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Beszámoló
a
Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola 2015-2016-os tanévében végzett
szakmai munkáról
1. Bevezetés

A 2015/2016. tanévre vonatkozó munkaterv teljesítéséről készül a tanév végi
beszámoló.
A tanév végi beszámoló igazodik:
- az éves munkatervben meghatározottakhoz, valamint
- az önértékelési tervben meghatározottakhoz.

A tanév végi beszámoló a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 149. § (1) bekezdés c) pontja szerint az önértékelési rendszert támogató
informatikai rendszerbe feltöltendő dokumentum.

A beszámolóban figyelembe vételre kerültek:
a) az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső
szabályozások is, így különösen:
- az intézmény pedagógiai programja,
- az intézmény minőségirányítási programja,
- az intézményi önértékelés rendjére vonatkozó szabályozás,
- az intézményben működő szervezetek működési dokumentumai,
b) az intézményben folyó pedagógiai szakmai munka milyenségét jelző
értékelések, eredmények.

2. A feltételrendszer leírása

2.1. Jogszabályi változások hatása a tanévre, illetve a tanévben ellátandó
feladatokra

2.1.1. A 2015/2016-os tanévben ellátott új feladatok

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos feladatok

Új fogalomként jelent meg a „lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló”.
Meghatároztuk az érintett tanulók körét és az alkalmazandó pedagógiai
intézkedéseket.
Következő tanévben e terülten további feladatunk, hogy:
- növeljük a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal való
foglalkozások hatékonyságát, csökkentsük a lemorzsolódások számát.

Az intézményi önértékelés
Az intézményi önértékelés érdekében:
- létrehoztuk és működtetjük az önértékelési csoportot,
- folyamatosan
tájékoztatásról,

gondoskodtunk

az

önértékeléssel

kapcsolatos

- meghatároztuk az intézményi elvárási rendszert,
- meghatároztuk iskolánk 5 tanítási évre vonatkozó továbbképzési
programját,
- elfogadtuk a 2015/2016. tanévre vonatkozó önértékelési tervünket,
- gondoskodtunk az önértékelési tervben meghatározott feladatok
ütemezés szerinti ellátásról.

A központi önértékelési útmutató változása miatt módosítottuk az öt éves
továbbképzési programunkat.
Következő tanévben e terülten további feladatunk, hogy:
- értékeljük a 2015/2016-os tanévre vonatkozó önértékelési terv
megvalósítását,
- elfogadjuk a 2016/2017-es tanévre vonatkozó önértékelési tervünket.

3. Személyi feltételek
Az intézményben dolgozók létszámának alakulása
Főállású dolgozók:
Intézményünk engedélyezett álláshelyeinek száma: 40
- A 2015/2016-os tanévben fő munkaviszony keretében pedagógus
munkakörben alkalmazottak létszáma: 38 fő
- határozatlan idejű kinevezéssel rendelkezik: 34 fő
- határozott idejű kinevezéssel rendelkezik: 5 fő
- nevelést-oktatást segítő munkakörben foglalkoztatottak létszáma: 2 fő
- tartósan távol van: 3 fő (Szegediné Váradi Edina és Piszóné Jakab Mónika
pedagógusok, valamint Horváth-Nagy Andrea iskolatitkár)
- a tanév során távozott: 2 fő (Piszóné Jakab Mónika és Horváth-Nagy Andrea
GYES)
- a tanév során érkezett: 3 fő (Skriba Pál tanár, Bognár-Kovács Éva GYES-en
lévő tanító és Illésné Bata Andrea isk. titk.)
- részmunkaidőben dolgozik: 1 fő (Nagy Mihály)
Nem főállású dolgozók:

- másik intézményből tanít át: 3 fő
o Majdán Dorottya ének 5 óra
o Németh Szabina rajz 9 óra
o Ivanics László néptánc 5 óra
- megbízási szerződéssel óraadói tevékenységet látott el : 3 fő
- Patkóné Milák Zsuzsanna márc.15-ig, majd márc.
18-tól Vörös Sára ének 5 óra
- E. Kovács Imréné matematika 10 óra (jan. 18-tól)
- Kövi Miklós fizika 6 óra
- Bognár Kovács Éva napközi, ének 5 óra (jan. 18-tól)
Szakos ellátottság:
A tanévet matematika, fizika és informatika szakos hiánnyal kezdtük meg.
Matematika szakos hiányát Köhlerné Nagy Ibolya és Jánosi Erzsébet kolléganők
túlórák teljesítésével oldották meg, valamint Szépné Horváth Katalin tanító
vállalt matematika oktatást az 5.b osztályban. A helyzet a második félévtől
javult, E Kovács Imréné nyugdíjas kolléganő óraadói alkalmazásával, de
felzárkóztatásra és tehetséggondozásra így sem tudtunk elég órát szánni.
A fizika és az informatika tárgyak oktatására kiírt álláspályázatra sem volt
pedagógus jelentkező, ezért szeptember 1-től a fizikát Kövi Miklós mérnök
tanár, az informatika oktatását pedig Nagy Mihály mérnök-informatikus végezte
iskolánkban. Köszönjük munkájukat.

PEDAGÓGUSAINK ÁLTAL TANÍTOTT TANTÁRGYAK,
ELLÁTOTT TOVÁBBI FELADATOK, FUNKCIÓK
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műv. ter.

testnevelés
sportkör
történelem

tanár
Joó Erzsébet
Krisztina

projekthetek
szervezése,
versenyek

felsős
sportfelelős,
fellépések,
versenyek

magyar
matematika
tanító
tanító SNI

gyógypedagóg
us

környezet
ének
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korrepetálás
tehetséggondo
zás

Köhlerné Nagy
Ibolya

KT-tag
mérés-értékelés
magyar,
versenyek
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mk.-vezető
tanár
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tanít
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Varga Eszter.

osztályfőnök
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tanár
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csereprogramok
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ének
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zás
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szervezése
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iskolakép,
projektek
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14 óra

Majdán Dorottya

ének
tanár
4 óra

Kövi Miklós

fizika
mérnök tanár
6 óra

Németh Szabina

tanár

tanár

rajz

belső iskolakép

9 óra
Patkóné Milák
Zsuzsa

ének
tanár

tanár

márc. 15-ig
5 óra

Skriba Pál

tanár

történelem
földrajz

E. Kovács Imréné

történelem
jan 25-től
földrajz
matematika

tanár

tanár

korrepetálás
10 óra

Vörös Sára

tanár

ének

márc. 22-től

Jubileumi jutalom
- Bartalné Fodor Klára 2015. augusztus 15-én
- Rimbás Annamária 2015. augusztus 16-án ünnepelte 25 éves
közalkalmazotti jogviszonyát, mely alkalomból jubileumi jutalomban
részesültek
Nyugdíjba vonulás
- 2015. december 17-én a felmentési idő lejártával nyugdíjba vonult E
Kovács Imréné
- 2016. április 2-től felmentési idejét tölti Meskó Szilvia, aki 40 éves
munkaviszony után kérte nyugdíjazását
- 2016. május 6-tól felmentési idejét tölti Rimbás Annamária aki május 6án betöltötte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt.

Tanulói létszám adatok

Osztály

Osztályfőnök

Létszám

Létszám

tanév elején

tanév végén

1.a (e.n.)

Pócsainé K.Á. – Veres
Erzsébet

24 fő +1

25

1.b (e.n.)

Lőrincz Imréné- Bene
Boglárka

23 fő +2

24

1.c

Szalainé Hajdú Ágota

24+2

24

2.a

Horváthné Ónodi Enikó

26 fő + 1

26

2.b (e.n.)

Mucsányi Pné – Varga
Mónika

27 fő

27

3.a (e.n.)

Fülöp Eszter – Nagy
Mária

22 fő + 1

22

3.b

Bartalné Fodor Klára

21 fő

20

4.a

Némethné Sz.M.

18 fő

17

4.b

Szépné Horváth Katalin

22 fő

22

4.c

Égető Ágnes

19 fő

19

5.a

Csőke József

19

20

5.b

Perényi Krisztián

19+1

19

6.a

Piszóné Jakab
Mónika/Skriba Pál

22 fő

22

6.b

Varga Eszter

15 fő + 2

15

6.c

Köhlerné Nagy Ibolya

23 fő + 1

21

7.a

Nagy Géza

27 fő

27

7.b

Ballabásné Rádi Erika

17 fő

17

8.a

Janovics Zsuzsa

26 fő + 2

26

8.b

Fábián Ildikó

19 fő

19

SNI alsó

Joó Erzsébet Krisztina

8 fő + 9

8

SNI felső

Gáspár Katalin

7 fő + 7

8

Tanulók létszáma a tanév elején: 428 fő
a tanév végén: 428 fő
Alsó tagozatosok száma: 233 fő
Felső tagozatosok száma: 195 fő
Tanulócsoportok száma: alsó tagozat:
felső tagozat:

10
9

speciális tagozat: 2
Egész napos iskolai osztályban tanul: 98 fő
Napközis csoportok száma: 1, létszáma 27 fő
Tanulószobás csoportok száma: 1 , létszáma 19
Magántanulók száma – szülő kérésére: 2 fő (évvégére betöltötték a 16. évet)
orvosi javaslatra 1 fő
Hátrányos helyzetű tanulók száma: 64
- ebből HHH: 14 fő

4. Tárgyi feltételek
A tárgyi feltételeink a tavalyi tanévhez képest annyiban változtak, amennyit a
tav elején, október 31-vel záródó TÁMOP 3.1.4.C pályázat beszerzései lehetővé
tettek:
- egy osztályterembe új padok kerültek
- a büfé elé székeket és asztalokat tettünk
- színes nyomtatót vásároltunk
- mikroportokat, magnókat vettünk
- ping-pong, billiárd és csócsóasztalok, társasjátékok kerültek beszerzésre
- rendezvényeink lebonyolításához 120 db ülőpárnát vásároltunk
A Hankook Magyarország 500.000,-Ft értékben szekrényajtókat cserélt az iskola
alsó folyosóján. A munkák további 500.000,-Ft értékben ezen a nyáron is
folytatódnak.
A működtető Szabadszállás Város Önkormányzata a biztonságos internetelérés
érdekében bekábelezte az iskola területét. A munka közel 600.000,- Ft-ba került,
valamint két tanterem linóleum cseréjét végezték el.

A Talentum Alapítvány jóvoltából ebben a tanévben is beszerezhettünk egy új
projektort , valamint 5 db használt lap-topot kaptunk, hogy ezzel is segítse a
kollégák munkáját.
A tavalyi tanév tavaszi szünetében megkezdődött a középső szárny régóta várt
illemhelyeinek felújítása, melyet az új tanévben át is vehettek a tanulók.
Elengedhetetlenül szükséges továbbra is a tornaterem padlózatának cseréje,
mely több ponton balesetveszélyes. A működtető önkormányzat pályázati
lehetőségek felkutatásával igyekszik a problémát megoldani.

