vonatkozóan heti 22-26 óra neveléssel-oktatással lekötött munkaidőt 

jelent. 

Továbbra is hatályos a 2016. július 30-án a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 

módosítása, amelynek 17.§-a tartalmazza a kötött munkaidő, valamint a neveléssel-oktatással 

lekötött munkaidő vonatkozásában.2016. szeptember 1-től 

 a diákönkormányzati munka támogatása (iskolán belül) – heti 1 óra időtartamban, 

 az osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység – heti 2 óra időtartamban, 

 a munkaközösség-vezetéssel kapcsolatos tevékenység – heti 2 óra időtartamban. 

Ezek a megbízatások összesen heti négy óra erejéig számítanak be a kötött munkaidő 

neveléssel-oktatással lekötött részébe. 

A KLIK kollektív szerződése tartalmazza, 

„12.2. Ha a feladat ellátása más munkaszervezési intézkedések alkalmazásával nem oldható 

meg, megállapodáson alapuló díjazás illeti meg a pedagógus-munkakörben 

foglalkoztatottat, amennyiben a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő felső határánál 

több tanórai foglalkozást… tart.” 
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A pedagógusok munkaidő beosztásával, minősítésével kapcsolatos rendeletmódosítások: 

A 235/2016. (VII.29.) Kormányrendelet a pedagógus életpályáról és a pedagógusok 

minősítésének rendjéről szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletet módosítja. 

 

Személyi feltételek 

Alkalmazottak: 

Pedagógusok: 

4 fő tanító,  

4 fő tanár   

Áttanítók iskolánkba: 

 

 

Intézményen kívülről: 

Varga Lászlóné tanító matematika tantárgyat 3/e osztályban 

Vajna Fernanda rajz szakos tanár az 5/e, 6/e, 7/e, 8/e osztályokba 

Kriczky István fizika szakos tanár a 7/e és a 8/e osztályokba 

Bányai Ottó informatika szakos tanár 7/e és a 8/e osztályokba 

…. angol szakos tanár a 7/e és 8/e osztályokba 

 

Iskolánkból áttanít:  

Gazsóné Cser Irma 2 óra könyvtár Esztárban. 

Veress Sándorné 3 óra kémia Hencidán 

Keresztesi Anikó 4 óra ének-zene Hencidán 

 

Pedagógus neve Beosztása Végzettsége 

Törökné Csörsz Csilla igazgató tanár 

Veress Sándorné tanár, 

munkaközösség-

vezető 

tanító, tanár: biológia, földrajz szak, főiskola 

Gazsóné Cser Irma tanító  tanító, könyvtár szakkollégium, főiskola 

Keresztesi Anikó Mária  

tanító 

tanító, informatika és ének-zene műveltség 

terület, főiskola 

nyelv és beszédfejlesztő tanár, egyetem 

közoktatás-vezetői szakvizsga, 

közigazgatási menedzser, egyetem 

Kissné Balogh Krisztina tanár, 

tagintézmény-

vezető 

magyar-történelem szak, főiskola, egyetem 

Mercs Györgyné tanár matematika-technika, főiskola 
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Felelősi rendszer: 

Osztályfőnöki munkaközösség, vezetője: Veress Sándorné 

Tagjai: Szabó Irén (3-4. osztály) 

  Vadászné Farkas Éva (1-2. osztály) 

             Veress Sándorné (7. osztály) 

             Mercs Györgyné (5-6. osztály) 

  Keresztesi Anikó Mária (8. osztály)  

Diákönkormányzat vezetője: Szabó Irén 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Keresztesi Anikó Mária 

Mérési koordinátor: Mercs Györgyné 

Nevelést-oktatást segítők: 

1 fő iskolatitkár: Olajos Csabáné 

Egyéb alkalmazott: 

2 fő takarító: Szepesi Zsoltné, Márkus Attila,  

1 fő udvaros: Varga Gyula és  

1 fő közfoglalkoztatott takarító: Szabó Lajosné 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabó Irén tanító,  tanító 

Vadászné Farkas Éva tanító tanító 

Szabó Andrea Kitti tanár magyar-történelem szak, egyetem 

Kriczky István  tanár óraadó fizika tanár 

Vajna Fernanda tanár óraadó rajztanár 

Bányai Ottó tanár óraadó informatika tanár 

Mándokiné Varga 

Zsuzsa 

gyógypedagógus utazó gyógypedagógus 

Balyer Ibolya edző óraadó testnevelő tanár 
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Tanulók 

Tanulói létszám: 70 fő 

Alsó tagozat: 24 fő 

Felső tagozat: 46 fő 

 

Osztályonként létszám, HH, HHH, SNI, BTMN tanulók: 

évfolyam osztályok 

száma az 

évfolyamon 

tanulók 

tényleges 

száma az 

évfolyamon 

ebből 
tanulók 

számított 

száma az 

évfolyamon SNI HH HHH BTM 

1-2 1 14 2 1 7 1 16 

3-4 1 10  6 3  10 

5-6 1 19 1 4 3 1 20 

7 1 11 1 4 5  12 

8 1 16  2 1 1 16 

összesen   70 4   3 74 

 

Bejáró tanulók: 

Bojt: 3 fő 

Gáborján: 4 fő 

Hencida: 36 fő 

Összesen: 44 fő 

Helyben lakó tanulók: 26 fő 

 

 

Tárgyi feltételek: 

A nyár folyamán a karbantartásért felelős TÖMB 2002 Kft. jóvoltából három tanterem került 

kifestésre. Az osztályok számát szem előtt tartva, egy alsós, és két felsős tanteremre esett a 

választás. Sikerült továbbá az igazgatói irodát és a titkárságot is kifesteni, illetve PVC 

padlózatot lefektetni. További három tanteremben a fal felfrissítésére került sor, és ígéretet 

kaptunk a 2. osztályban a salétrom okozta károk kijavítására is.  

Az elmúlt tanév során a vizes blokkok állaptának felmérése is megtörtént, várjuk a munkálatok 

megkezdését. 

 Iskolabútorunk van elegendő, bár erősen romlik az állaguk. Az elmúlt tanévben 6 darab új 

szekrényt kaptunk, melyek mindegyikét felhasználtuk a helyiségek felfrissítésére.  
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Számítógépekkel el vagyunk látva, de az internet gyenge teljesítménye miatt nem tudjuk 

kellőképpen kihasználni azokat, így a számítógépekhez kapcsolódó indikátorok teljesítése is 

nagy szervezést igényel. Problémáinkat jeleztük a KIFÜ felé, ígéretet kaptunk az internet 

teljesítményének javítására.  

Az IKT táblák karbantartásra szorulnak. Van, ahol a hang, van, ahol a kép is rossz minőségű, a 

projektorok illetve a hozzájuk kapott laptopok szervizelése indokolt. 

 A tornaterem beázásának az okát továbbra sem tudtuk megszüntetni, viszont a tornaterem 

kifestése megtörtént az elmúlt tanév végén.  

