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Intézményvezetői összefoglaló 

 

A Nyíregyházi Bem József Általános Iskolában a 2021-22-es tanévben vállalt munkatervi feladatainkat 

teljesítettük, valamint a tanév során menetközben érkező egyéb feladatokat és programokat is beépítettük 

munkánkba. A nevelési, tanulási-tanítási folyamatban igyekeztünk minél szélesebb teret biztosítani a színes 

iskolai életnek, hiszen az elmúlt 2 évben a Covid helyzet miatt korlátozottak voltak lehetőségeink. Arra 

törekszünk, hogy az iskola minden tevékenysége a gyerekek testi, lelki, értelmi és szociális fejlődésének 

szolgálatában álljon, figyelembe véve az egyéni szükségleteket. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy 

gyermekeink minél több élményt gyűjtsenek, éljék meg a boldog, kiegyensúlyozott gyermekkort. 

 

Kiemelt feladatnak tekintjük: korszerű ismeretek elsajátítása, alkalmazás és- piacképes tudás megszerzése, 

komplex látásmód fejlesztése, a kreativitás, alkotásvágy fejlesztése, olyan ismeretek, képességek 

elsajátítása, amelyek a sikeres pályaválasztáshoz, az életben való boldoguláshoz szükségesek, minden 

tanuló optimális, saját magához viszonyított fejlődését biztosítani. 

 

Ennek érdekében módszertani alapelveink: differenciálás, az egyénre szabott fejlesztés, élményalapú, 

tevékenységközpontú oktatás, kulcskompetenciákat fejlesztő tanórai tevékenységek, tanulást segítő 

szakember bevonása (fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, iskolapszichológus…) 

 

A sajátos nevelési igényű tanulóink számára a szakértői vélemény alapján egyéni fejlesztési terveket 

készítünk. Utazó gyógypedagógus segíti munkánkat, tantárgyi megsegítés egyéni, illetve kiscsoportos 

formában történik. Szükség esetén partnerszervezeteket vonunk be – érzékenyítik az SNI-s gyerekek 

befogadására (Csodavár, Vakok és gyengén látók…). Az önálló tanuláshoz tanulás-módszertani eljárásokat 

ismerhetnek meg tanulóink. 

 

Az egyéni bánásmódot igénylő tanulók (lemaradók, tehetségek) érdekében alkalmazzuk az egyéni 

különbségekre alapozott nevelést, a differenciálást - mindenki számára a saját komplex 

személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, számára optimális fejlesztést, figyelembe véve előzetes 

tudását, annak gyengébb és erősebb területeit, a tanuló igényeit, törekvéseit, érdeklődését, személyiségének 

rá jellemző vonásait, speciális erősségeit és gyengeségeit. A tehetséges tanulóinkat versenyekre készítettük 

fel, a lemaradókat fejlesztettük. 

 

Mozgalmas tanévet zárhatunk:  

 Komoly szakmai munka, műhelymunka folyt 

 Prevenciós tevékenységünk átszőtte minden napjainkat, a bűnmegelőzés, az internet veszélyeire való 

felhívás, érzékenyítő foglalkozások, csoportos foglalkozások, egészségmegőrző tevékenységünk 

beépült mindennapi munkánkba, melybe az iskolai szociális munkást,  iskola pszichológusunkat, 

iskolarendőrünket, szakmai szervezeteket is bevontunk.   

 Folytattuk a kiváló akkreditált tehetségponthoz kapcsolódó programjainkat, pályázatok írását 

 A leendő első osztályosok számára sokrétű, színvonalas programsorozatot bonyolítottunk le. 

 Folytatódott a Kézilabda az iskolában programunk, melynek során új eszközöket kaptunk, és 

lehetőségünk nyílik a tehetséggondozásra.  

 A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisiskolájaként adománygyűjtést, egészségmegőrző programokat 

szerveztünk. 

 A pedagógus önértékelések, minősítések ütemterv szerint, sikeresen folytatódtak. 

 A 7-8.osztályos tanulóink sikeres nyelvvizsgára való felkészítése megtörtént, melynek 

eredményeként 20 tanulónk tett sikeres középfokú nyelvvizsgát és 11 tanulónk a nyár folyamán tesz. 

 Szkola Podstawowa NR 21 Rzeszów Lengyel iskolával testvériskolai kapcsolatunkat tovább ápoltuk.  
 Waclaw Felczak Alapítvánnyal jó kapcsolatot sikerült kialakítani. 

 Erasmus 2 pályázatunk sok új lehetőséget adott, a tanévben lezárásra kerülnek. 

 A sport megszerettetése céljából – szakmai képzésen elsajátított ismeretek alapján - ebben a tanévben 

átdolgozásra került a testnevelés tanmenetünk és az olimpiák és „Sportfesztivál”- ok (játékos 

képességfejlesztés) köré szerveztük a munkánkat.  

 Lego robotok beépítése a mindennapi munkánkba- robotika szakkör indítása – nem várt sikereket értünk el. 
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 Online országos méréseket sikeresen lebonyolítottuk 

 Mint a  Pénziránytű-BankVelem Iskolahálózat tagja, megyei Tudáscsere Központ lettünk. 

 

A tagintézmények közötti együttműködés az intézményvezetés, a munkaközösségek és az azonos szakon 

tanítók között hagyományosan jól működik. Kiegészítettük eddigi munkaformáinkat /versenyek, 

rendezvények, bemutató órák stb/ a közös szakmai értekezlet műhelymunkájával. Intézményünk és 

tagintézményeink tekintetében is a szakmai munkacsoportok, valamint az alsó és felső tagozat között a 

belső együttműködés jó munkakapcsolatban zajlik.  A helyettesítések, a napi szintű operatív problémák, a 

sok órarend módosítás,  mellett próbálja a nevelőtestület szakmailag és emberileg is támogatni egymást. Ez 

az együttműködés határozza meg napi munkánkat, és az alapja a munkatervünkben kitűzött céljaink és 

feladataink megvalósításának. 

 

A tanév végén elkészítette intézményünk nevelőtestülete a SWOT analízist. Ennek alapján 

igyekszünk a következő tanév munkatervében az erősségekre építeni, a lehetőségeinket kihasználni, a 

javítandó területeket fokozottan figyelemmel kísérni és a veszélyeket külön kiemelten figyelembe 

venni.  

 

Intézményünk erősségei: Az oktatás kiemelkedően magas színvonala és vonzereje, gyermekközpontúság az 

egyéni képességek figyelembevételével, külső, belső kommunikáció, innovatív szemlélet, rugalmasság, 

tehetséggondozás, felzárkóztatás, SNI, BTMN tanulók teljes ellátottsága, elkötelezett, jól képzett, magas 

színvonalon dolgozó pedagógusok, korszerű sport-infrastuktúra, magas színvonalú iskolai rendezvények, 

beiskolázási program, kiemelkedő partneri viszonyok. Hagyományok ápolása                                                     

Gyengeségek: A magatartási, fegyelmezési problémák hatékony, következetes egységes nevelési eljárások 

szerinti megoldása, az alsó tagozat és felső tagozat közötti szorosabb, hatékonyabb kapcsolat hiánya,  az 

informatikai eszközök hiánya, a minőségi munkát biztosító tárgyi eszközök és munkakörülmények 

biztosítása, zsúfoltság a tornateremben 

Lehetőségek: Külső szakemberek bevonása a nevelési problémák megoldásában (logopédus, 

gyógypedagógus), aktivizáló oktatási módszerek alkalmazása, ingyenes továbbképzés, önképzés, speciális 

programok további megvalósítása külső szakemberek bevonásával (DADA, Kuktanoda, Hősképző), 

hatékonyabb együttműködés a szakmai közösségek között, pályázatok, digitalizáció fejlesztése, saját 

iskolapszichológus által támogatott problémakezelés, a szülői háttértámogatás jobb kiaknázása, jó 

gyakorlatok megosztása – belső műhelymunkák 

Veszélyek: Korosodó tantestület, demográfiai hullámvölgy, csökkenő diáklétszám, iskolák közötti harc a 

diákokért, a pedagógusok erkölcsi és anyagi megbecsülésének hiánya, társadalmi problémák fokozott 

megjelenése az iskolában, a családonként eltérő értékrend a gyermekek szokás- és szabályrendszerében, az 

egyre nehezebben nevelhető és kezelhető diákság, a növekvő egyéni bánásmódot igénylő gyermeklétszám, 

a jogok és kötelességek arányának egyenlőtlensége, növekszik a pedagógusok fluktuációja, kiégés, 

pályaelhagyás veszélye, a túlterheltség (helyettesítések magas száma), túlzott adminisztráció, a szociális 

háló romlása. 

1. Pedagógiai folyamatok  

 

1.1. Beszámoló az éves munkaterv, intézkedési tervek megvalósításáról 

 
A 2021/22-es tanév éves munkatervében tervezett feladatokat, célkitűzéseket időarányosan 

megvalósítottuk. Alkalmazkodtunk a mindenkori járványügyi helyzethez, s az adott körülményektől, 

előírásoktól tettük függővé a programok megvalósításának módját. A rendkívüli helyzet és az erre 

épülő Intézkedési tervünk a személyes kapcsolatokat igénylő versenyek, fórum, nyílt tanítási napok, 

óralátogatások, hospitálások, óvodás foglalkozások, szabad idős tevékenységek megvalósítása a 

vírushelyzet miatti korlátozások feloldása után jelenléti formában, addig online módon megvalósult. A 

szülői értekezleteket tanév elején jelenléti félévkor online formában, a tanév végén személyes 

jelenléttel tartottuk meg. A fogadó órákra, esetmegbeszélésekre, egyeztetésekre a szabályok betartása 

mellett személyesen is fogadtuk a szülőket.  
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A munkatervünkben rögzített kiemelt feladatok megvalósítása:  

A tankötelezettség végrehajtása terén  

 

Az osztályfőnökök folyamatosan figyelemmel kísérték a hiányzásokat. Azonnal jeleztek a szülők felé. 

Amennyiben szükséges, hivatalos eljárást indítottunk a törvényi előírások betartatására. Törekedtünk az 

igazolatlan mulasztások visszaszorítására, eleget tettünk a jelentési, jelzési kötelezettségeinknek a hivatalos 

szervek felé. Sajnos most is azt tapasztaltuk, hogy az illetékes hatóságok sem tudják elérni, hogy az érintett 

szülők rendszeresen iskolába járassák ezeket a gyerekeket. 

 

Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok  

 

 Az új NAT zökkenőmentes bevezetése az 1. 2. és az 5. 6. évfolyamon 

 A helyi tanterveket kidolgoztuk, illetve ehhez elkészítettük a tanmeneteket. A tanmenetek 

kidolgozása és az oktatás során a tavaly évi digitális oktatás okozta esetleges elmaradásokat, 

hiánypótlásokat figyelembe vettük, és a folyamatos ismétlésre, a hiányosságok pótlására helyeztük a 

hangsúlyt. 

 A színvonalas pedagógiai munka megtartása, az alaptevékenységek hatékony fejlesztése, a 

differenciált, egyénre szabott, tevékenységre és gyakorlatközpontúságra épülő, oktatás minél 

magasabb színvonalú megvalósítása, a különleges figyelmet igénylő tanulók optimális fejlesztési 

szintjének biztosítása.  

 Egyéni bánásmód alkalmazása: felzárkóztatás, tehetséggondozás – differenciált tanulásszervezés, 

fejlesztő értékelés, egyéni fejlesztések a lemorzsolódás elkerülésére, tehetséges gyerekek 

versenyeztetése, a hátrányok enyhítése, felzárkóztatás, a tehetségek feltérképezése, tehetséggondozás 

 A szülőkkel és a társintézményekkel való rendszeres, hatékony kapcsolattartás megtartása, 

továbbfejlesztése.  

 Önálló ismeretszerzési és tanulási technikák megismertetése és elsajátíttatása a tanulókkal, 

kulcskompetenciák fejlesztése. 

 A tanulási morál erősítése, legyen érték és követendő példa a tisztességes munka, a tanulás.  

 Hagyományaink újrafelfedezése, megőrzése, közösségformálás 

 Tartalmas beiskolázási program a leendő első osztályosok számára 

 Fokozatos átmenet biztosítása az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe. 

 Komplex személyiségfejlesztés: Boldogságóra programjai, Honvédelmi nap – nemzeti öntudat 

fejlesztése, családi nap szervezése, DÖK nap, Osztályprogramok, prevenciós munka 

 A szocializációs folyamatok elősegítése: adománygyűjtési akciókba, tevékenységekbe való aktív 

bekapcsolódás (könyv, édesség, karácsonyi képeslap, tartós élelmiszer) 

 Közösségépítés: Projekt napok, Adventi készülődés, Hagyományőrzés, Honvédelmi napok, DÖK 

programok 

 A fenntarthatóság - környezettudatosságra, egészségtudatosságra nevelés: Állatok világnapja, 

Témahetek 

 Sikeres továbbtanulás feltételeinek biztosítása, szervezési, adminisztrációs feladatok 

 A sikeres beiskolázás érdekében végzett munka 

 Iskolánk hírnevét megtartó és erősítő pedagógiai munka folytatása. Szilárd alapú, tovább fejleszthető 

tudás biztosítása tanítványaink számára. 

 

A székhely-és tagintézmények közötti együttműködés további fejlesztése 

 

Munkaközösségeink jó kapcsolatot ápolnak a tagintézmények munkaközösségeivel.  Belső tudásmegosztás, 

nyílt napok, szakmai fórumok segítik a pedagógusok együttműködését. Október elején az első évfolyamon 

megrendezett szakmai napon, a szervezett bemutató órákon  tagintézményeink pedagógusai is részt vettek. 

Bár az első félévben jelenléti program megszervezésére a vírus helyzet miatt nem volt lehetőség, de online 

módon bekapcsolódtunk egymás programjaiba.  A vírushelyzet miatti korlátozások feloldása után 

igyekeztünk egymás munkájába személyesen is bepillantani, részt vettünk bemutató órákon.  
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A tehetséggondozás és a kompetenciamérés eredményeinek szinten tartása, fejlesztése, országos 

mérések 

Iskolánk kiváló akkreditált tehetségpontként működik, kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséges tanulók 

támogatására, fejlesztésre. Alkalmazott módszereink: versenyeztetés, versenyszervezés, tehetséggondozó 

szakkörök szervezése, differenciált óraszervezés, élményalapú oktatás.  

 

Már első évfolyamtól kezdve fontos feladatnak tekintjük a tanulói kompetenciák sokirányú fejlesztését. 

Mérés-értékelés munkacsoportunk működik, a munkát összehangolva, elosztva dolgozunk.  A Kompetencia 

mérés eredményeinek értékelése, javítására tett intézkedések folyamatosak, kiemelten a 6. és 8. 

évfolyamon.  

 

A 20121-es kompetenciamérés eredménye nagyon sok olyan információt tartalmaz, melyből 

következtetéseket kell levonnunk. Sajnos a mai nemzedék nem rendelkezik azokkal az alapképességekkel, 

ami szükséges lenne a mindennapi tanulásban. Tapasztaljuk, hogy nem szeretnek olvasni, nem értik, hogy 

mit olvasnak. Az olvasás szeretete már kicsi korban elkezdődik és nekünk az a feladatunk, hogy ne szűnjön 

meg ez a szeretet. Sokkal több olyan feladatot kell minden pedagógusnak adni, mely rákényszeríti a 

tanulókat az önálló gondolkodásra, az analizálásra és a szintetizálásra. Fontosnak tartjuk, hogy a digitális 

világban ezt az alapképességet ne veszítsék el a tanulók, hiszen mindennek az alapja a szövegértés. Ennek a 

fejlesztése azonban nemcsak a magyar órák feladata, hiszen minden órán lehet és kell ezt fejleszteni! Ennek 

felismerése és megvalósítása minden pedagógusnak fontossá kellene, hogy váljon!  

 

   Feladataink: 

 Felzárkóztató foglalkozások szervezése különösen a 3. szint alatt teljesítő tanulók esetében, egyéni 

differenciálás a tanítási órákon. 

 Nagyobb számban kell a tanulóinkkal gyakorlatközpontú, a mindennapi életvitelhez szükséges 

feladatokat megoldanunk. 

 a jógyakorlatok felkutatása, megismerése 

 

A 2021-22-es tanévben a mérés időpontját a 2021/2022. tanév rendjéről szóló kormányrendelet határozta 

meg, mely alapján az Országos mérések (kompetenciamérés, idegen nyelvi mérések): 6. évfolyamon 2022. 

május 18-31. között, 8. évfolyamon 2022. május 4-17. között, 10. évfolyamon 2022. április 20. és május 3. 

között valósultak meg, első alakalommal online formában. Mivel a számítógép mennyisége adott volt (32 

db), így a május hónap teljes mértékben ezzel telt el. Tapasztalatunk szerint a tanulók rugalmasan 

alakalmazkodtak a kihívásokhoz,  az online mérés buktatóihoz, hiszen számtalan esetben fordult elő 

kisebb-nagyobb technikai hiba, melyet meg kellett oldanunk, és folytatni kellett a feladatokat. A  6. és 8. 

évfolyamosok közül két tanuló folyamatos hiányzása miatt nem teljesítette egyik területet sem. 

 

Az tankönyvellátást a törvényben rögzített módon kell biztosítani a tanulók részére.  

 

Tankönyveink időben megérkeznek, de sajnos választási lehetőségünk, választék, nagyon kevés esetben 

van.  Jó lenne, ha lehetőségünk nyílna több munkafüzet megrendelésére, ami a szövegértést, a helyesírást, a 

matematikai kompetenciák fejlesztését segítené, a technika és rajz tantárgyak tanítását pedig könnyebbé 

tenné. A tartós tankönyvek több tantárgy  tanításában sok nehézséget okoznak, A tanulás tanítása, a 

lényegkiemelés miatt jó lenne ha dolgozhatnánk a tankönyvben. Sokszor nehezíti a tanítást, hogy a tanulók 

már előzőleg teleírt könyveket kapnak.  

 

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) működtetése 

 

Az integrációs pedagógiai gyakorlat megnyilvánul mind intézményi, mind osztályszinten.  

A hatékony integrált neveléshez szükséges: a megfelelő pedagógiai módszerek, iskolai tanulásszervezési 

eljárások alkalmazása tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon (Pl. differenciált tanulásszervezés, 

tevékenységközpontú ismeretközvetítés, kooperatív tanulás, projektoktatás, élményalapú oktatás, 

drámapedagógia stb.), az info-kommunikációs eszközök használata, a gyermek- és tanulóbarát intézményi 

környezet kialakítása, felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások szervezése 
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DADA program működtetése a székhely intézményben 

 

Az idei tanévben a harmadik évfolyamos tanulókkal veszünk részt a rendőrség biztonságra nevelő 

programjában a Dada programban.  Nagyon jó lehetőség ez a prevenció szempontjából. 

 

Intézményi önértékelésből, tanfelügyeletből és minősítésből adódó teendők  

 

Ebben a tanévben elmaradtak a Tanfelügyeleti látogatások a vírushelyzet miatt, de az intézményi 

önértékeléseket szervezzük.  Segítjük a minősítésre váró kollégáinkat a sikeres minősítés érdekében.  

 

1.2. Az intézmény alapdokumentumainak módosítása 

 

Pedagógiai Program módosítása: 

Az új NAT előírásainak megfelelően módosításra kerültek az intézményi dokumentumok. 

E tanévtől kezdve az 1-2. ill. 5-6. évfolyamon már e szerint végezzük az oktatást. Első és második 

évfolyamon megszűnt a környezetismeret külön tantárgyként történő oktatása, az ismeretanyagot 

beépítettük a többi tantárgyba. 

Tapasztalataink szerint az új NAT-hoz kötődően az első évfolyamon jelentősen megnőtt az óvodából az 

iskolába átvezető időszak. Szakmailag ezt megalapozott döntésnek tartjuk. A terhelésük így jobban 

igazodik életkori sajátosságaikhoz. A gyerekekkel az alapozó időszakban is rengeteg feladatunk van. 

Még mindig  kevés idő jut az ismeretek elmélyítésére, a készségek fejlesztésére. Kevésnek tartjuk a heti 

4 matematika órát. 

Hiányzik a környezet tantárgy tanítása az 1. és 2. évfolyamon. Magyar órákon igyekszünk a környezeti 

neveléshez kötődő ismereteket nyújtani a gyerekeknek, de ez a munka mégsem elég rendszeres, és nem 

ad kellő alapot a későbbi környezetismeret tanulásához. Az új NAT az idegen nyelv oktatását kiemelt 

fontosságúnak tartja, melynek nagyon örülünk. A beemelt kompetencia és készségfejlesztések, az 

élményalapú oktatás és a tartalomalapú nyelvoktatás (Content and Language Integrated 

Learning).fókuszba helyezése hatékonyabb nyelvtanulást eredményezhet. 

Házirend módosítása: 

Aktualizáltuk a Házirendünket, figyelembe véve a járványügyi szabályozást. 

1.3. A tantermen kívüli oktatás (digitális oktatás) megszervezése, formái, tapasztalatai, esetleges 

további teendők, felkészülés segítése egy hasonló helyzetre 

 

A tanév első félévében sajnos egymás után kerültek karanténba az osztályok.  A kollégák és a gyerekek is 

rugalmasan tértek át a tantermen kívüli digitális oktatásra. Többnyire a szülők is megértőek, segítőkészek 

voltak. A gyerekek digitális kompetenciája rengeteget fejlődött ez idő alatt, megtanultak  ügyesen bánni  az 

online eszközökkel.  A szülőkkel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. Az online térben megismert tanulást 

segítő oldalakat, továbbra is szívesen használják a tanulók, és a pedagógusok egyaránt. Elmondhatjuk, 

hogy a szülők is gyakorlottabban kezelik a megismert online lehetőségeket. A járványügyi helyzet miatt, 

sok változást kellett bevezetni a testnevelés órákon is. Betartva az iskolai intézkedési tervet és MDSZ által 

nyújtott iránymutatást. Az intézkedési terv előírásait megtanulták a gyerekek a szülők is.  Nehézséget 

jelentett, hogy azok a diákok, akik huzamosabb ideig vagy több alkalommal hiányoztak, esetenként 

jelentősen lemaradtak, őket fokozottan kellett felzárkóztatni.  Tartottuk a kapcsolatot a Messenger 

csoportokon, a KRÉTA Naplón a Kollaborációs tér és a google meet segítségével.  