5. A szakmai munka értékelése
A tanulmányi munka értékelése
A 2015/2016-ös tanévet 71 első osztályos tanuló kezdte meg. Közülük öten
nem tudták teljesíteni az évfolyam követelményeit, ezért iskolalátogatási
igazolással fejezték be a tanévet.
Iskolánk tanulmányi átlaga: 3,62 (2-8. évf.)
- 2. évfolyam: 4,42
- 3. évfolyam: 4,59
- 4. évfolyam: 4,28
- 5. évfolyam: 3,43
- 6. évfolyam: 3,37
- 7. évfolyam: 3,22
- 8. évfolyam: 3,43
- spec. alsó: 4,20
- spec. felső: 3,93 eredményt ért el.
A leggyengébb eredmények biológiából, németből és kémiából születtek, a
legjobban

hittan/erkölcstanból,

környezetismeret/természetismeret

tantárgyból valamint informatikából teljesítettek tanulóink. A legtöbb
elégtelen osztályzat az idén is a 7. évfolyamon született, s dicséretet érdemel
a 2. 4. és 8. évfolyam ahol senki sem kapott elégtelen osztályzatot év végén.
 Kitűnő tanulók száma: 83 fő
 Jeles tanulók száma: 35 fő
 Nevelőtestületi dicséretben részesült: 15 fő
 Szaktanári dicséretben részesült: 115 fő
 Osztályfőnöki dicséretben részsült: 357 fő
 Igazgató dicséretben részesült : 175 fő
 1-3 tárgyból bukott tanulók száma: 22 fő
 4 vagy több tárgyból bukott tanulók száma: 5 fő
 szaktanári figyelmeztetést kapott: 87 fő
 Osztályfőnöki megrovást kapott: 51 fő
 Igazgatói megrovást kapott: 7 fő
 Sok mulasztás miatt nem osztályozható: 4 fő
ebből júniusban sikeres osztályozó vizsgát tett: 1 fő
Mulasztások:
 Igazoltan mulasztott: 402 tanuló
 Igazolatlan mulasztása 64 tanulónak volt.
 Nem hiányzott: 21 fő
 Mulasztott napok száma: 6760
 1 főre eső mulasztott napok száma: 16
 igazolatlan napok száma: 163
 1 főre eső igazolatlan napok száma: 0,38
 Feljelentések, felszólítások száma: 25

A fentiekből jól látható, hogy tanulóink 27%-a képességének megfelelően,
kiemelkedően teljesítette a tanévet. Aktívan vettek részt házi, körzeti, megyei és
országos versenyeken.
Sajnos voltak olyanok is, diákjaink közel 7%-a, akiknek nem sikerült minden
tantárgyból teljesíteni a tanév követelményeit. Ők augusztus végén újra próbára
tehetik tudásukat, illetve 5 fő már bizonyosan évet ismétel. A tanév elején célul
tűztük ki, hogy nagyobb figyelmet fordítunk a hátrányos, halmozottan
hátrányos, motiválatlan tanulóinkra. Némi bizakodásra ad okot, hogy a tavalyi
tanévhez képest, ha alacsony mértékben is, de csökkent a bukások száma. Ezt a
feladatot a jövőben is kiemelten kell kezelnünk.
A szakmai munka értékelése
Az év során megvalósult mérések
a. Felkészülés az országos kompetencia mérésre
A kompetenciamérések eredményeinek javítása érdekében a
2014/2015-ös tanévtől bevezettük, hogy iskolánkban a 4. 6. és 8.
évfolyamon szeptemberben méréseket végzünk szövegértés és
matematika tárgyakból. Az eredmények kiértékelése után a
szaktanárok meghatározzák a tanévre szóló fejlesztési feladataikat, s
májusban ellenőrző méréseket végeznek. A kiértékelések után az idei
tanévben a következő eredmények születtek:
szövegértés 6. évfolyam: 55%-ról - 75 %-ra javult a teljesítmény
8. évfolyam: 71%-ról - 73%-ra javult a teljesítmény
4. évfolyam: 84%-ről - 88%-ra javult a teljesítmény
matematika 6. évfolyam: 54%-ról - 61%-ra javított
8. évfolyam: 48%-ról - 65%-ra javított
4. évfolyam: 71%-ról - 81%-ra javított
b. A tanulók neveltségi szintjének mérése

A 2014/2015-ös tanév egyik feladata volt tanulóink neveltségi szintjének
felmérése. Fontosnak tartottuk megismerni a tanulók éppen elért neveltségi
színvonalát, hogy a kapott adatokból kiindulva tervszerű nevelőmunkát
végezhessünk.
Mindannyian tudjuk, hogy a jobb neveltségi mutatókkal rendelkező gyerekek
jobban teljesítenek, a tanítási-tanulási folyamat is sikeresebb.
A neveltségi szint ismerete minden lelkiismeretes pedagógust önvizsgálatra
késztet, elgondolkoztat.
A megszerzett információk alapján került sor ebben a tanítási évben az
intézkedési terv elkészítésére, illetve pedagógusaink már e szerint végezhették
nevelő munkájukat. Az intézkedési terv négy fő témakörben fogalmaz meg
javaslatokat a fejlesztéshez:
- Iskolához való viszony
- Szabadidő hasznos eltöltése
- Közösségi aktivitás, közösségépítés
- Egészséges életmód, sport
c. Fizikai állapotfelmérés
A Nkt. 80.§ (9) bekezdése alapján a 2015/2016-os tanévben országos
mérés, értékelés keretében gondoskodni kellett a tanulók fizikai
állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A méréseket testnevelőink
január és május között 184 tanuló részvételével elvégezték.
A tanév közben megszületett a tavalyi mérés eredménye. Ennek
alapján tanulóink 4 profil szerint kerültek mérésre:
- testösszetétel és tápláltsági profil
- aerob fittségi (állóképességi) profil
- vázizomzat fittségi profil

- hajlékonysági profil
A mérési eredmények alapján 3 zónába sorolták a tanulókat:
- fokozott fejlesztés szükséges
- fejlesztés szükséges
- egészségzóna
Összességében

elmondható,

hogy

tanulóink

túlnyomó

többsége

az

egészségzónában végzett, ill. kis százaléknak fejlesztésre van szüksége és
elenyésző százalékot képeznek azok, akik 3 részterületen – testtömeg-index,
testzsír százalék és állóképességi ingafutás kategóriában fokozott fejlesztést
igényelnek.
d. Országos kompetenciamérés
2016. május 25-én országos kompetenciamérésen vettek részt 6. és 8.
évfolyamos tanulóink matematika és szövegértés tárgyakból.
Évek óta kiemelt munkatervi feladatunknak tekintjük tanulóink
felkészítését erre a mérésre. Míg a 2013-as eredmények után
iskolánknak 5 évre szóló intézkedési tervet kellet kidolgozni, addig
a 2014-es és 2015-ös mérési eredmények lényeges javulást
mutatnak. 2014 óta átlagosan, vagy a kisvárosi iskolák átlagánál
jobban teljesít iskolánk a mérésben.
e. idegen nyelvi kompetenciamérés
2016. május 18-án 6. és 8. évfolyamos tanulóink, összesen 102-en
idegen

nyelvi

kompetenciamérésen

vettek

részt.

A

tanulók

teljesítményének kiértékelését a tavalyi évhez hasonlóan helyben
kellett elvégezni, az eredmények központi rendszerbe történő
feltöltésének határideje június 13 volt. A mérésen a következő
százalékban kifejezett eredmények születtek:

német nyelv:

6. évfolyam 59 %
8. évfolyam 41 %

angol nyelv:

6. évfolyam 67,78 %
8. évfolyam 61 %

iskolai teljesítményünk:

64,39 %

f. központi felvételik értékelése
Iskolánkban évek óta kiértékeljük és elemezzük nyolcadikos tanulóink
központi felvételijének eredményét. Az így szerzett tapasztalatok,
levont következtetések segítik a következő évi felkészítést.

Felzárkóztatás
Alulteljesítő, lemaradó tanulóink megsegítésére az idén is felzárkóztató
foglalkozásokat, korrepetálásokat tartottunk:
Felzárkóztató foglalkozásaink:

Megnevezés

Tanár

magyar
1,5 ó
magyar
2ó

korrepetálás Ballabásné
Erika
matematika Bartalné
Klára

,

Égető Ágnes

matematika
1ó

matematika Horváthné
Enikő

magyar,
korrepetálás 1 ó
történelem
1,5 ó

–

földrajz Jakab Mónika

osztály/évfolyam
Rádi 5-8.
Fodor 3.b.
4.c.
Ónodi 2. a.
5-8.

magyar
2ó

korrepetálás Kishalmi Istvánné

matematika
1ó

korrepetálás Köhlerné
Ibolya

kémia korrepetálás

1ó

matematika,
korrepetálás 1,5 ó

magyar Szalainé
Ágota

angol, magyar korrepetálás 2,5 ó

5-8.

Nagy 6-8.

Nagy Géza

7-8.
Hajdú 4.b.

Fábián Ildikó

4-8.

német, történelem korrepetálás Varga Eszter
1,5 ó

4-8.

matematika,
korrepetálás 1 ó

4.a.

magyar Szekeres Mariann

Az elmúlt években jelentősen emelkedett iskolánkban a félévi illetve az év végi
bukások száma. Egyre több olyan tanulónk van, aki mélyen képességei alatt
teljesít, kudarcaik hátterében többnyire tanulási nehézség, motiválatlan,
elhanyagoló családi háttér és mentális problémák állnak. Célul tűztük ki az
alulteljesítő tanulók és a bukások számának csökkentését. Az év végi
eredmények azt bizonyítják, hogy ha kis mértékben is, de sikerült
csökkentenünk ezen tanulóink számát. Továbbra is kérem kollégáimat, hogy
szorosan működjenek együtt a Gyermekjóléti illetve a Családsegítő Szolgálattal,
valamint iskolánk ifjúságvédelmi felelősével. Felhívom továbbá a figyelmet a
családlátogatások fontosságára, mely által jobban megismerhető tanítványaink
családi háttere, s ezáltal gyorsabban tudunk reagálni a felmerült problémákra.
Tehetséggondozás
Pedagógusaink szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások keretében

ebben a tanévben is kiemelt figyelmet fordítottak tehetséges tanulóinkra.
Tehetséggondozó foglalkozásaink:

Tanár

Megnevezés
magyar
1ó

tehetséggondozás Ballabásné
Erika

technika szakkör
ó
magyar
1ó

Osztály/évfolyam
Rádi 5-7.

havi 2 Csőke József

5-8.

tehetséggondozás Kishalmi Istvánné

matematika
1ó

tehetséggond. Köhlerné
Ibolya

5-8.

Nagy 5-8.

kémia tehetséggondozás 1 ó

Nagy Géza

7-8.

túra szakkör 1 ó

Rimbás Annamária

3-8.

Sportkör 3 ó

Rimbás Annamária

5-8.

Sportkör 2,5 ó

Janovics Zsuzsa

1-8.

szakkör 2 ó

Lipóth Ildikó

1.évf.

tehetséggondozás

Lipóth Ildikó

4-8.