Összességében elmondható, hogy iskolánk megfelelően felszerelt, tiszta, tágas intézmény, mely 

megfelelő feltételeket biztosít a nevelő-oktató munka végzéséhez.  

 

Célok, feladatok a 2020/2021-as tanévben: 

Cél: Egy mozgalmas, a törvényi előírásoknak megfelelő, programokban gazdag tanév 

megvalósítása, amelyben a tanulók testi, lelki, értelmi fejlesztése, fejlődése maradéktalanul 

megvalósul egy olyan iskolában, ahol gyermek-felnőtt egyaránt jól érzi magát. 

Tevékenységközpontú pedagógia alkalmazásával biztosítjuk a tanulóink 

személyiségfejlesztését, valamint biztosítjuk a szabadidő hasznos eltöltését diákjaink számára. 

Szeretnénk ebben az évben felhívni figyelmüket a fenntartható jövő iránti elkötelezettségre, a 

környezetért vállalt felelősség fontosságára. A 2020-ban kialakult pandémiás helyzetre 

reagálva, egy biztonságos környezet kialakítására törekszünk diákjaink számára, valamint 

igyekszünk felkészíteni őket a digitális tudás elsajátításának technikáira. Ezen a területen 

célunk, hogy a tantestület is képezze magát.  

Kiemelt célunk tanulóink körében a lemorzsolódás csökkentése, valamint az országos mérések 

megfelelő teljesítése.  

Kiemelt pedagógiai feladatok: 

 A NAT 2020 bevezetése kisfelmenő rendszerben az 1. és az 5. évfolyamon 

 A NAT 2012. alapján készült kerettantervek alkalmazása a többi évfolyamon 

 A helyi tantervekhez a tanmenetek elkészítése, tartalmi és formai követelményeknek 

való megfelelés, feltöltés az e-naplóba. 

 A hittan, hit és erkölcstan oktatás megszervezése. 

 A mindennapos testnevelés megszervezése, zavartalan megvalósítása. 

 Úszásoktatás megszervezése. 

 A Pedagógiai Program, benne a helyi tanterv maradéktalan megvalósítása. 
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 16 óráig tartó foglalkozások szervezése. 

 A kompetenciamérés eredményeinek javítása. 

 A tankerületi mérési program megvalósítása. 

 Az SNI-s gyerekek fejlődésének kiemelt figyelemmel kísérése.  

 A magatartási problémával rendelkező tanulókkal fokozottabb törődés. 

 A hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi munkájának, fejlődésének figyelemmel 

kísérése, szükség esetén beavatkozás. 

 A gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenység erősítése. 

 A szülőkkel a kapcsolatfelvétel lehetőségeinek kihasználása, szükség esetén a 

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat bevonása. 

 A szabadidős- és sporttevékenységek kínálatának színesítése, projektek indítása. 

 Házirend következetes betartása és betartatása. 

 A fegyelem megtartása a bejáró tanulók utaztatása alatt is. 

 Ügyeleti rend megszigorítása, a gyermekek közötti konfliktusok azonnali kezelése. 

 Tehetséges gyerekek felkészítése minden olyan versenyre, amelyen való részvételnek 

hagyományai vannak iskolánkban, új lehetőségek keresése. 

 A számonkérés sokoldalú, a tantárgy sajátosságaihoz, a tanuló életkorához igazodó, 

következetes érvényesülése és a rendszeres osztályozás. Nagyon fontos az osztályzatok 

rendszeres beírása a tájékoztató füzetbe, illetve bevezetése a KRÉTA-ba. 

 Iskolánk hagyományainak ápolása. 

 IKT eszközök, a korszerű tanítási és tanulási módszerek, további alkalmazása a 

tanítási órákon. 

 Jó munkahelyi légkör megtartása, hatékony együttműködés a székhely és a 

tagintézményekben dolgozó pedagógusokkal és a más intézményből áttanítókkal. 

 Az óvoda-iskola, alsó-felső tagozat, általános-középiskola közötti átmenet 

megkönnyítése. „Iskolanyitogató” program folytatása annak érdekében, hogy minél 

több leendő elsős szülő számára vonzóvá tegyük az intézményt. 

 A sikeres beiskolázás érdekében kapcsolatfelvétel a tanköteles korú óvodai csoporttal 

és szüleikkel. Az iskolánk életének hiteles bemutatására alkalmas programok 

szervezésével érjük el, hogy a szülők akarják megismerni az iskolánkban folyó oktató-

nevelő munkát, mielőtt iskolát választanak. 

 A pályaorientáció segítése a pályaválasztás előtt álló tanulóink számára. 

 A külső partneri kapcsolatok erősítése. 
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 Az iskolában folyó munka eredményeinek publikálása a nyilvánosság felé, annak 

érdekében, hogy a szülők és egyéb partnereink pontosabb képet kapjanak az 

intézményben folyó nevelő-oktató munkáról.  

 A közösségi élet „újraélesztése” az intézményben.  

 A pályázati lehetőségek folyamatos figyelése, kihasználása. 

 Az iskola biztonságossá tétele a járvány időszakában, a tanulók megfelelő higiéniai 

szokásainak a kialakítása. 

Kiemelt nevelési célkitűzésünk 

Cél: A tanulók viselkedés kultúrájának javítása 

Ennek érdekében: 

 A verbális és fizikai erőszak visszaszorítása, megelőzése.  

 A normatudatos magatartás alakítása és fejlesztése. 

 A családi neveltségi hiányok pótlása, az iskolai fegyelmi helyzet javítása. 

 A tanulók személyiségének, önismeretének folyamatos fejlesztése. 

 Az indokolatlan hiányzások visszaszorítása, jelentési kötelezettségek teljesítése. 

 A tolerancia, az egymás kultúrájának, értékrendjének megismerése, tiszteletben 

tartása, elfogadás. 

Cél: Egészségtudatos életmód és a környezeti problémák iránti fogékonyság növelése 

 Az egészséges életmód alapjainak megismertetése. 

 A 2020-ban jelentkező pandémiás helyzet miatt kiemelt figyelem fordítása a tanulók 

higiéniai szokásaira. (kézmosás, kézfertőtlenítés, zsebkendő használata, étkezési 

szabályok betartása) 

 Az egészséges életmód, magatartás és szokásrendszer kialakításában a mindennapos 

testedzés lehetőségének kihasználása, egészségnevelő vonásainak erősítése. A 

tartásjavító, preventív módszerek folyamatos alkalmazása. (Gyógytestnevelés) 

 A környezettudatos magatartás kialakítása. A környezet értékeinek megismerése, 

megbecsülése, védelme. Szemléletformálás a lakóhely és lakókörnyezet 

megismertetése, megóvása, értékek teremtése és megbecsülése vonatkozásában.  

 A hulladékgyűjtési akciók szorgalmazása, folytatása.  