2. Személyiség- és közösségfejlesztés  

 

Nevelő és oktató munkánk alapvető feladata, hogy a tanulóink személyiségét a különféle iskolai 

tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlesszük. A fejlesztési területek és a nevelési célok 

áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös értékeket jelenítenek meg. 
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 A személyiség-és közösségfejlesztés támogató, fejlesztő tanítási-tanulási folyamatban közös értékrend 

kialakításával széleskörű fejlesztési színtereken valósul meg. A pedagógusok jól ismerik 

tanítványaikat, kiemelten kezelik a veszélyeztetetteket, alkalmazzák a szükséges pedagógiai 

módszereket, tanítják az önálló tanulást, és aktív résztvevői a közösségépítő –és fejlesztő 

programoknak. 

 Iskolánkban a tanulók egyéni tempóját és képességeit figyelembe vevő oktatás folyik. A tanítóink által 

alkalmazott pedagógiai módszerek igazodnak a gyermekek egyéni adottságaihoz, fontos alapelv, hogy 

minden gyerek megkapja a megfelelő segítséget.  

 Célunk, hogy a tanulás, a munka mellett mindenki jól érezze magát, örömmel járjon iskolába. A 

pedagógiai programban meghatározott célok, feladatok teljes mértékben alkalmazkodnak 

tanulóinkhoz. Elsősorban a rendszeres munkára, kitartásra fektetünk hangsúlyt. Az oktatás-nevelés 

egységét szem előtt tartva, kiemelt figyelmet fordítunk azokra a gyermeki tevékenységekre, amelyek a 

közösséghez tartozás érzését erősítik. 

 

A célok elérése érdekében végzett tevékenységeink:  

 

 Osztályprogramok, közösségépítő játékok alkalmazása, tanórán kívüli hasznos szabadidős 

foglalkozások szervezése 

 Boldog iskola programban való részvétel 

 Vöröskeresztes Bázisiskola tevékenységünk során a humanitárius értékek és tevékenységek 

bemutatása, elsajátíttatása a célunk 

 Az aktív sportéletbe való bekapcsolódás- kitartás, fegyelem, türelem, csapatépítés 

 Szakmai együttműködés, indokolt esetben szakemberek bevonása, iskolapszichológus alkalmazása 

 Egyéni képességek vizsgálatára vonatkozó intézkedések – pedagógiai jellemzések készítése, 

esetmegbeszélések, iskolai szociális munkás bevonása 

 Alapkészségek fejlesztése tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon: hasznos linkek, fejlesztő játékok 

online és táblás csoportmunkák segítségével 

 Kooperatív technikák alkalmazása, projekt feladatok, témahetek 

 Internet adta tájékozódás, bekapcsolódás online szakmai együttműködésbe 

 Alkalmazásra került a PowerPoint bemutató, a diákhoz csatolt hanganyag, hangfelvétel, digitális 

felületek, képek; Word formátumban íródott instrukciók által tettük színessé a TKDM idején az 

oktatást, a korábban szerzett tapasztalatainkat a jelenléti oktatás során is alkalmazzuk  

 Szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás 

 Önfejlesztés, online továbbképzéseken való részvétel 

 Lázás Ervin Programon való részvétel 

   

2.1. A gyermekvédelmi munka áttekintése 

 

A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői 

 

Az iskola tanulói összetétele heterogén képet mutat, körzetünkbe tartoznak kertes házas övezetből, 

lakótelepi lakásokból, a Guszev-i lakótelepről és a keleti lakótelep három utcájából érkező tanulók (ezen 

lakótelep felszámolásra került, jobb lakhatási körülmények közé költöztek a családok). Ennek megfelelően 

a szülők összetétele is nagyon változatos.  A szülők többsége aktívan vesz részt az iskolai életben, segítik 

annak minél színvonalasabbá és változatosabbá tételét. Túlnyomó többségük fontosnak tartja a magas 

színvonalú oktatást, s a gyerekek tanulmányi munkája iránt is nagy érdeklődést mutatnak.   

A gyermekek többsége átlagos körülmények között él. Vannak olyan gyerekek, aki ingerszegény 

környezetben élnek. Az iskola, a pedagógusok nehéz feladata ezeknek a hátrányoknak a leküzdése, 

enyhítése. Tanulásban gyakori, hogy nem együttműködőek sem a gyermekek, sem a szülők, ezért nagyon 

nagy a tananyagban a lemaradásuk, sok a hiányzásuk. 

A statisztikai adatok alapján a HH-s és HHH-s veszélyeztetett és védelembe vett tanulóink száma: 
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Tanév végi 

tanuló 

létszám 

HH HHH Veszélyeztetett 
Védelembe 

vett 

alsó 313 3 8 10 0 

felső 337 1 9 1 0 

összesen 650 4 17 11 0 

 

A fenti táblázat sajnos nem mutat valós képet, hiszen a szülők többsége nem foglalkozik azzal, hogy a 

lejárt HH-s, HHH-s, határozataikat meghosszabbítsák, annak ellenére sem, hogy többször kérjük őket erre. 

A járványhelyzet miatt a korábban elkészült határozatok az érvényesség lejártát követően is érvényben 

maradtak a jogszabályban meghatározott határidőig. fontos feladatunk az elkövetkezőkben, hogy 

meggyőzzük a szülőket arról hogy a HH, HHH határozatokat meghosszabbítsák.  

 

 Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások alakulása 

 

Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatásokat tankönyvellátás és étkezés terén vehetnek igénybe a tanulók 

a meghatározott feltételek megléte mellett. Ezek a mi intézményünkben zökkenőmentesen zajlanak. 
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Sajnos a Covid helyzet miatt folyamatosan megbetegedtek tanulóink, ez magas hiányzási számokat 

eredményezett.  Az igazolatlan hiányzók esetében minden szükséges intézkedést megteszünk. 

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálattal, a családgondozókkal, az iskolai szociális 

munkással, a szülőkkel, a hatóságokkal. Ennek ellenére sajnos vannak olyan tanulóink, akik rendszeresen 

nem járnak iskolába.  Minden esetben megtesszük a szükséges intézkedéseket, értesítjük a hatóságokat, 

kérjük a szakemberek segítségét, esetmegbeszéléseket szervezünk. 

 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységeink  

 

(A 4.7. pontban külön az SNI, BTMN gyerekekkel kapcsolatos tevékenységeink olvashatóak) 

 

Prevenciós tevékenységeink:  

 magatartási problémák kezelése szükség esetén külső szakértők bevonásával is 

 egyéni bánásmód alkalmazása a tanítási órákon és azon kívül is  

 felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások tartása 

 egyéni személyes vagy online fogadó órák, esetmegbeszélések szervezése szükség eseté 

szakemberek bevonásával 

 Szakemberhez irányítás, szülővel egyeztetés 

 osztályfőnöki tevékenységek – közösségépítés, előadások, ismeretterjesztő kisfilmek 

 projektmunkák, szituációs gyakorlatok mesékkel, rajzok-tablók készítése kooperatív munkákkal  

 az iskolai védőnő által rendszeresen végzett vizsgálatok 

 a különböző oktató filmek megtekintése sokat segíthet, amelyeket igyekszünk a tananyaghoz 

kapcsolni, tananyagba beilleszteni.  

 a gyerekek aktívan kapcsolódtak be a Jósa András Megyei Kórház részére szervezett karácsonyi 

dekorációk készítésébe, és a Vöröskereszt részére a tartós élelmiszer gyűjtésébe.  

 nagy figyelmet fordítunk az egészséges életmódra nevelésre, a különböző mozgásformák, a sport 

megszerettetésére, az egészséges táplálkozás fontosságára. 

 

Minden évben részt veszünk néhány osztállyal a rendőrség biztonságra nevelő programjában a Dada 

programban.   

Az osztályokban nagy figyelmet fordítunk az internet pozitív és negatív hatásainak megismertetésére. A 

gyerekek otthoni internetes játékait, az általuk megtekintett Youtube videókat sokszor a szülők nem 

felügyelik, nem ismerik a felnőtt zárat, mellyel korlátozhatnák a gyerekek hozzáférését. Erre külön fel kell 

hívni a figyelmüket.  

 

A lemorzsolódás csökkentése érdekében végzett tevékenységünket a 2. sz. melléklet tartalmazza.  

 

2.2. Szociális problémák, deviancia kezelése, prevenciós munka 

 

Tanulóink szociális helyzete 

 

A gyerekek társadalmi és szociális háttere iskolánkban igen heterogén, ez tükröződik a tanulók neveltségi 

szintjén is. Nevelőink sok időt és energiát fordítanak a közösségek összekovácsolására, a nehéz 

körülmények között élő gyerekek támogatására. Szeretnénk élményekben gazdag iskolás éveket adni a 

gyerekeknek és szülőknek egyaránt.  

 

A tanulók szociális helyzetének feltérképezését, a problémák időben történő feltárását, a segítségnyújtást 

nagyon fontosnak tartjuk, és elsődleges problémaként kezeljük.  A családokkal való kapcsolattartás 

folyamatos, napi rendszerességű. Gyakoriak a telefonos megkeresések, de egyéb kommunikációs 

csatornákat is szívesen használunk: Kréta napló, telefon, viber, messenger, zárt facebook osztály csoportok. 

Ezeken a fórumokon keresztül kapnak a szülők fényképes és szöveges információt az iskolai életről, 

gyermekeik tanulmányi munkájáról. Itt küldjük a hiányzóknak a tanulnivalót, házi feladatot. A szülői 

megkeresésekre rögtön reagálunk, válaszolunk, segítséget nyújtunk. A szülők többsége rugalmas, 

segítőkész. Gyermekeiket és a pedagógusok munkáját is támogatják. Szülői értekezleteink a 
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vírushelyzethez alkalmazkodva online illetve jelenléti formában tartottuk meg. Az online módon, többnyire 

a GoogleMeet alkalmazásokon keresztül zajlanak. A szülőknek lehetőséget biztosítottunk a személyes 

kapcsolattartásra fogadó órákon is.   

 

A problémás gyerekek szüleivel szorosabb kapcsolat kiépítésére törekszünk. Ha szükséges előre egyeztetett 

időpont szerint behívjuk őket az iskolába, ahol nemcsak az osztályfőnök, hanem az iskola vezetősége, 

iskolapszichológus, a szociális munkás, szükség esetén segítő szakemberek is is részt vesznek a 

megbeszéléseken. A családsegítő munkatársai, és az iskolarendőr is segítségünkre van, amennyiben 

szükséges. 

Az elsős tanulók szociális helyzetének feltárását idén megnehezítette a járványügyi helyzet miatti 

személyes elbeszélgetések és különböző osztályprogramokhoz kapcsolódó pedagógus-szülő találkozók 

megszervezése, de minden esetben sikerült ezt megoldanunk.  

 

A tanulók szociális hátrányainak enyhítése érdekében végzett tevékenységeink 

 

 Adománygyűjtés, egyéni bánásmód alkalmazása 

 Tartós élelmiszer, ruha felajánlása a szülők bevonásával 

 Csoportos foglalkozások ide kapcsolható témákban, iskola pszichológus, szociális munkás, 

iskolarendőr, segítő szakemberek bevonása 

 Tanulás motiválása, különböző eszközökkel 

 Tanulmányi eredmény javításához segítségnyújtás (felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások) 

 Fejlesztő-felzárkóztató tevékenységek (szükség esetén szakemberek bevonása) 

 

Szociális problémák, deviancia 

 

Napjaink globalizált világában az iskola számos társadalmi probléma megjelenési terepe: a tanulókhoz 

kapcsolódó agresszió megjelenése, a családok szétesése, a gyermekek mentális egészsége, a világháló hatalma, 

stb. Ma a pedagógusok segítség nélkül nem tudnak megfelelni annak a kihívásnak, amit a felmerülő, sokszor 

halmozottan megjelenő szociális problémák jelentenek. Az iskolai szociális munkás, iskolapszichológus, 

szakemberek segítségét vehetjük igénybe, ami megkönnyíti munkánkat. Sajnos egyre több magatartási 

problémával bíró gyermek van. Előfordul, hogy a tanítóknak a pszichiáter által felírt gyógyszeres kezelést is 

segíteniük kell.   

A legtöbb probléma a családok felbomlásából, anyagi nehézségéből adódik. A rendezetlen életmód romboló 

hatása a gyermek viselkedésében, társas kapcsolataikban mutatkozik meg: magatartásuk és a munkához való 

viszonyuk, motiválatlanságuk, házirend be nem tartása, agresszivitás, tanórai fegyelmezetlenség, stb. 

 

Külső, erős befolyást okozó problémák: a családból, az otthonról hozott torz szabályok és értékek 

megjelennek az iskolában. A minőségi és alapvető erkölcsi normák hiánya okozza a legtöbb konfliktust az 

iskolai nevelésünk során. A legsúlyosabb fegyelmező intézkedéseket a Pedagógiai Programnak megfelelő 

fokozatok betartásával alkalmazzuk. Ezek oka: trágár beszéd, tiszteletlen magatartás, verbális és fizikális 

agresszió volt. 

 

A magatartási problémák leküzdéséért, a tanulói viselkedéskultúra fejlesztéséért az alábbiakat tesszük: 

 rendszeres esetmegbeszélések, melyekre meghívjuk az érintetteket, segítő szakembereket 

 “Boldog Iskola” programhoz csatlakozás 

 szituációs játékok a tanítási órákon, szabadidőben 

 beszélgető körök  

 rendszeres kapcsolattartás a családsegítővel, szülőkkel a viselkedéskultúra fejlesztése érdekében 

 pedagógiai asszisztensek segítik a problémásabb osztályokban a munkát 

 Január 3-tól saját iskolai pszichológusunk, Karmacsi Zsófia, segíti munkánkat 

 Pedagógus továbbképzések szervezése 

 Prevenciós tevékenység 
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Esetmegbeszélésre a tanévben 10 alakalommal került sor 8 tanuló esetében (egy 7. évf. tanulónak 3 

alkalommal is szükséges volt a folyamatosan fennálló magatartási problémái miatt, de sajnos egyik sem 

vezetett eredményre, a magatartási problémák kezelésébe iskolapszichológusunkat, szociális munkásunkat, 

családgondozót is bevontuk.) Az esetmegbeszélések 2 tanuló kivételével (7. évf. az egyik tanuló, a másik 6. 

d osztályos hiányzásai miatt- nem csökkent a hiányzás) eredménnyel jártak. 

Az iskolapszichológus tevékenysége 

 

A tanév/félév folyamán 58 tanuló került bevonásra az iskolapszichológusi ellátásba egyéni formában. Az 

egyéni pszichés megsegítés az esetek többségében szülői kezdeményezésre valósult meg.  

 

Iskolapszichológusunk 22 szülővel konzultált személyes, illetve telefonos formában a gyermeküket érintő 

probléma kapcsán. Ezen konzultációk során főleg pszichológusi, nevelési tanácsadásra került sor akár az 

otthoni, iskolai magatartászavarok csökkentése, indulatkezelési módszerek javaslata, szorongás 

csökkentése, érzelmi, kortárskapcsolati nehézségek megoldása céljából.  

 

A csoportos pszichológusi foglalkozás elsősorban a felsős évfolyamok esetében volt indokolt.  

A társak közötti konfliktusok, osztályon belüli szociális problémák kezelése érdekében több osztályban 

(4.b,5.a,5.b,6.c) is resztoratív technikákon alapuló konfliktuskezelő foglalkozásokat tartott. Ezek a 

foglalkozások kis és nagycsoportos formában valósultak meg annak érdekében, hogy a diákok indulat és 

konfliktuskezelési repertoárja bővüljön, a vitás helyzeteket érzelmeik adekvát kifejezésével, az érvelés 

módszerével, empatikusabban tudják rendezni.  

 

A pedagógusok visszajelzései szerint a foglalkozások hatására csökkent a tanulók szóbeli agresszivitása a 

konfliktus helyzetekben, a tanult módszereket egyre ügyesebben tudták adaptálni a mindennapi iskolai 

életükbe.  

 

A tanév során nagy szükség mutatkozott arra is, hogy a diákok hatékony szorongás csökkentési stratégiákat 

tudjanak elsajátítani. Ezért kis és nagycsoportos foglalkozásokon szorongás kezelő játékokkal, kognitív 

technikákkal, relaxációs formákkal, légzésgyakorlatokkal ismerkedtek meg a tanulók, melyek könnyen 

tanulhatónak és hatékonynak bizonyultak visszajelzéseik alapján.  

 

Az iskolai projektnap (Egészségnap) remek pszichoedukációs lehetőséget biztosított arra, hogy a 

gyermekek megismerkedjenek a mentális és fizikai egészségünk kapcsolatával, ezek védelme érdekében 

tehető életmód és magatartásbeli lehetőségekkel. 

 

A 7.-es tanulók számára iskolapszichológusunk előadást tartott a lelki egészség fontosságáról, illetve 

különböző játékos önismereti feladatokon keresztül igyekezett ennek gyakorlati szerepét is érzékeltetni. 

 

A tavaszi nevelési értekezletünkön a pedagógusok számára csapatépítő jelleggel játékos önismereti, 

csapatmunka fejlesztését szolgáló foglalkozást vezetett, mely a pedagógusok körében sikert aratott.  

 

Az iskolapszichológusi ellátás elsősorban a Bem József Általános Iskolában valósult meg, de szükség 

esetén a tagintézményekben is sor került pszichológusi beavatkozásra akár osztály, akár egyéni szinten. 

 

2.3. Az iskolai közösség kiemelt rendezvényei, a Lázár Ervin Program megvalósulása 

 

Az iskolai rendezvényeink egy részét a vírushelyzet miatt sajnos csak zárt körben, osztálykeretben, vagy 

online tudtuk megtartani, majd a helyzet javulása után visszatértünk a jelenléti formához. Igyekszünk a 

programokat online és jelenléti formában is minél élvezetesebbé, színesebbé tenni a gyerekek számára.  

Az ünnepekre lelkileg felkészülünk, teremdekorációval, öltözködéssel ünnepivé tettük a hangulatot. 

Kulturális foglalkozásokon az aktuális eseményekről, műsorokról, programokról beszélgetünk.  Szívesen 

foglalkoznak a gyerekek manuális tevékenységgel. Rossz idő esetén több a tantermi elfoglaltság, jó idő 

esetén több a szabad levegőn töltött játék. Nagy öröm számunkra, hogy elkészült a Tankonyhánk, ahol az 
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adott évszakhoz, ünnepkörhöz kapcsolódóan szervezünk foglalkozásokat a gyerekeknek. Itt kialakításra 

került egy Lego játéksarok is, ami a differenciált munkát is lehetővé teszi.   

 

Az iskolai közösség kiemelt rendezvényei 

 

Hagyományos nemzeti ünnepeink  

 Aradi vértanúk napja (október 6.) –nemzeti múltunk mártírjaira emlékezünk. A megemlékezést. A 

járványhelyzet miatt video felvételről osztálykeretben tekinthették meg az osztályok. 

 Október 23.-át méltó módon ünnepeltük, a csarnokban újra lehetőség volt nagyszabású rendezvényre.  

 Március 15-i ünnepségünket a Bem szobor koszorúzásával, és a testnevelők élő képével kezdtük, majd 

rendhagyó módon kivittük az intézményből, diákjainkat, akik végig járhatták a márciusi események 

helyszíneit (jelképesen), így ismerkedve a történelmi eseményekkel.  

 

Hagyományos rendezvényeink 

 

A  járványhelyzethez igazodva, a szabályok betartása mellett hagyományos rendezvényeinket megtartottuk, 

ezen programok listája a  4. sz. mellékletben, tartalmi elemei és a megvalósulás reflexiói a 

munkaközösségek munkaterveiben olvashatóak. 

 

Pályázatok támogatásával szervezett programjaink 

 

Igyekszünk a pályázati lehetőségeket kihasználni. Segítségünkre van a BEM DSE közhasznú szervezet, 

hiszen az általa pályázott eszközöket, használatba adja iskolánknak, támogatja rendezvényeink 

megvalósítását, ezzel is növelve eszközparkunkat, lehetőségeinket.  

 

ERASMUS + pályázataink 

 

Iskolánk két Erasmus projektben is részt vesz. Mindkét projekt 2019-ben indult, 24 hónapra tervezve. A 

jelenlegi helyzet miatt azonban természetesen nem lehetséges a pályázatban előírt partnertalálkozókat 

utazással egybekötve megrendezni. Bár a személyes találkozókra egyelőre várnunk kell, mindkét projekt 

partnereivel folyamatosan kapcsolatban vagyunk online különböző fórumokon. 

 Let’s Play All Day pályázat 

A projekt főkoordinátoraként az eredeti futamidőt 6 hónappal kértük meghosszabbítani, így a zárás 2022. 

február 28. volt. Az 5 partnerintézményhez a pályázatban 5 találkozóra pályáztunk, amiből jelenléti 

mobilitás mindössze kettő volt: 2019. november 26-29-ig zajlott Nyíregyházán, majd a záró a mi 

intézményünkben. A többi találkozóra virtuális formában került sor.   

Az utolsó partnertalálkozóra 2022. február 10-18-ig került sor.  A projekt zárását követően, a záró 

beszámoló beadásra került, amit a magyar nemzeti iroda, a Tempus Közalapítvány az értékelés során 

összességében rendben talált, így az elfogadásra került. Ezek után a támogatási összeg (a pályázat 

szabályzata szerinti) fennmaradó utolsó 20 %-át is átutalták a fenntartó számlaszámára. (3.603,30 euró 

összegben). A részletes értékelés során a szakértő kiemelte, hogy a 2+1 év során a projekt partnerei – a 

világjárvány ellenére is - elérték célkitűzéseiket. A tevékenységek változatosak és érdekesen voltak, 

hasznos tanulási, tanítási és képzési lehetőségeket biztosítottak a résztvevőknek. A megvalósítás 

nemzetközi színvonala jelentős hozzáadott értéket képvisel, ezen kívül a partnerek képesek voltak a jó 

példák megosztására.  

Fejlesztendőnek jelölték meg, hogy a tevékenységek módszertanának leírását részletesebben meg kellett 

volna tervezni, továbbá nagyobb hangsúllyal kiemelni azt, hogy az alkalmazott módszereken a világjárvány 

miatt kellett változtatni, pl. új platformokra helyezni a találkozókat (Zoom, Whatsapp…), ugyanakkor 

mindez a résztvevő tanárok és tanulók képességeit fejlesztette. 

 

  2)      Gamesin Europe – an endless story pályázat 

Pályázatunkra 12 hónap futamidő-hosszabbítást kértünk, így 2022. augusztus 31-én zárul majd le 

hivatalosan.  Eddig 4 találkozót szerveztünk meg, ebből hármat VIRTUÁLISAN, és még további 2 

partnertalálkozót, Cipruson, Nicosia-ban – május 9-13. és a záró találkozót Görögországban,  
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Thessalonikiben 2022. június 27. – július 1-ig jelenléti formában valósítottuk meg. A beszámoló elkészítése 

folyamatban van. 