Az iskolai tehetséggondozás részét képezi tanulóink versenyekre való
felkészítése is. Az év során az alábbi versenyeken vettek részt diákjaink:

Szeptember:
- Benedek Elek mesemondó verseny
Október:

20 fő

- Bólyai János matematika verseny

12 fő

- Levelész-Matekész

6 fő

- mezei futóverseny

19 fő

- Sziporka Országos levelező matekverseny

1 fő

November:
- Bács-Kiskun megyei matematika verseny

21 fő

- Simonyi helyesírási verseny

33 fő

- Csörgő Gyula kistérségi terematlétika verseny

6 fő

December:
- Kunszentmiklósi tanulmányi verseny

12 fő

- Szabadszállási aerobik verseny

60 fő

Január:
- Anyanyelvi csapatverseny Apostagon

3 fő

- Bibó Gimnázium szövegértési versenye

15 fő

- Csörgő Gy. terematlétika verseny

8 fő

- Aerobik csapat félévi gálaműsora

60 fő

Február:
- Alapítványi műsor

több, 300 fő

- Zrínyi Ilona matematika verseny

36 fő

- Körzeti mesemondó Ágasegyháza

1 fő

Március:
- Iskolai számolási verseny alsós

60 fő

- Iskolai helyesírási verseny alsós

60 fő

- Aerobik verseny

60 fő

- Víz Világnapi rajzpályázat

17 fő

- Nemzetközi FOX angol verseny

7 fő

- Komplex természetismereti verseny

12 fő

- Megyei mezei futóverseny

15 fő

Április:
- József Attila szavalóverseny

47 fő

- Ranga tanárnő emlékére rendezett szavalóverseny

2 fő

- Galambos Sándor történelem verseny

4 fő

- Diákolimpia körzeti pályabajnokság

16 fő

- Wattay informatika verseny

5 fő

- Bendegúz Országos levelezős matekverseny

2 fő

- Bendegúz O.L. természetismeret verseny

1 fő

- Országos Történelmi verseny megyei döntő

1 fő

- Barátunk a természet verseny

19 fő

- Aerobik verseny

60 fő

Május:
- Kazinczy olvasási verseny

40 fő

- Kunszentmiklósi alapfokú atlétika verseny

12 fő

- Aerobik verseny

60 fő

Június:
- Megyei alapfokú atlétika verseny

10 fő

- Aerobic városi sportnapi fellépés

60 fő

A fentieken kívül számos levelezős versenyen is szerepeltek tanítványaink.
- több hónapon át tartó Bendegúz angol verseny

6 fő

- Legyél Országh-os bajnok
- On-Lion

17 fő
5 fő

A versenyeredményekről részletesen a munkaközösségi beszámolók szólnak.
Mindennapos testnevelés
A 2015/2016-os tanévben már minden évfolyam számára biztosítanunk kellett a
heti 5 testnevelés órát. Ez a 21 tanulócsoport vonatkozásában heti 105
testnevelés órát jelent intézményi szinten. Könnyű beletni, hogy ennyi órát 1
tornateremben és 1 tornaszobában megtartani nem lehetséges. Ezért keresnünk
kellett és továbbra is keresnünk kell azokat a megoldásokat, melyekkel
testnevelés órákat válthatunk ki. 2015. szeptemberétől az 1-2. évfolyamon heti
egy óra terhére néptáncoktatást végez Ivanics László művésztanár, néptanoktató
a 3. évfolyamon pedig szülői támogatással Hofmaister Anikó tanító,
néptáncoktató.
Iskolánk alapítványának és a szülők támogatásának igénybevételével az alsó
tagozatos tanulóinkat heti rendszerességgel uszodába vittük, valamint szintén
alapítványi támogatással 1-7 évfolyam rész vehetett 1-1 lovasórán a Sövény
tanyán.
Művészeti oktatás
2013. szeptemberétől iskolánkban újra elindult az alapfokú művészeti oktatás.
A kunszentmiklósi Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola telephelyeként működünk. Három művészeti ágban folyt az oktatás az
idén is: két csoport a rajz-képzőművészet szakon, egy csoport a zene-zongora
szakon, valamint 2 csoport a dráma szakon.
Hit-és erkölcstan/erkölcstan

A kötelező hit-és erkölcstan/erkölcstan oktatásban a 2015/16-os tanévben már
csak a 4. és nyolcadik évfolyam maradt ki.
Iskolánkban erkölcstant tanulók száma 129 fő volt, ez tanulóink 30 %-a.
Hitoktatásban 196 zanuló részesült, mely tanulói létszámunk 45 %.
Egyéni fejlesztés
Év elején 57 tanulóval kezdődött a fejlesztő munka.
A tanév közben viszont kategóriaváltások és költözések miatt 59-re változott a
létszám.
A BTMN-es tanulók 47-en, az SNI-sek 12-en lettek.
Pócsainé Kassai Ágnes 7 alsó tagozatos gyerekkel dolgozott, 2 csoportban.
Tanév közben 1 fő fejlesztése megszűnt.
dr Szücs Lászlóné 20 alsós BTMN-es tanuló fejlesztését látta el 9 csoportban.
Földi Zoltánné 20 BTMN, és 12 SNI gyerekkel dolgozott 15 csoportban, ők
alsó- és felső tagozatosok voltak.
A gyerekek többségénél minden részterületen van pozitív irányú elmozdulás, de
az átlagos szintet még nem érik el.
Logopédiára 6 SNI kisgyerek járt, közülük 2-en tünetmentesek lettek, 1 kisfiú
kimaradt, 3-an pedig jövőre is folytatják a terápiát.
Tanórán kívüli rendezvényeink
A tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokon túl az egész napos iskola
keretében változatos tanórán kívüli tevékenységeket kínáltunk tanulóink
számára, illetve őriztük hagyományainkat.
Szeptember:
- iskolai csoportunk látogatást tett testvérvárosunkban, a németországi
Schönenberg-Kübelbergben.

Október:
- 428 fővel részt vettünk a „Fuss az iskoládért 2015 métert” Magyar
Diáksport napi rendezvényen
- megemlékezést tartottunk az aradi vértanúk emlékére
- projectnapot tartottunk a Mihály napi és szüreti népszokások jegyében
- a DÖK szervezésében papírgyűjtés volt iskolánkban
- megemlékezést tartottunk nemzeti ünnepünk alkalmából, nemcsak iskolai,
hanem városi szinten is
- a kunszentmiklósi Munkaügyi Központ pályaválasztási kiállításra vitte
tanulóinkat
- angol nyelvi témahét megszervezése a TÁMOP pályázat keretében
- papírgyűjtés
- A TÁMOP 1.3.4.C pályázat záró rendezvényét tartottuk
November:
- megemlékeztünk a Magyar nyelv napjáról
- az Iparkamara szervezésében a nyolcadikosok a Piarista Gimnázium Öveges
laborjában jártak

December:
- a tanulócsoportok feldíszítették osztályukat az ünnep alkalmából
- adventi vásárt és kézműves foglalkozást tartottunk
- Hagyományos karácsonyi együttlétünk alkalmával találkoztunk nyugdíjas
kollégáinkkal
Január:
- a január a félév zárásáról és az alapítványi műsorra való felkészülésről szólt

Február:
- alapítványi műsort adtak tanulóink, valamint megtartottuk szokásos iskolai
farsangi bálunkat
- nyílt napokkal vártuk az iskolai élet iránt érdeklődő szülőket
- február 24-én A FTC jeles versenyzői látogattak el iskolánkba
Március:
- nemzeti ünnepünk alkalmából iskolai és városi műsort adtunk
- az ünnep előestjén fáklyás felvonulást szerveztünk
- KISZE ünnepet tartottunk
- „Iskolanyitogató” foglalkozásokkal vártuk leendő elsőseinket
- emléktáblát avattunk az iskolából elhurcolt zsidó származású gyerekek
tiszteletére
Április:
- projectnapokat tartottunk a Költészet napja, a Föld napja és a Víz világnapja
alkalmából
- Iskolanyitogatóra vártuk a nagycsoportos óvodásokat
- tanulóinkkal részt vettünk a városi szavalóversenyen
- a Határtalanul pályázat keretében hetedikeseink Erdélyben jártak
- bekapcsolódtunk 3 osztállyal a Digitális témahét programjába
Május:
- osztálykirándulásokon vettek részt tanulóink
- számos osztályban anyák napi ünnepséggel emlékeztünk meg az
édesanyákról
- előadást hallgattunk a biztonságos internetezésről
- bekapcsolódtunk a kézmosási guinness rekord kísérletbe

Június:
- megemlékeztünk a Nemzeti összetartozás napjáról
- Majálist szerveztünk
- iskolai KI MIT TUD-ot tartottunk.

6. Szakmai munka ellenőrzése, óralátogatások
Az intézmény vezetősége a tanév során óralátogatások alkalmával ellenőrizte és
értékelte az intézményben folyó szakmai munkát, valamint több alkalommal
került sor a tanügyi dokumentumok ellenőrzésére is.
Óralátogatások:
1. Vanyurné Lázár Erzsébet intézményvezető óralátogatásai:
- Varga Mónika
- Veres Erzsébet
- Bene Boglárka
- Szalainé Hajdú Ágota
- Gáspár Katalin
- Skriba Pál
- Perényi Krisztián
- Lőrincz Imréné
- Szépné Horváth Katalin
- Csőke József
- Kishalmi Istvánné
2. Jánosi Erzsébet intézményvezető helyettes óralátogatásai:
- Csőke József
- Varga Eszter
- Ballabásné Rádi Erika
- Perényi Krisztián

-

Lipóth Ildikó
Skriba Pál
Janovics Zsuzsanna
Nagy Géza
Fazekas Tiborné
Skriba Pál
Ballabásné Rádi Erika
Fábián Ildikó
Kishalmi Istvánné

3. Fazekas Tiborné intézményvezető helyettes óralátogatásai:
- Veres Erzsébet
- Bene Boglárka
- Mucsányi Pálné
- Szalainé Hajdú Ágota
- Varga Mónika
- Bartalné Fodor Kláta
- Horváthné Ónodi Enikő
- Tóthné Fülöp Eszter
- Égető Ágnes
- Némethné Szekeres Mariann
- Lőrincz Imréné
4. Szaktanácsadói látogatás
- Skriba Pál
- Ballabásné Rádi Erika
- Fábián Ildikó
- Kishalmi Istvánné
- Szalainé Hajdú Ágota
- Veres Erzsébet
- Mucsányi Pálné
- Varga Mónika

5. Tanfelügyeleti látogatás
- Fazekas Tiborné
- Csőke József
- Ónodi Enikő
Az óralátogatásokat óramegbeszélés követett, melyen kiemelt figyelmet
fordítottunk a változatos munkamódszerek, kooperatív tanítási technikák
alkalmazásának fontosságára és szükségességére, valamint a tanórákkal
kapcsolatos önreflexiók gyakorlására.
A tanfelügyeleti látogatások után elkészültek és feltöltésre kerültek a fejlesztési
tervek.
7. Továbbképzések
- 2015. októberében tantestületünk 17 tagja vett rész a TÁMOP 3.1.4.C
pályázat keretében tartott 30 órás továbbképzésen, melynek témája a
projektmódszerek alkalmazása volt.
- Köhlerné Nagy Ibolya és dr. Szűcs Lászlóné tanfelügyeleti és minősítési
szakértői képzésen vett részt, melynek keretében sikeres minősítési
eljáráson is átestek. 2016. január 1-től Mesterpedagógus besorolást
kaptak.
- Nagy Mária és Skriba Pál részt vettek a III: Országos Ökoiskolai
Találkozón és konferencián – Kecskeméten
- Némethné Szekeres Mariann és Ónodi Enikő a digitális taneszközök
alkalmazásának lehetőségei óvodás és kisiskolás korban-30 órás
pedagógus-továbbképzés ( POK szervezés, kecskeméti helyszín)
- Lipóth Ildikó januárban befejezte tanulmányait a Pécsi
Tudományegyetem pedagógia tanár- angol tanár szakán
Minősítő vizsga, minősítési eljárás:
A tanévet a következőképpen kezdtük:

Gyakornok besorolású pedagógus: 4 fő

- 1 fő sikeres min. vizsga

Pedagógus I-ben lévők száma:

23 fő

- 2 fő sikeres min. elj.

Pedagógus II-ben lévők száma:

3 fő

Mesterpedagógusok száma:

4 fő

- 2 fő szakértői képz. Össz: 6 fő

A tanév során Varga Mónika gyakornok sikeres minősítő vizsgát tett, Jánosi
Erzsébet és Mucsányi Pálné pedig sikeres minősítési eljáráson vett részt, hogy
Pedagógus I-ból Pedagógus II fokozatba kerüljenek 2017. január 1-től.
A következő tanévre vonatkozóan megtörtént a minősítésre történő jelentkezés.
Ez 6 fő kollégát érint.