 Az Iskolakerti tevékenység folytatása. 



 
 

12 
 

 A tanulók szabadidős tevékenységének értelmes eltöltésére szoktatás. Az előző években 

eredményes múzeumpedagógiai és délutáni szervezett szabadidős programok, 

szakkörök működtetésének folytatása.  

 A hatékony és sokoldalú ismeretszerzés biztosítása a foglalkozások által. 

 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: 

Cél: A kortárscsoportok hatékony működtetésén keresztül megvalósuló személyiség fejlesztés. 

A kortárscsoportok hatékony működtetése közösségi élményeken keresztül realizálódik, 

nélkülük szegényes, hangulattalan lenne az iskolai nevelés-oktatás folyamata. A 

közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat az alábbi tevékenységhez 

kapcsolódóan határozzuk meg: 

 A tanórai és tanórán kívüli tevékenységgel kapcsolatos közösségfejlesztés, különös 

tekintettel az osztályfőnökök pedagógiai tevékenységére. 

 A tanulók közösségeivel és a diákönkormányzattal kapcsolatos közösségfejlesztő 

tevékenység, különös tekintettel a diákönkormányzatot segítő tanár pedagógiai 

tevékenységére. 

 A diáksporttal kapcsolatos közösségfejlesztő tevékenység. 

 Az ünnepélyekkel, megemlékezésekkel, az iskolai hagyományok ápolásával 

kapcsolatos közösségfejlesztő tevékenység. 

 

A tanórai és tanórán kívüli közösségfejlesztés 

Mindegyik terület sajátos foglalkoztatási formát igényel, mások az egyes területek céljai, 

feladatai, abban azonban megegyeznek, hogy tevékenyen hozzájárulnak: 

- a tanuló közösségi magatartásának kialakításához, 

- a véleményalkotó, véleménynyilvánító képességek fejlődéséhez, 

- a közösségi szokások, normák, etikai értékrend elfogadásához, 

- a másság elfogadásához, 

- az együtt érző magatartás kialakításához, a harmonikus emberi kapcsolatok fejleszté-

séhez. 

Mivel az osztályközösség egyrészt a tanulók fő iskolai tevékenységének, tanulmányi 

munkájának összefogó kerete, alapvető élet- és munkaközössége, másrészt pedig valójában a 

tanulók spontán, véletlenszerű csoportja, legfontosabb célunk ebből a (leginkább) nem nevelési 

szempontból összetömörült csoportból olyan valódi közösséget formálni, amely a közös cél 
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érdekében hajlandó közös értékrend elfogadására és az iskola szervezeti keretein belül ennek 

megfelelően viselkedik, munkálkodik. Az osztályfőnöki nevelőmunka elsődleges szerepet tölt 

be a közösségi nevelésben. Az osztályfőnöki órák tananyaga útmutatást ad a kulturált 

magatartás és életmód kialakításához, a tanulók közösségi és közéleti tevékenységének 

szervezéséhez, az osztályban megélt élmények bázisán a szociális képességek fejlesztésére. 

Kiemelt oktatási célkitűzések és ebből adódó feladatok ebben a tanévben: 

Cél: Az egyéni képességek tükrében, minden tanulónál kimutatható, mérhető fejlődés elérése.  

Ennek érdekében:  

 Az Országos Kompetenciamérés eredményeinek javítására készült intézkedési tervben 

megfogalmazott feladatok megvalósítása. 

 A tanulási motiváció erősítése. 

 Az olvasási, szövegértési, számolási készség, szókincs folyamatos fejlesztése.  

 Az alsó tagozat az alapkészségek kialakításában még nagyobb hangsúlyt kapjon.  

 Minden tanórán fejlesztendő terület a gondolkodás képességének fejlesztése. 

 Kompetenciák differenciált, folyamatos fejlesztése, tapasztalati tudás erősítése. 

 Tudatos eszköz és mérőeszköz használat.  

 A mérések eredményeiből tapasztalatok levonása, tervek készítése. 

 Tanulóink számára a tanórán kívüli ismeretszerzés lehetőségeinek minél szélesebb 

körű biztosítása. (kertpedagógiai óra, múzeumlátogatások, színházlátogatás) 

Mérési naptár 

Országos mérés, értékelés, hatósági ellenőrzés: 

DIFER-mérés 2020. október 9-ig  

Vadászné Farkas Éva 

Idegen nyelvi mérés 2021. május 19. 
Mercs Györgyné mérés 

vezető 

Országos Kompetencia-

mérés 
2021. május 26. 

Mercs Györgyné mérés 

vezető 

A tanulók fizikai állapotának 

és edzettségének vizsgálata 
2021. január 21. - április 23. 

testnevelést oktató (Balyer 

Ibolya) 

 

Tankerületi mérési naptár 
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 1. 

o. 

2. 

o. 

3. o. 4. o. 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. 

Szeptemb

er 

Tan. 

kép. 

 Ms.,Ik. 

Szi., Ok. 

 Ts.,Tm.    

Október         

November         

December   Ms. Ms. Ms. Ms. Ms.  

Január         

Február  Tan. 

kép. 

    OKM-

DT 

 

Március         

Április   Ms. Ik. 

Szi., Ok. 

KKK

M 

DT 

Ms.Ik. 

Szi., Ok. 

KKKM  

DT 

KKKM  

DT 

 

Május      OKM  OKM 

 

Iskolai hagyományok ápolása 

 Fekete Borbála emlékének ébrentartása. 

 Fekete Borbála műveinek (festményeinek, grafikáinak) megismerése. 

 Megemlékezés születésének és halálának az évfordulójáról. 

 Kapcsolattartás a Fekete Borbála Alapítvány kuratóriumával, részvétel a kuratórium 

rendezvényein, programjain, pályázatain. 

 A rajzszakkör működtetése, az ilyen irányú tehetségek feltárása, a tanulók művészeti 

oktatásának, nevelésének erősítése a tanórán kívül is.  

 Fekete Borbála, mint névadó tiszteletére rajzpályázat kiírása, kiállítás létesítése. 

 A MÖBIUSZ matematikaverseny tankerületi szintű megszervezése és lebonyolítása. 

 Nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódóméltó műsorok megszervezése, lebonyolítása, 

iskolai és községi szinten.  

 

Tanügy-igazgatási feladatok  

 Oktatási azonosító rendszer karbantartása, kapcsolattartás, adatszolgáltatás. 

 Az iskolai tanuló nyilvántartás naprakész vezetése. 

 A KRÉTA rendszer naprakész vezetése. 

 Első osztályosok beiskolázása. 

 Országos mérések előkészítése, lebonyolítása. 
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 Pályaválasztás előkészítése, középfokú beiskolázás. 

 SNI tanulók szakértői kontroll vizsgálatának szervezése, figyelemmel kísérése. 

 Tanmenetek, tantervek felülvizsgálata, frissítése. 