 

LENGYEL (Rzeszow) TESTVÉRISKOLAI kapcsolat pályázatai 

 

Sikerrel vettünk részt a DWA BRATANKI című pályázaton, amely a magyar–lengyel testvérvárosi és 

testvériskolai kezdeményezések támogatását szolgálta. Nyertünk 1 500 000 Ft-ot, amelyből terveztük a 

2021 őszi soron lévő találkozásunkat Rzeszówban. Sajnálatos módon a Covid járvány következtében a 

kiutazásunk meghiúsult. A testvériskolánkkal angolul tartjuk a kapcsolatot, mind a gyerekek és a tanárok.  

 

2022. június 1-3. között a Waclaw Felczak Alapítvány Sasfiókák pályázatának keretében (1,5 millió Ft) 

iskolánk 15 tanulójával „Bem József és Szent Hedvig kulturális öröksége” projekt keretében 3 napos 

tanulmányúton vettünk részt Lengyelországban. 

 

Ezen a nyáron is megszervezésre kerül szintén a Waclaw Felczak Alapítvány szervezésében a Magyar- 

Lengyel sakktábor a Balaton partján, ahol a Legyel testvériskolánk diákjaival együtt vehetünk részt 15 

tanulónkkal, 2 pedagógus kíséretében.  

 

NYMJV Közgyűlése Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága a „NYÍREGYHÁZI 

KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK 2022. évi NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK és EU-s 

PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSÁRA”  beadott pályázatainkat támogatásra alkalmasnak találta . 

ennek keretében három projektet támogattak 100 000 – 100 000 -100 000 Ft-tal.  

 

Kiváló Akkreditált Tehetségpont keretében benyújtott pályázataink 

 

A Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt, "A tehetségsegítés 

feltételrendszerének javítását célzó hazai programok  támogatása" című, NTP-TFJ-22 kódjelű 

pályázati kiírásra benyújtott pályázatunk (Robotika és programozás szakkör 6-7 évfolyamosok részére, a 

pályázati igényelt összeg: 4 565 000 Ft) sajnos elutasításra került.  

 

A Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt IFJ-GY-22-A-

0388 pályázati azonosítószámon nyilvántartott, Gyermek és Ifjúsági Alapprogram „Helyben, rendben” 

című pályázatra "A boldogság belülről fakad” című benyújtott (pályázati igényelt összeg: 1 900 000 Ft) 

projektünk elbírálás alatt van.  

 

MATEHETSZ Tutor Program 2020/2021. 

Tanulóink a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjra pályáztak. Az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, "Nemzet Fiatal 

Tehetségeiért Ösztöndíj" című, NTP-NFTÖ-22 kódjelű pályázati kiírásra benyújtott,  NTP-NFTÖ-22-

A2-0271 pályázatra iskolánkból alsó és felső tagozaton összesen 21 tanuló jelentkezett. A pályázat 

pontozási és szűrési rendszere alapján sikeres pályázatban 7 fő tanuló részesült összesen 2 millió 800 ezer 

forint ösztöndíjban. 

A tanulóknak az elsődleges támogatott kiemelt tehetségterületük az angol nyelv, valamint emellett minden 

tanuló sikeresen tevékenykedik zenei, művészeti vagy sport tehetségterületeken.  

 

DSE pályázatok 

 

2022.évi NYVDSE és iskolai diáksport keretre benyújtott pályázatunk elbírálásra került és Nyíregyháza 

Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Egészségügyi és Sport Bizottsága 43/2022. (III.29) számú 

határozata alapján a 2022. évre 600.000,. Ft összegű támogatásban részesítette egyesületünket, mely 

támogatja iskolánk sporteszköz fejlesztését, sportrendezvényeink szervezését. 

 

NYMJV Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága „Civil Alap” pályázatán 100 000 Ft támogatásban 

részesült, melyet intézményi programok szervezésére fordíthatunk.  
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LEGO pályázat 

 

"Már csak egy robot hiányzik" című nyertes pályázaton (segítségével LEGO SPIKE PRIME robotot 

nyertünk) Mátyás Ildikó tanítványaival indult az országos robotika versenyen. A Word Robot Olimpiad 

regionális döntőt megnyerték, az országos döntőn 3. helyezést értek el.   

 

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt bázisiskolájaként 

célunk, hogy a humanitárius értékek mentén igazi, értékteremtő közösséget hozzunk létre a fiatalok 

számára, élménypedagógia módszerekkel támogatva egymás elfogadására alapozva, nyitott szellemben. Az 

előző évek hagyományainak megfelelően szerveztük programjainkat, de ebben a tanévben is a 

járványhelyzet felülírta néhány alkalommal a terveinket, így pl. véradást nem tudtunk szervezni. 

Taglétszámunk összesen: 496 fő, ebből gyerek: 352 fő, felnőtt: 144 fő.  

Október 22-én egészség és honvédelmi napot tartottunk, a Vöröskereszt munkatársainak bevonásával. 

Ismét csatlakoztunk a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete „Csak egy kis 

apróság” elnevezésű karácsonyi jótékonysági akciójához, ebbe a megye 15 intézménye kapcsolódott be. 

Összesen 2477,55 kg adomány gyűlt össze, büszkén mondhatjuk el, hogy diákjaink 493,1 kg támogatást 

nyújtottak, tartós élelmiszer formájában.  A május 2-án, - a hagyományoknak megfelelően – megszervezett 

egészségnapon ismét bekapcsolódtak a programba a Vöröskereszt munkatársai.  Hősképző elnevezésű 

programjukkal az újjáélesztés elemeit mutatták be, élménypedagógiai eszközökkel.  

A tanév nagyon szép zárása volt a június 14-én, Kalocsán megrendezett országos Csecsemő- és 

Kisdedgondozó verseny, ahol az iskolavédőnőnk, Bodóné Jánvári Edit által felkészített csapat 9. helyen 

végzett. Ugyanott, az első magyar orvosnő, Hugonnai Vilma emlékére rendezett vetélkedőn pedig az 1. 

helyet szerezte meg csapatunk. 

 

Települési rendezvények, programok 

 

A vírushelyzethez alkalmazkodva részt vettünk a város által szervezett rendezvényen, hiszen központi 

elhelyezkedésünk miatt lehetőségünk van sok-sok városi rendezvényt, programot könnyen 

megközelítenünk.  

 

Az alábbi programokban vettünk részt a teljesség igénye nélkül 

 Hangszersimogató kiállítás megtekintése 

 Biztonság Hete – Bűnmegelőzés interaktív kiállítás (a Korzó mellett) 

 "Testünk a csoda" interaktív kiállításon a Művelődési Központban. 

 Színház látogatás, filharmónia, Kiállításokon való részvétel, Múzeumi programok 

 Megyei könyvtár programjai 

 Néhány osztályunk (1.a, 2.b,2.c,  3a) csatlakozott az Egyesület az Inklúzióért által létrehozott és a 

Lego által támogatott „Egy sima, egy fordított” elnevezésű projekthez, melynek során érzékenyítő 

foglalkozásokat tarthatunk az osztályban.  

 a „Kincsek a természetben” projekt keretében virágot ültettünk a Szent Miklós téren. 

 Matific élményprogram Az alsótagozaton több osztály is bekapcsolódott a Matific online 

élményprogramba. A Matific olyan játékos feladatokat tartalmaz, melyek izgalmat és szórakozást 

hoznak a matematikába. Nem ellenőrzünk és büntetünk, helyette kihívásokon keresztül neveljük és 

terelgetjük a tanulókat. Az élvezetes témák miatt csökkenhet a matek iránti szorongás. 

 Nyuszi futás, Mikulás futás, Jégtusa 

Részletes programok az 4. sz. mellékletben 
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2019/20 2020/21
2021/22 

félév

2021/22 

tanév 

678 656 646 650

LÁZÁR ERVIN PROGRAM 2021/2022 

Előadás, foglalkozás szervezet évfolyam 

Szaffi Móricz Zsigmond Színház 3.,5. évfolyam 

Eltáncolt cipellők Kettőspont Kulturális és Művészeti Alapítvány 
1. évfolyam 

Csillagtánc Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti 

Központ Nonprofit Kft. 

6. évfolyam 

Zene és varázslat Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság  1.évfolyam 

Jósa doktor patikája – Hová lett a 

múzeumi rigó hangja? 

Jósa András Múzeum 7. évfolyam 

Hang-Varázs a Cantemus kórussal Nyíregyházi Cantemus kórus 7. évfolyam 

Legyetek jók, ha tudtok Pesti Magyar Színház 8. évfolyam 

Múltidéző Jósa András Múzeum 4.,5.,6. évfolyam 

ClaXotonQuartet - Vivalditól a 

jazzig 

Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.  1.évfolyam 

Őshonos állatok bemutatása Nyíregyházi Állatpark 1. évfolyam 

 

2.4. A tantestület szakmai és közösségi rendezvényei 

 

 A Pedagógusok szakmai rendezvényei, programok 

 

A tanévben a szakmai és közösségi rendezvények is alkalmazkodtak a járványügyi helyzethez.   

A munkaközösségi, nevelőtestületi értekezleteket az aktualitásoknak megfelelően online vagy jelenléti 

formában tartottuk, témáját a mindennapok örömei- problémái-feladati határozták meg. 

Évfolyamonként a pedagógusok együttműködő, segítő, támogató szakmai beszélgetéseket tartottak, 

segítették egymás mindennapi munkáját / felmérések megbeszélése, speciális problémák orvoslása/. 

Havonta került sor nevelőtestületi értekezletre online formában, a problémák megbeszélése, a tapasztalatok 

ötletek átadása céljából.  

 

Egyéb rendezvények:  

 A karácsonyi köszöntés kiscsoportos, kötetlen beszélgetés formájában valósult meg, ahol a 

karácsonyi „meglepetés csomag” is átadásra került a dolgozók részére. 

 A tavaszi szakmai értekezlet során sor került csapatépítő program megvalósítására, mely sikert 

aratott a pedagógusok és NOKS dolgozók körében.  

 Sikeresvolta Pedagógusnapi ebédünk, mely során meglepetés tombolasorsolást is szerveztünk.  

 A tanévzáró értekezletünket kihelyezett értekezlet formájában tartottuk, melyet csapatépítő 

program, közös főzés és ebéd követett.  

 

3. Eredmények, tendenciák 

 

3.1. A belépő gyermekek felkészültségére épülő tevékenység és eredményessége 

 

Intézményünk tanuló létszámának alakulása  

 

 

Tanuló 

létszám 

tanév  

végén 

Tanuló 

létszám 

okt. 1. 

Tanuló 

létszám 

tanév 

végén 

A tanév 

során 

érkezett 

A tanév 

során 

távozott 

alsó 313 311 313 7 5 

felső 337 329 337 11 3 

összesen 650 640 650 18 8 
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Iskolánk tanulólétszáma az előző évhez képest kisebb csökkenést mutat, de a félévi adatokhoz képest nőtt. A 

csökkenés egyik oka az előző tanévi magas 8. évfolyam létszáma, melytől a bejövő első évfolyam létszáma 

kevesebb. Másrészt a Keleti lakótelep felszámolása során néhány tanulónk a Guszev-i iskolában tanul 

tovább, valamint előfordult, hogy a szülők új otthonba, Nyíregyházáról elköltöztek, így a gyerekek is más 

iskolában tanulnak tovább.  

 

Az eddigi tanévekhez hasonlóan az alsó tagozaton 4 tanulónk kivételével részt vesznek a gyerekek a 

napközis foglalkozásokon. Felső tagozatban a tanulók délutáni elfoglaltsága miatt (zene, sport, stb.) 

magasabb számban fordul elő, hogy a szülők kérik a gyermekük 16 óráig való benntartózkodás alóli 

felmentését.   

 

 

16 óráig való benntartózkodás 

alóli felmentés 

 
Tanév végi tanulólétszám 

Ebből napközis, 

tanulószobás 
részben teljes 

alsó 313 309 62 1 

felső 337 101 39 236 

összesen 650 410 101 237 

 

A szeptemberben hozzánk érkezett első osztályosok gyorsan és sikeresen beilleszkedtek az osztály- és 

iskolai közösségekbe. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az óvoda-iskola átmenet megkönnyítsük. Az 

előkészítő időszak nehézségei után (nem könnyű a gyerekeknek hangokra bontani, vonalközbe írni, vagy 

egy hatalmas iskolaépületben nagyon sok gyerekkel együtt élni stb.) a tanév folyamán egyre ügyesebbek 

lettek. A legnagyobb eredmény számunkra, hogy szeretnek iskolába járni, szeretnek iskolásnak lenni.  

 

A tanév közben egyéb osztályba érkező tanulók is könnyen beilleszkedtek, szívesen járnak iskolába, fel 

tudták venni a tempót.  

 

3.2. Kompetenciamérések és idegen nyelvi mérések eredményei, tendenciái 
 

Kompetencia mérés eredményeinek értékelése, javítására tett intézkedéseket a 3. sz. melléklet tartalmazza a 

2021. évi eredmények elemzésével együtt.  

 

3.3. Tanév végi tanulmányi eredmények tendenciái 

 

Szeptemberben nagy figyelmet fordítottunk az előző tanév digitális munkarendje miatti hiányosságok, 

hátrányok, lemaradások pótlására. A tanulóink motivációját a feladatok sokszínűségével, játékos 

feladatokkal, projekt munkákkal, változatos munkaformákkal próbáljuk fenntartani.  

Tanulóinkat a logikus gondolkodásra, összefüggések keresésére ösztönöztük. Az önálló tanulás 

képességének fejlesztésére – tanulási szokások és technikák tanulására, tanítására is gondot fordítunk. 

Figyelembe vesszük tanulóink saját munkatempóját, a tananyag differenciálása a tanulók képességeihez 

igazítva történik. Fontosnak tartjuk a folyamatos ellenőrzést. Igyekszünk kihasználni a tantárgyi 

koncentráció nyújtotta lehetőségeket. Tanulóink többsége meg akar felelni az elvárásoknak, motivált 

érdeklődő, a szülők is odafigyelnek tanulmányi munkájukra, előrehaladásukra.  

 

Az 1. évfolyamon szöveges értékelést alkalmazunk félévkor, az alábbi eredmények születtek: 

 

osztály létszám tantárgy 
kiválóan 

teljesített/fő 

jól 

teljesített/fő 

megfelelően 

teljesített/fő 

felzárkóztatásra 

szorul /fő 

1.a 26 

magyar nyelv és 

irodalom 
17 7 0 1 

matematika 19 5 1 0 

környezetismeret 0 0 0 0 

angol nyelv részt vett részt vett részt vett részt vett 
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1.b 28 

magyar nyelv és 

irodalom 
21 3 3 1 

matematika 19 6 2 1 

környezetismeret 0 0 0 0 

angol nyelv részt vett részt vett részt vett részt vett 

1.c 24 

magyar nyelv és 

irodalom 
11 8 4 0 

matematika 16 3 3 1 

környezetismeret 0 0 0 0 

angol nyelv részt vett részt vett részt vett részt vett 

A szülő kérésére az első osztályt 2 tanulónk ismétli meg.  

 

Az alsó tagozat tanulmányi átlaga 4,63, a felső tagozaté 4, 4 volt. Összesen 184 kitűnő tanulónk van. 

 
 

Ha az elmúlt évek tendenciáit nézzük, megfigyelhető, hogy a 2020/21-es tanévben az online oktatás idején 

jobb eredményt értek el tanulóink. Tapasztalataink szerint ennek oka, hogy a szülők több esetben 

„besegítettek” a jobb érdemjegy megszerzésébe, hiszen online módon történt a számonkérés is, de ez a 

tanév eredményében a 2019/20-as tanévi eredményekkel megegyező, tehát romlás ehhez képest nem 

történt.  

 

 
 

 
Magatartás, szorgalom alakulása 

 

Kiemelt feladatként kezeljük tanulóink neveltségi szintjének emelését. Tanulóink többségének természetes a 

segítségnyújtás a helyes, szabálykövető korrekt, udvarias viselkedés, kommunikáció. Ezt mutatják a 

magatartás, szorgalom jegyek és a dicséretek száma is. A táblázatokból jól látható, hogy néhány tanulónk 

kivételével szorgalmas, jó magatartású gyerekek iskolánk tanulói. Sajnos a magatartási problémák 

rendszeresen ugyan azokkal a gyerekekkel fordulnak elő, ezek a tanulók nem hajlandóak a szabályokat sem 

Tanuló 

létszám

Tanulmányi 

átlag

Kitűnő (a 

tanulók  %-a)

Tanuló 

létszám

Tanulmányi 

 átlag

Kitűnő (a 

tanulók  %-a)

Tanuló 

létszám

Tanulmányi 

 átlag

Kitűnő (a 

tanulók  %-a)

678 4,50 28,5 656 4,56 33,4 650 4,52 28,3

2021/222019/20 2020/21

1-2 

tárgyból

3 vagy 

több 

tárgyból

alsó 313 3 2 305 4,64 30 115 2 3 0

felső 337 8 8 333 4,40 76 69 3 1 0

össz. 650 11 10 638 4,52 106 184 5 4 0

Nebvelőtestületi 

dicsétretet kap / 

fő

kitűnő

Bukott tanulók
Tanulói 

jogviszonya 

szünetel 

Tanuló 

létszám

Egyéni 

tanrendes

Egyéni 

tanrendes 

eredmény

esen zárt

Eredményesen 

zárt tanulók 

összesen 

tanulmányi 

átlag

tanulók 

száma
tantárgyak Mgj. 

tanulók 

száma
tantárgyak Mgj. 

2.b 1 matematika, magyar nyelv javító vizsga

2.c 1 matematika javító vizsga 1
magyar irodalom, magyar nyelv, 

matematika, 
évet ismétel

3.a 1

magyar irodalom, magyar nyelv, 

matematika, etika/hit-és erkölcstan, 

környezetismeret, angol nyelv, ének-zene, 

vizuális kultúra, technika, testnevelés 


Hiányzása: 818 óra                          

Igazolt:147 óra  Igazolatlan: 671  óra, 

évismétlés

4.a 1

magyar irodalom, magyar nyelv, 

matematika, etika/hit-és erkölcstan, 

környezetismeret, angol nyelv, ének-zene, 

vizuális kultúra, technika, testnevelés 


Hiányzása: 967 óra                              

Igazolt:0        Igazolatlan: 967 

évismétlés

5.c 3
magyar irodalom, magyar 

nyelvtan, természetismeret
javító vizsga

7.b 1

magyar nyelvtan, magyar 

irodalom,történelem, 

fizika,biológia,földrajz,angol

évismétlés

1-2 tárgyból

Bukott tanulók

3 vagy több tárgyból
Osztály
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elfogadni, sem betartani. A szülőkkel és a segítő szervezetekkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, a 

problémákat esetmegbeszéléseken próbáljuk megoldani. 

 

Magatartási problémák adódnak a tanórákon és a tanórán kívül is, amin próbálunk folyamatosan változtatni, 

javítani különböző módszerekkel: következetességgel, folyamatos beszélgetéssel, a konfliktusok azonnali 

kezelésével, új motivációs eszközökkel, jutalmazással, pozitív megerősítéssel, házirend szerinti szankciókkal 

A tanév során néhány esetben gondot okozott az önfegyelem hiánya, néhány esetben a tanulói agresszió 

jelenléte. Fontos, hogy bármilyen probléma esetén egységesen és következetesen lépjünk fel.  

 

A táblázatokból kitűnik, hogy sokkal többször élünk a jutalmazás, mint a fegyelmezés eszközével.  

 

 
 

     
 

3.4. Vizsgaeredmények 

 

Fontos feladatunknak tekintjük a A 7- 8.-os tanulók sikeres nyelvvizsgára felkészítését, munkánk 

eredményeképpen több tanulónk sikereket ér el a nyelvvizsga során.  

 

Középfokú nyelvvizsgát szerzett tanulóink száma 

2019/2020. tanév 18 fő 

2020/2021. tanév 21 fő 

2021/2022. tanév 
20 fő tett és még 11 tanulónk a nyár 

folyamán tesz. 

 

 

KÖZPONTI FELVÉTELI EREDMÉNYEK 2021/22 

  magyar matematika összesen 

  

országos 

átlag 
BEM 

országos 

átlag 
BEM 

országos 

átlag 

8.a 36,2 

30 

31,8 

22,6 

68,4 

52,5 8. b 27,4 22,6 51,1 

8.c 27,9 20,8 48,7 

 

példás jó változó rossz példás jó változó hanyag

Alsó tagozat 313 196 96 14 0 4,59 207 76 23 4,60

Felső tagozat 337 25 1 2 0 4,82 21 4 2 1 4,61

Iskolai 650 221 97 16 0 4,61 228 80 25 1 4,60

Tanuló 

létszám

magatartás/fő szorgalom/fő
ÁtlagÁtlag

A tanév során kiosztott 

dicséretek

alsó 

tagozat

felső 

tagozat
összesen

Szaktanári dicséret (fő) 188 179 367

Szaktanári dicséret (db) 424 371 795

Osztályfőnöki dicséret (fő) 91 199 290

Osztályfőnöki dicséret (db) 132 365 497

Igazgatóhelyettesi dicséret (fő) 48 29 77

Igazgatóhelyettesi dicséret (db) 55 32 87

Igazgatói dicséret, (fő) 39 96 135

Igazgatói dicséret, (db) 41 117 158

összesen 1018 1388 2406

A tanév során kiosztott figyelmeztetések alsó tagozat felső tagozat összesen

Szaktanári figyelmeztetés (fő) 32 80 112

Szaktanári figyelmeztetés (db) 47 174 221

Szaktanári intés (fő) 1 12 13

Szaktanári intés (db) 2 11 13

Osztályfőnöki figyelmeztetés (fő) 29 78 107

Osztályfőnöki intés (fő) 3 25 28

Osztályfőnöki megrovás (fő) 1 8 9

Igazgató helyettesi figyelmeztetés (db) 1 9 10

Igazgató helyettesi intés (db) 0 1 1

Igazgató helyettesi megrovás (db) 0 1 1

Igazgatói  figyelmeztetés (db) 0 6 6

Igazgatói intés (db) 1 1 2

Igazgatói megrovás (db) 0 0 0

Összesen 117 406 523
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A fenti táblázat jól mutatja azt, hogy az egyes osztályok nem egyforma képességgel és hozzáállással, 

szorgalommal dolgoztak a tanév során.  

 

A sikeres továbbtanulás érdekében végzett tevékenységünk  

 

 Pályaorientációs napot szervezünk, ahol minél több szakma megismertetése a célunk. Az idén a 

járványügyi helyzet miatt ez a nap osztálykeretben valósult meg, játékok, videók, kisfilmek, kreatív 

foglalkozások szervezésével. 