8. Gyermekvédelmi munka
Mint arra már korábban is rámutattam, intézményünk tanulói összetétel évről
évre romlik. Tehetséges fiataljaink tanulmányaikat befejezve nem térnek haza,
mert munkahelyek hiányában sajnos nincs számukra elhelyezkedési lehetőség.
Az itt élő családok közül sokan máshol találnak munkát, korán mennek, későn
jönnek, gyermekeik nevelésére egyre kevesebb időt tudnak fordítani.
A családok gazdasági helyzete romlik, a munka nélkül élők száma nő.
 Tanév eleji statisztikánk 49 veszélyeztetett tanulót tart számon.
 Jelenleg iskolánkban a hátrányos helyzetű tanulók száma: 64 fő, vagyis
diákjaink 15 %-a.
 Ebből halmozottan hátrányos helyzetű 14 fő
Pedagógusaink számára a legtöbb gondot ezen diákok tanuláshoz való viszonya
okozza. Ezeket a gondokat csak a Gyermekjóléti Szolgálattal szorosan
összefogva tudjuk kezelni.

A felmerülő problémák megoldása érdekében az osztályfőnökök rendszeresen
tartották a kapcsolatot a szülőkkel, ha kellett az ifjúsági felelőssel közösen
látogatták meg a családokat.
Nagyon örülünk, hogy iskolánk az idén is részese lehetett az iskolatej és
iskolagyümölcs programnak, melynek keretében tanulóink minden nap
fogyaszthattak valamilyen tejterméket, hetente kétszer almát és egyszer
gyümölcslevet.
9. Tankönyvellátás:
- A 2015/2016-os tanévben már 174 tanulónk jutott térítésmentesen
tankönyvekhez
- rászorultsági alapon 146 tanuló kapta meg ingyen a könyveit
- fizetős tanulónk 102 volt
10.Étkeztetés:
- ingyenes étkeztetésben részesült: 168 fő
- 50%-os kedvezményben részesült 38 fő
- teljes árat fizetett 49 fő

11.Pályaválasztás
Végzette Gimnáziumba

Szakgimnáziumba

Szakközépiskolába

Ne
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12.Pályázati összefoglaló
Ebben a tanévben sajnos kevés lehetőségünk adódott pályázatok benyújtására.

- 2015. október 31.ig kellett lezárnunk a tavasz folyamán megnyert TÁMOP
3.1.4.C pályázatot, melynek keretében közel 12 millió forintot költhettünk
innovatív iskola fejlesztésre.
- 2015. december 17-ig lehetett benyújtani pályázatot TANODÁK
működtetésére. Erre közvetlenül az iskoláknak nem volt lehetősége,
elsősorban egyházak és civil szervezetek adhattak be pályázatot.
Intézményünk a Bács-Kiskun Megyei TIT keretében pályázott, a legutolsó
információink szerint a pályázatot befogadták, de elbírálás még nem történt.
- Nemzeti Tehetségprogram keretében sajnos a pályázati idő rövidsége miatt
nem tudtunk pályázatot benyújtani
- Sikeresen pályáztunk a Határtalanul program keretében 4 napos erdélyi
kirándulásra a 2016/17-es tanévre is.
- A zánkai Erzsébet táborba 20 tanulóval nyertünk részvételi lehetőséget,
augusztus 7-12 között.
- 95 főre nyertünk táborozási lehetőséget az Erzsébet napközis tábor, illetve
temetikus tábor keretében. A tábor időpontja július 4-8, valamint 11-15.

13.Kapcsolatok más intézményekkel
Intézményünk rendszeresen együttműködik a Szabadszállási Általános
Művelődési Központ intézményeivel, aktív résztvevője az általuk szervezett
programoknak.
Tanulóink érdekében napi kapcsolatban vagyunk a Szabadszállási Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálattal valamint a város civil szervezeteivel. Kollégáink
városi intézmények, civil szervezetek részére több alkalommal készítettek
ünnepi műsort diákjaink fellépésével.
Nagyon fontos számunkra, hogy jó partneri kapcsolatot ápoljunk az
intézményünkbe hit és erkölcstan oktatására bejelentkezett egyházakkal.

Órarendünk összeállításánál igyekeztünk figyelembe venni kérésüket, s ezt a
jövőben is szeretnénk megtartani.

1. számú melléklet
Statisztikai mutatók a 2014/2015. tanévről

Adatok
Iskola létszáma:

428
ebből: 1. évfolyam 73
2. évfolyam 53
3. évfolyam 43
4. évfolyam 58
5. évfolyam 39
6. évfolyam 58
7. évfolyam 44
8. évfolyam 45

Tanulócsoportok száma:

21
ebből: alsó tagozat 10
felső tagozat 9
speciális tagozat 2

Napközis csoportok száma: 1
Napk. tanulók létszáma:

27

Tanulószobás csop. száma: 1
Tanzobás. taulók létszáma: 19
Magántanulók száma:

3
ebből: orvosi javaslatra 1
szülői kérésre 2

HH-s tanulók száma:

64
ebből: HHH-s tanuló 14

Erkölcstant tanulók száma: 129
% 30
Hit-és erkölcstant tanulók: 196

% 45
SNI-s tanulók száma:

29

BTMN- s tanulók száma:

47

Gyógytestnev-t igénylők száma: (torna)
Mulasztott napok száma

6760

ebből 1 főre eső igazolt
ebből 1 főre eső igazolatlan 0,21
Bukások

55
ebből 1-2 tantárgy
ebből 3 vagy több tantárgy 9

Kitűnő tanulók

69

8. osztályosok száma

45

ebből gimnáziumba nyert felvételt 1
ebből szakgimnáziumba nyert felvételt 29
ebből szakközépiskolába nyert felvételt 15
HÍD I.-be nyert felvételt 0
HÍD II.-be nyert felvételt 0
Pedagógus álláshelyek száma: 38
ebből: betöltött
üres
üresből még hirdetve 2
Ped. munkát segítők száma:

2
ebből: betöltött 2
üres 0

üresből még hirdetve 0

AZ ALSÓ TAGOZATOS MUNKAKÖZÖSSÉG BESZÁMOLÓJA
A 2015/2016-OS TANÉVRŐL

Munkaközösségünk jelenleg 20 főből áll. Kollégáink az alsó tagozaton, a
napköziben, a speciális tagozaton tanítanak és fejlesztőpedagógusok. Ebből is
látszik, hogy sokféle feladatot látunk el a munkánk során.

Az első évfolyamon tanítóknak a tanév már augusztusban megkezdődött a
családlátogatással. Ez az első lépés afelé, hogy jó kapcsolatot alakítsunk ki a
családokkal, bevonjuk a szülőket is az iskola életébe. Ennek érdekében több
osztályban családi napot is tartottunk. A tanév során felmerülő problémák esetén
szintén felkerestük a családokat.
Beszámoló a munkánkról havi bontásban:
Szeptember:
Szép, otthonos környezetben fogadtuk tanítványainkat az ünnepélyes tanévnyitó
után. A leendő kis elsősöket és a tanulótársaikat a harmadik évfolyam
köszöntötte.
A tanév eleji adminisztrációs teendők, szülői értekezletek rendben lezajlottak.
Megalakult és összeszokott a napközis csoport is, ami nem könnyű feladat volt,
mert az első négy évfolyamot kellett „összecsiszolni”.
Megtartottuk alakuló munkaközösségi értekezletünket is, ahol megbeszéltük és
elfogadtuk a tanév programját, meghatároztuk, hogy mely tantárgyakból
rendezünk versenyeket, illetve melyik versenyekre nevezünk. Ezt minden
hónapban egy munkaközösségi megbeszélésen készítjük elő.
Harmadikos és negyedikes tanulóink, egy, az esélyegyenlőségről szóló bemutató
foglalkozáson vettek részt.
Negyedikeseink
matematikából.

megírták

a

kis

kompetenciamérést

szövegértésből

és

A már hagyományosnak mondható Szent Mihály napja alkalmából rendezett
projekt nap aktív résztvevői voltunk.
A városi Benedek Elek mesemondó versenyre is segítettünk felkészülni azoknak
a diákoknak, akik a napi feladataik mellé bevállalták a mesetanulást is. Nem volt
könnyű ez a gyerekeknek, mert éppen csak belerázódtak az iskola napi rutinjába.
Október:
Az esős időjárás miatt kis csúszással, de sikeresen lefutottuk a 2015 métert felső
tagozatos társainkkal.
Részt vettünk az ARADI VÉRTANÚK és az 1956-OS FORRADALOM
tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezéseken.

Szorgalmasan gyűjtöttük a papírt az iskolai DÖK szervezésében.
A már idegen nyelvet is tanuló negyedikeseink szívesen látogatták a nyelvi
témahét programjait.
Felkészítettük diákjainkat a Bolyai János és a Bács-Kiskun Megyei
Matematikaverseny megmérettetéseire.
November:
A szülők, pedagógusok és a gyerekek együtt készítették az adventi vásár
szebbnél szebb ajándék tárgyait.
A tantermek is ünnepi díszbe öltöztek a sok ügyes kéznek köszönhetően.
December:
A kunszentmiklósi VDÁMK által szervezett körzeti tanulmányi versenyen
magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból adhattak számot
tudásukról a harmadikos és negyedikes diákok. A legjobb eredményt, 4.
helyezést magyarból Áipli Janka 4.b osztályos, matematikából pedig 6.helyezést
Besei Nándor 4.a osztályos , 9. helyezést Nagy Nimród 3.a osztályos tanulók
érték el. Iskolánk többi diákja is a mezőny első felében végzett.
Az adventi délutánon színes kézműves foglalkozásokat tartottunk az érdeklődő
gyerekeknek.
Több osztály teadélutánt és családi napot rendezett az ünnep közeledtével.
Néhányan a Mikuláshoz is ellátogattak.
Az iskolaotthonos osztályok idén is ünnepi műsorral lepék meg a Róna étterem
dolgozóit.
A karácsonyi együttlét és a nyugdíjas kollégáink ünnepi köszöntésének
műsorára a harmadik évfolyam és a 4.b osztály készült.
Január:
Rövid pihenés után megkezdődött a készülődés a jótékonysági műsorra, minden
kollégánk kivette a részét a munkából.
Ebben a tanévben először vett részt alsós csapatunk (Arany László elsős, Köhler
Márk másodikos, Fejszés Petra harmadikos, Áipli Janka negyedikes tanulók)

Apostagon, a magyar kultúra napja alkalmából rendezett anyanyelvi versenyen.
Csapatunk a nyolc induló közül a 3. helyen végzett.
Február:
Ebben a tanévben is színvonalas műsorral segítettük a Talentum alapítvány
munkáját.
Tanulóink részt vettek a BÁCS- KISKUN MEGYEI MATEMATIA VERSENY
megyei fordulóján is, ugyanígy megméretethették magukat a ZRÍNYI ILONA
MATEMATIKA VERSENY elődöntőjében is.
A DÖK által szervezett farsangi mulatságon együtt szórakozott iskolánk minden
tanulója.
Március.
Munkaközösségünk már hagyományosan ebben a hónapban rendezte az iskolai
számolási- és helyesírási házi versenyt. Nagyon örömünkre sok érdeklődő diák
nevezett mindkét rendezvényünkre. A helyesírási verseny dobogós helyezettjei
Jakabszálláson mérhették össze tudásukat a környező települések tanulóiéval.
Méltán büszkék lehetünk tanulóinkra, és felkészítő tanítóikra, ugyanis az induló
18 általános iskola közül a negyedik helyezést értük el az összesített versenyben.
Legjobb egyéni eredményeink:
A második évfolyamon a 46 indulóból: 13. helyen végzett Köhler Milán 2.a,
19.helyen pedig Kovács Zsolt 2.b osztályos tanuló.
Harmadik évfolyamon 44 indulóból az első lett Győgyei Tamás 3.b, és a 12.
helyen végzett Dobóczi Dániel 3. a osztályos tanuló.
A negyedik évfolyamon 45 indulóból 11. helyet Biró Noémi 4.c, a 16. helyet
Puskás Fanni 4.b osztályos tanuló érte el.
A MÁRCIUS 15-EI FORRADALOM és SZABADSÁGHARC emlékére
rendezett színvonalas ünnepi műsort iskolánk tanulóinak, valamint
Szabadszállás város lakóinak is a negyedik évfolyam tanulói és felkészítő
tanítóik adták.
A humán munkaközösség szervezésében részt vettünk a nemzeti ünnepünk
emlékére szervezett fáklyás felvonuláson.