 Veszélyeztetett, HH, HHH, tanulók nyilvántartása, segítése. 

 

Az iskola menedzselése 

Cél: Az iskola megítélésének javítása 

 Jól szervezett, hangulatos iskolai programok szervezése szülők, civil szervezetek 

bevonásával.  

 Rendszeresen be kell kapcsolódni a község kulturális életébe.  

 Eredményeink, sikeres rendezvényeink bemutatása a modern infokommunikációs 

eszközök felhasználásával. 

 Szoros kapcsolattartás az óvodával, a helyi Önkormányzattal.  

 

Tanórán kívüli foglalkozások 

Egész napos oktatás 

Az alsó tagozat ebben a tanévben is egész napos rendszerben működik. Az egész napos iskola 

megszervezésére a Nkt 27. (2) bekezdésére ad lehetőséget, amelynek értelmében, az általános 

iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell 

megszervezni, hogy a foglalkozások az általános iskolákban legalább tizenhat óráig tartsanak. 

Az Nkt. 46. § (1) bekezdése a tanuló kötelezettségévé is teszi, hogy részt vegyen a kötelező és 

a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon. A 

napirend kialakításában a tanítási órák és a tanítási órákhoz kapcsolódó foglalkozások 

váltakozva követik egymást. Ezzel segítjük az egyénre szabott, differenciált tanulásirányítást, 

amely lehetőséget ad a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra. 

Tanulószoba 

A felső tagozatosok számára biztosítjuk a tanulószobát. 1 összevont csoportot működtetünk 

ebben a tanévben. Az 1. féléves tantárgyfelosztásban 3 pedagógus látja el a tanulószobában a 

tanulás irányítását, ellenőrzését, egyéni megsegítést. 

Pedagógusok: Mercs Györgyné, Veress Sándorné, Kissné Balogh Krisztina 
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Szakkörök, sportkörök rendje 

A foglalkozás neve Bevontak köre Vezetője Heti 

óraszáma 

Tánc szakkör Vegyes 

korcsoport 

Vadászné Farkas Éva 1 

Rajz szakkör 1-4. osztály Vadászné Farkas Éva      1  

Sportkörök 1-8 osztály Balyer Ibolya 2 

Énekkar 1-8 osztály Keresztesi Anikó 1 

Hagyományőrző szakkör  1-2 osztály Gazsóné Cser Irma 1 

Összesen: össz: 6 óra 

 

Pályázatok: 

Pályázataink mindegyike fenntartási időszakban van: 

TÁMOP-6.1.2. A-14/1-2014-0001 azonosító számú TIE pályázat. 

TÁMOP 3.1.4-C-14/2015-0168 „Innováció a Fekete Borbála Általános Iskolában a növekvő 

tudásért” pályázat. 

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0473 „Az élethosszig tartó tanulás…” elnevezésű pályázat. 

TIOP1.1.-12/1-0001 Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban 

elnevezésű pályázat. 

EFOP 3.1.7-16-2016-00001 „Esélyteremtés a köznevelésben” 

EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért 

A pályázatok indikátorainak teljesítéséért és a megfelelő dokumentáció vezetéséért felelős: 

Kissné Balogh Krisztina 
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Külső kapcsolatok 

Kapcsolattartás a szülőkkel: 

A kapcsolattartás formáit a Pedagógiai Program tartalmazza. 

Szülő értekezletek időpontjai: 

Szeptember 30-ig: tanévkezdő szülői értekezlet 

 Az idei tanévben, (2020-2021.) az őszi időszakban csak az 1. osztályosok számára 

engedélyezzük a szülői értekezletek megtartását a járványügyi helyzet miatt előírt 

szabályok betartása érdekében, majd a 8. osztályosoknak a továbbtanulással 

kapcsolatos teendők megbeszélése érdekében. A többi osztályban tájékoztató levél 

kiküldésére kerül sor a KRÉTA rendszeren keresztül.  

Január 31-ig: 1. féléves szülői értekezlet 

Május 30-ig: Tanév végi szülői értekezlet 

A tanév eleji és az 1. féléves munkát értékelő szülői értekezlet megtartása minden osztályban 

kötelező. A tanév végét abban az esetben tartjuk, ha az osztály tanulmányi kirándulásra megy, 

ballag, vagy ballagást szervez. Rendkívüli esetben bármikor összehívható szülői értekezlet. 

Szülői értekezleteken jelenléti ív és rövid feljegyzés készül. 

Felelősök: az osztályfőnökök 

Minden tanító, szaktanár köteles heti 1 alkalommal fogadóórát tartani. A fogadóórák rendje 

függ az órarendtől. A fogadóórák kijelöléséért és nyilvánossá tételéért felelős: Kissné Balogh 

Krisztina. Határidő: szeptember 15. 

A járványügyi helyzetre tekintettel egyelőre nem javasolt a személyes találkozások a 

szülőkkel. A felmerülő problémákat online módon igyekszünk elintézni. 
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Szülői Munkaközösség: 

A Fekete Borbála Általános Iskolában a szülői munkaközösség 10 fős. A tagokat az osztály 

szülői értekezleten választják meg a szülők, osztályonként 2-2 főt. A Szülői Munkaközösség 

ebben a tanévben vezetőt is választani fog, mert a korábbi jelenleg nem tagja a szülők közös-

ségének. 

Határidő: 2020. október 09. 

Felelős: Kissné Balogh Krisztina 

 

Szentpéterszegi Mesevilág Óvoda:  

Iskolánk legfontosabb partnere a Szentpéterszegi Mesevilág Óvoda. Részt veszünk a 

nagycsoportos szülői értekezleten, valamint az óvoda nyílt napján a bemutató foglalkozásokon, 

az óvoda ballagási ünnepségén. A beiskolázás elősegítése céljából „Iskolanyitogató” címmel 

színes programot kínálva, játékos formában, havonta iskola előkészítő foglalkozást tartunk a 

nagycsoportosoknak. Iskolai rendezvényeinkre meghívjuk őket, hogy bepillantást nyerjenek 

iskolánk életébe.  

 

Községi Önkormányzat: 

Nemzeti ünnepeinken, mint Október 23., Március 15. az iskola által tartott ünnepi műsor 

egyben a községi ünnep alapját képezi. A községi emlékműnél a többi intézménnyel együtt 

koszorúzunk. Rendezvényeinkre rendszeresen meghívjuk a község vezetőit. Igyekszünk jó 

kapcsolatot ápolni a hivatal vezetőivel, dolgozóival. 

 

Faluház és Könyvtár:  

Részt veszünk a Faluház és Könyvtár által szervezett rendezvényeken, előadásokon, a 

Gyermekkönyvhét alkalmából szervezett író-olvasó találkozón, a karácsonyi vásáron, a húsvéti 

kézműves foglalkozáson.  