 Nemcsak a tanítási órákon készítettük fel őket a megmérettetésre, hanem magyar, matematika, 

angol nyelv tantárgyakból felvételi előkészítő foglalkozásokat is tartottunk. 

 Online szülői értekezletek  

 A középiskolák, a POK és kamarák tájékoztatóit a Kréta naplón és az osztályfőnökök által 

működtetett online felületeken eljuttattuk a tanulókhoz és a szülőkhöz. 

 Minden 8. osztályosunk kitöltötte a pályaorientációs kérdőívet.  

 Osztályfőnöki órákon folyamatosan már 1. évfolyamtól kezdve téma a pályaválasztás 

 

3.5. Lemorzsolódási mutatók és tendenciái (3. sz. melléklet tartalmazza) 

 

3.6. Továbbtanulási mutatók, százalékos megoszlásai 

 

 
 

Minden 8. évf. tanulónk (egy régóta külföldön élő, egyéni tanrendes tanulónk kivételével) felvételt nyertek 

valamelyik középiskolába, és tanulóink nagy számban (91,76%) érettségit adó középiskolában tanulnak 

tovább. 

 

3.7. Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés 

 

Egyéni fejlesztés, felzárkóztatás 

 

Az idei tanévben két új kollégával bővült a közösségünk. Eddig alsó tagozaton három fejlesztéssel 

foglalkozó, felső tagozaton egy fejlesztő pedagógus és egy fejlesztéssel foglalkozó pedagógus látta el a 

BTMN-es és tanulási, részképesség gyengeséggel bíró tanulóinkat. 

 

Intézményünk SNI-s tanulóit az elmúlt években utazó gyógypedagógusok látták el. 2021/2022-es tanévben 

egy fő gyógypedagógussal és 2022 januárjától egy fő iskolapszichológussal bővült az intézményi 
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állományunk. Így az SNI-s tanulók, valamint a pszichoterápiára, segítségre szorulók ellátása intézményen 

belül történhet meg.  

 

 

 

A fenti táblázat jól mutatja, hogy SNI-s és BTMN-es tanulóink száma folyamatosan bővül. Egyre több 

fejlesztésre van szükség.  

 

A sajátos nevelési igényű (továbbiakban SNI) tanulók differenciált oktatása, valamint a tanórán kívüli 

habilitációs és rehabilitációs óráik, illetve fejlesztő foglalkozásaik problémamentesen zajlanak. A Szabolcs 

– Szatmár – Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága a szakértői 

véleményekben foglalja össze az SNI-s tanulóval kapcsolatos fejlesztési javaslatokat, mely alapján 

elkészülnek az egyéni fejlesztési tervek. A tanulók heti két vagy három alkalommal fejlesztésben 

részesülnek. Ezek egyéni vagy csoportos (maximum 4 fő) formában valósulnak meg, ezen felül pedig 

szaktanári korrepetáláson is részt vesznek. Tanórákon és számonkéréseknél megkapják a megfelelő 

segítséget is (többletidő, eszközhasználat stb.). Egyes tanulók felmentést élveznek az értékelés, minősítés 

alól valamely tantárgyból vagy tantárgy részből. Az egyéni fejlesztési tervek felülvizsgálata és esetleges 

módosítása a tanulók képességét és fejlődését figyelembe véve történik. A fejlesztő szobákban található 

eszközök, játékok és könyvek/füzetek segítségével a munka változatosan és eredményesen zajlik. 

 

Feladatunk: befogadó környezetet biztosítása, türelmes támogató, hozzáállás, a szülők rendszeres 

tájékoztatása a tanuló tanulmányi munkájáról, konzultáció a fejlesztő pedagógussal, szakemberek 

bevonása, differenciálás, élményalapú oktatás, a tanuló önmagához viszonyított fejlesztő értékelése , 

önismeret - önértékelés fejlesztése, egyéni képességfejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás, tehetségek 

segítése, pozitív egyéni hozzáállás, játékosság, életkori sajátosságok figyelembe vétele, folyamatos 

gyakoroltatás, rögzítés az előrehaladás, a jobb eredmény érdekében, változatos munkaformák alkalmazása 

 

Saját gyógypedagógusunk tevékenységéről: A gyógypedagógus heti 20 órában foglalkozik az SNI 

tanulókkal. Ellátottságuk a saját (intézményi) gyógypedagógusnak és az egy fő utazó gyógypedagógusnak 

(logopédia) köszönhetően teljes mértékben lefedett. 

 

A gyógypedagógus kötelező óraszámán túl heti 4-5 órában foglalkozik olyan tanulókkal, akik 

tanulmányaikban elmaradtak társaiktól, nehezebben haladnak, vagy hiányzásaik miatt nem tudnak az 

osztálycsoporttal együtt haladni. 

Saját fejlesztőpedagógus tevékenysége: A fejlesztőpedagógus az intézményben heti 20 órában 

foglalkozik a BTMN tanulókkal és 4,5 órában áttanít a Kazinczy Ferenc tagintézménybe. Munkáját segítik 

azon intézményi pedagógusok, akik végzettséggel rendelkeznek, így heti 2-2 órában foglalkoznak BTMN 

tanulóinkkal. A BTMN státusszal rendelkező tanulók száma emelkedik. Míg 2019/2020-as tanévben 41 fő 

volt, az idei tanév végére 49 tanulóval számolhattunk.  A részképesség gyengeséggel küzdő tanulóink 

száma csökkenni látszik. Ennek az az oka, hogy a felülvizsgálatok során BTMN besorolást kapnak. 

 

A BTMN tanulók mellett tanulási gyengeséggel (IQ gyengeség), részképesség gyengeséggel bíró 

diákjainkat a fejlesztőpedagógus látja el. Ők azok a tanulók, akik nem kaptak, nem kaphatnak BTMN 

státusz, de fejlődésük, felzárkóztatásuk fontos az intézmény számára a lemorzsolódás elkerülése érdekében.  

2021/22 

Félév 

végi 

tanuló 

létszám 

SNI BTMN 
tanulási 

gyengeség 

alsó 313 8 21 5 

felső 337 12 28 2 

összesen 650 20 49 7 

 
2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Tanulólétszám 678 656 650 

SNI 13 15 20 

BTMN 41 48 49 

Fejlesztésen 

vesznek részt 

/tanulási 

gyengeség 

13 8 7 
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3.8. Az intézmény tanórán kívüli szabadidős tevékenysége  

 

Az iskolai rendezvényeket a vírushelyzethez alkalmazkodva szerveztük meg. Igyekszünk a programokat 

minél színesebbé és élvezetesebbé tenni a gyerekek számára. Az ünnepekre lelkileg felkészülünk, 

teremdekorációval, öltözködéssel ünnepivé tesszük a hangulatot. Kulturális foglalkozásokon az aktuális 

eseményekről, műsorokról, programokról beszélgetünk, foglalkozunk. Szívesen foglalkoznak a gyerekek 

manuális tevékenységgel. Rossz idő esetén több a tantermi elfoglaltság, jó idő esetén több a szabad levegőn 

töltött játék.   

 

Részletes programok a munkaközösség vezetők beszámolóiban olvashatóak, de a 4. sz. melléklet is 

tartalmaz rövid áttekintést.  

 

3.9. Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége 

 

Angol nyelv emelt óraszámú oktatása 

 

 Kiemelt feladatnak tekintjük a nyelvi kompetenciák kialakítását, megalapozását, fejlesztését, hasznos 

nyelvi tudás elsajátítását valamint értéket közvetíteni és tudatosan komplex módon fejleszteni 

tanulóinkat. 

 Célunk, hogy minden tanuló szeresse meg az angol nyelvet már első osztálytól kezdve, a tehetséges 

tanulók folyamatos versenyeztetése, sikeres középfokú nyelvvizsgák számának megtartása, növelése, 

sikeres feltételi vizsgák a középiskolai nyelvi osztályokba.  

 Fontosnak tartjuk, hogy a nyelv tanulása kulcs legyen az együttműködésre, altruizmusra, nyitottságra, 

társadalmi érzékenységre, és más kultúrák elfogadására. Ennek érdekében módszertani alapelveink 

koherensek az új NAT-tal. Komplex módon vesszük figyelembe a pedagógiai folyamat minden 

lényeges elemét: a tartalmat, a tanulók előzetes tudását, motiváltságát, életkori sajátosságait, az 

oktatási környezet lehetőségeit, korlátait.  

 Sajátos nevelési igényű tanulóink számára az egyéni adottságok és képességeket figyelembe véve 

biztosítjuk a differenciált és kooperatív tanulási formákat, egyénre szabott módszereket. Segítjük a 

tanulók önismeretének és önbizalmának fejlődését.   

 Az értékelés során elsősorban a tanuló egyéni fejlődését, motivációját, a nyelvtanulásra irányuló 

akaratát kell értékelnünk, s az értékeléssel a további nyelvtanulásukat kell segítenünk. 

 A hátrányos helyzetű tanulók esélyeinek növelése érdekében alkalmazzuk az egyéni megsegítést és 

differenciálást.   

 Igyekeztünk a tanítási órákon és tanórán kívüli tehetséggondozó foglakozásokon tanulóinkkal fejlődni, 

nyelvtudást növelni.  

 Az önálló, otthoni tanuláshoz eszközöket, online forrásokat biztosítottunk. Tanulásmódszertani 

technikákkal ismertettük meg tanulóinkat.   

 Nyelvvizsgára felkészítés 

 

 

Matific 

Az alsó tagozaton több osztály is bekapcsolódott a Matific online élményprogramba. A Matific olyan 

játékos feladatokat tartalmaz, melyek izgalmat és szórakozást hoznak a matematikába. Nem 

ellenőrzünk és büntetünk, helyette kihívásokon keresztül neveljük és terelgetjük a tanulókat. Az 

élvezetes témák miatt csökkenhet a matek iránti szorongás. 

A programban 6 osztály vesz részt, összesen 125 tanulóval: A  2.a, 2.c  3.c,  4.a, 4.b  4.c. 

A gyerekek nagyon kedvelik. Színes, játékos, motiváló. A matematikát tanítók is jónak tartják, mert a 

gyerekek a saját tempójukban haladhatnak, és a feladatok megoldása során azonnali interaktív 

visszajelzést kapnak, mely a helyes megoldás irányába tereli a őket. Hasznos része a programnak, a 

beépített jelentéskészítési rendszer, mely tájékoztatja nemcsak a pedagógust, hanem a szülőt is a 

gyermek fejlődéséről.  
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Kézilabda 

 

Az idei tanévet nagy várakozással kezdtük. Nagyon szeretnénk újra megmérettetni magunkat a 

Diákolimpiai versenysorozatban. Ahhoz, hogy ebben a küzdelemsorozatban minél jobb eredményt érjünk 

el folyamatosan edzésben vagyunk. Augusztusban külön edzőtábort szerveztünk, hogy felkészüljünk az 

előttünk álló mérkőzésekre. A tábor és az edzések helyszínét az iskolánk csarnoka biztosította. Nagyon 

bízunk benne, hogy idén megrendezik ezeket a versenyeket, hiszen az előző két évben a koronavírus 

járvány miatt törölték a diákolimpiai sorozatokat. Iskolánk városi fordulót rendezhet a Magyar Diáksport 

Szövetség naptára szerint, amelyet márciusban fognak lebonyolítani. Bízunk benne, hogy addigra 

befejeződnek a csarnokban elkezdett munkálatok. Mindez azt jelentené, hogy saját tanulóink előtt 

ünnepelhetnénk egy esetleges továbbjutást. 

 

Szivacskézilabda 

 

Folyamatosan tartjuk a foglalkozásokat. Sajnálatos módon a járványügyi korlátozások miatt a Magyar 

Kézilabda Szövetség nem tudja megrendezni a szokásos Kézilabda az iskolában programot. Reméljük a 

második félévben, ezekre sor kerülhet. 

 

Röplabda 

 

Iskolánkban 2-3-4. évfolyamokon tanuló lányaink Nyíregyházi Sportcentrum által szervezett edzéseken 

vesznek részt heti háromszor (30 tanuló). Ezek az edzések iskolánk sportcsarnokában zajlanak és mi két 

testnevelőnk tartja.  A manó röplabdázás bevezetésével megnyílt a lehetőség a kisebb korosztályok be-

vonására is sportágunkban. Az új szabályoknak köszönhetően a modern röplabda szakmai 

követelményeinek megfelelően az a cél, hogy a játékosok már a kezdetektől minél többet mozogjanak, és 

élvezzék a sport nyújtotta szórakozást. A nehézségek akkor kezdődnek főleg, amikor a labdabirtoklás 

nélküli folyamatos röplabdához érkezik a tanulási szakasz. Ennek első állomása a szupermini korosztály. 

Ebben a korcsoportban is az a cél, hogy megőrizzük a gyermekek mozgás iránti igényét és ezt átmentjük a 

játékba. Emellett egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni a különböző technikai elemek csiszolására, 

fejlesztésére. Nagyon szeretnek a gyerekek a foglalkozásokra járni. A játékos gyakorlatok során észre se 

veszik, hogy lépésről lépésre hogyan sajátítják el a röplabda alapvető mozgásformáját. 

5-8. évfolyamon tanuló röplabdásaink szintén a Nyíregyházi Sportcentrum által szervezett edzésein 

vesznek rész. Ők iskolán kívül eddzenek. 

Versenyeken az első félévben nem vettünk részt. Bízunk benne, hogy ebben a tanévben részt tudunk venni 

az diákolimpiai rendezvényeken. 

 

Iskolai sportkör 

 

Atlétika 

 

A vírushelyzetnek megfelelően az intézkedési tervet betartva zajlottak az atlétika jellegű mozgások. 

Hetente egy alkalommal vesznek részt tanulóink atlétika szakkörön.  Sajnos a gyerekeknél mind 

fizikálisan, mind mentálisan megmutatkozik a vírus jelenléte és a vele járó folyamatos változás, 

alkalmazkodás. Célom volt a mozgás megszerettetése, a rendszeres mozgás iránti igény kialakítása, melyre 

az atlétika  kiválóan alkalmas, egészségmegőrzésben, szocializációban is nagy szerepe van ennek 

mozgásanyagnak.  

A futó- és fogójátékok, célba dobó és célba ugró feladatok, sor- és váltóversenyek során alkalmazott 

atlétikai mozgásanyag vonzó a gyerekek számára, szívesen jöttek ezekre a plusz órákra. Játékosan, 

rengeteg önálló ötlet és feladatmegoldás alkalmazásával a motoros képességek fejlődése látványosan javult.  

 

Küzdősport 

 

Szeptember végén elkezdtük az edzéseket. Szeretik a gyerekek, elvezik az új mozgásanyagot, több lány is 

jár önvédelmet tanulni. Mióta a vírus helyzet komolyabbra fordult, azóta a test-test elleni küzdelmeket 

kihagyjuk, és inkább erőnléti edzések és formagyakorlatok vannak a foglalkozásokon.  
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4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció  

 

4.1.  A szakmai közösségek tevékenysége, belső tudásmegosztás 

 

A szakmai közösségek tevékenysége 

 

A munkaközösségek tagjai közt együttműködő, segítő, egymást támogató jó kapcsolat van. Az egy 

évfolyamon dolgozó, vagy azonos tantárgyat tanító pedagógusok, szoros munkakapcsolatot ápolnak, 

felmérések összeállításában, értékelésében, jó gyakorlatok megosztásában, az iskolai rendezvények 

szervezésében. Harmonikus igazi csapatmunka, együttműködés jellemző. A bevált ötleteket, jó 

gyakorlatokat átadjuk egymásnak. Jól működik az információáramlás egymás közt, a zárt csoportokon 

keresztül. 

 

A belső tudásmegosztás, információ áramlásformái  

A belső tudásmegosztás tervezetten történik a bemutatóórákon, a munkacsoportok és munkaközösségek 

megbeszélésein, szervezett belső továbbképzéseken. Ez ebben a tanévben részben online, részben jelenléti 

formában valósulhatott meg. Spontán tudásmegosztás valósul meg szinte napi szinten, amikor a 

tapasztalatokat, jó gyakorlatokat online, kötetlen megbeszélésen osztják meg egymással a pedagógusok.   

Intézményi közös informatikai felületen jelenítünk meg információkat, elérhetővé téve a kollégák számára 

(Munkatervek, Beszámolók, Interjúk). Internetes módszertani tudásbázis t működtetünk. 

 

Szakmai értekezletek, megbeszélések 

   

 Őszi szakmai nevelőtestületi értekezlet, tréning  - 2021. 11. 02.  

Témája: Az iskolai bántalmazás, bullying.    

 Előadó, tréning vezető:   Jámbor Csillla a Pedagógiai Szakszolgálat pszichológusa  

 Tavaszi szakmai értekezlet – 2022. 04. 20.  

Téma: A tevékenységközpontú, élményszerű oktatás beépítése a 2022/23-as tanmenetekbe, A NAT 

bevezetése a 3. és 7. évfolyamon - dr. Baloghné Mester Éva int. v.  

Téma: Csapatépítő tréning- Karmacsi Zsófi isk. pszich. vezetésével 

 Bemutató órák szervezése - 5 alkalommal 

 Óralátogatások, óramegbeszélések 

 Munkaközösségi értekezletek – szükség szerint, de 2 hetente  

 Nevelőtestületi értekezletek – havi rendszerességgel 

 Vezetőségi értekezlet –kéthetente 

 

Munkaközösségen belüli jellemzők: hatékony együttműködés, egymás segítése egyrészt a rendezvények 

lebonyolításában, másrészt a mindennapi munkában pl. segédanyagok átadása, tapasztalatok megbeszélése.  

 

Értekezleteinket rendszeresen, valamint szükség esetén az aktualitásoknak megfelelően megtartottuk, 

alkalmazkodva a vírushelyzethez online vagy személyes formában.   

 

4.2. Információátadás formái, iskolai honlap 

 

Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a kommunikáció, az 

intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való 

hozzáférés. Az intézmény pedagógusai, a pedagógiai munkát segítők, és a dolgozók közötti kétirányú 

információáramlást támogató kommunikáció van. A vezetőség kéthetente személyesen vagy online módon 

is ülésezik, s az ott elhangzottakról a munkaközösség vezetők is tájékoztatják a pedagógusokat.  A 

rendszeres, szervezett információáramlás színterei a vírushelyzet alatt leginkább az online értekezletek, 

megbeszélések, körlevelek, e-mailek, voltak, de sor került személyes találkozásokra is és telefon útján is 

történt. Az elektronikus napló lehetőségeit is kihasználjuk.  
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Az információáramlás digitális megvalósításában a szülők és pedagógusok, illetve vezetés között hatékony 

az e-napló használata. Ezen kívül szerepet kap az e-mail, valamint az intézmény honlapja és közösségi 

oldala is, amelyet igyekszünk naprakészen frissíteni.   

 

Külső partnerekkel (szülők, óvodák, fenntartó, egyéb intézmények) a digitális és papír alapú levelezésen 

kívül, egyeztetést követően személyes, ill. online, telefonos kommunikáció a jellemző.   

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

LENGYEL (Rzeszow) TESTVÉRISKOLAI kapcsolat: A RzeszówiSzkoła Podstawowa nr 21 w 

partneriskolai kapcsolatunkat is nagyban befolyásolta a rendkívüli járvány helyzet. A kapcsolatot a tanulók 

online tartják és különböző projekteket oldanak meg egymás kultúráját megismerve.(pl. Karácsonyi 

üdvözlőlap és a karácsonyi tradíciók bemutatása)   

 

ERASMUS + Program keretében megismert iskolákkal aktív, tartalmas, szakmai munkát segítő, a jó 

tapasztalatokat egymással megosztó, kapcsolatot ápolunk. Tanulóink számára az angol nyelvi kommunikáció 

fejlesztéséhez nagyban hozzájárul.  

 

A BEM DSE tevékenysége nagymértékben hozzájárul sikeres munkánkhoz. Támogatja az egészséges 

életmódra nevelést, a kulturális tevékenységeket, a tanulmányi versenyek szervezését, lebonyolítását, a 

kulturális örökség helyi védelmét, a sportot és szabadidő sportot a képességfejlesztést. Az iskolai élet minden 

területét. Nagy segítséget jelent a DSE által nyert pályázati forrás, mely sporteszközökkel, valamint a 

rendezvényeink támogatásával segíti munkánkat. Sok pályázati lehetőséget kihasználnak, mely során 

iskolánk tanulói kapnak plusz támogatást.  

 

SZMK tagjaival kiváló a kapcsolatunk, segítik munkánkat, együttműködőek, összetartják a szülői 

közösségeket. Az osztályfőnökök kapcsolata az SZMK-s szülőkkel nagyon szoros. Különösen fontos ez most 

a járványhelyzet miatt, hiszen a szülőkkel való kapcsolattartásban, az információ áramlásban is nagy 

segítséget nyújtanak. Képviselik a szülőket az iskolai gyűléseken, illetve segítenek az osztályprogramok 

megvalósításában. Ötleteikkel támogatják rendezvényeink sikerét.  

A hatékonyabb együttműködés érdekében az osztályok minden évben tartanak családi napokat is, ahol a 

pedagógusok szülők- diákok közötti kapcsolatokat erősítik. Sajnos, nem tudható előre, hogy ez idén 

megvalósulhat-e.  

 

Az intézmény kapcsolatrendszere a célokkal és feladatokkal összhangban egy nyitott rendszer. Belső 

kapcsolatrendszert a diákok, pedagógusok, technikai dolgozók, valamint az iskola vezetése és a szülők 

alkotják. A külső kapcsolati rendszerben minden olyan más intézmény megjelenik, mellyel az intézmény 

kommunikál. Ilyen a fenntartó, a gyermekjóléti szolgálat, a védőnő, az iskolaorvos, települések iskolái, 

óvodái, nevelési tanácsadó, művelődési ház 

 

Tagintézményeinkkel napi kapcsolatban állunk. rendszeresek a vezetőségi megbeszélése, melyek a 

vírushelyzet miatt online térbe kerültek át.  

 

A Tankerülettel, mint fenntartóval napi konstruktív kapcsolatban áll az iskola vezetése. 