A Víz Világnapja alkalmából meghirdetett rajzpályázaton ismét sikeresen
szerepelt iskolánk. A Kunszentmiklóson tartott ünnepélyes díjátadóra számos
diákunkat meghívták. E nap alkalmából a tanítási órákon is igyekeztünk
tanulóink figyelmét felhívni vizeink védelmének fontosságára. Részt vettünk az
ez alkalomból rendezett iskolai rendezvényen is.
A Kisze ünnep délutánján alsósaink teljes létszámmal a rendezvény aktív
szereplői voltak.
A Nőszirmok klub és a városi könyvtár által szervezett Mesekuckó című
foglalkozásokon napköziseink és az iskolaotthonos osztályok képviselték az alsó
tagozatot.
Április:
Iskolanyitogató programmal mutattuk be intézményünket a leendő első
osztályosoknak. Nagyon sikeres volt a rendezvény sok leendő kisdiák látogatott
el hozzánk. Az óvoda nagycsoportosai idén is eljöttek az elsősökhöz egy-egy
tanítási órára.
A humán munkaközösség által szervezett Litera-túrát egy kisdiákunk sem
hagyta ki ebben a tanévben sem.
A költészet napja alkalmából rendezett városi szavaló versenyre szép számmal
készítettük fel alsó tagozatos diákjainkat. Az itt első helyezést elért tanulók
vettek részt a fülöpszállási RANGA TANÁRNŐ emlékére rendezett versenyen.
Kovács Izabella 1.a osztályos tanulónk 3. helyezett lett.
A Föld napja alkalmából rendezett projekt hét aktív részesei voltunk,
kerékpároztunk, lovagoltunk, plakátot készítettünk a nemzeti parkjainkról,
feladatlapokat töltöttünk ki és a tanítási órák feladatai is kapcsolódtak a
témahéthez.
Május:
Több osztály ünnepi műsorral kedveskedett az édesanyáknak Anyák napja
alkalmából.
Alsó tagozatos diákjaink részt vettek a KÉZMOSÁS VILÁGREKORD
KÍSÉRLETÉBEN.
Negyedikes tanulóin megírták a kis kompetenciamérést, amit értékeltünk.

A humán munkaközösség által rendezett Kazinczy olvasási versenyre készítették
fel tanulóikat a negyedikeseket tanítók.
Ebben a hónapban és június elején minden osztályfőnök tartalmas, ám
szórakoztató kirándulást szervezett az osztályának.
A Talentum alapítvány segítségével a tanév során több alkalommal eljutottak a
gyerekek a kiskőrösi uszodába, majd a tavasz során lovagolhatott is minden
évfolyam.
Június:
Az iskolai majálison és a városi gyereknapi műsoron kapcsolódhattak ki
tanulóink.
A tanév végi felmérők és a tanulók egész éves tevékenységének értékelése
rendben lezajlott.
Osztályaink változatos és színes programokkal tölthették ebben a tanévben is a
szabadidejüket, tanítóik érdekes tanórán kívüli foglalkozásokat szerveztek
számukra. Pl. mozi-és színházlátogatás, a József Attila Közösségi Ház
kiállításainak megtekintése, kirándulások.
A2015/2016-os tanév során munkaközösségünk tagjai sokat tettek iskoláink
tanulóiért, ezt mutatja a beszámolómban felsorolt rengeteg program és
rendezvény.
Mindenkinek köszönöm a munkáját és kellemes pihenést kívánok!
A speciális tagozat és a fejlesztők munkájáról szóló beszámolót mellékelem.

Szabadszállás, 2016. június 16.

Bartalné Fodor Klára
munkaközösség-vezető

Beszámoló 2015/2016

Speciális alsó tagozat:
A 2015/2016-os tanév tanév eleji létszáma: 8 fő.
Ebből 1 fő 1. osztályos, 3 fő 2. osztályos és 4 fő 3. osztályos tanuló volt.
A tanév során 1 tanuló távozott a 2. évfolyamról, 1 pedig érkezett az 1.
évfolyamra.
1 fő február 3-tól magántanulóként folytatta tanulmányait (pszichiátriai javaslat
alapján), így ő a heti kötelező 10 órájában igyekezett bekapcsolódni a
mindennapjainkba.
Így a tanév végi létszámunk szintén 8 fő, s ebből mindenki sikeresen teljesítette
a 2015/2016-ös tanévet.
Speciális felső tagozat:
A felsősök a 2015/2016-os tanévet 7 fővel (ebből 1 fő magántanulóval) kezdte
meg.
A tanév végén érkezett 1 tanuló a 6. évfolyamra, így az év végi létszám 8 fő lett.
Az összevonás 5-6-7. osztály, ebből 1 fő 5. osztályos, 4 fő 6. osztályos és 2 fő 7.
osztályos tanuló.
A tanévet 6 fő sikeresen teljesítette, 1 fő testnevelésből elégtelennel zárta az
éves munkát.
A magántanuló hiányzás miatt szintén osztályismétlésre kötelezett.

Minden kedves betanító kollégánk egész éves munkáját és együttműködését
köszönjük, s a nyárra jó pihenést kívánunk.

Speciális tagozat

Szabadszállás, 2016. június 15.
Fejlesztőpedagógiai beszámoló

Év elején 21 BTMN és 9 SNI tanulóval kezdtem el a munkát.
A tanév közben viszont kategóriaváltások és költözések miatt 32-re változott a
létszám. A BTMN-es tanulók 20-an, az SNI-sek 12-en lettek.
A gyerekek többségénél minden részterületen van pozitív irányú elmozdulás, de
az átlagos szintet még nem érik el. A nótórius hiányzók állapotára a stagnálás
jellemző. a következő tanévben nagyon sok gyereknek lesz kontrollvizsgálata,
az ottani szereplésük majd megmutatja fejlődésük mértékét.
Itt szeretnék megemlíteni néhány fontos dolgot a kontrollkérőkkel kapcsolatban.
A kontrollvizsgálatokhoz szükséges adatlapokat 2 hetes határidővel adtuk ki.
Sajnos még 3 hét elteltével sem készültek el az anyagok, mivel a szülők
aláírására heteket kellett várni. Erre a problémára közösen ki kellene találnunk
valami megoldást, ugyanis az egyáltalán nem biztos, hogy jövőre is belefér az
időbe ennyi várakozás.
A szülőkre az idei iskolai beiratkozáskor sem számíthattunk. Emlékeztek rá,
hogy tavaly felmerült az a probléma, hogy a következő évi órakeretek

tervezéséhez nem kapjuk meg időben az óvodások szakvéleményeit. Ezért
próbálkoztunk az idén azzal, hogy bekérjük a szülőktől az iskolai
beiratkozáskor. Sajnos töredéke sem hozta el, így a tervezést megint csak
megnehezítették. Ebben az ügyben is tovább kellene gondolkodnunk.
Logopédiára 6 SNI kisgyerek járt hozzám, közülük 2-en tünetmentesek lettek, 1
kisfiú kimaradt, 3-an pedig jövőre is folytatják a terápiát.

Földi Zoltánné
gyógypedagógus

Szabadszállás, 2016. június

A reál munkaközösség beszámolója a 2015-16-es tanév 1. féléve alapján

A reál munkaközösség a természettudományos tantárgyakat, mint a biológia,
kémia, fizika, földrajz, természetismeret, matematika és informatika tanítását és
azok oktatóit fogja össze. Matematika szakos hiány miatt, sok túlórával és
Szépné Horváth Katalin bevonásával tudjuk ellátni a felső tagozatos matematika
oktatását. A fizika oktatását Kövi Miklós, műszaki mérnök óraadó látja el heti 6
órában, akit időnként helyettesíteni kell, mert katonai kötelezettségei elszólítják.
Az informatika oktatását Nagy Mihály mérnök végzi, heti 16 órában. Csőke
József szaktanácsadó is, így heti 18 órában tanít, Nagy Géza pedig ebben az
évben is tart kémia órát Kunadacson.
A tanév elején elfogadtuk a munkaközösség munkatervét, amelyben a
meghatározott általános célok, tervek mentén haladtunk a féléves munka során.

Vezérfonalként tudom említeni a következő idézetet Rényi Alfréd
matematikustól, amit szeptemberben a tanterem díszítéseként is kiraktam a 22-es
terem falára, és Desztics Eszter így jellemezte, hogy ez olyan Ibolya nénis, neki
nem tetszik. Persze, sok embernek nem tetszik, de a lényegre tapint rá.
„Az ember csak azt érti meg, amire maga jön rá. Amit készen kap, anélkül, hogy
lélekben megdolgozna érte, az egyik fülén be, a másikon ki.”
A tanév kezdetén, az egyes területeken nehezen összeálló tantestület miatt az
órarend készítése az utolsó pillanatra maradt, de az évet sikerült ebből a
szempontból zökkenőmentesen indítani.
Borzolta a kedélyeket a tanév elején az etikai kódex bevezetésének réme is. A
véleményezéssel, amelyet a Pedagógus Kar Küldött Gyűlésén kívül a
köznevelésért felelős államtitkárnak és a KLIK elnökének is elküldtem,
szerintem mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy ezt az élettől elrugaszkodott,
pedagógusokat megalázó helyzetekbe hozható elképzelés bevezetését
megakadályoztuk.
Feladatként jelölte meg az idén is az igazgatóság az úgynevezett
„kiskompetencia-mérést” azokon az évfolyamokon, ahol május hónapban az
országos mérést meg kell csinálni. Ez a hatodik évfolyamon 3, a nyolcadik
évfolyamon 2 osztályt érintett, szám szerint 98 felmérő feladatlap megíratását és
kijavítását jelentette. Mivel mind az 5 osztályban én tanítottam a matematikát,
így ezek kijavítása is az én feladatom volt. Ennek eredményeit feldolgoztam és
értékeltem, amelyet szintén ezen az értekezleten hallhattok, tömören.
Az ősz során megrendezett sok matematika versenyen diákjaink lényegesen
kevesebb számban szerepeltek, mint a korábbi években.
Októberben a Bolyai országos matematika verseny megyei fordulóján 3
csapatunk mérette meg magát a tavalyi 8 csapattal szemben. A megyei fordulók
minden évben egyszerre több helyszínen, egy időben kerülnek megrendezésre, a
mi iskolánk diákjainak Kunszentmiklósra kellett utazniuk. A nevezési díjat a
diákok fizették egy rászoruló kivételével, az utazást a KLIK fizette.
Iskolánkból 3 csapat indult, 1 a 3. évfolyamról, 1 a 4. évfolyamról és 1 a 6.
évfolyamról.

Gombár Csongor Márk
Győgyei Tamás Alex
Fekete Krisztián
Nagy Nimród
67 csapatból, utolsó 53 pont, legjobbaknak 123 felett.
3. évfolyam
50. hely Négy
muskétás

Besei Nándor
4. évfolyam
Áipli Janka
55. hely A négy
Varga Panna
mesterlövész
Csaplár Kata
62 csapat, az utolsó 67 pont, legjobbaknak 114 felett.
Gelencsér Tímea
6. évfolyam Kékes-Szabó Angyal
23. hely
Gráciák
Kocsi Brigitta
Tóth Viktória
74 csapat, az utolsó 61 pont, legjobbaknak 131 felett.