A Faluház helyet biztosít iskolai rendezvényekhez, mint Farsang, rajzpályázat kiállítása,  

 

Szentpéterszegről Elszármazottak Baráti Köre: 

Évente 3 alkalommal hagyományőrző rendezvényt szerveznek: ősszel a Szüreti felvonulást, 

télen a Hurka és Kolbásztöltő Fesztivált, valamint a Tavaszköszöntő rendezvényét, ezeken 

tanulóink a falusi hagyományokkal ismerkednek, műsorral is fellépnek.  
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Szentpéterszegi Gyermekekért Alapítvány:  

Tanév végén a 8. osztályos tanulóink közül a jól tanulókat jutalomban részesíti. Alkalmanként 

anyagi támogatásért fordulunk az alapítvány kuratóriumához. 

Magyar Labdarugó Szövetség 

Iskolánk részt vesz a „Bozsik Intézményi Programban”. Ennek keretén belül tanulóink 

felkészülnek az iskolai, területi foci tornákra, amelyek 4 alkalommal kerülnek megrendezésre: 

Őszi forduló 

Téli forduló 2 alkalom 

Tavaszi forduló 

 

 

Ellenőrzés 

Tanfelügyeleti ellenőrzés, szaktanácsadói látogatás 

2019-es minősítő eljárásba jelentkezett: 

Vadászné Farkas Éva – tanító minősítése 2020 novemberében várható  

Ellenőrzési terv 

Az ellenőrzés területe 
Iskolavezetés 

felelőse 
Bevont felelősök 

Az ellenőrzés 

módszere 

1. A tanórán folyó nevelő-oktató munka 
Tanulmányi munka, szaktanári tevékenység ellenőrzése 

- alsó tagozaton  

- felső tagozaton  

- tanulószobán  

- új kolléga esetében  

- a félévi, év végi 

értékelésben  

- munkaközösség-vezetők 

esetében  

Igazgató, 

tagintézmény-

vezető 

osztályfőnöki 

munkaközösség-

vezető 

óralátogatás  

tantárgyi mérések  

tanulószobai 

foglalkozás  

dokumentáció  

szóbeli és írásos 

beszámoló  

2. Tanórán kívüli foglalkozások 
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 tanulószoba  

 szakkörök  

 egyéni képességfejlesztés 

 sportfoglalkozás  

 könyvtári nyitva tartás 

Igazgató, 

tagintézmény-

vezető 

osztályfőnöki 

munkaközösség-

vezető 

foglalkozás 

látogatása  

dokumentáció  

résztvevők 

létszáma  

látogatottság  

3. Osztályfőnöki munka 

 osztályfőnöki órák  

 kapcsolattartás a szülőkkel  

 osztályértekezlet  

 of. ellenőrző, értékelő 

tevékenysége 

 egységes nevelési eljárások 

alkalmazása  

Igazgató, 

tagintézmény-

vezető 

osztályfőnöki 

munkaközösség-

vezető 

óralátogatás  

szülői értekezlet  

családlátogatások  

írásbeli 

tájékoztatás  

dokumentáció  

magatartás 

értékelése  

szorgalom 

értékelése  

egyéni 

beszélgetések  

dicséretek és 

figyelmeztetők  

4. Gyermekvédelmi munka 

 Gyermekvédelmi munka  

Igazgató 

Tagintézmény-

vezető 

Gyermekvédelmi 

felelős 

osztályfőnöki 

munkaközösség-

vezető 

beszámoló  

dokumentáció  

5. Pályaválasztás 

 Pályaválasztás  

Igazgató, 

tagintézmény-

vezető 

8. e osztályfőnök 
szülői értekezlet  

beszámoló  
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egyéni 

beszélgetés  

tájékoztató 

faliújság  

 

Intézményi önértékelési eljárás 

Kijelölt pedagógusok: 

 

Eseménynaptár 

1. Alakuló értekezlet                        2020. aug. 24.                        Kissné Balogh Krisztina 

2. Nyitó értekezlet                            2020. aug. 28.                        Törökné Csörsz Csilla 

3. Tanévnyitó tájékoztatás                2020. szept. 2.                       Kissné Balogh Krisztina 

4. Tankönyvosztás 2020. szept. 2.                       Gazsóné Cser Irma, osztályfőnökök 

5. Baleset és tűzvédelmi oktatás 2020. szept. 2. osztályfőnökök 

6. Ügyeleti és tanulókíséret 

rendjének megszervezése  

2020. szeptember 

első hete 

Veress Sándorné 

munkaközösség vezető 

7. Szakkörök beindítása 2020. szept. 11. 
Kissné Balogh Krisztina 

szakkörvezetők 

8.Munkatervek leadása 

 
2020. szept. 18. 

Szabó Irén DÖK segítő 

Veress Sándorné Osztályfőnöki 

munkaközösség vezető 

9.  Tanmenetek leadása  2020. szept. 18.                    
Kissné Balogh Krisztina tag.int.v. 

pedagógusok 

10. Alapkompetencia mérés 

2019 szeptembere 

Veress Sándorné munkaközösség 

vezető, Mercs Györgyné, Szabó 

Irén mérési koordinátorok 

tanítók, szaktanárok 

14. Magyar Kereskedelmi 

Iparkamara pályaorientációs 

napja 

2020 szeptembere 
Veress Sándorné 8. osztályos 

osztályfőnök 

15. Szülői értekezletek tartása    

(Csak az 1. és a 8. osztályban)                                                                                                                          

2020. szeptember 

30-ig  

Kissné Balogh Krisztina, 

osztályfőnökök 
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16. Nemzetközi Diáksport Nap 2020. szeptember 

25.  

Balyer Ibolya, Kissné Balogh 

Krisztina 

17. A népmese világnapja  2020. szeptember 

30.  
Vadászné Farkas Éva 

18. Állatok világnapja, Rajz 

verseny 
2020. október 4. 

Vadászné Farkas Éva 

Szabó Irén 

19. Aradi Vértanúk napja 2020. október 06. 

Ünnepi megemlékezés 

 Kissné Balogh Krisztina, Szabó 

Andrea Kitti 

20. Október Kupa 

focitorna 
2020. október 6. Balyer Ibolya 

21. Levelezős és egyéb 

versenyekre jelentkezés                                       

2020 

szeptemberétől 

folyamatos 

tanítók, szaktanárok 

22. Október 23.  

Ünnepi megemlékezés 
2020. okt. 22.                        Keresztesi Anikó osztályfőnök 

Őszi szünet 2020. okt. 26– 

október 30.  
 

23. Minősítő eljárás 

2020. november 5.  

Törökné Csörsz Csilla 

Intézményvezető 

Vadászné Farkas Éva 

24. Pályaorientációs nap 2020. november 

13.  
Kissné Balogh Krisztina 

25. Idősek köszöntése                      2020. nov. és dec.                     Keresztesi Anikó, Vadászné Farkas 

Éva 

26. Mikulás ünnepség 

osztálykeretben                   

2020. dec. 4.               osztályfőnökök 

27. Karácsonyi ünnepség                               2020. dec. 18.                       
 osztályfőnök 

 és a 8. osztály 

Téli szünet 
2020. dec. 21.-

2021. jan. 03. 
 