 

Munkánkban egyre nagyobb szükség van a külső szervezetekkel való együttműködésre. Az alábbi 

szervezetekkel kiemelten szoros a kapcsolatot ápolunk: Pedagógiai Szakszolgálat, MJV 

Önkormányzata, Óvodák, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Rendőrség, Vöröskereszt, Lego, Megyei 

könyvtár, Múzeum, Művészeti iskolák, Más oktatási intézmények, Egyházak, Lengyel Nemzetiségi 

Önkormányzat, Egyéb szervezetek 
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6. A pedagógiai munka feltételei  

 

6.1. Tárgyi feltételek  

 

Tárgyi feltételeink jól láthatóan javulnak.  Folyamatosan történik a tantermekben a padok, székek és a padló 

burkolat cseréje. Az elmúlt tanévekben sok új eszközt szerezthettünk be, melyek segítségével egyre jobb 

színvonalú lehet az oktatás (Lego robotok, Lego story, tabletek,  hangszerek, fejlesztő eszközök, interaktív 

panelek,  stb.). Elkészült Tankonyhánk, a Lego sarokkal, melyet mind a tanítási órákon, mind azokon kívül is 

aktívan használunk. A Tankonyha kialakítását a Tankerület, az eszközöket az SZMK biztosította számunkra. 

Köszönjük! Egyre esztétikusabb környezetben tölthetik napjaikat a tanulók. Megújult iskolánk aulája, 

kialakításra került egy esztétikus portásfülke, ülőkék. Elkészült iskolánk bejáratának díszburkolata. Köszönet 

érte a Tankerületnek.  

 

Elkészült a Tornacsarnok világításának korszerűsítése, és az öltözők felújítása, egy műanyagborítású 

kézilabda pálya megépítése. Köszönet érte NYMJV Önkormányzatának, valamint a Sportért felelős 

Államtitkárságnak.  

 

Szükséges lenne:  a tetőszerkezet cseréjére, a tantermi  és irodai bútorok (szekrények-  30 évesek) cseréje, 

néhány tanteremben a padok cseréjére, az első és második emeleti szekrények rossz állapotúak, elavultak, 

felújítása szükséges, a földszinti és 3. emeleti ajtók cseréje, jó lenne iskolatáska tartó polcokat felszerelni a 

tantermekbe, hogy kényelmesebben elférjünk a padok között, az informatikai eszközparkunk korszerűsítése, 

az élményalapú és játékosabb nyelvoktatást jobban segítené, ha interaktív tábla lenne a kis angol termekben 

is, klímák felszerelésére, csoportszobák tároló helyiség kialakítása (tetőtérben), a gyógytestnevelés 

helyigényének megoldására  

 

6.2. Személyi feltételek 

 

A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége 

 

Engedélyezett pedagógus létszámunk ebben a tanévben 1 fővel csökkent, valamint 12 órában a 

tagintézményekbe szükséges áttanítanunk. Így 60 pedagógus helyett 59 kollégával kezdhettük meg a 

tanévet. 

 

Nehézséget okozott, hogy Szurominé Lendvai Erika kolléganőnk betegsége miatt sajnos tartósan 

keresőképtelen volt. Az ő helyettesítésére Dr. Kardos Norbertné Kovács Viktóriát alkalmaztuk 2021. 10. 

01-től, de sajnos 2021.11.22-től ő is tartósan keresőképtelen.   

 

A tanév folyamán több alkalommal készült tantárgyfelosztás módosítás, változott a pedagógusok 

összetétele, melynek egyik oka az „599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védőoltásnak az 

állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről”szóló 

kor. rendelet volt.  

 

Ennek következtében 3 pedagógus kolléga és egy NOKS dolgozónk nem kívánta felvenni a védőoltást így 

fizetés nélküli szabadságon volt: 

 Bacskai Erika 2022.01.03-tól -  2022.03.15-ig  fizetés nélküli szabadságon volt, mert nem vette fel a 

SARS-CoV-2 elleni védőoltást. 

 Mező Levente 2022.01.03.-  2022-. 03. 15.   között fizetés nélküli  szabadságon volt, mert nem vette 

fel a SARS-CoV-2 elleni védőoltás, majd kérte munkaviszonyának közös megegyezéssel történő 

megszüntetését - 2022. 03. 16. napjával.  Helyette 2022.02.01. napjától Tóth Kinga testnevelés- 

történelem szakos kolléganőt alkalmaztuk.   

 

Mentesítés az oltási kötelezettség alól: 

 Gecse Katalin nem vette fel a SARS-CoV-2 elleni védőoltást, de az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma mentesítette az oltási kötelezettség alól 2022.01.03-tól 2022.06.01-ig. 
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Engedélyezett 

pedagógus létszám

NOKS 

létszám

Technikai 

létszám

Közfoglalkoztatott 

létszám

Bem 60 6 12 2

Munkaviszonyának megszüntetését kérte:  

 Papp Tihamér (rendszergazda) közalkalmazotti jogviszonya megszűnt 2021.12.31-el. (nem vette fel a 

SARS-CoV-2 elleni védőoltást, helyette 2022. 01. 28-tól Klupta Patrik rendszergazdát alkalmaztuk. 

 

2022. 01.01-től kérte felmentését (Nők 40) miatt:  

 Sziklainé Mándy Márta kérte közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését 2022.01.31-el. 

Munkavégzés alóli mentesült 2022.01.01.-től 2022.01.31-ig. 

 

A fenti négy kolléga kiesése átmeneti nehézségeket okozott, különösen azért, mert Sziklainé Mándy Márta 

igazgató helyettesi feladatokat látott el. Helyette 2022.04.20-tól kaptunk engedélyt arra, hogy a helyére 

megbízással Schmidtné Kádár Andrea kolléganő lássa el a helyettesi feladatokat.  

 

Az alsós igazgató helyettes Spisákné Karasz Katalin 2022.07.22 -től felmentési idejét fogja tölteni, az 

öregségi nyugdíját veszi igénybe. Helyette 2022. 08. 15 –től Dr. Mányikné Bodnár Tünde kapott megbízást 

1 évre a helyettesi feladatok ellátására.  

2022.01.01-től pedagógus álláshelyünk 1 fővel nőtt, kaptunk egy pszichológus álláshelyet, akinek 

alkalmazására nagy szükség volt.  

 

Engedélyt kaptunk Dr. Kerekesné Kádár Marianna megbízási szerződéssel való alkalmazására 2022.01.03-

től 2022.06.15-ig, mely heti 10 órában is, de nagy segítséget jelent.  

 

Technikai létszámunkból 1 fő feladat ellátására lett engedélyezve határozott idejű szerződéssel 

2021.08.01.-től 2022.07.15-ig. Nagy örömünkre lehetőséget kaptunk egy portás alkalmazására, melyre 

nagy szükségünk volt, hiszen az iskolánkba való belépést folyamatosan ellenőrizni tudja.  

 

Munkánkat segítik a NOKS munkakörben dolgozó kollégák. A 3 pedagógiai asszisztens kolléganő tanév 

elején az első osztályosok beillesztését a tanórai tevékenységeket segítették. Szükség esetén ellátják az 

ebédeltetési és gyermek felügyeleti feladatokat, a rendezvények szervezésében segítséget nyújtanak, 

dekorációkat készítenek.  Munkánkat segíti 2 fő iskolatitkár és egy fő rendszergazda.  

 

 

 (2 üres álláshelyünk van, ezért van 58 pedagógusunk) 

 

 

távol van dolgozik

4 54

Gyakornok 0 3

Pedagógus I. 3 17

Pedagógus II. 1 23

Mesterpedagógus 0 7

Egyéb mesterpedagógus 0 4

0 2

0 3

0 0

0 4

Gyakornok 0 1

Pedagógus I. 1 2

Pedagógus II. 0 0

Fő állású pedagógus

Bem

 Engedélyezett pedagógus létszám 60

Ebből 

2021. minősítési vizsgán sikeresen szerepelt 2022. 

január 1-től gyakornokból Ped: I.-be került

Helyettesítő tanár 

2021. évi minősítési eljárásban sikeresen részt 

vett, 2022. január 1-től Ped. II-be kerül.  

Ebből 

2021. évi minősítési eljárásban sikeresen részt 

vett, 2022. január 1-től Mesterpedagógus.  
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Új kollégák beilleszkedése  

 

Nevelőtestületünk pedagógus állománya folyamatosan megújul, hiszen sokan és folyamatosan mennek 

nyugdíjba. Igyekszünk jól felkészült, határozott, szakmájukat szerető kollégák alkalmazásával biztosítani 

az egyenletességet mindennapi munkánkban. Az új kollégákat szeretettel, segítőkészen és barátságosan 

fogadjuk, igyekszünk megkönnyíteni a beilleszkedésük folyamatát. Óralátogatások alkalmával támogató, 

segítő tevékenységet folytatunk.  

 

Technikai dolgozókkal való együttműködés 

 

Ebben a tanévben 2 új technikai dolgozó (karbantartó, portás) kezdete meg a munkát határozott idejű 

szerződéssel. Az új dolgozóink hamar beilleszkedtek, aktívan kiveszik a részüket feladatokból. 

Karbantartóink, műszaki dolgozónk, kisegítő dolgozónk és csarnokfelelősünk nagyon sok karbantartási, 

felújítási munkát elvégez, amivel munkadíjakat tudunk spórolni. A takarítók feladata jelentősen megnőtt a 

covid helyzet miatti folyamatos fertőtlenítési feladatokkal, mely feladatok ellátásának ellenőrzése 

folyamatos figyelmet igényel a vezetőség és a gazdasági ügyintéző részéről.  

 

A feladatok ellátása miatt feltétlenül szükség lenne e területen létszámbővítésre. 

 

Minősítések 

 

Minősítésben részt vett kolléga 

minősítés dátuma típusa név 

2021.10.07. Pedagógus II. Szabóné Mátyás Mónika 

2021.10.14. Pedagógus II. Veres Csilla 

2022. 02. 15. Mesterpedagógus (innovátor) Dr. Mányikné Bodnár Tünde 

2022. 02. 22. Pedagógus II. Viráné Gaáll Mariann 

2022. 02. 25. Pedagógus II. Csatáry Tünde 

2022. 05. 10. Pedagógus I. Sitku Tamara 

 

A fenti minősítések során a szakértők nagyon elégedettek voltak a kollégák szakmai felkészültségével, 

minden esetben 90% feletti értékelés született.  

 

6.3. Szervezeti feltételek 

 

A vezetőség igyekszik a kollégákat önfejlesztésre, innovációra ösztönözni. A szakmai megújulás a tanári 

pályán létfontosságú, hiszen ezzel megelőzhetjük a kiégés jelenségét is.  

A hagyományok nagyon fontosak iskolánk életében, ezért az osztályfőnöki órákon felhívjuk a figyelmet 

iskolánk névadójának, Bem József emlékének ápolására, életének kiemelkedő tetteire, személyes 

példamutatására.  

A hagyományteremtés és az innovációk révén az iskola folyton megújulhat, alkalmazkodhat a 

folyamatosan változó világ elvárásaihoz.  

 

A tanév során tovább tanuló pedagógusok és támogatásuk  

 

Az intézmény vezetősége támogatja, segíti céljaik elérésében a továbbtanuló pedagógusokat. 

 

 Az oktató nevelő munka fejlesztése érdekében az alsós kollégák igyekeznek továbbképezni magukat. 

Ebben a félévben többen is érdeklődtek a Nyíregyházi Egyetem által szervezett 30 órás „LEGO-s 

képzés” iránt: Projekt alapú ismeretátadás LEGO robotokkal (Tudásfejlesztés és -hasznosítás a 

Nyíregyházi Egyetemen” EFOP-3.4.3-16-2016-00018) -  Somogyi Dóra, Natkóné Vojtó Laura, 

Petrikovics Zsuzsanna, Róka Zsoltné Szinyei Krisztia, Dr. Mányikné Bodnár Tünde, Szabóné 
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Mátyás Mónika, Oláhné Kajor Judit és Viráné Gaál Marianna, Vári Tünde, Kissné Jenei Éva, Mátyás 

Ildikó, Ujhelyiné Magyari Zsuzsanna, Dr. Róka Istvánné,  

 Nyíregyházi Egyetemen angol nyelvtanári szak mesterképzés -Veress Katalin 

 E- iskola –IKT eszközök tanórán – 30 órás – Nagy Edit 

 „A SakkTesi, mint innovatív mozgásfejlesztő program az 1-4. évfolyamon tanítók számára" 30 órás 

– Nagy Edit, Krokovay Gabriella, Erdős Zoltán 

 Pályaorientációs és életpálya-tanácsadó továbbképzés GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 30 órás 

online képzés CSALÁDI ÉLETRE ÉS KAPCSOLATI KULTÚRÁRA NEVELÉS – Krokovay 

Gabriella 

 Labdarúgás edzői - Drahos Zoltán 

 

Az alkalmazotti közösség munkamegosztása 

 

Az azonos tagozaton tevékenykedő pedagógusok a közös szakmai munkára, annak tervezésére, 

szervezésére és ellenőrzésére szakmai munkaközösségeket hoztak létre. A munkaközösséget a 

munkaközösség vezető képviseli az iskola vezetősége felé, és az iskolán kívül. Állásfoglalása, javaslatai 

előtt meghallgatja a munkaközösség tagjainak véleményét és képviseli azokat. 

 

A pedagógusok által kezdeményezett innovációk 

 

 „Projekt alapú ismeretátadás LEGO robotokkal (Tudásfejlesztés és -hasznosítás a Nyíregyházi 

Egyetemen” EFOP-3.4.3-16-2016-00018)”című képzésen való részvétel, hogy megismerhessük a 

gyerekek körében oly népszerű játéknak a LEGO-nak, mint innovatív oktatási eszköznek a tanítási 

órán való felhasználhatóságának a lehetőségeit. A továbbképzésen megismerhettük a LEGO játék 

oktatási célból való sokféle alkalmazásának módjait.  Már néhány egyszerű lego kockát is fel lehet 

használni különböző oktatási célokra, ami történhet motivációs célzattal, de nagyon jó felhasználható a 

matematika órákon az alsó tagozatban, például a számok bontásában. Használatuk során fejlődik a 

gyerekek finommotorikai-,  kombonatorikai-, és problémamegoldó képessége. Fejlődik a térlátásuk, 

fel lehet használni a számfogalmuk bővítése során, élményszerűvé válik a tanulás. Mint innovatív 

oktatási eszközt igyekszünk minél inkább beépíteni mindennapos munkánkba. 

 LEGO robotika szakkör indult – vezetője: Mátyás Ildikó  

 a Nyíregyházi tankerület pályázati felhívására Ráthyné Lénárt Edit kolléganő megvalósította a 

Beefriendly projektet. 

 Boldog Iskola program, Kézilabda az Iskolában program 

 Vöröskeresztes Bázisiskola  

 Kiváló akkreditált tehetségpont programjai 

 Felkészülés az ÖKO Iskola pályázatra 

 A Pénziránytű Alapítvány munkatársai keresték fel iskolánkat, hogy BankVelem Tudáscsere központ 

legyen iskolánk. A Bankvelem Tudáscsere központok célja a pénzügyi nevelés fontossága, a jó 

gyakorlatok terjesztése, átadása. 

 

A minőségi munkára való ösztönzés formái  

 

 Szóbeli, írásbeli dicséret, elismerés 

 Bem díj – Bemes pedagógusok részére a nevelőtestület szavazata alapján (max. 2 fő)  

 „AranyPenna” díj alapítása a kiváló tehetséggondozó munkáért, melyet évente 

munkaközösségenként maximum 2-2 fő kaphat meg.  

 Kitüntetésre való felterjesztés 

A Nyíregyházi Tankerületi Központ kitüntetését ebben a tanévben Spisákné Karasz Katalin kapta 

meg.  

 

A feladattervben vállalt célok és feladatok, a tanév során adódó aktuális feladatok, problémák megoldása, a 

járványhelyzet okozta változások elfogadása, egy kollektív szellemiséget igénylő „csapat munkát” igényelt 

a tanév folyamán is. A nevelőtestület tagjai akadályokat nem ismerve, e szellemiségben oldották meg az 
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eléjük tárult újabb és újabb kihívásokat, feladatokat, rendkívüli helyzeteket,  aktív, szakmailag kiemelkedő, 

a járványügyi helyzethez maximálisan alkalmazkodó kiváló munkát folytattak a tanév során.  A 

2021/2022–es tanév szakmai munkája során a tanulók személyiségfejlesztése a pedagógusok mindennapi 

nevelő- oktató munkája során megvalósult. Számíthattunk az iskola minden dolgozójának (NOKS, 

technikai, pedagógus) folyamatos összefogására, a szülők, szakmai szervezetek, a Tankerület és az 

Önkormányzatunk támogatására is.  A tanórai és tanórán kívüli tevékenységek széles skálájával éltek a 

pedagógusok folyamatosan alkalmazkodva az adott helyzethez.  

 

Köszönöm tantestületünk minden tagjának, az intézmény dolgozóinak a tanévben végzett munkát.  

A további munkához jó egészséget, sok ragyogó gyermek szemet,  kitartást, kiváló csapatmunkát, 

összetartást kívánok!  

 

A nyári szabadság idejére jó egészséget, feltöltődést és sok-sok pihenést kívánok! 
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MELLÉKLETEK 

 

1.sz. melléklet: Versenyeredmények 

 

 

Versenyeredmények 

Oktatási Hivatal által támogatott versenyek 

Tanuló neve Osztály Tantárgy Verseny Szint Helyezés Felkészítő 

Farkas Bálint 3.b matematika Zrínyi Ilona megyei 1. Bacskai Erika 

Farkas Bálint 3.b matematika Zrínyi Ilona országos 5. Bacskai  Erika 

Juhász Árpád 

László 
4.b matematika 

Kenguru 

Matematikaverseny 
országos 1 Veres Csilla 

Juhász Árpád 

László 
4.b matematika 

Zrínyi 

Matematikaverseny 
megyei 1 Veres Csilla 

Iglódi Bence 4.c matematika 

Zrínyi 

Matematikaverseny 

csapatban 

megyei 
csapatban 

1. 

Dr. Mányikné 

Bodnár Tünde 

Homonnai 

Bence 

Jávor Előd 

Golyánna 

Ádám 

5.c 

5.b 

5.b 

robotika 

World Robot 

Olympiad 

regionális döntő 

regionális 1. Mátyás Ildikó 

Homonnai 

Bence 

Jávor Előd 

Golyánna 

Ádám 

5.c 

5.b 

5.b 

robotika 

World Robot 

Olympiad 

regionális döntő 

országos 3. Mátyás Ildikó 

Gubacsi Kata 

Panna 
8.a angol 

Jankay Országos 

Általános Iskolások 

Tanulmányi 

Versenye- írásbeli 

döntő 

országos 10. 
Czenéné 

Puskás Ildikó 

 

 

 

SPORTEREDMÉNYEK - DIÁKOLIMPIA 

sport verseny szint helyezés felkészítő tanár 

kézilabda 
IV. korcsoport  megyei 

döntő 
megyei 2. hely Erdős Zoltán 

kézilabda 
IV. korcsoport  országos 

elődöntő 
országos 4. hely Erdős Zoltán 

kézilabda 
III. korcsoport megyei 

döntő 
megyei 3. hely Erdős Zoltán 

röplabda 
IV. korcsoport megyei 

döntő 
megyei 2. hely 

Sitku Tamara,Savic 

Bernadett 

röplabda 
III. korcsoport   országos 

döntő 
országos 5. hely 

Sitku Tamara,Savic 

Bernadett 

labdarúgás 
III. korcsoport megyei 

döntő 
megyei 6. hely Drahos Zoltán 

atlétika 

III. korcsoport 

60 m síkfutás – Rohály 

Nóra 

megyei 6. hely Erdős Zoltán 
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Versenyeredmények 

országos szin 

Tanuló neve osztálya Tantárgy Verseny neve szint helyezés 
felkészítő 

tanár 

Jenei Milán 4.b nyelvtan 

Nyelvész 

Anyanyelvi 

tanulmányi verseny 

országos döntő 

országos 1. Orosz Mária 

Hudák Zalán 4.c nyelvtan 
Tollbamondás toll 

nélkül 
országos 2. 

Tamás 

Gabriella 

Holes Zselyke 2.a irodalom 
Őszi Olvasóka - 

Hebe Kft 
országos 5. 

Dr. Róka 

Istvánné 

Szentesi Szofi 2.a nyelvtan 

Nyelvész 

Anyanyelvi 

tanulmányi verseny 

országos döntő 

országos 1. 
Dr. Róka 

Istvánné 

Farkas Bálint 3.b matematika Zrínyi Ilona országos 5. Bacskai  Erika 

Farkas Bálint 3.b matematika 
Bendegúz 5. 

évfolyamon 
országos 10. Bacskai  Erika 

Fodor Andrea 3. b környezetismeret 

Bendegúz megyei 

környezetismereti 

verseny 

országos 10. Bacskai Erika 

Máté Viola 3. c környezetismeret 

Bendegúz megyei 

környezetismereti 

verseny 

országos 1. 
Nemesné 

Varga Edina 

Csoportos 3.b vizuális kultúra 
Vuk illusztrációs 

verseny 
országos 10. Gecse Katalin 

Csoportos 3.b vizuális kultúra 
Zöld mezők c angol 

pályázat 
országos 6. Gecse Katalin 

Juhász Árpád 

László 
4.b matematika 

Kenguru 

Matematikaverseny 
országos 1. Veres Csilla 

Juhász Árpád 

László 
4.b matematika 

Bendegúz 

Matematikaverseny 
országos 1. Veres Csilla 

Jenei Milán 4.b matematika 
Alapműveleti 

Matematikaverseny 
országos 1. Veres Csilla 

Szaniszló 

Ármin Noel 
2.a matematika 

Bendegúz matekÁSZ 

tanulmányi verseny 

országos döntő 

országos 1. 

Róka Zsoltné 

Szinyei 

Krisztina 

Jurkinya Bence 6.a magyar 

Arany János 

Országos 

Magyarverseny 

országos 5. Torma Katalin 

Fekete Marcell 6.a magyar 

Arany János 

Országos 

Magyarverseny 

országos 6. Torma Katalin 

Czene Botond 6.b magyar 

Arany János 

Országos 

Magyarverseny 

országos 8. 
Veress 

Krisztina 

Tomori Tamara 7.a magyar 

Arany János 

Országos 

Magyarverseny 

országos 10. Torma Katalin 
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Vitéz Barbara 7.a magyar 

Arany János 

Országos 

Magyarverseny 

országos 11. Torma Katalin 

Yin Xin Nan 8.c magyar 

Arany János 

Országos 

Magyarverseny 

országos 8. Torma Katalin 

Gubacsi Kata 

Panna 
8.a magyar 

Arany János 

Országos 

Magyarverseny 

országos 8. 
Veress 

Krisztina 

Pető Dávid 5.a történelem 
Kálti Márk Országos 

Történelemverseny 
országos 1. 