80 pont
(2)

80 pont
(5)

119 pont
(11)

Novemberben a Bács-Kiskun megyei matematika versenyen iskolánkból 21
tanuló vett részt 3-8. évfolyamig a tavalyi 50 fő helyett. Azoknak a diákoknak
a feladatsora volt továbbküldhető, akik az elérhető 50 pontból legalább 20-at
szereztek, de ez még nem jelentett automatikus továbbjutást. 10 tanuló szerzett
ennél többet iskolánkból, végül 9 tanulót hívtak be a 2. fordulóba.
Bács-Kiskun Megyei Matematikaverseny döntőjének eredményei
3. évfolyam
28. Győgyei Tamás 3.b 22 pont
(42 tanulót hívtak be.)
4. évfolyam
34. Besei Nándor 4.a

14 pont

36. Bíró Noémi 4.c

11 pont

(38 tanulót hívtak be.)
6. évfolyam
11. Kékes-Szabó Angyal 6.c

24 pont

19. Tóth Viktória 6.c

14 pont

23. Kocsi Brigitta 6.c

11 pont

(35 tanulót hívtak be.)
7. évfolyam
18. Faragó Ivett 7.b

12 pont

(24 tanulót hívtak be.)
A nevezési díjat a diákok, az utazást Talentum Alapítvány fizette.
Októberben elkezdődött a kiskőrösi gimnázium által már 24 éve megrendezésre
kerülő Levelész-matekész matematika versenyt 6-8. évfolyamok számára,
melynek 2 fordulója levelező, a 3. forduló, a döntő a kiskőrösi gimnáziumban
került megrendezésre január 14-én. Ide 6 diákkal mentünk a tavalyi 13 fővel
szemben (5 tanulónk indult a 6. évfolyamról, 1 tanuló a 7. évfolyamról). Az
eredményhirdetés február 02-án van. A nevezési díjat a tanulók, az utaztatást a
Talentum Alapítvány fizette.
Évfolyamonként az első 5 helyezettet díjazzák. A 6. évfolyamon Tóth Viktóriát
és Kékes-Szabó Angyalt behívták az eredményhirdetésre.
Az idén nem indítottunk versenyzőt a Varga Tamás Országos matematika
versenyen, sem a Kockakobak versenyen.
36 tanuló jelentkezett 2-8. évfolyamról a Zrínyi országos matematika versenyre,
ebből 4 tanuló felsős, 32 alsós. A verseny 2016. február 19-én kerül
megrendezésre Kunszentmiklóson. Az 1000 Ft-os nevezési díjból 400 Ft-ot
támogat az alapítvány. Az utaztatást a KLIK fizeti.
A 6. évfolyamon 1 tanuló a Sziporka országos levelezős matematika versenyben
és 2 tanuló a Bendegúz levelezős matematika versenyben is részt vesz.
A Mategye Alapítvány által működtetett 8 fordulós internetes matematika
versenyen 13 tanulót indítottam, az 5. fordulónál tartunk, de már csak 7 tanuló
oldja viszonylagos odaadással. Ez a verseny ingyenes.
Már mondhatjuk, hogy hagyományosan minden évben a hetedik évfolyam
tanulmányi kirándulásra megy szeptember végén a Fővárosi Növény- és
Állatkertbe, mert a tananyaguk a távoli kontinensek növény- és állatvilága.

Tanítási időben kedvezményes a belépőjegy. A költségeket a Talentum
Alapítvány és a DÖK fizette.
Munkaközösségünk több tagja is részt vett a „Szivárvány színeire hangolva”
TÁMOP-os programban, mely átnyúlt az őszi időszakra is. Ki szakkört tartva, ki
mentori feladatokat ellátva vett részt a munkában.
Január 15-én megírták a 8. évfolyamos tanulók a matematika központi felvételit
is. Kíváncsian várjuk az eredményeket.
A mostani hatodik évfolyam is pályázik a Határtalanul! programra, a pályázat
határidőre elkészült, beadtuk, és bízunk a pozitív elbírálásban.
Munkaközösségünk tagjai természetesen aktívan részt vettek az iskolai
rendezvényeken is, az osztályfőnöki munkaközösség által meghatározott aulai
faliújság díszítésében, a tantermek díszítésében.
Az ősz során befejeztem a tanfelügyeleti és minősítési szakértői képzést, így
2016. II. félévétől pedagógusminősítési és tanfelügyeleti feladatokat is ellátok.
Jelenleg pedig megfeszített munkával készülünk az alapítványi műsorra.
2. félévtől munkaközösségünk csapatában köszönthetjük Skriba Pált, aki
Piszóné Jakab Mónika személyét váltja az ismert okok miatt, illetve E. Kovács
Imréné erősíti munkánkat.
Köszönöm minden kolléga segítő munkáját!
Szabadszállás, 2016. január 25.
Köhlerné Nagy Ibolya
reál mk.

2. félév
Októberben kezdődött a kiskőrösi gimnázium által már 24. éve megrendezésre
kerülő Levelész-matekész matematika versenyt a 6-8. évfolyamok számára,
melynek 2 fordulója levelező, a 3. forduló, a döntő a kiskőrösi gimnáziumban
került megrendezésre. Ide 6 diákkal mentünk, 5 tanulónk indult a 6.
évfolyamról, 1 tanuló a 7. évfolyamról. A február 02-i eredményhirdetésre 2
tanulónkat hívták meg. A 6. évfolyamon 84 tanulóból Tóth Viktória a 4.

helyezést érte el, Kékes-Szabó Angyal 6. helyezett lett. Az eredményhirdetésre
Tóthné Kálózi Zsóka vitte a gyerekeket. Felkészítő tanáruk Köhlerné Nagy
Ibolya.
36 tanuló jelentkezett 2-8. évfolyamról a Zrínyi országos matematika versenyre,
ebből 4 tanuló felsős, 32 alsós. A versenyt február 19-én rendezték meg.
Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny megyei fordulójának
eredményei
Csapatverseny
Azokon az évfolyamokon, ahol volt egy iskolából legalább 3 versenyző, a 3
legeredményesebb tanuló pontszámainak összege alapján csapatverseny
eredményt hirdettek. Így a következő helyezések születtek iskolánk esetében:
2. évfolyam
16. hely: Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola 207 pont 32/389
3. évfolyam
41. hely: Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola 182 pont 29/283
4. évfolyam
15. hely: Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola 214 pont 25/352
6. évfolyam
9. hely: Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola 237 pont 41 csapatból
(Kékes-Szabó Angyal, Kocsi Brigitta, Tóth Viktória 6. c, felkészítő tanáruk:
Köhlerné Nagy Ibolya)
Egyéni
22
Sándor Noel
2 82 Felkész.: Horváthné Ónodi Enikő
107
Szegedi Áron
2 65
151
Hatos Milán
2 60
158
Köhler Milán
2 59
225
Magyar Bálint
2 52
265
Jójárt Ádám
2 49
266
Váradi Bence
2 49
268
Hegedűs Zalán
2 48
270
Parrag Nóra
2 48
Az indulók 70%-a 293. (összesen 420 fő)

104
Ányos Ádám
3 71
281
Nagy Nimród
3 56
307
Fekete Krisztián 3 55
346
Dobóczi Dániel Béla 3 51
Az indulók 70%-a 361. (összesen 516 fő)
48
Parragh Sándor
4 77 Felkész.: Égető Ágnes
68
Áipli Janka
4 72 Felkész.: Szépné Horváth Katalin
131
Csaplár Kata
4 65
141
Riklik Melinda
4 63
168
Besei Nándor
4 60
297
Jóvér Dorottya
4 45
Az indulók 70%-a 304. (összesen 434 fő)
13
Kékes-Szabó Angyal 6 98 Felkész.: Köhlerné Nagy Ibolya
49
Kocsi Brigitta
6 81 Felkész.: Köhlerné Nagy Ibolya
216
Tóth Viktória
6 58
Az indulók 70%-a 235. (összesen 336 fő)
101
Faragó Ivett
7 72
Az indulók 70%-a 186. (összesen 266 fő)
2016.

március

05-én

rendezték

meg

a

megyei

forduló

ünnepélyes

eredményhirdetését a Kecskeméti Református Általános Iskolában. Az
eredményhirdetésre minden évfolyamból a 20 legeredményesebb tanuló kapott
meghívást. Iskolánkból Kékes-Szabó Angyal 6.c osztályos tanuló vívta ki ezt az
előkelő 13. helyezésével.
Az eredményhirdetésről készített videó vágott anyagát az iskola facebook
oldalára is feltettük.
A teljes videóanyag a következő linken látható:
https://www.youtube.com/watch?v=tSMDhLI9W0Y

Komplex Természetismereti Verseny
2016. 03. 17-én, immáron 17. éve rendezi meg a kunszentmiklósi Baksay
Sándor Református Gimnázium a Komplex Természetismereti Versenyt 5-8
évfolyamon. Az iskolákat minden évfolyamon legfeljebb egy 3 főből álló csapat

képviselheti. A versenyen az 5-6. évfolyam tudását természetismeretből, a 7-8.
évfolyamét pedig biológia, kémia, fizika és földrajz tantárgyakból mérik fel.
Előzetes feladatuk is volt a gyerekeknek. Kármán Tódor magyar gépészmérnök,
fizikus, feltaláló életéből és munkásságából kellett felkészülni.
Dömsöd, Tass, Dunavecse, Apostag, Szalkszentmárton, Kerekegyháza,
Szabadszállás és Kunszentmiklós részéről az ÁMK, valamint a Baksay
Gimnázium csapatai mérték össze tudásukat.
Diákjaink a következőképpen szerepeltek:
5. évfolyam csapata: Farczádi Dominika, Jankovics Viktor, Toldi Tamás 5.
hely,
6. évfolyam csapata: Kocsi Brigitta, Tófalvi Tünde, Tóth Viktória 7. hely,
7. évfolyam csapata: Almási Tímea, Faragó Ivett, Verebélyi Tibor 4. hely, de
csak 3 ponttal maradtak el a 3. helytől.
8. évfolyam csapata: Barna Ida, Ficsor Hanna, Mazuk Loretta 8. hely.
A verseny után, amíg a zsűri dolgozott, az egyes évfolyamok különböző
előadásokon vehettek részt. A 7-8. évfolyamosok számára játékos fizikai
kísérleteket mutattak be és magyaráztak el Kispál István fizika szaktanácsadó és
diákjai a dunaújvárosi Széchenyi Gimnáziumból. A program során a versenyzők
is készíthettek a helyszínen saját eszközöket, melyeket kipróbálhattak, sőt
versenyezhettek is. Erről az iskola facebook oldalára is tettünk fel egy kis videó
részlet, ahol Barna Ida remekel egy szívószállal és egy pingpong labdával.
A csapatok nagyon szép ajándékokkal és egy jó hangulatban eltöltött délután
élményével tértek haza.
Felkészítő tanárok: Csőke József, Köhlerné Nagy Ibolya, Kövi Miklós, Nagy
Géza, Skriba Pál.
Március 22-én, a Víz világnapja alkalmából rendezett projektnapon az
osztályoknak előzetesen plakátokat kellett készíteniük, melyen a víz fogyasztása
mellett kellett kampányolni a káros üdítőfogyasztással szemben. Ezeket a
plakátokat az aulában ki is állítottuk. Már mondhatjuk, hogy hagyományosan
ezen a napon diák és pedagógus egyaránt kék ruhában jön iskolába., és
képletesen így árasztottunk vizet kék szalagokkal a tavaszi szél dalra. A

kollégák lehetőségükhöz mérten a tanóráikba is beépítették különböző feladatok
formájában a vizet.
A Bendegúz Országos Levelező Matematikaverseny megyei döntőjében,
melyet a kecskeméti Arany János Általános Iskolában rendeztek meg április 17én, a hatodik évfolyamon Kocsi Brigitta 6.c osztályos tanuló 7. helyezést, Tóth
Viktória, 6.c osztályos tanuló az 15. helyezést érte el. Felkészítő tanára:
Köhlerné Nagy Ibolya
Kocsi
Brigitta

Matematika 3
6.