28. Magyar Kultúra Napja 2021. január 22. Kissné Balogh Krisztina/Szabó Irén 

29. Félévi osztályozó értekezlet   2021. január   21.                     Kissné Balogh Krisztina, 
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tantestület 

30. Korcsolyázás 2021. január-

február 

Balyer Ibolya 

31. Szülők értesítése a félévi 

eredményekről 
2021. január 31. 

Veress Sándorné és az 

osztályfőnökök 

32. Félévi értekezlet 2021. február 5.  Törökné Csörsz Csilla 

intézményvezető 

33. Szülői értekezletek               
2021. febr. első 

hete                    
osztályfőnökök 

34. Fekete Borbála rajzpályázat 

meghirdetése 

2021. február Vadászné Farkas Éva, Szabó Irén, 

Kissné Balogh Krisztina  

35. Farsang   2021. febr. utolsó 

hete  

Veress Sándorné és a 7.e. osztály 

36. A diktatúra áldozatainak 

emléknapja                              
2021. febr. 25.                              Kissné Balogh Krisztina tanár 

37. Pénzügyi tudatosság és 

gazdálkodás témahét 

2021. március 1-

március 5. 

 

Mercs Györgyné, osztályfőnökök, 

szaktanárok 

 

38. Március 15. Nemzeti ünnep 2021. márc. 12.                             Mercs Györgyné osztályfőnök és 

az 5.e. osztály 

39. Digitális témahét 2021. március 22-

26. 

Keresztesi Anikó Mária 

40. A Víz világnapja 2021. márc. 22. Veress Sándorné 

41. „Magyarok Mózese” 

vetélkedő 

2021. március  Kissné Balogh Krisztina  

42. Versmondó verseny 2021. április 9.   Szabó Andrea Kitti 

43. „Szülőföldem, Biharország” 

vetélkedő 

2021. április Vadászné Farkas Éva 

Kissné Balogh Krisztina 

44. Nyílt nap a szülők részére 
2021. április 6.  

Kissné Balogh Krisztina 

 

45. MŐBIUSZ matematika 

verseny 

2021. április 8.   Mercs Györgyné 

Veress Sándorné 
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Tavaszi szünet 
2021. március 31. 

- 2021. április 7.  
 

46. Föld Napja 

kerékpártúra/gyalogtúra                    

2021. ápr. 23.                              Balyer Ibolya 

47. Suli-bajnokság osztályok 

közötti foci 
2021. május Balyer Ibolya 

48.Idegen nyelvi mérés 2021. május 19. Mercs Györgyné mérésvezető 

49. Nevelési értekezlet 2021. május 14. 
Törökné Csörsz Csilla 

Intézményveteő 

50. Országos kompetencia-

mérés                                          
2021. május 26.                       Mercs Györgyné mérésvezető 

51. Bűvösvölgy Médiaközpont 
2020 tavasza 

 Veress Sándorné, Keresztesi Anikó 

Mária 

52. Gyermeknap 
2021. május 28. Kissné Balogh Krisztina 

53. DÖK nap 2021. június 15. Szabó Irén 

54. Év végi osztályozó 

értekezlet   
2021. június 9.                  Kissné Balogh Krisztina 

55. Ballagás                                  2021. június 12.                        Kissné Balogh Krisztina/Mercs 

Györgyné 

56. Tanévzáró ünnepség              2021. június 18.                        Kissné Balogh Krisztina 

57. Tanévzáró értekezlet 2021. utolsó hete Törökné Csörsz Csilla igazgató 

 

 

„Ha az ember valamit szívesen csinál, akármeddig hajlandó bajlódni vele.” 

Stephen King 
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Mellékletek 

Mérési eredmények elemzése 

 
 

A 2019. évi Országos Kompetenciamérés kiértékelése 

8. ÉVFOLYAM 

1. Létszámadatok 

Osztály Létszám Jelentésben 

szereplő 

Van CS 

indexe 

SNI Mentesül BTMN HHH 

8. e 14 14 11 0 0 0 9 

 

Az osztály jelölése: 8.e. 

A telephely jelentésre jogosult tanulóinak előző év végi matematika jegye 

Osztály Előző év végi matematikajegy 

Összesen 

Jelentésben 

szereplő 8./e-   1 2 3 4 5 

0 7 3 2 2 14 fő 14 fő 

 

2. MATEMATIKA 

2.1. Átlageredmények 

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-intervalluma) 

 

Telephelyünkön:                                           1396 (1305;1479) 

Országosan:                                                    1624 (1623;1625) 

Általános iskolában:                                       1607 (1606;1608) 

SZHÍD program általános iskolában:             1327 (1317;1336) 

Községi általános iskolában:                          1563 (1561;1565) 

Közepes községek általános iskolában:         1563 (1559;1566)  

A telephelyek átlageredményeinek összehasonlítása 
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Mérési terület Osztály Telephely Országos Közepes község 

Matematika 8.e. 1396 

(1305;1479) 

1624  

(1623;1625) 

1563  

(1559;1566) 

A 2019. évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan gyengébb 

            

A grafikon két viszonyítási pontban, az országos és a községi általános iskolai átlaghoz képest 

mutatja, hol helyezkedik el iskolánk a 2019-es mérési átlag alapján. Látnunk kell, hogy mindkét 

esetben az alsó szakaszba tartozunk. 

A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő telephelyek száma és 

aránya(%). 
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Azon 2016 községi általános iskola egyike vagyunk, akinél mindössze 9 községi általános 

iskola teljesített rosszabbul. 

2.2. Képességeloszlás 

 Képességszintek szerinti eloszlás a mi telephelyünkön 2019-ben 

 
 

 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 2019-ben 8.e osztályos 

matematikából: országos, községi és telephelyi általános iskolák adatai. 

 

Szint  A tanulók hány %-a érte el? 

5. szint 7,1% 

4. szint 7,1% 

3. szint  14,3%  

2. szint  42,9%  
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1.szint  28,6%  

1. alatt  0%  

 

Tanulóink 71,5%-a nem érte el a 3. képességszintet., ami azt jelenti, hogy nem teljesítik az 

alapszintet. 

 

2.3. Átlageredmény a CSH-index tükrében 

A községi általános iskolai telephelyek tanulóinak a CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye 

 

Telephelyeik eredménye a regressziós becslés alapján várható eredmény tükrében 

 

Telephelyünk tényleges eredménye:                                                               1396 (1305;1479) 

Telephelyünk tanulóinak 2017-es 

átlageredménye 

1286 (1188;1369) 

Várható eredmény az összes telephelyre 

illesztett regressziós egyenes alapján:       
1432 

A tényleges eredmény 

ennél nem különbözik 

szignifikánsan.  