Gubacsiné 

Deme Katalin 

Mészáros Ákos 5.a történelem 
Kálti Márk Országos 

Történelemverseny 
országos 4. 

Gubacsiné 

Deme Katalin 

Dankó Zsolt 6.b történelem 
Kálti Márk Országos 

Történelemverseny 
országos 7. 

Gubacsiné 

Deme Katalin 

Jurkinya Bence 6.a történelem 
Kálti Márk Országos 

Történelemverseny 
országos 1. 

Schmidtné 

Kádár Andrea 

Kálmán Vince 6.a történelem 
Kálti Márk Országos 

Történelemverseny 
országos 5. 

Schmidtné 

Kádár Andrea 

Huszti Botond 5.c történelem 
Kálti Márk Országos 

Történelemverseny 
országos 3. 

Szuromi 

Piroska 

Mészáros Ákos 5.a hon-és népismeret 

Országos 

Honismereti 

Tanulmányi Verseny 
országos 5. 

Gubacsiné 

Deme Katalin 

Abuczki Péter 6.b hon-és népismeret 

Országos 

Honismereti 

Tanulmányi Verseny 

országos 1. 
Gubacsiné 

Deme Katalin 

Helmeczy Luca 7.b hon-és népismeret 

Országos 

Honismereti 

Tanulmányi Verseny 

országos 5. 
Gubacsiné 

Deme Katalin 

Jurkinya Bence 6.a hon-és népismeret 

Országos 

Honismereti 

Tanulmányi Verseny 

országos 1. 
Schmidtné 

Kádár Andrea 

Kálmán Vince 6.a hon-és népismeret 

Országos 

Honismereti 

Tanulmányi Verseny 

országos 5. 
Schmidtné 

Kádár Andrea 

Homonnai 

Bence 
5.c hon-és népismeret 

Országos 

Honismereti 

Tanulmányi Verseny 

országos 1. 
Szuromi 

Piroska 

Varga Laura 5.c hon-és népismeret 

Országos 

Honismereti 

Tanulmányi Verseny 

országos 4. 
Szuromi 

Piroska 

Szónok Szonja 5.c hon-és népismeret 

Országos 

Honismereti 

Tanulmányi Verseny 

országos 6. 
Szuromi 

Piroska 

Huszti Botond 5.c hon-és népismeret 

Országos 

Honismereti 

Tanulmányi Verseny 

országos 6. 
Szuromi 

Piroska 

Pethő Nóra 7.b hon-és népismeret 

Országos 

Honismereti 

Tanulmányi Verseny 

országos 5. 
Szuromi 

Piroska 
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Mészáros Ákos 5.a természetismeret 

Herman Ottó 

országos 

Természetismeret 

Verseny 

országos 9. 
Kovácsné 

Bobik Mária 

Jurkinya Bence 6.a angol 
Tudásbajnokság 

angol nyelvű verseny 
országos 1. 

Czenéné 

Puskás Ildikó 

Czene Botond 6.b angol 
Tudásbajnokság 

angol nyelvű verseny 
országos 1. 

Viráné Gaál 

Mariann 

Pető Dávid 5.a angol 
On-Lion Országos 

Levelezőverseny 
országos 2. 

Szabóné 

Mátyás 

Mónika 

Sarnek Zenina 4.b angol 
On-Lion Országos 

Levelezőverseny 
országos 1. 

Czenéné 

Puskás Ildikó 

Székely Lilla 5.c angol 
On-Lion Országos 

Levelezőverseny 
országos 3. Szűcs Attiláné 

Czene Botond 6.b angol 

TITOK országos 5 

fordulós levelezős 

verseny 

országos 6. 
Viráné Gaál 

Mariann 

Jurkinya Bence 6.a angol 
TITOK országos 3 

fordulós tesztverseny 

országos 

szuperdöntő 
1. 

Czenéné 

Puskás Ildikó 

Jurkinya Bence 6.a angol 
TITOK országos 3 

fordulós tesztverseny 
országos 4. 

Czenéné 

Puskás Ildikó 

 

 

 

 

Versenyeredmények 

megyei szint 

Tanuló neve osztálya Tantárgy Verseny neve szint helyezés felkészítő tanár 

Bodnár Natália 3.a vizuális kultúra 

Gárdonyi a Cinege c. 

mese illusztrációja megyei 3. 

Runyainé Nagy 

Judit 

Bodnár Natália 3.a vizuális kultúra 

A költészet néma 

festészet megyei 2. 

Runyainé Nagy 

Judit 

Juhász Árpád 4.b irodalom 

Megyei Rímfaragó, 

Versíró verseny megyei 2. Orosz Mária 

Juhász Árpád 4.b irodalom 

Bendegúz 

Tudásbajnokság 

megyei szövegértés 

verseny megyei 5. Orosz Mária 

Jenei Milán 4.b nyelvtan 

Nyelvész Anyanyelvi 

tanulmányi verseny 

megyei döntő megyei 1. Orosz Mária 

Nyüsti Fanni 4.a irodalom 

Megyei Rímfaragó, 

Versíró verseny megyei 3. 

Sajtosné Lippai 

Ágnes 

Csernyik Sára 4.a irodalom 

Megyei Rímfaragó, 

Versíró verseny megyei 3. 

Sajtosné Lippai 

Ágnes 

Rátonyi Olivér 4.a irodalom 

Megyei Rímfaragó, 

Versíró verseny megyei különdíj 

Sajtosné Lippai 

Ágnes 

Fábián Flóra 4.c irodalom 

Gárdonyi Hangos 

Olvasási Verseny megyei 1. Tamás Gabriella 
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Péter Szonja 4.c irodalom 

Megyei Rímfaragó, 

Versíró verseny megyei 2. Tamás Gabriella 

Orosz Kiara 4.c irodalom 

Megyei Rímfaragó, 

Versíró verseny megyei 2. Tamás Gabriella 

Aranyos Maja 4.c nyelvtan Bendegúz Nyelvész megyei 1. Tamás Gabriella 

Kiss Emília 3.b. irodalom 

Gárdonyi hangos 

olvasási verseny megyei 3. Tamás Gabriella 

Szentesi Szofi 2.a nyelvtan 

Nyelvész Anyanyelvi 

tanulmányi verseny 

megyei döntő megyei 1. 

Dr. Róka 

Istvánné 

Bartók László 

Benedek 1.a magyar irodalom 

"Kulcs a tudáshoz" 

megyei szövegértési 

verseny megyei 3. 

Kósáné Borbás 

Erzsébet 

Kovács Fanni 

Jázmin 3.c vizuális kultúra 

Kedvencem a méz c. 

pályázat megyei 1. 

Dr. Karmacsiné 

Török Andrea 

Szikszai-

Szőllősi Jázmin 

Kamilla 3.c irodalom 

Megyei 

Rímfaragó,Versíró 

verseny megyei különdíj 

Dr. Karmacsiné 

Török Andrea 

Farkas Bálint 3.b matematika 

Dienes megyei 

matematika verseny megyei 

1. 

Bacskai  Erika 

Farkas Bálint 3.b matematika 

Bendegúz 5. 

évfolyamon megyei 

3. 

Bacskai  Erika 

Farkas Bálint 3.b matematika 

Móra megyei 

matematikaverseny megyei 

1. 

Bacskai  Erika 

Lakatos Máté 3.b ének-zene Digi-dal ének verseny megyei 3. Bacskai  Erika 

Antal Illés 3.b matematika 

Dienes megyei 

matematikaverseny megyei 

4. 

Bacskai  Erika 

Máté Viola 3. c környezetismeret 

Bendegúz megyei 

környezetismereti 

verseny megyei 

1. 

Nemesné Varga 

Edina 

Máté Viola 3. c környezetismeret 

Megyei Online 

Természetismereti 

verseny megyei 

1. 

Nemesné Varga 

Edina 

Máté Viola 3. c környezetismeret 

Cinegekirály Megyei 

Természetismereti 

Verseny megyei 

2. 

Nemesné Varga 

Edina 

Serényi Jázmin 3. c környezetismeret 

Bendegúz megyei 

környezetismereti 

verseny megyei 

1. 

Nemesné Varga 

Edina 

Romhány 

Viktória 3. c környezetismeret 

Megyei Online 

Természetismereti 

verseny megyei 

2. 

Nemesné Varga 

Edina 

Szikszai - 

Szőllősi Jázmin 

Kamilla 3. c környezetismeret 

Megyei Online 

Természetismereti 

verseny megyei 

3. 

Nemesné Varga 

Edina 

Veress Lili 3. c környezetismeret 

Cinegekirály Megyei 

Természetismereti 

Verseny megyei 

2. 

Nemesné Varga 

Edina 

Goda Lili 3. c környezetismeret 

Cinegekirály Megyei 

Természetismereti 

Verseny megyei 

2. 

Nemesné Varga 

Edina 
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Vámosi Natasa 3.b vizuális kultúra 

Gárdonyi a Cinege c. 

mese illusztrációja megyei 

3. 

Gecse Katalin 

Vámosi Natasa 3b vizuális kultúra 

Móricz Zsigmind 

Megyei Könyvtár 

Bagolyvár c. pályázat megyei 

3. 

Gecse Katalin 

Vámosi Natasa 3.b vizuális kultúra 

A kék bolygó c. 

pályázat megyei 

3. 

Gecse Katalin 

Kiss Emília 3.b vizuális kultúra 

A költészet néma 

fesztészet c.pályázat megyei 

3. 

Gecse Katalin 

Horváth Máté 3.b vizuális kultúra 

Tavaszi felhők 

cpályázat megyei 

3. 

Gecse Katalin 

Szántó Bálint 3.b vizuális kultúra 

Zelk Zoltán veres 

illusztráció megyei 

3. 

Gecse Katalin 

Farkas Bálint 3.b vizuális kultúra 

Kedvencem a méz c. 

pályázat megyei 

3. 

Gecse Katalin 

Mezei Zoé 4.a környezetismeret 

Megyei Online 

Természetismereti 

verseny megyei 

3. 

Natkóné Vojtó 

Laura 

Juhász Árpád 

László 4.b matematika 

Bendegúz 

Matematikaverseny megyei 

1. 

Veres Csilla 

Juhász Árpád 

László 4.b matematika 

Móra megyei 

matematikaverseny megyei 

4. 

Veres Csilla 

Jenei Milán 4.b matematika 

Alapműveleti 

Matematikaverseny megyei 

2. 

Veres Csilla 

Iglódi Bence 4.c környezetismeret 

Bendegúz 

Tudásbajnokság megyei 

1. Dr. Mányikné 

Bodnár Tünde 

Holes Hunor 4.c 

matematika és 

környezetismeret 

Bendegúz 

Tudásbajnokság megyei 

1. Dr. Mányikné 

Bodnár Tünde 

Szaniszló Ármin 

Noel 2.a matematika 

Bendegúz matekÁSZ 

tanulmányi verseny 

megyei döntő megyei 

1. Róka Zsoltné 

Szinyei 

Krisztina 

Szabó Milán 
7.a 

magyar 

Kossuth megyei 

anyanyelvi verseny megyei 
1. 

Torma Katalin 

Vitéz Barbara 
7.a 

magyar 

Kossuth megyei 

anyanyelvi verseny megyei 
1. 

Torma Katalin 

Ji Xin Nan 
8.c 

magyar 

Kossuth megyei 

anyanyelvi verseny megyei 
1. 

Torma Katalin 

Helmeczi Luca 
7.b 

magyar 

Kossuth megyei 

anyanyelvi verseny megyei 
2. 

Veress Krisztina 

Jávor Léna 
7.a 

magyar 

Kossuth megyei 

anyanyelvi verseny megyei 
2. 

Torma Katalin 

Juhász Elizabet 
7.b 

magyar 

Kossuth megyei 

anyanyelvi verseny megyei 
2. 

Torma Katalin 

Kocsis Zoé 
7.b 

magyar 

Kossuth megyei 

anyanyelvi verseny megyei 
2. 

Veress Krisztina 

Nemes Kornél 
7.b 

magyar 

Kossuth megyei 

anyanyelvi verseny megyei 
2. 

Veress Krisztina 

Ricsei Jázmin 
7.b 

magyar 

Kossuth megyei 

anyanyelvi verseny megyei 
2. 

Veress Krisztina 

Tran Trinh Yen 

Nhi Lili 
7.b 

magyar 

Kossuth megyei 

anyanyelvi verseny megyei 
2. 

Veress Krisztina 
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Gubacsi Kata 

Panna 
8.a 

magyar 

Kossuth megyei 

anyanyelvi verseny megyei 
2. 

Veress Krisztina 

Krick Panna 
8.a 

magyar 

Kossuth megyei 

anyanyelvi verseny megyei 
2. 

Veress Krisztina 

Pethő Gábor 
8.a 

magyar 

Kossuth megyei 

anyanyelvi verseny megyei 
2. 

Veress Krisztina 

Vitéz Veronika 
8.a 

magyar 

Kossuth megyei 

anyanyelvi verseny megyei 
2. 

Veress Krisztina 

Papp Rudolf 
7.a 

magyar 

Kossuth megyei 

anyanyelvi verseny megyei 
3. 

Torma Katalin 

Tomori Tamara 
7.a 

magyar 

Kossuth megyei 

anyanyelvi verseny megyei 
3. 

Torma Katalin 

Pál Dorottya 
7.a 

magyar 

Kossuth megyei 

anyanyelvi verseny megyei 
3. 

Torma Katalin 

Jónás Andor 
6.b 

magyar 

Megyei Rímfaragó 

verseny megyei 
3. 

Veress Krisztina 

Kástyák Kíra 
6.d 

magyar 

Megyei Rímfaragó 

verseny megyei 
különdíj 

Gurbánné 

Barizs Tünde 

Fekete Marcell 
6.a 

magyar 

Bendegúz 

Tudásbajnokság megyei 
1. 

Torma Katalin 

Demeter 

Fruzsina 
6.a 

magyar 

Bendegúz 

Tudásbajnokság megyei 
2. 

Torma Katalin 

Mező Anna 

5.a 

hon-és népismeret 

Értékes barangolások - 

HUNGARIKUMOK 

Megyei Vetélkedő megyei 

2. 

Szuromi Piroska 

Moldván Sára 

5.a 

hon-és népismeret 

Értékes barangolások - 

HUNGARIKUMOK 

Megyei Vetélkedő megyei 

2. 

Szuromi Piroska 

Székely Lilla 

5.a 

hon-és népismeret 

Értékes barangolások - 

HUNGARIKUMOK 

Megyei Vetélkedő megyei 

2. 

Szuromi Piroska 

Szónok Szonja 

5.a 

hon-és népismeret 

Értékes barangolások - 

HUNGARIKUMOK 

Megyei Vetélkedő megyei 

2. 

Szuromi Piroska 

Takács Lili 

5.a 

vizuális kultúra 

"A festészet néma 

költészet" megyei 

rajzpályázat megyei 

3. Ráthyné Lénárt 

Edit 

Juhász Elizabet 

7.b 

vizuális kultúra 

"A festészet néma 

költészet" megyei 

rajzpályázat megyei 

2. Ráthyné Lénárt 

Edit 

Kiss Virág 

8.a 

vizuális kultúra 

"A festészet néma 

költészet" megyei 

rajzpályázat megyei 

1. Ráthyné Lénárt 

Edit 

Kármán Révész 

Leila 
5.c 

vizuális kultúra 

"Tervezz szuperhőst!" 

megyei rajzpályázat megyei 
1. 

Ráthyné Lénárt 

Edit 

Bednárszky 

Marcell 
6.c 

természetismeret 

Borbély Zsigmond 

internetes földrajz 

verseny megyei 

1. 

Ungvári Sándor 

Pécsi Gergő 

6.c 

természetismeret 

Borbély Zsigmond 

internetes földrajz 

verseny megyei 

2. 

Ungvári Sándor 
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Bihary Gergő 5.a 

természetismeret 

Házunk táján megyei 

természetismeret 

verseny megyei 

1. Kovácsné Bobik 

Mária 

Huszti Botond 5.c 

természetismeret 

Házunk táján megyei 

természetismeret 

verseny megyei 

2. 

Ungvári Sándor 

Mátyási Gergő 5.a 

természetismeret 

Házunk táján megyei 

természetismeret 

verseny megyei 

3. Kovácsné Bobik 

Mária 

Pető Dávid 5.a 

természetismeret 

Házunk táján megyei 

természetismeret 

verseny megyei 

3. Kovácsné Bobik 

Mária 

Jakab Fanni 5.c 

természetismeret 

Házunk táján megyei 

természetismeret 

verseny megyei 

4. 

Ungvári Sándor 

Gincsai Gergő 5.a 

természetismeret 

Házunk táján megyei 

természetismeret 

verseny megyei 

5. Kovácsné Bobik 

Mária 

Bednárszky 

Marcell 
6.c 

természetismeret 

Hazánk életközösségei 

megyei 

természetismeret 

verseny megyei 

1. 

Ungvári Sándor 

Molnár Dániel 6.d 

természetismeret 

Hazánk életközösségei 

megyei 

természetismeret 

verseny megyei 

2. 
Urbán-Boiskó 

Zsuzsanna 

Székely Csanád 6.a 

természetismeret 

Hazánk életközösségei 

megyei 

természetismeret 

verseny megyei 

3. 

Ungvári Sándor 

Gál Noémi 6.c 

természetismeret 

Hazánk életközösségei 

megyei 

természetismeret 

verseny megyei 

4. 

Ungvári Sándor 

Kástyák Kíra 6.d 

természetismeret 

Hazánk életközösségei 

megyei 

természetismeret 

verseny megyei 

5. 
Urbán-Boiskó 

Zsuzsanna 

Deák-Szabó 

Dorka 
6.c 

természetismeret 

Hazánk életközösségei 

megyei 

természetismeret 

verseny megyei 

5. 

Ungvári Sándor 

Mészáros Ákos 5.a 
matematika 

Megyei matematika 

verseny megyei 
1. 

Oláhné Kajor 

Judit 

Varga Vince 5.a 
matematika 

Megyei matematika 

verseny megyei 
2. 

Oláhné Kajor 

Judit 

Kocsány Kevin 5.b 
matematika 

Megyei matematika 

verseny megyei 
3. Vári Tünde 

Gincsai Gergő 5.a 
matematika 

Megyei matematika 

verseny megyei 
4. 

Oláhné Kajor 

Judit 

Homonnai 

Bence 
5.c 

matematika 

Megyei matematika 

verseny megyei 
4. Mátyás Ildikó 
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Jávor Előd 5.b 
matematika 

Megyei matematika 

verseny megyei 
5. Vári Tünde 

Csorba Zsombor 5.c 
matematika 

Megyei matematika 

verseny megyei 
5. Mátyás Ildikó 

Molnár Dániel 6.d 
matematika 

Gárdonyi Géza 

matematika verseny megyei 
1. Vári Tünde 

Tamáskó Olivér 6.d 
matematika 

Gárdonyi Géza 

matematika verseny megyei 
2. Vári Tünde 

Pancsusák 

András 
8.a 

matematika 

Gárdonyi Géza 

matematika verseny 

megyei 
3. Veres Csilla 

Bednárszky 

Marcell 
6.c 

természetismeret 

Bendegúz Országos 

Természettudományi 

verseny megyei döntő 

megyei 

1. Ungvári Sándor 

Gál Noémi 6.c 

természetismeret 

Bendegúz Országos 

Természettudományi 

verseny megyei döntő 

megyei 

2. Ungvári Sándor 

Fekete Marcell 6.a angol 

Tudásbajnokság angol 

nyelvű verseny megyei 6. hely 

Czenéné Puskás 

Ildkó 

Török Zita 6.a angol 

Tudásbajnokság angol 

nyelvű verseny megyei 12. hely 

Czenéné Puskás 

Ildikó 

Ricsei Jázmin 

Orsolya 7.b angol 

Tudásbajnokság angol 

nyelvű verseny megyei 

ezüst 

fokozat 

Szabóné Mátyás 

Mónika 

TranTrinh Yen 

Nhi Lili 7.b angol 

Tudásbajnokság angol 

nyelvű verseny megyei 

 

ezüst 

fokozat 

Szabóné Mátyás 

Mónika 

Iglódi Bence 4.c angol 

Tudásbajnokság angol 

nyelvű verseny megyei 

 

2. Veress Kata 

Pálóczi Emese 4.c angol 

Tudásbajnokság angol 

nyelvű verseny megyei 

 

arany 

fokozat Veress Kata 

Jácint Kende 4.c angol 

Tudásbajnokság angol 

nyelvű verseny megyei 

 

arany 

fokozat Veress Kata 

Jácint Botond 4.c angol 

Tudásbajnokság angol 

nyelvű verseny megyei 

 

arany 

fokozat Veress Kata 

Fábián Flóra 4.c angol 

Tudásbajnokság angol 

nyelvű verseny megyei 

 

5. Veress Kata 

Mátyási Gergő 5.a angol 

Angol Műhely megyei 

olvasási verseny megyei I. kat.2. 

Szabóné Mátyás 

Mónika 

Mátyási Gergő 5.a angol 

Angol Műhely megyei 

olvasási verseny megyei 

II. kat.   

6. 

Szabóné Mátyás 

Mónika 

Szűcs Lili 8.c angol 

Kossuth megyei 

levelezős angol 

verseny megyei 1. Hadházi Márta 

Pál Dorottya 8.a angol 

Kossuth megyei 

levelezős angol 

verseny megyei 1. 

Czenéné Puskás 

Ildikó 

Szabó Milán 7.a angol 

Kossuth megyei 

levelezős angol 

verseny megyei 2. Szűcs Attiláné 
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Hortobágyi 

Mátyás 7.c angol 

Kossuth megyei 

levelezős angol 

verseny megyei 1. 

Viráné Gaál 

Marianna 

Pethő Nóra 7.c angol 

Kossuth megyei 

levelezős angol 

verseny megyei 1. 

Viráné Gaál 

Marianna 

Furda Ákos 7.c angol 

Kossuth megyei 

levelezős angol 

verseny megyei 1. 

Viráné Gaál 

Marianna 

Rácz Patrik 8.b angol 

Kossuth megyei 

levelezős angol 

verseny megyei 2. 

Viráné Gaál 

Marianna 

Páll Gergő 8.b angol 

Kossuth megyei 

levelezős angol 

verseny megyei 2. 

Viráné Gaál 

Marianna 

Dósa Noel 8.b angol 

Kossuth megyei 

levelezős angol 

verseny megyei 3. 