6 5

3

3 2

14

8

Arany
Tóth
Viktória

Matematika 3
6.

3 3

23 3
9

Bronz

15.
3p

8

Ugyanekkor Tóth Viktória 6.c osztályos tanuló a megyei
természetismeretből az 5. helyezést érte el. Felkészítő: Nagy Géza
Tóth
Viktória

Természetismeret
6.

11 13 14

38

12 11 9

32

döntőn

5.
14p

Digitális témanapot tartottunk április 05-én, melynek keretében Jánosi Erzsébet
a 4.a osztályban, Köhlerné Nagy Ibolya a 6.c osztályban 5-5 órában különböző
tantárgyakat összekapcsolva digitális projekteket valósítottak meg. Erről képes
beszámolót is kellett készíteni.
Föld napi témahetünket összefűztük a Pontvelem által meghirdetett
Fenntarthatósági témahéttel. Ennek keretében kedden és szerdán a rádión
keresztül az erdőtüzekről hallgathattak különböző információkat a tanulók,
melyekből totót tölthettek ki. Skriba Pállal földrajzi feladatokat oldhattak meg
kicsik és nagyok egyaránt. Kedden délután madárlesre mehettek a
természetismeretben legkiemelkedőbb tanulók a Kiskunsági Nemzeti Park
területére Nagy Géza szervezésében. Szerdán délután Föld napjával kapcsolatos
számítógépes feladatok oldása zajlott az informatika teremben Nagy Mihály és
Jánosi Zsóka vezetésével. Csütörtökön elemek, használt telefonok, e-kütyük

leadásával kuponokat kaphattak a szelektív gyűjtésben serénykedő gyerekek,
melyekért pontokat kaphattak, ha a kuponokon lévő kódokat felvitték a
Pontvelem oldalára, amiket pedig a pontboltban levásárolhattak. Ezen a napon
még A Vad Kunság című filmet nézhettük meg a moziban. Délután Kövi Miklós
tartott a tanulóknak látványos fizikai kísérletekből bemutatót, melyet a tanulók
ki is próbálhattak. Pénteken 3-8. évfolyamnak a KNP jóvoltából Pigniczki Csaba
tartott előadás a moziban a Kiskunság madárvilágáról. Majd az iskolában 7
három fős csapat versengett a 6. évfolyamról a Fenntarthatósági Kupa online
versenyében. Ezt a tartalmas hetet lezárva a legaktívabb, illetve legügyesebb
tanulóknak cserepes virágot adtunk emlékbe már hagyományosan a természet
szeretetüket, természetismeretüket díjazva.
Április végén megírta a 6. és 8. évfolyam a „kiskompetenciát”matematikából,
melyeknek a javítását és a tanulók év eleji teljesítményével való
összehasonlítását, elemzését 8. évfolyamon E. Kovács Imréné, 6. évfolyamon
Köhlerné Nagy Ibolya végezte el.
A Mategye Alapítvány által működtetett 8 fordulós internetes matematika
versenyen 13 tanulót indítottam a 6.c osztályból, de csak 7 tanuló oldotta
viszonylagos odaadással és kitartással. Erre az egész országból, nagyon sokan
határon kívülről is versenyeztek. Minden feladatsor 10-10 feladatot tartalmazott,
és összesen 8-szor 50 pontot, azaz 400 pontot lehetett elérni. Az utolsó 2
fordulónál az időt is figyelték, tehát azonos pontszám alapján az került előrébb,
aki rövidebb idő alatt oldotta meg. A végső eredményeknél csak azok kerültek
fel a listára, akik legalább a pontok 50%-át elérték. Így a 6. évfolyamban Kocsi
Brigitta 210 ponttal a 116. helyet érte el. Ő 7 feladatsort csinált meg, mert a
sok feladata között elfelejtette a 7. fordulót megoldani. 6 forduló megoldásával
Horváth Pálma 155, míg Tóth Viktória 140 pontot értek el. A többiek ennél
kevesebb fordulót oldottak meg, és kevesebb pontot értek el.
A barátunk a természet országos levelezős természetismeret vetélkedőn 5
csapat és 1 egyéni versenyző vett részt.
5. évfolyamon: Kusztos Nóra, Lipóth Anna, Varga Rita, valamint Farczádi
Dominika, Lukácsi Ábel és Toldi Tamás alkotott 2 csapatot az 5.a-ból,
felkészítő: Csőke József
6. évfolyamon egyéniben indult Tóth Viktória 6.c, csapatban: Benics Bettina,
Kiss Dóra,

Somogyi Anna, Szőke Nóra 6.a, felkészítő: Nagy Géza
7. évfolyamon: Almási Tímea, Antal Viktória, Huszár Fanni, Varga Adrienn 7.a,
felkészítő: Nagy Géza
8. évfolyamon: Barna Ida, Ficsor Hanna, Mazuk Loretta, Szabó Kitti 8.a,
felkészítő: Nagy Géza
A 3 forduló után az eredményhirdetésre Tóth Viktóriát, és a 8. osztályos
csapatot (Barna Ida, Ficsor Hanna, Mazuk Loretta, Szabó Kitti) hívták be.
http://www.bacstudastar.hu/internetes-olvashow
Informatika
Wattay Informatika Verseny
A kiskőrösi Wattay Szakközépiskola a 2015/16-os tanévben is megrendezte a
hagyományos területi Wattay Informatika Versenyét 7. és 8. osztályos tanulók
részére.
A verseny négy levelező fordulóból áll. Fordulónként 15 tesztkérdést kell
megválaszolni, valamint el kell készíteni egy-egy gyakorlati feladatot is. A négy
forduló pontszámait összesítették, a legjobb 20 tanuló bejutott a Kiskőrösön
megrendezett döntőbe. Itt minden eddig pontot töröltek. A tanulóknak 45 perc
alatt kellett elkészíteni minta és néhány utasítás alapján egy szövegszerkesztési
feladatot Microsoft Word-ben és egy néhány diából álló bemutatót Microsoft
PowerPoint-ban teljesen önállóan.
A versenyre 7. osztályos tanulók jelentkeztek. Az első forduló után több diák
nem folytatta a feladatok megoldását.
Akik kitartóan elkészítették a megoldásokat:


Csernák Szabolcs (7a)



Fülöp Krisztián (7a)



Huszár Mihály (7b)



Marton Krisztián (7a)



Verebélyi Tibor (7a)

A versenyzők szakkör keretében készültek fel a döntőben rájuk váró feladatokra.
Emellett természetesen elkészítették a levelezős forduló feladatait is. Ezekben
rajtam kívül minden segítséget igénybe vehettek. Az általuk eddig még nem
tanultakról Interneten kerestek információkat.
Fülöp Krisztián Az első fordulót kihagyta, így nem volt esélye a döntőbe jutásra.
Az elkészített feladatai alapján az első forduló pontvesztesége miatt nem volt
elég pontja.
A döntőbe Csernák Szabolcs, és Verebélyi Tibor jutott be.
Az eredményeket kb. 2 órás javítás után hirdették ki.
Verebélyi Tibor 89 pontot szerezve 1 ponttal szorult a második helyre. Mögötte
Csernák Szabolcs végzett egy ponttal kevesebben szerezve, mint Tibor.
Az első hat helyezett, így iskolánk két tanulója is értékes tárgynyereményekkel
és rengeteg tapasztalattal lett gazdagabb.
A verseny után mindketten azt mondták, ott szeretnének lenni jövőre is a
döntőben.
Az 5. évfolyam a Talentum Alapítvány jóvoltából június elején a Jakabszállás
melletti Magyarkert nevű botanikus kertben járt, ahol a 93030 km2-nyi területű
Magyarországot járhatták be méretarányosan kicsinyítve 93000 m2-en,
áttekintve

hazánk

nagytájait,

folyóit,

tavait,

a

szomszédos

országok

elhelyezkedését, és még számos földrajzi jellemzőt.
A Határtalanul pályázatot ebben az évben is sikeresen megnyertük, tehát a jövő
tanévben a most végzett 6. évfolyam mehet májusban Erdélybe.
Munkaközösségünk tagjai aktívan részt vettek az alapítványi műsorra való
felkészítésben, felügyeletben, a március 11-ai fáklyás felvonuláson, a
Literatúrán,

ápr.

11-én,

aktívan

közreműködtek

a

május

27-ei

kompetenciamérésben, a majálison, a „Ki mit tud?”-ban, lovagoltunk,
korrepetáltunk,

tehetséget

gondoztunk,

kivettük

részünket

a

ballagás

szervezéséből, segítettünk az iskola díszítésében. Tehát, véleményem szerint,
mondhatom ezt az egész tantestület nevében, rengeteget dolgoztunk.
Köszönöm minden kolléga segítő részvételét a tanév során!
Szabadszállás, 2016. június 16.

Köhlerné Nagy Ibolya
reál mk. v.
Beszámoló a humán munkaközösség 2015-2016-os tanévben végzett
munkájáról
A humán munkaközösség tagjai:
-

Ballabásné Rádi Erika
Fábián Ildikó
Kishalmi Istvánné
Meskó Szilvia
Németh Szabina
Lipóth Ildikó
Piszóné Jakab Mónika
Varga Eszter

II. félévtől Skriba Pál

Munkaközösségünk előre meghatározott munkaterv szerint végzi munkáját,
annál is inkább, hiszen nagyon sokrétű a munkaközösség összetétele: magyar
szakosok, angol nyelv szakosok, történelem szakosok és rajz szakos
kollégákból áll.
A tanév I. félévében elvégzett feladatokról:
- 2015. szeptembere már rendezvénnyel indult, a Mihály-napi projekt-nap
szervezője, koordinátora Piszóné Jakab Mónika volt.
- 2015. októberében a tavalyi tanévhez hasonló módon végeztük el a 6. és
8. évfolyamos diákok „ kis-kompetenciájának” felmérését, értékelve az
előttünk álló fejlesztési területeket. Mindenképpen köszönet illeti Szépné
Horváth Katalin kolléganőt, aki minden évben, így most is elvégezte a
számítógépes értékelését tanulónk munkáinak. Az iskola vezetősége a 6.

-

-

-

és 8. évfolyamon is biztosít órát a kompetencia-mérésekre történő
felkészülésekre. Itt kell azt is megjegyeznem, hogy 8. évfolyamos
diákjainknak szintén biztosított óra a felvételikre történő előkészítők
lebonyolításához.
2015. október 6-án megemlékeztünk az Aradon kivégzett 13 vértanúról.
Ezt a programot Varga Eszter koordinálta.
2015. október 23-án a nyolcadikos évfolyam adott iskolai és városi
ünnepi műsort az 1956-os forradalom emlékére. A műsor felelőse
Kishalmi Istvánné volt.
2015. november 13-án iskolarádión keresztül emlékeztünk meg a magyar
nyelv napjáról. Ezt a programot Fábián Ildikó szervezte, a 6.
évfolyammal.
2015 novemberében írták meg felső tagozatos diákjaink közül a
legjobbak a Simonyi Helyesírási Verseny feladatsorát. Két diákunk
dolgozatát lehetett elküldeni a megyei versenye , de sajnos nem hívták be
őket a kecskeméti fordulóba. Itt kell megköszönni Szépné Horváth
Katalin kolléganő munkáját, aki már évek óta segíti a magyarosok
munkáját ennek a versenynek a lebonyolításakor.