Várható eredmény a községi általános iskolai 

telephelyekre illesztett regressziós egyenes 

alapján:   

1445 
A tényleges eredmény 

ennél nem különbözik 

szignifikánsan.  

 

A CSH-index átlagértéke és az átlag megbízhatósági tartománya: 

Telephelyünkön: -1,609  (-1,999;-1,255) 
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Országosan:                                                       -0,030 (-0,040;-0,020) 

Községi általános iskolákban: -0,611 (-0,620;-0,600) 

 

A tényleges eredmény ennél nem különbözik szignifikánsan. 

 

 

 

2.4. Átlageredmény a tanulók korábbi eredményének tükrében 

A telephely tanulóinak a két évvel korábbi mérésben elért átlageredményük alapján várható és 

tényleges teljesítménye 

 

 
 

 

2.5. A tanulók fejlődése a telephelyen 2017. és 2019. között 
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A fejlődési trenvonal íve hasonlóan felfele ívelő mint az országos és a községi fejlődési vonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. A tanulók egyéni fejlődése a komplex fejlődési modell alapján 
 

A tanulók tényleges eredménye és a komplex modell alapján becsült, várható eredménye 

közötti különbségek az Önök telephelyén 

 

 
 

Sötétebb színnel jelölt, ha a tanuló eredménye szignifikánsan különbözik a komplex fejlődési 

modell alapján várható eredménytől. 2 tanulónk mérési eredmény a komplex modell alapján 
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várható eredménytől sokkal rosszabbul teljesített. 4 tanuló viszont sokkal jobb átlagot ért el, 

mint az a komplex modell alapján várható lenne. 

Éves átlag (konf. int.) 

Év Átlag (konf. int.) A 2019. évi eredmény és a korábbi 

évek eredményei közötti különbség 

(konf.int.) 

2019 1396(1305;1479)  

2018 1466 (1399;1543)  -70 (-197;44) 

2017 1546 (1498;1603)  -150 (-266;-35) 

2016 1511 (1430;1589)  -115 (-246;10) 

2015 1367 (1304;1415)  29 (-97;140) 

Nincs szignifikáns változás a 2019. évi eredményekben 

A 2019. évi eredmény szignifikánsan alacsonyabb 

 

SZÖVEGÉRTÉS 

4.1. Átlageredmények 

A telephelyek átlageredményeinek összehasonlítása 

 

A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő telephelyek száma és 

aránya(%). 
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A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-intervalluma) 

Telephelyünkön:                                          1345 (1262;1425)  

Országosan:                                                    1608 (1607;1610) 

Általános iskolában:                                       1590 (1589;1591) 

SZHÍD program általános iskolában:            1310 (1297;1325)  

Községi általános iskolában:                          1542 (1539;1544) 

Közepes községek általános iskolában:         1538 (1535;1541) 

 

4.2. Képességeloszlás 
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Szint  A tanulók hány %-a érte el? 

5. szint 7,1% 

4. szint 7,1% 

3. szint  14,3%  

2. szint  42,9%  

1.szint  28,6%  

1. alatt  0%  

4.2. Átlageredmény a CSH-index tükrében 

 
A községi általános iskolai telephelyek tanulóinak a CSH-index alapján várható és tényleges 

teljesítménye. 

 

 

Telephelyeik eredménye a regressziós becslés alapján várható eredmény tükrében 

Telephelyük tényleges eredménye   1345 (1262;1425) 
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Várható eredmény az összes 

telephelyre illesztett regressziós 

egyenes alapján   

1422 (a tényleges eredmény 

ettől nem különbözik 

szignifikánsan) 

Várható eredmény a községi 

általános iskolai telephelyekre 

illesztett regressziós egyenes alapján 

1432 (a tényleges eredmény 

ettől nem különbözik 

szignifikánsan) 

 

 

A CSH-index átlagértéke és az átlag megbízhatósági tartománya 

 

Telephelyünkön -1,609  (-1,999;-1,255) 

Országosan -0,030  (-0,040;-0,020) 

Községi általános iskolákban -0,611  (-0,620;-0,600) 

 

4.4. A tanulók fejlődése a telephelyen 

Fejlődés 2017 és 2019 között – képességpontok 

 

 
 

4.5. A tanulók egyéni fejlődése a komplex fejlődési modell alapján 

 
A tanulók tényleges eredménye és a komplex modell alapján becsült, várható eredménye 

közötti különbségek az Önök telephelyén 
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A komplex modell alapján várható eredménynél 1 fő sokkal gyengébb átlagot ért el és csak 3 

fő átlaga került a pozitív tartományban. 

 

 

 

4.6. Évi átlag (konf. int.) 

Év Átlag (konf. int.)  A 2019. évi eredmény és a 

korábbi évek eredményei 

közötti különbség (konf.int.)  

2019 1345 

(1262;1425) 

- 

 

2018 1416 

(1332;1473)  

-72 (-191;47) 

 

2017 1550 

(1510;1604)  

-206 (-309;-103) 

 

2016 1485 

(1384;1575)  

-140 (-270;-13) 

 

2015 1288 

(1219;1366)  

57 (-62;167) 

 

Nincs szignifikáns változás a 2019. évi eredményekben 

A 2019. évi eredmény szignifikánsan alacsonyabb 
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8. évfolyam szövegértés eredményei telephelyünkön hasonló a 2018-as és 2015-ös mérési 

eredményhez és alacsonyabb a 2017-es és 2016-os méréshez képest. 

 

Intézkedési terv 

 

I. Célmeghatározás: 

 
Iskolánkban az országos kompetenciamérés sikeres teljesítése, az előző év eredményének 

javítása, a törvényben meghatározott mértékben 

 

A tanulókkal kapcsolatos célok:  
1. A 3. szint alatt teljesítő tanulók számának csökkentése 

2. A tanulók tanulási motivációjának erősítése 

3. Osztály-szintű hibák, hiányosságok pótlása, megszüntetése 

4. A mérés fontosságának kiemelése 

5. Differenciált fejlesztés 

 

 

  A pedagógusokkal kapcsolatos célok: 

 
1. Mérési munkacsoport kialakítása  

2. Az elemzett eredmények alapján fejlesztési tervek kidolgozása 

3. Hatékonyabb tanulásszervezési eljárások bevezetése 

4. A kompetenciafejlesztés tudatos alkalmazása minden tárgy tanóráin 

5. Támogató légkör kialakítása a tanórákon 

6. Az írásbeli számonkérések kompetencia alapú feladatokat is tartalmazzanak 

Az iskolavezetés feladatai:  

 
1. A kompetenciamérés eredményeinek a megismertetése a tantestülettel 

2. A kompetenciafejlesztéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása 

3. Támogató környezet kialakítása a tantestületben az eredményes fejlesztő munka 

érdekében 

A szülők feladatai: 

1. Aktívabb szerepvállalás az iskolai életben 

2. Szorosabb kapcsolattartás a pedagógusokkal 
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A kompetenciafejlesztés tervezete 