Viráné Gaál 

Marianna 

 

 

2.a sz. melléklet: A 2021. évi kompetencia mérés eredményeinek elemzése 

 

Az OKM kedvezőtlen eredmény mutatók alapján készített Intézményfejlesztési és intézkedési tervben 

szereplő adekvát intézkedések rövid megfogalmazása  és a tanulói lemorzsolódási mutatók és/vagy 

mulasztási mutatók alapján készített Intézményfejlesztési és intézkedési tervben szereplő adekvát 

intézkedések rövid megfogalmazása  - nem releváns, ezen melléklet, a  2021. évi kompetencia mérés 

eredményeinek elemzését és a lemorzsolódás csökkentése érdekében tett intézkedéseinket 

tartalmazza. 

 

Matematika 

 

8.évfolyam 

 

A 2021-es mérésben a 8. évfolyam létszáma 90 fő volt. A jelentésre jogosult tanulók száma 86 fő, ebből a 

jelentésben szerepel 77 fő eredménye. A 13 fő SNI/BTMN tanulókból 1 fő mentesült. 
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Iskolánk eredményei a 8. évfolyamon nem különböznek szignifikánsan az országos, a megyeszékhelyi 

általános iskolák és a megyeszékhely nagy általános iskolái eredményeitől. 

 

 

 

 

 
Iskolánk eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól, az országos trendet alulról megközelítő 

teljesítmény. 

 

 

 
 

A telephely 2021. évi eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott év eredményétől, és örvendetes, 

hogy az utolsó négy mérés közül a legjobb eredményt a legutóbbi mutatja. 
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Telephelyünk eredménye a 8. évfolyamon nem tér el szignifikánsan az országos átlagtól, de az országos 

átlag 1609 standardizált képességpontjához képest 9-cel magasabb: 1618 standardizált képességpont. 

Országosan 1402 telephely ért el hasonló eredményt, 911 rosszabbat és 424 jobbat. 

A megyeszékhelyi általános iskolák körében vizsgálódva az átlaghoz viszonyítva hasonló az 

átlageredményünk. A megyeszékhelyi nagy általános iskolák rangsorában is átlagos helyen állunk. 57 

iskola ért el jobb eredményt, 126 hasonlót és 19 rosszabbat. 
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Telephelyünkön 1. szint alatti teljesítés nincs. 1. szinten a tanulók 2,6 %-a teljesített, míg országos szinten 

ez 5,1 %, de megyei szinten is 3,4%. 2. szinten 6,5 % teljesített, ami még mindig örvendetes, hiszen 

kevesebb az országos 13,6 % és a megyei 10,9 %-nál is. A 3. és 4. szinten a tanulók 29,9 %-a teljesített. 

Szembetűnő, hogy tanulóink a 3., 4. és 5. szinten majdnem egyenlő arányban teljesítettek, megközelítőleg 

30 %-os részesedéssel. 6. szinten csak 3,9 % teljesített, ami kevesebb, mint fele az országos és megyei 

eredményeknek. Nincs 7. szinten lévő tanulónk. 
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Az alapszintet (4. képességszint) el nem érő tanulók aránya intézményünkben a 8. évfolyamon 39 %, ami 

az országos aránynál alacsonyabb 3,5 %-kal, de magasabb a megfelelő képzési típusban/településtípusban 

számított arányhoz képest. 

A minimum szintet (3. szint) el nem érő tanulók aránya 9, 1 %, ami az országos arányhoz képest 

szembetűnően, 10,3 %-kal kevesebb, továbbá kedvező, hogy a megfelelő képzési 

típusban/településtípusban mért arányhoz viszonyítva is alacsonyabb, pontosan 5,6 %-kal. 

 

6. évfolyam 

 

A 2021-es mérésben a 6. évfolyam létszáma 79 fő volt. A jelentésre jogosult tanulók száma 78 fő, ebből a 

jelentésben szerepel 71 fő eredménye. 
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Telephelyünk eredménye a 6. évfolyamon nem tér el szignifikánsan az országos átlagtól, de az országos 

átlag 1468 standardizált képességpontjához képest kicsit magasabb: 1471 standardizált képességpont. 

Országosan 1489 telephely ért el hasonló eredményt, 689 rosszabbat és 400 jobbat. 

A megyeszékhelyi általános iskolák körében vizsgálódva gyengébb az eredményünk 20 standardizált 

képességponttal. 

A megyeszékhelyi nagy általános iskolák rangsorában is átlagos helyen állunk. 57 iskola ért el jobb 

eredményt, 127 hasonlót és 16 rosszabbat. 

 

 

 
 

A tanulók képességszintek szerinti megoszlása 

 
 

 
Telephelyünkön az 1. szint alatti teljesítés 6. évfolyamon 2,8 %. 1. szinten a tanulók 14,1 %-a teljesített, 

míg országos szinten ez 13,3 %, de megyei szinten csak 9,6 %. Második szinten 19,7 % teljesített, ami 
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kevesebb az országos 28,6 % és a megyei 26,7 %-nál. A 3. szinten 40,8%, 4. szinten a tanulók 18,3 %-a 

teljesített. 5. szinten csak 4,2 % teljesített, ami kevesebb, mint az országos és megyei eredmények. 

Sajnálatos, hogy nincs 6. és 7. szinten lévő tanulónk. 

 

 
 

 
A telephely 2021. évi eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott év eredményétől, de sajnálatos, 

hogy visszaesés tapasztalható. A utolsó négy év eredményéből a harmadik legrosszabb átlageredmény. 

 

 
 

 
 

Az alapszintet (3. képességszint) el nem érő tanulók aránya intézményünkben a 6. évfolyamon 36,6 %, ami 

az országos aránynál alacsonyabb 7,9 %-kal, a megfelelő képzési típusban/településtípusban számított 

arányhoz képest pedig 1,3 %-kal. 

Nem bizalomgerjesztő, hogy a minimum szintet (2. képességszint) el nem érő tanulók aránya 16,4 %, ami az 

országos arányhoz képest 0,5 %-kal, a megfelelő képzési típusban/településtípusban mért arányhoz 

viszonyítva pedig 5,3 %-kal több. 

 

Összegzés: megjegyzések, javaslatok, a kompetencimérés jobbítása érdekében végzett munkánk 
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 Az elemzés többszempontú táblázatai, grafikonjai alapján általánosságban megállapítható, hogy a 

matematika kompetenciamérés eredményei szignifikánsan nem térnek el egyetlen országos átlagtól, 

százaléktól, képességponttól sem, sőt, a kis eltérések is többségében pozitív előjelűek. 

 Több adatunk esetén elmondható, hogy országos viszonylatban átlagos vagy akörüli az eredményünk, 

de a megyeszékhelyi nagyobb általános iskolák hozzánk képest jobban teljesítenek. Ennek több oka 

lehetséges, de kiemelhető, hogy a matematika oktatása intézményünkben teljes osztályokban történik, 

míg a hozzánk hasonlított iskolákban csoportbontásban. A hatékonyságot ez a tény nem kevésbé 

befolyásolja. A következő tanévtől az 5. évfolyamtól kezdve a matematika oktatást csoportbontásban 

tervezzük.  

 Szembetűnő osztályonként az, hogy erős összefüggés látható az osztályok képességeloszlása, széles 

skálán megmutatkozó tudása és a teljesítmény, eredményesség között. Intézményünkben nagy terhet 

ró a pedagógusra a tanulók különbözősége: az alapszintet (8. osztályban a 4. szintet, 6. osztályban a 3. 

szintet) el nem érő tanulók aránya magas (8. évfolyamon 39%, 6. évfolyamon 36,6%), de ők is 

különböző szinteken állnak. Mellettük a 4. 5. és 6. szinten lévő diákok fejlesztése sem maradhat el, de 

a hatékonyság növelése megoldandó feladat. 

 Míg nyolcadik évfolyamon nem volt a telephelyünkön 1. szintet el nem elérő tanuló, 6. évfolyamon ez 

2,8 %. A minimumszintet 8. évfolyamon (3. képességszint) 9,1%, 6. évfolyamon (2. képességszint) 

16,4 % nem érte el. 

 Az, hogy a diákok teljesítménye feltűnően széles skálán mozog, annak is következménye, hogy 

képességeikben sokfélék. 

 A 8. évfolyamon hetedik szinten lévő tanulónk nincs! Hatodik évfolyamon van 1. szint alatti, de nincs 

6. és 7. szinten lévő gyermek a matematika képességskálán! 

 Célunk a megyei nagy általános iskolák közötti összehasonlításban a helyünket feljebb tornázni. 

Ennek egyik módja lehet a peremhelyzetű (leggyengébb, 1.; 2.; 3. szinten lévő tanulók és az 5., 6. 

szinten lévő) tanulók célirányosabb, nekik megfelelő, egyénre, vagy kisebb csoportra szabott 

fejlesztése. 

 Összehasonlítva a 2021-ben 6. és 8. évfolyamon teljesítő diákok eredményeit, elmondható, hogy a 6 

évfolyam teljesítménye gyengébb. Mindezt a pedagógusaik mindennapi tapasztalatai is megerősítették 

a 7. évfolyam ezen osztályaiban. 

 A háttérkérdőívek kitöltöttségi arányát javítani kell. Az eredmények értelmezésének egyik szempontja, 

hogy összehasonlításra kerülnek a telephely átlageredményei a CSH-index (az elemzés központi 

mutatója a családiháttér-index) alapján várható eredményekkel. A várható eredmény 

meghatározásához a CSH-index, melybe beszámításra kerül a HHH besorolás, ezért ezek jelentősen és 

nagyban befolyásolják mutatószámainkat. 

 Ha a CSH-index alapján várható és a tényleges eredmény közötti eltérés szignifikáns (lenne), akkor ez 

alapján látható, hogy a pedagógiai hozzáadott érték az átlagosnál nagyobb vagy kisebb, illetve 

mekkora a különbség a várható és a tényleges eredmény között. 

 A jelentés szerint a telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján a telephelyen a diákok 

fegyelmére vonatkozó index értéke 0, a motivációra vonatkozó index értéke 3. 

 Motiváció hiánya – közös gondolkodásra és közös motivációs ötletekre van szükség, hogy a diákok 

magukért és az iskolájukért kötelességüknek érezzék az optimális hozzáállást a felmérés során. 

 Az új típusú, 2022-től életbe lépő méréshez alkalmazkodva az informatika és egyéb tanítási órákon 

minden pedagógus feladata megalapozta és segítette a digitális tájékozottság kialakítását, az oktatas.hu 

oldalon található útmutató alapján felkészítette a tanulókat a megmérettetés gördülékeny 

feldolgozására, a digitális tartalmak könnyed használatára. Ennek eredményességét a matematika 

órákon is érezni lehetett. A korábbi papíralapú felmérések anyagát, típusfeladatait a felkészítés során 

beépítettük tanítási óráinkba, vagy a tananyagba illesztettük vegyes gyakorlófeladatsorokon keresztül. 

Használtuk a korábbi évekből rendelkezésre álló, kompetenciamérési feladatokat tartalmazó 

könyvet/munkafüzetet is. 

 Eredményeinket elemezzük; érdemes – a tanulói azonosítók ismeretében – a szaktanároknak az 

osztályszintű elemzéseket elvégezni. 

 Lehetőség szerint egyénenként is megvizsgáljuk a tanulók teljesítményét, és összevetjük azt a várható 

eredményekkel, eddigi százalékainkkal. A fejlesztendő területeket meghatározzuk. 
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SZÖVEGÉRTÉS 

 

Az emberi erőforrások minisztere 5/2020. (III. 19.) EMMI határozata értelmében a 2019/2020. tanévi 

országos kompetenciamérés elmaradt, így nem érhetők el a 2020. évi mérési eredmények. Ennek tükrében 

a kimaradt év értékelése nem történt meg.  

 

 
A létszámadatok azt mutatják, hogy mind a két évfolyamban voltak olyan tanulók, akik nem írták meg a 

kompetenciamérést. A 6. évfolyamból 8 tanuló, míg 8. évfolyamból 13 tanuló. 

 

 
Az átlageredmények ismeretében elmondhatjuk, hogy a telephelyünkön az eredmény nem különbözik 

szignifikánsan az adott értéktől. A 6. évfolyamban elmaradtunk mind az országos szinttől, mind pedig a 

megyeszékhelyi viszonyítási csoportban lévő iskoláktól is. A 2021-es tanévben még sikerült olyan szinten 

megírni a mérési feladatokat, hogy elérjük azt a szintet, hogy ne kelljen intézkedési tervet készíteni. Ennek 

ellenére látjuk, hogy az évek során egyre gyengébb teljesítményt nyújtanak a tanulóink. A 3. és 4. szinten 

találhatóak a tanulók nagy többsége (ez az elvárt szint), de nem csukhatjuk be a szemünket, és észre kell 

vennünk, hogy egyre többen kerülnek az elvárható szint alá. 
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Az alapszint a 6. évfolyamban a 3. képességszint, míg 8. osztályban a 4. képességszint. A táblázat szerint 

tanulóink 7,8%-a nem éri el az elvárható szinteket.  

 

6. évfolyam értékelése 

 

 
 

A 6. évfolyam létszáma 79 fő, melyből 71 tanuló írta meg a kompetenciamérést. A tanulók között 1 SNI-s 

tanuló, 10 BTMN-es tanuló van.  

 
6. évfolyamban az elvárható képességszint a 3. szint. A tanulók 26,8%-a érte el ezt a szintet.  

1. és 2. szinten összesen a tanulók 22,5 %-a van, ami elég magas. A 4., 5., 6. szinten a tanulók 50,7%-a 

van, ami nagyon jónak mondható.   

 

Osztályonkénti képességelosztás 
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Az osztályonkénti értékelés azt mutatja, hogy a „b” és a „c” jelű osztályokban sokkal nagyobb a szórás, 

mint az „a” jelű osztályban.  

A „a” jelű osztályban a tanulók nagyobb hányada elérte a 3. képességszintet, illetve felette teljesített. A 2. 

szinten összesen 4 tanuló teljesített.  

A „b” jelű osztályban sokkal nagyobb a szórás, hiszen az 1. szinten és az 5. szinten is teljesítettek. Ebben 

az osztályban a tanulók szövegértése gyengébb képességű, hiszen az elvárható szint alatt 8 tanuló teljesített.  

A „c” jelű osztályban a tanulók nagy többsége 3. és 4. szinten van, ami a szövegértés tekintetében azt 

jelenti, hogy az elvárt szinten vannak a tanulók. Sajnos ebben az osztályban van egy tanuló, aki az 1. szint 

alatt teljesített. A 6. évfolyamosok közül ebben az osztályban van egy tanuló, aki a 6. szinten teljesített.  

 

8. évfolyam értékelése 
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A 8. évfolyamban a 90 tanuló közül 77 tanuló írta meg a kompetenciamérést. A tanulók közül 4 SNI-s, 9 

BTMN-es tanuló volt.  

 
A 8. évfolyamban a tanulók 29,9%-a van az elvárt 4. képességszinten. Az évfolyam 50,7%-a az 5. vagy 

magasabb képességszinten teljesített.  

 

Osztályonkénti képességeloszlás 
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Az „a” és a „b” jelű osztályban a tanulók nagy többsége az elvárható 4. képességszinten, vagy afelett 

teljesített. A „c” jelű osztályban sokkal nagyobb szórás látható a tanulók képességszintjében. Ebben az 

osztályban a 2. képességszinten is teljesített tanuló. Az évfolyamban 2 tanuló az igen magas, 7. 

képességszinten teljesített, ami azt mutatja, hogy a szövegértésük a logikai szinten kiemelkedő.  

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A fenti számok és diagramok is azt mutatják, hogy a gyerekek részéről sokkal nagyobb odafigyelésre van 

szükség a mérés napján, hiszen vannak olyan osztályok, akik nem igazán veszik komolyan ezt a mérést!  

A munkaközösségünk célja, hogy a következő tanévben minden héten egy órát arra fog fordítani az 

órakeretből, hogy az értő olvasást fejlessze. Nem lesz könnyű feladat, hiszen a tananyag mennyiségének 

megtanítása mellett erre is időt kell fordítani. DE! Ez most nagyon fontos, hiszen szeretnénk, ha a jövőben 

újra mosolygós fej jelenne meg az eredményünk mellett. Jó lenne, ha ezt az órát szakkörként, vagy 

felzárkóztatóként megkaphatnánk.  

Azt is fontos megemlíteni, hogy a szövegértés fejlesztése nemcsak a magyar szakos kollégák feladata, 

hanem minden tantárgy esetében lehet ezt fejleszteni.  

A papíralapú kompetenciamérés utolsó évében bár nem változott szignifikánsan az eredményünk az előző 

évekhez képest, de még mindig nagy út áll előttünk, hogy újra egyre magasabb szinten tudjanak a gyerekek 

teljesíteni.  
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Idegen nyelvi mérés 

 

Idegen nyelvi mérés –  2021. május 19- i eredményei ismertek, ezeket az előző tanév végi  beszámolóban 

elemeztem. Ezen tanév során végzett mérés eredményét még nem ismerjük.  

 

 

2.b. A lemorzsolódás csökkentését szolgáló intézményi beavatkozások értékelése Nyíregyházi Bem József 

Általános Iskolában 

2021/2022. II. félév 

 

I. Jogszabályi háttér 

A végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának csökkentésére irányuló EU. 2020 stratégia célkitűzéséhez 

kapcsolódva hazánk – más európai országhoz hasonlóan – a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának 

10%-ra csökkentését vállalta 2020-ig. A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésének alapja a 

köznevelési rendszerben tanulmányokat folytató, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók kiemelt, 

komplex támogatása, ami a köznevelési rendszer szintjén elsősorban a korai iskolaelhagyással kiemelten 

érintett nevelési-oktatási intézmények fejlesztésével, illetve az ezen intézmények és pedagógusaik számára 

nyújtott szakmai szolgáltatások biztosításával érhető el. 

Az országos jelzőrendszerbe azokra a tanulókra vonatkozóantörténik statisztikai adatgyűjtés, akik a nemzet

i köznevelésrőlszóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 37. pontja szerint 

lemorzsolódással veszélyeztetettek, és megfelelnek a Korm. rendelet44/J. § (2) bekezdés a) pontjában meg

határozott szempontnak, azaz akiknél az alábbi feltételek legalább egyike vagy mindkettő teljesül: 

 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ESETÉN: 

 - a félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy 

tizedesjegyig számított tanulmányi átlageredménye (a magatartásés szorgalom értékelését, minősítését nem

 beleszámítva) nem éri el a közepes (3) szintet 

 - a félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy 

tizedesjegyig számított tanulmányi átlaga (a magatartás ésszorgalom értékelését, minősítését nem beleszám

ítva) egy félév alatt vagy a megelőző tanévhez képest 1,1 mértékbenromlott. 

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

továbbiakban: Nkt. vhr.) 1. § (2) bekezdés 21. pontja értelmében a köznevelési információs rendszer 

részeként működtetett korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer célja, hogy a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók számának csökkentése érdekében pedagógiai-szakmai támogatást nyújtson az 

érintett tanulók, pedagógusok, intézmények és fenntartóik számára. A korai jelző- és pedagógiai támogató 

rendszerbe az Nkt. vhr. 1. § (2) bekezdés 21. pontja értelmében kizárólag a nappali rendszerű oktatást, 

illetve a nappali munkarend szerinti felnőttoktatást folytató nevelési-oktatási intézmények szolgáltatnak 

személyazonosításra alkalmatlan, statisztikai adatokat a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról, illetve 

a lemorzsolódás csökkentése érdekében tett intézményi beavatkozásokról. 

 

II. Statisztikai adatok 

A 2021/2022-es tanév II. félévének nyitó adatai: 

A 2021/2022. tanév II. félévének végén a tanulói létszám (5-8. évfolyamokon): 337 fő 

A 2021/2022. tanév I. félévében lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók létszáma 12 fő  

 

 

A 2021/2022-es tanév II. félévének nyitó adatai: 

 

Név osztály 

A tanuló átlaga a 

2021/2022-es tanév 

1. félévének végén  Bukott 

Lakatos József 

Áron 5.a 2,92  

Lakatos Jázmin 5.c 2,58 

matematika, természettudomány, magyar 

nyelvtan 
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Mocsár Lívia 5.c 2,92 természettudomány 

Vadászi Dzsesszika 5.c 2,92 matematika, természettudomány 

Kóka Jázmin 

Jácinta 6.d 2,69 matematika, testnevelés 

Varga Martin 7.a 2,07 fizika, biológia, földrajz 

Ádám Dorina 

Etelka 7.b 2,80  

Gergye Vanessza 7.b 2,93  

Hajdu Áron 7.b 2,80 magyar nyelvtan, biológia 

Orgován Levente 7.b 2,27 

magyar nyelvtan, magyar irodalom, 

történelem, fizika, biológia, földrajz, angol 

Disznós Patrik 8.a 2,36  

Szabó Amanda 8.a 2,86  

 

 

III. A lemorzsolódás csökkentése érdekében tervezett intézményi beavatkozások 

 

Prevenció 

 II.1.A 

tevékenység 

célja: Tanulmányi 

eredmény 

javítását célzó 

beavatkozás 

 

1.) A 

tevékenység 

megnevezése: 

Kulcskompetenciákat fejlesztő tanórai tevékenységek 

 

 Bevont tanulók: Minden felsős tanuló, akinek a tanulmányi átlaga a 3-3,3közé esett a 

2021/2022-es tanév 1. félévének végén (16 tanuló) 

 

 Bevont pedagógusok: felsős pedagógusok 

Sikeres volt a tevékenységünk Tóth Gábor 7.c és Mocsár Szabrina 8.a esetében. 

 

Osztály Tanuló neve Tanulmányi átlag 

5.c Láda Jázmin, Bianka 3,25 

7.a Barta Dávid 3,33 

7.a Illés Kornél 3,00 

7.a Nagy Zétény 3,13 

7.b Hajtó Janka 3,13 

7.b Kovács István 3,33 

7.b Mokánszki Milán 3,20 

7. c Balogh Gergő 3,27 

7.c Tóth Gábor 3,0 

7.c Nagy Bianka 3,29 

8.a Mocsár Szabrina 3,14 

8.b Horváth Boglárka 3,14 

8.c Lakatos Amanda 3,14 

8.c Lakatos Richárd György 3,14 

8.c Földeák Szabina 3,29 

8.c Tóth Gergő 3,36 
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2.) A tevékenység megnevezése: Tanulás módszertani támogatás tanórai foglalkozásba ágyazottan 

Kréta napló ESL adatai alapján a bukásra álló tanulók segítése. (7 tanuló) 

 

Osztály Tanuló neve Tantárgy (amiből bukásra áll) 

Pedagógus (aki azt a 

tantárgyat tanítja, amiből 

bukásra áll) 

5.a 
Lakatos József 

Áron 
Magyar nyelvtan Veress Krisztina 

5.c Lakatos Jázmin 
Magyar irodalom, magyar 

nyelvtan 
Gurbánné Barizs Tünde 

5.c Mocsár Lívia 
Magyar nyelvtan 

természettudomány 

Gurbánné Barizs Tünde 

Ungvári Sándor 

5.c Vadászi Dzsesszika természettudomány Ungvári Sándor 

6.b Makula Milán Magyar nyelvtan Veress Krisztina 

7.a Varga Martin fizika Drahos Zoltán 

7.b Orgován Levente 

magyar nyelvtan, magyar 

irodalom, 

történelem 

fizika 

biológia 

földrajz 

angol 

Veress Krisztina 

Gubacsiné Deme Katalin 

Drahos Zoltán 

Kovácsné Bobik Mária 

Ungvári Sándor 

Veress Katalin 

 

 Bevont pedagógusok: A táblázatban feltüntetett pedagógusok. 