Tevékenységek Sikerkritérium Módszerek Időkeret Felelős Output  Megjegyzések 

Az eredmények 

részletes elemzése 

alapján fejlesztési 

tervek készítése a jövő 

tanévre 

Az osztály több mint 

fele érje el a 3. 

képességszintet 

Elemzés, tervezés  szaktanárok 

Tagintézmény-

vezető 

Munka-közösség- 

vezető 

Fejlesztési terv  

Az osztály-szintű 

hibák kiszűrése, 

kiküszöbölése 

Csökkenjenek a 

hiányosságok 

Feladattípusok 

gyakorlása 

Matematika: 

-felelet-választós,  

-nyíltvégű feladatok  

 

Szövegértés 

-felelet-választós, 

-nyíltvégű feladatok 

Tanóra 

 

Felzárkóztató 

foglalkozás 

 

Tanulószobai 

foglalkozás 

Szaktanárok Feladatbank A gondolkodási 

műveletek területén 

fejlesztendő:  

- alkalmazás és 

integráció 

- komplex 

megoldások és 

értékelés 

- tényismeret és 

egyszerű műveletek 

-információ-

visszakeresés 

-kapcsolatok, 

összefüggések 

A tanulók célirányos 

fejlesztése az ismert 

hiányosságok 

tükrében 

A tanulók 

fejlődjenek a 

feladattípusok 

megoldásának 

sikerességében 

Feladattípusok 

gyakorlása 

Matematika: 

-felelet-választós,  

-nyíltvégű feladatok  

 

Szövegértés 

-felelet-választós, 

-nyíltvégű feladatok 

Tanóra 

 

Felzárkóztató 

foglalkozás 

 

Tanulószobai 

foglalkozás 

  A gondolkodási 

műveletek területén 

fejlesztendő:  

- alkalmazás és 

integráció 

- komplex 

megoldások és 

értékelés 

- tényismeret és 

egyszerű műveletek 

-információ-

visszakeresés 

-kapcsolatok, 

összefüggések 



 
 

38 
 

 

Az Országos kompetenciamérés eredményének közzététele az intézmény honlapján történik:  

www.irinyikarolyiskola.hu 

Az Országos kompetenciamérés eredményét, elemzését és Intézkedési tervét a 2020/2021-es 

Munkatervhez csatoljuk.  

 

 

 

 

 

 

Hatékony 

tanulástechnikai 

módszerek 

alkalmazása 

A tanulók 

sikeresebbek 

legyenek a 

tanulásban 

Új tanulástechnikai 

eljárások 

Tanóra 

 

Felzárkóztató 

foglalkozás 

 

Tanulószobai 

foglalkozás 

Szaktanárok  Jó gyakorlatok 

tanulmányozása 

Hatékony 

tanulásszervezési 

eljárások szervezése 

Differenciált 

fejlesztési eljárás  

A tanulók tanórai 

eredményessége 

növekedjen 

Hatékony 

tanulásszervezési 

eljárások 

(csoportmunka, 

kooperatív 

technikák, IKT 

tananyagok 

alkalmazása) 

Tanóra 

 

Felzárkóztató 

foglalkozás 

 

 

Szaktanárok  Jó gyakorlatok 

tanulmányozása 

A kompetencia-

fejlesztő feladatok 

tudatos alkalmazása 
a tanórákon 

A tanulók ismerjék 

meg a kompetencia-

fejlesztő 

feladattípusokat 

Kompetencia alapú 

feladatok 

alkalmazása a 

tanórákon 

Tanóra 

 

Felzárkóztató 

foglalkozás 

 

Tanulószobai 

foglalkozás 

Szaktanárok Feladatbank, 

kompetencia 

alapú feladat-

gyűjtemények 

Az ilyen típusú 

feladatok 

jelenjenek meg a 

témazáró 

dolgozatokban 

A fejlesztő munka 

ellenőrzése 

óralátogatások 

alkalmával 

A vezetőség az éves 

ellenőrzési tervbe 

illessze be a 

kompetencia 

fejlesztés 

ellenőrzését 

Óra-, és foglalkozás 

látogatások 

Tanórák, 

foglalkozások 

Vezetőség Óratervek, 

reflexiók, eset-

megbeszélések 

 

Támogató légkör 

kialakítása az 

eredményes fejlesztő 

munka érdekében 

A vezetőség 

biztosítja a megfelelő 

légkört az 

eredményes munka 

érdekében 

Belső 

továbbképzések, 

team-ek létrehozása, 

eset-megbeszélések 

Értekezletek Vezetőség  Hatékony 

kommunikációra és 

együtt-működésre 

való törekvés 

Az OKM mérések 

fontosságának 

kiemelése, a szülők 

pontosabb, 

részletesebb 

tájékoztatása 

A motiváció 

növelése a mérés 

megírására 

A szülők korai 

tájékoztatása a 

várható mérésekről, 

azok jelentőségéről 

és menetéről 

Szülői 

értekezletek 

Vezetőség 

Osztályfőnökök 

  

http://www.irinyikarolyiskola.hu/
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Fogadóórák 

 

Pedagógus Alkalom Időpont Megjegyzés 

Gazsóné Cser Irma Minden hónap első 

hétfője 

0800-0845 óráig Egyéni egyeztetés 

alapján egyéb 

időpontban is.   

Mercs Györgyné Minden hónap első 

hétfője 

1140- 1235óráig Egyéni egyeztetés 

alapján egyéb 

időpontban is.   

Szabó Andrea Kitti Minden hónap első 

keddje 

1000-1100 óráig Egyéni egyeztetés 

alapján egyéb 

időpontban is.   

Kissné Balogh Krisztina Minden hónap első  

hétfője 

1100-1200óráig Egyéni egyeztetés 

alapján egyéb 

időpontban is.   

Veress Sándorné Minden hónap első 

hétfője 

1300- 1400óráig Egyéni egyeztetés 

alapján egyéb 

időpontban is.   

Szabó Irén Minden hónap első 

keddje 

1150-1235 óráig Egyéni egyeztetés 

alapján egyéb 

időpontban is.   

Keresztesi Anikó Mária Minden hónap első 

hétfője 

800-845 óráig Egyéni egyeztetés 

alapján egyéb 

időpontban is.   

Vadászné Farkas Éva Minden hónap első 

csütörtökje 

0855-0940 óráig Egyéni egyeztetés 

alapján egyéb 

időpontban is.   

 

Vezetői ügyelet 

Sorszám Név Ügyelet 

1. Törökné Csörsz Csilla hétfő 

2. Vajasné Ragályi Edit kedd-csütörtök 

3. Hadobásné Karancsi Annamária szerda 

4. Kissné Balogh Krisztina péntek 

 

Szentpéterszeg, 2020. 09. 06.  

Kissné Balogh Krisztina 

Tagintézmény-vezető 