Sikerült megakadályozni a bukást Lakatos József Áron 5.a és Makula Milán 6.b esetében, illetve a 

tanulmányi eredményük átlaga (a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) 3 

egésznél nem lett rosszabb. Nem volt sikeres a tevékenység: Lakatos Jázmin 5.c, Mocsár Lívia 5.c, Vadászi 

Dzsesszika 5.c, Varga Martin 7.a, Orgován Levente 7.b tanulók esetében. 

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

 Érintett tanulók: (10 tanuló) 

Név A tanuló osztálya a 2021/2022-es tanévben 

Földeák Szabina (SNI) 8.c 

Mocsár Lívia (BTMN) 5.c 

Krajcsovics Dorina (BTMN) 6.d 

Ádám Dorina Etelka (BTMN) 7.b 

Horváth Boglárka (BTMN) 8.b 

Hajdu Áron (BTMN) 7.b 

Lakatos Jázmin (BTMN)  5.c 

Balogh Gergő (SNI) 7.c 

Nagy Bianka (SNI) 7.c 

Illés Kornél (BTMN) 7.a 

 

 Bevont pedagógusok: Szabó Judit gyógypedagógus, Podlovicsné Zám Andrea és Szuromi Piroska 

fejlesztő pedagógusok  

A lemorzsolódással veszélyeztetettség elkerülése sikeres volt: Földeák Szabina 8.c, Krajcsovics Dorina 6.d, 

Nagy Bianka 7.c esetében. 
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Beavatkozó tevékenység 

 

 II.2. A tevékenység célja: Tanulmányi eredmény javítását célzó beavatkozás  

 A tevékenység megnevezése: Egyéni készség-és képességfejlesztés egyéni fejlesztési terv 

kidolgozásával  

Az előző félévben bukott tanulók részére egyéni fejlesztési terv kidolgozása. 

 Bevont tanulók: 7 fő 

A 2021/2022-es tanév 1. 

félévének végén valamely 

tárgyból bukott tanuló 

neve 

A tanuló osztálya a 

2021/2022-es 

tanévben  

Tantárgy 
Az egyéni fejlesztési tervet készítő 

nevelő 

Lakatos Jázmin 5.c 

magyar nyelv 

matematika 

természettudomány 

Gurbánné Baris Tünde,  

Mátyás Ildikó 

Ungvári Sándor 

Mocsár Lívia 5.c természettudomány 
 

Ungvári Sándor 

Vadászi Dzsesszika 5.c 
matematika 

természettudomány 

Mátyás Ildikó 

Ungvári Sándor 

Kóka Jácinta 6.d 

matematika 

testnevelés 

 

Vári Tünde 

Krokovay Gabriella 

Varga Martin 7.a 

fizika 

biológia 

földrajz 

Drahos Zoltán 

Kovácsné Bobik Mária 

Szűcs Attiláné 

Hajdu áron 7.b 
magyar nyelv 

Biológia 

Veress Krisztina 

Kovácsné Bobik Mária 

Orgován Levente 7.b 

magyar nyelv 

magyar irodalom 

történelem 

fizika 

biológia 

 

Veress Krisztina 

Veress Krisztina 

Gubacsiné Deme Katalin 

Drahos Zoltán 

Kovácsné Bobik Mária 

 

 A tanulmányi eredmény javítását célzó beavatkozás sikeres volt: 

      Lakatos Jázmin 5.c  matematika, természettudomány 

Vadászi Dzsesszika 5.c matematika 

Kóka Jázmin Jácinta 5.c matematika, testnevelés 

Varga Martin 7.a  fizika, biológia, földrajz 

Hajdu Áron 7.b  magyar nyelvtan, biológia 

 

 A nevelők áldozatos munkájának ellenére évismétlésre bukott Orgován Levente 7.b. 

 A javító vizsgára bukott tanulók számára a következő félévben egyéni fejlesztési tervet készítenek 

a tantárgyat tanító nevelők. 

 

 II.3 A tevékenység célja: Tanulói igazolatlan hiányzás csökkentésére irányuló 

beavatkozás 

 

1.) A tevékenység megnevezése: Kapcsolat erősítése a törvényes képviseletet ellátó 

személlyel(szülő/gyám) 

Támogatás nyújtása, ami segíthet a hiányzás mögötti problémák feltárásában illetve megoldásában  
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 Bevont tanulók köre: Azok a tanulók, akik az előző félévben igazolatlanul hiányoztak (12 

tanuló) 

Név 

A tanuló 

osztálya a 

2021/2022-es 

tanévben 

igazolatlan órák száma 

1. félév végén (óra) 

igazolatlan órák száma 

2. félév végén (óra) 

Lakatos Áron 5.a 0 50 

Lakatos Jázmin 5.c 15 28 

Mocsár Lívia  5.c 10 4 

Vadászi Dzsesszika 5.c 7 8 

Kóka Jázmin Jácinta 6.d 11 49 

Varga Martin 7.a 21 66 

Orgován Levente 7.b 4 49 

Mocsár Szabrina 8.a 162 192 

Balogh József 7.c  22 

Disznós Patrik 8.a 2 14 

Lakatos Amanda 8.c 2 2 

Lakatos Richárd 8.c 9 9 

 

 Bevontak köre: 

- Bevont  pedagógusok: Czenéné Puskás Ildikó, Szuromi Piroska, Ráthyné Lénárt Edit, Szűcs Attiláné, 

Nagy Edit, Urbán-Boiskó Zsuzsanna, Kovácsné Bobik Mária 

- Bevont külső szakemberek: Gyermekjóléti központ munkatársai, Gyámhatóság munkatársa 

- Szülők 

Eredményt értünk el, nem nőtt a tanuló igazolatlan hiányzása Gergye Vanessza 7.b, Lakatos Amanda 8.c és 

Lakatos Richárd 8.c esetében. 

 

2.) A tevékenység megnevezése: Esetkonferencia szervezése a tanuló előre haladásának 

érdekében és az igazolatlan hiányzás csökkentése érdekében (4 fő) 

 

Név 
A tanuló osztálya a 2021/2022-es 

tanévben 

Mocsár Lívia 5.c 

Kóka Jázmin Jácinta 6.d 

Orgován Levente 7.b 

Disznós Patrik 8.a 

 

- Bevont  pedagógusok: Szuromi Piroska, Ráthyné Lénárt Edit, Nagy Edit, Czenéné Puskás Ildikó 

- Bevont külső szakemberek: Gyermekjóléti központ munkatársai, Gyámhatóság munkatársa 

- Szülő, gondviselő 

 

 II.4 A tevékenység célja: Tanulmányi eredmény javítását célzó beavatkozás  

1.) A tevékenység megnevezése: Kulcskompetenciákat fejlesztő tanórai tevékenységek 

Érintettek tanulók száma 12 fő 

Név A tanuló osztálya a 2021/2022-es tanévben 
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Lakatos József Áron  5.a 

Lakatos Jázmin 5.c 

Mocsár Lívia  5.c 

Vadászi Dzsesszika Leila 5.c 

Kóka Jázmin Jácinta 6.d 

Varga Martin 7.a 

Ádám Dorina Etelka 7.b 

Gergye Vanessza Míra  7.b 

Hajdu Áron  7.b 

Orgován Levente 7.b 

Disznós Patrik 8.a 

Szabó Amanda 8.b 

 

 Bevont pedagógusok: Minden pedagógus, aki tanítja az előző táblázatban feltüntetett tanulókat.  

 Eredményes volt a tevékenységünk Lakatos József Áron 5.a, Varga Martin 7.a, Gergye Vanessza 

7.b, Disznós Patrik 8.a esetében. 

 

 II.5. A tevékenység célja: Tanulói motiváció növelésére irányuló beavatkozás 

A tevékenység megnevezése: Képesség kibontakoztató felkészítés megszervezése (ld. 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rend. 171-172. §)   

IPR-es tanulók esetén egyéni fejlesztési terv készítése alapján, komplex felzárkóztatást végeztünk. 

(8fő) 

Lakatos Áron József 5.a 

Drahon Leila  5.b 

Láda Jázmin Bianka 5.c 

Mocsár Lívia  5.c 

Vadászi Dzsesszika 5.c 

Kóka Jázmin Jácinta 6.d 

Orgován Levente 7.b 

Szabó Amanda 8.b 

Orgován Erik   8.c 

 Bevontak köre: 

- felsős pedagógusok 

- Szülők 

- Gyermekjóléti Központ munkatársai, iskolai szociális munkás, családgondozók  

Távozott az iskolából Drahon Leila 

A tevékenység sikeres volt Lakatos József Áron 5.a, Láda Jázmin Bianka 5.c, Orgován Erik 8.c 

osztályos tanulók esetében. 

IV. A 2021/2022-es tanév 2. félévének záró adatai 

A 2021/2022. tanév II. félévének végén a tanulói létszám (5-8. évfolyamokon): 337 fő 

A 2021/2022. tanév II. félévében lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók létszáma 10 fő (a tanulók 

2,96%-a) 

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-

oktatásban a közepes (3), szintet: 10 fő (a tanulók 2,96 %-a). 

A tanév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy tanév alatt 1,1 mértékben 

romlott: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a). 

 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma a 2021/2022-es tanév I. félévének végén 

  
5. 

évfolyam 

6. 

évfolyam 

7. 

évfolya

m 

8. 

évfolya

m 

összese

n fő 

eb

ből 

lán

y 
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(fő

) 

A félév értékelésénél, minősítésénél a 

tanuló egy tizedes jegyig számított 

tanulmányi átlageredménye (a 

magatartás és szorgalom értékelését, 

minősítését nem beleszámítva) nem 

éri el a közepes(3) szintet ha az 

alapfokú nevelés - oktatásban vesz 

részt 

 3 1 4 2 10 6 

A félév értékelésénél, minősítésénél a 

tanuló egy tizedes jegyig számított 

tanulmányi átlaga (a magatartás és 

szorgalom értékelését, minősítését 

nem beleszámítva) egy félév alatt 1,1 

mértékben romlott 

 0 0 0 0 0 0 

A félév értékelésénél, minősítésénél 

egy vagy több tantárgyból elégtelen 

(1) osztályzatot kapott tanulók 

 3 0 1 0 4 3 

A félév magatartásának értékelésénél, 

minősítésénél rossz (2) minősítést 

kapott tanulók 

 0 0 0 0 0 0 

A félév szorgalmának értékelésénél, 

minősítésénél hanyag (2) minősítést 

kapott tanulók 

 3 1 2 1 7 4 

Az adott tanítási évben évismétlésre 

kötelezett tanulók 
 0 0 1 0 1 0 

A félévben a tanuló 50 órát elérő 

igazolatlan hiányzással rendelkező 

tanulók 

 0 0 1 0 1 0 

A félévben szülői kérésre 

magántanulóvá vált tanulók 
 0 0 0 0 0 0 

A félévben szülői kérésre a tanuló 

magántanulóvá minősítése 

folyamatban van 

 0 0 0 0 0 0 

A félévben menekült, oltalmazott, 

menedékes tanulók 
 0 0 0 0 0 0 

A félévben veszélyeztetetté vált 

tanulók 
 2 1 2 2 7 4 

A félévben ideiglenes hatállyal 

elhelyezett vagy nevelésbe vett 

tanulók 

 0 0 0 0 0 0 

Kettő feltétel teljesülése esetén 

lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulók 

 3 1 4 2 10 6 

Ebből 

A félévben 

100 órát 

elérő 

igazolt 

hiányzássa

l 

rendelkező 

tanulók 

3 1 4 2 10 6 
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Kiemelt 

figyelmet 

igénylő 

tanulók 

száma (a 

kiemelten 

tehetséges 

tanulók 

kivételével

) 

2 0 2 0 4 3 

 

Rendszere

s 

gyermekvé

delmi 

kedvezmé

nyben 

részesülő 

tanulók 

3 1 2 2 8 5 

 

Alapfokú 

oktatásban 

a 16. 

életévét 

betöltött 

tanulók 

0 0 1 0 1 0 

 

 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 2021/2022 I. félév vége 

  Név szerint       

   5. évf. 6. évf. 7. évf 8.évf. 
összese

n fő 

ebből 

lány)fő

) 

A félév értékelésénél, minősítésénél 

a tanuló egy tizedesjegyig számított 

tanulmányi átlageredménye(a 

magatartás és szorgalom értékelését, 

minősítését nem beleszámítva) nem 

éri el a közepes(3) szintet ha az 

alapfokú nevelés - oktatásban vesz 

részt 

 

Lakatos 

Jázmin(2,5

8)  Mocsár 

Lívia(2,50

) Vadászi 

Dzsesszika 

(2,75) 

Kóka 

Jázmin 

Jácinta(

2,54) 

Varga 

Martin(2,

27) 

Ádám 

Dorina 

Etelka(2,

73) 

Hajdu 

Áron(2,7

3) 

Orgován 

Levente(

1,93) 

Disznós 

Patrik(2

,43) 

Szabó 

Amand

a(2,71) 

10 6 

A félév értékelésénél, minősítésénél 

a tanuló egy tizedesjegyig számított 

tanulmányi átlaga (a magatartás és 

szorgalom értékelését, minősítését 

nem beleszámítva) egy félév alatt 

1,1 mértékben romlott  

 0 0 0 0 0 0 

A félév értékelésénél, minősítésénél 

egy vagy több tantárgyból elégtelen 

(1) osztályzatot kapott tanulók  

 

Lakatos 

Jázmin, 

Mocsár 

Lívia,  

 
Orgován 

Levente 
0 4 3 
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Vadászi 

Dzsesszika 

Leila 

A félév magatartásának 

értékelésénél, minősítésénél rossz 

(2) minősítést kapott tanulók  

 0 0 0 0 0 0 

A félév szorgalmának értékelésénél, 

minősítésénél hanyag (2) minősítést 

kapott tanulók  

 

Lakatos 

Jázmin, 

Mocsár 

Lívia,  

Vadászi 

Dzsesszika 

Leila 

Kóka 

Jázmin 

Jácinta 

Varga 

Martin,  

Orgován 

Levente 

Disznós 

Patrik 
7 4 

Az adott tanítási évben évismétlésre 

kötelezett tanulók  
 0 0 

Orgován 

Levente 
0 1 0 

A félévben a tanuló 50 órát elérő 

igazolatlan hiányzással rendelkező 

tanulók   

 0 0 
Varga 

Martin 
0 1 0 

A félévben szülői kérésre 

magántanulóvá vált tanulók  
 0 0 0 0 0 0 

A félévben szülői kérésre a tanuló 

magántanulóvá minősítése 

folyamatban van  

 0 0 0 0 0 0 

A félévben menekült, oltalmazott, 

menedékes tanulók  
 0 0 0 0 0 0 

A félévben veszélyeztetetté vált 

tanulók  
 

Lakatos 

Jázmin, 

Mocsár 

Lívia 

Kóka 

Jázmin 

Jácinta

0 

Varga 

Martin, 

Orgován 

Levente0 

Disznós 

Patrik,S

zabó 

Amand

a 

7 4 

A félévben ideiglenes hatállyal 

elhelyezett vagy nevelésbe vett 

tanulók  

 0 0 0 0 0 0 

Kettő feltétel teljesülése esetén 

lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulók  

 

Lakatos 

Jázmin 

Mocsár 

Lívia  

Vadászi 

Dzsesszika 

Leila 

Kóka 

Jázmin 

Jácinat 

Varga 

Martin, 

Ádám 

Dorina 

Etelka, 

Hajdu 

Áron, 

Orgován 

Levente 

Disznós 

Patrik, 

Szabó 

Amand

a 

10 6 

Ebből 

A félévben 

100 órát 

elérő 

igazolt 

hiányzássa

l 

rendelkező 

tanulók 

Lakatos 

Jázmin 

Mocsár 

Lívia  

Vadászi 

Dzsesszika 

Leila 

Kóka 

Jázmin 

Jácinta 

Varga 

Martin, 

Ádám 

Dorina 

Etelka,  

Hajdu 

Áron, 

Orgován 

Levente 

Disznós 

Patrik, 

Szabó 

Amand

a 

10 6 
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Kiemelt 

figyelmet 

igénylő 

tanulók 

száma (a 

kiemelten 

tehetséges 

tanulók 

kivételével

) 

Lakatos 

Jázmin, 

Mocsár 

Lívia 

 

Ádám 

Dorina 

Etelka, 

Hajdu 

Áron 

0 4 3 

  

Rendszere

s 

gyermekvé

delmi 

kedvezmé

nyben 

részesülő 

tanulók 

Lakatos 

Jázmin 

Mocsár 

Lívia  

Vadászi 

Dzsesszika 

Leila 

Kóka 

Jázmin 

Jácinta 

Varga 

Martin,  

Orgován 

Levente 

Disznós 

Patrik, 

Szabó 

Amand

a 

8 5 

  

Alapfokú 

oktatásban 

a 16. 

életévét 

betöltött 

tanulók 

  
Varga 

Martin0 
0 1 0 

 

Nyíregyháza, 2022. 06.23. 

 

3.sz.  melléklet:  Az EFOP 3.1.5 projektben érintett intézmények IKCST-re vonatkozó beszámolója  

2021/2022-es tanévre vonatkozóan – nem releváns 
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4.sz. melléklet: Az iskolai közösség kiemelt rendezvényei 

 

Nemzeti ünnepek Világnapok
Óvodás- beiskolázási  

programok
DÖK programok

Hagyományos 

rendezvényeink 
Témahetek/nap

Versenyek (saját 

szervezésű)

Más intézmény által 

szervezett

október 6-i megemlékezés Zenei világnap Lurkó tábor
DÖK gyűlés 2 

alaklommal
Adventi gyertyagyújtás

Páylaoroientációs 

nap

Iskolai versmondó verseny 

5-8. osztály
TIT megyei történelemverseny

október 23-i megemlékezés

Megemlékezés a modern 

magyar prózaírás nagy 

alakjáról, Krúdy Gyuláról 

születésnapján,

Zenés-interaktív foglalkozás a 

leendő első osztályos tanító 

nénikkel

DÖK elnök választási 

program
„Együtt szaval a Bem”

Fenntarthatósági 

Témahét

Bem megyei anyanyelvi 

verseny 6-7. osztály
Kálti Márk történelemverseny

A Bem-szobor és Irányi 

Dániel emléktáblájának 

koszorúzása

A Magyar Kultúra Napja 

csapatverseny 5-7. osztályban
Szülői Fórum Cinkeavató

Zenés-táncos Ki mit tud? a 

Tagintézmények között
Digitális Témahét 

„Lengyel-magyar két jó 

barát” megyei csapatverseny

Arany János országos 

magyarverseny

március 15-i megemlékezés Állatok világnapja Nyílt nap a szülőknek 
Mikulás délután osztály 

keretben

European Day of Languages  

- Nyelvek Európai Napja  

PÉNZ7 pénzügyi 

és vállalkozói 

témahét

Megyei vers- és rímfaragó 

verseny

Kálti Márk történelemverseny 

országos döntője

Holokauszt emléknap
·       Természetvédelmi 

világnap 
Játékos ovis angol foglalkozás Karácsonyi projektnap

Halloween – i projekthét  ( 

tökfaragó verseny, poszter 

készítő verseny, „Tök JÓ” 

délután, Halloween-i muffin  

 sütés a tankonyhán) 

Fedezd fel Magyarország 

állatvilágát online levelezős 

megyei és helyi 

környezetismeret verseny 3.-

4. évfolyamon 

 Apáczai megyei matematika 

verseny

Európai diák sport nap Sport fesztivál  -   ovisoknak Farsangi délután Thanksgiving (Hálaadás) 

Iskolai szintű 2 fordulós 

matematika házi verseny az 

alsó tagozaton

Bendegúz országos 

matematika verseny

A Parasport világnapja
Iskolánk bemutató filmjének 

elkészítése
DÖK nap Christmas Party  Labdarugó házibajnokság

 Zrínyi Ilona matematika 

verseny

A magyar költészet napja Bem TV ovisoknak - 2 
Valentine's Day -Téma 

napok

Mikulásnapi tűzharc 

bajnokság
 Kenguru matematika verseny

Föld napja 
„Téli kavalkád”Gyere közénk 

itt játék vár…
Karácsonyi műsor

Megyei Rímfaragó ill. 

rajzverseny 
Móra matematika verseny

 Anyák napja
„Téli kavalkád”Jöjj el 

hozzánk, várunk Rád…

Virágosítás az iskola 

udvarán 
házi helyesírási verseny  Matekász

A nemzeti összetartozás 

emléknapja

„Téli kavalkád”Adventi 

készülődés…

Erzsébet tábor szrervezése 

(2 hét)

BIG BEM Challenge – 

Megyei angol verseny/ Bem 

hét- március

Városi mezei futóversenyen

Iskolára hangoló 

foglalkozásaink: 
Egészségnap Informatika házi verseny Diákolimpia megyei döntők

Kalandozás Meseországban Népköltészet Hete 
Mondj NEM-et drog 

prevenciós vetélkedő
Diákolimpia területi döntők

Tavaszvárás a Csigacsaláddal Honvédelmi és sport nap Fogászati vetélkedő Kölyökatlétika

Nyuszi ül a fűben… Tanévnyitó ünnepség Madáretető készítés Diákolimpia országos döntők.

Mókás angol játszóház Tanévzáró ünnepség
Megyei matematika verseny 

5. évf. 
Bátrak Ligája

Mozogjunk együtt! - 

BEMozduljka
Ballagási ünnepség

Megyei természetismeret 

verseny

Borbély Zsigmond internetes 

megyei földrajz verseny (5-8 
Ovi röpi  kupa   (16 óvoda 

vett részt)

Emlékplakett kiosztó 

ünnepség

„Stella” csillagászati 

vetélkedő

Sport fesztivált a Körte úti 

óvodásoknak 

Tanulmányi kirándulások 

szervezése