- 2015 decemberében a munkaközösség minden tagja aktívan vett részt az
adventi rendezvény lebonyolításában.
- 2016. január 12-én a szabadszállási Honvéd Nyugdíjas Klub tagjainak
szervezésében vettünk részt a Don-kanyar áldozatainak tiszteletére
rendezett megemlékezésen.
- 2016. január 16-án történt meg a központi felvételi dolgozatok megírása,
amelyek alapján mondhatjuk el: minden 8. osztályos diák felvételt nyert
választott középiskolájába.
- 2016. január 28-án írtuk meg 7.-8. évfolyamon most először a kiskunhalasi
Bibó Gimnázium által szervezett, országos felmenő rendszerű szövegértési
verseny feladatsorát. Már a feladatlap átvételekor világossá lett a magyarosok
számára, hogy gyakorlatilag teljesíthetetlen a verseny feladatsora a
rendelkezésre álló 45 perc alatt. Igazunk is lett: egyetlen diákunkat sem hívták
be a megyei válogatóra, nem érték el ugyanis a szükséges pontot.

- 2016 februárja az alapítványi bál hónapja: A munkaközösség minden tagja
részt vállalt a bál műsorának sikerében: vagy a háttérmunkákban, vagy
színpadra állított produkcióval vettünk részt benne.
- 2016. március 14-én immár II. alkalommal szervezte meg
munkaközösségünk a fáklyás menetet. Ehhez az idén a város és annak minden
intézménye is becsatlakozott. Külön köszönet jár kollégáimnak, illetve a
diákoknak, akik a „ hosszú hétvége” ellenére is szép számmal jöttek el a
felvonulásra. Itt kell köszönetet mondanunk Hofmaiszter Anikónak, aki
koordinálta a néptáncosok fellépését .
- 2016. április 11-én a hagyományokhoz híven 1.-8. évfolyamon közösen
vándoroltunk a költészet napja alkalmából. Bár néha úgy tűnik, nem igazán
tudunk a diákoknak megfelelni ezzel a rendezvénnyel, de a megújult helyszínek
és feladatok láttán mégis szívesen járják végig az állomásokat. Tisztelettel
köszönöm meg azon kollégáim munkáját, akik állomást vezettek, vagy éppen
osztályaikat kisérték végig a menet útvonalán. Tényleg igaz a mondás: ez a
rendezvény sem és másik sem működne, ha nem állnánk mindannyian mögötte!
- 2016. április 14-én a fiúiskola falánál került sor a MAZSIHISZ által szervezett
emléktábla avatásnak, ahol Ballabásné Rádi Erika és Fábián Ildikó kolégáim
diákjai adták az ünnepi műsort. Köszönet érte!
- 2016. április 15-én rendezte meg a szabadszállási József Attila Közösségi Ház
a költészet napjához fűződő, hagyományos szavalóversenyét, amelyen az alsó
tagozat diákjai hatalmas létszámmal, felsőseink már csak erős unszolásra
indultak el. E verseny győztesei utaznak Fülöpszállásra, ahol a „ Ranga
Tanárnőre Emlékezünk” Szavalóversenyen képviselik iskolánkat, mindig szép
sikerrel. Így volt ez az idén is: Barna Ida Anna 8. a osztályos diákunk katerórája
III. helyét hozta el.
- 2016. április 29-ig írták meg diákjaink a 6.-8. évfolyamon a „kiskompetencia” ismétlő dolgozatát, ahol a szeptemberi mérés eredményeit,
hiányosságait alapul véve diákjaink minden feladattípusnál javított eredményt
hoztak: nyilván a heti egy felkészítőnek is sok köze volt ehhez…
- 2016. május 17-én régi-új hagyományukhoz nyúltak vissza a magyarosok:
megrendeztük a „ szépen olvasás” versenyét 4.-5.-6.-7.-8. évfolyamon. A
nagyszámú jelentkezés miatt a zsűri kénytelen volt megszabni a továbbjutók
listáját a hozott szövegek felolvasása után. Ez is bizonyítja, hogy van még

fogékonyság a diákokban, ha valami újszerű feladattal kerülnek szembe… Az
említett versenyen 40 diák indult el!
- 2016. június 15-én rendeztük meg első alkalommal az iskolai „ Ki mit tud?”
versenyünket, amelyen 15 diák mutatta meg „ másik arcát”:tánc, karate,
szintetizátor, ének, judó került terítékre. A lebonyolításban, szervezésben
magyar szakos kolléga is részt vett.
- 2016. június 18-án elballagtak végzőseink. Természetesen minden
osztályfőnök összehangolt munkájának lett a gyümölcse a sikeres ballagási
ünnepség, amelynek műsorszámait a magyart tanítók állították össze.
2016 április-május közötti időszakban a magyart tanítókhoz szaktanácsadó
érkezett. Hamarosan feloldotta kezdeti félelmeinket, segítő szándékú, pozitív
gondolkodású lévén. Kulcsár Marianna személyében közvetlen, mindenek fölött
a gyerekek érdekeit néző pedagógust ismerhettünk meg, aki hatalmas
mennyiségű anyaggal, kiegészítő anyagokkal látott el minket. S miután az is
nyilvánvalóvá vált, hogy 2016 szeptemberéig helyi tantárgyi tanmenetet is össze
kell állítanunk magyar nyelv és irodalomból, ahhoz is eljutatta az „alapvázat”.
Köszönjük lelkes munkáját!
összegzés: ebben a tanévben is sorba jöttek egymás után a feladatok, versenyek,
így nem volt időnk unatkozni. Sokat dolgoztunk, de megérte: diákjaink nagynagy kitartással, alig-alig hőbörögve voltak ott velünk a nehéz helyzetekben.
Talán lassan megértik: miattuk és csak értük próbálkozunk sokszor erő felett is
teljesíteni!
Köszönet jár a Talentum Alapítványnak és iskolai DÖK-nek a rendezvények
finanszírozásáért, diákjaink vendégül látásáért!

angol nyelv
Lipóth Ildikó és tanítványai három országos, levelezős megmérettetést is
végeznek a tanév folyamán. Ezek értékelése júniusra marad, hiszen akkor ér
véget a versenyfolyam is. A versenyek a következők:
- On-Lion internetes verseny, ahol az 5.-6. évfolyamosok vettek részt, két
fordulót teljesítetek diákjaink
- Bendegúz Nyelvi Levelezős verseny, szintén 5.-6. évfolyamosok
küzdenek

- „ Legyél Te is Országh-os Bajnok!” online szótárhasználati verseny, ahol
5.-6.-7.-8.-os diákok is indultak
A fent említett versenyeken diákjaink maximálisan helyt álltak, összesen 35 fő
indult a fenti versenyek valamelyikén. Mindannyian Lipóth Ildikó tanítványai,
köszönet munkájáért!
2016 májusában, az iskola életében első alkalommal került sor a nyolcadikos,
tagozatos angolt tanulók szintvizsgájára.A beszámoló e részét Lipóth Ildikó
kolléganő készítette.
Ebben a tanévben a délutáni angol órák döntő többsége az év végi vizsgára való
felkészülés jegyében telt. Célirányosan alapfokú Origó nyelvvizsgás („Rigó
utcai” nyelvvizsga) feladatsorokat oldottunk meg, mind a négy alapkészségre
koncentráltan. Az írásbeli vizsga részei az olvasáskészséget mérő feladat,
közvetítési készséget mérő feladat és az íráskészséget mérő feladat, míg a
szóbeli vizsga önálló témakifejtésből, szituációs feladatból (képek segítségével)
és hallás utáni szövegértéses részekből állt. Az önálló témakifejtés során 10
témakörből kellett felkészülni a tanulóknak, ezek közül húztak a vizsgán
(Bemutatkozás, Szabadidős tevékenységek, Az iskolám és az otthonom,
Ünnepek, Magyarország és Szabadszállás, Utazás, Sportok, Egészség-betegség,
Időjárás, Vásárlás). A négy főből álló vizsgabizottság minden szóbeli
vizsgarészt külön-külön pontozott.
A vizsga eredménye (írásbeli és szóbeli összesítve):
1. Szabó Kitti 8. a (91%)
2. Barna Ida Anna 8.a (86%)
3. Danics Viktória 8.a (83%)
A csoport összteljesítménye 69%

történelem

2016 januárja óta Piszóné Jakab Mónika helyett Skriba Pál kolléga tanítja a
gyesre távozott kolléganő osztályait.
- 2016 tavaszán az Országos Történelem Verseny megyei döntőjében Holl
Alex 7. a osztályos tanuló 8. helyezést ért el.
- 2016 áprilisában került sor a XV. Galambos SándorTerületi Történelem
Versenyre Kunszentmiklóson, ahol a 6. évfolyam csapata az 5. helyet
szerezte meg.
mindkét versenyre Skriba Pál készítette fel a diákokat.
német nyelv
Ebben a tanévben nem indult diákunk német nyelvi versenyen.
rajz- és vizuális kultúra
2015-16 TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ KÉSZÍTETTE: NÉMETH SZABINA,
SZAKTANÁR

A korábbi években célul kitűzött tanórai differenciálás, kooperatív technikák az
idei tanévet is jellemezték. Tehetséggondozásra legalkalmasabb teret a 2013 óta
működő művészeti iskolai csoportok indításának lehetősége adta képzőművészet
tanszakon. Előképzőn heti 2, Alapfokon heti 4 tanítási órában zajlottak a
foglalkozások. Az előképző 11 fővel indult. Sajnos idén is volt lemorzsolódás,
de félévkor a két kimaradó helyére két új diákot vettünk fel. Egy diák hiányzásai
meghaladják a 30%-ot, ezért képzőművészeti tanszak előképzős csoportjában
összesen 10 diák kap bizonyítványt. Alapfokra év elején sok volt a jelentkező, 19
fővel indult a csoport, ami a megengedett maximális keret alatt egy fővel marad.
Ehhez képest tűrhető a lemorzsolódók aránya: öten nem folytatták a második
félévet, egy diák pedig mulasztásai miatt nem osztályozható. A képzőművészeti
tanszak alapfokú csoportjában összesen 13 diák kap bizonyítványt.
A lemorzsolódások okát abban látom, hogy a diákok érdeklődési köre
folyamatosan változik, és nem mindenki elkötelezett a képzőművészet irányába,
más szakkörök, tanszakok is vonzóak számukra. Másrészt a gyerekekre

egyébként is növekvő terheket rakó felső tagozatos évfolyamok nem
mindenkinek teszik lehetővé a magas óraszámú délutáni foglalkozáson való
részvételt, ez sok esetben év közben derül ki. Harmadsorban idén nagy kihívás
volt egy alsó tagozatos (az előképzőből feljövő harmadikosok) és egy felső
tagozatos csoportot egyesíteni. Minden eddiginél differenciáltabban kellett
szervezni a tanulmányi munkát, és számos megoldandó nevelési helyzetet is
eredményezett a két markánsan eltérő igényekkel rendelkező korosztály alkotó
közösséggé formálása. Még maradt ezzel feladat, de bizakodó vagyok a jövőre
nézve. Az évzáró kiállításra összegyűlt gazdag anyag, és a gyerekek
visszajelzései is okot adnak rá.
ISKOLÁN

KÍVÜLI

VERSENYEKEN

ÉS

ISKOLAI

RENDEZVÉNYEKEN

VALÓ

RÉSZVÉTEL

2015. októberben 8 fővel részt vettünk az „Ez a vágyam, erre gyűjtök” címmel
meghirdetett 4. országos takarékszövetkezeti rajzversenyen. Indulók: Zsiros
Ferenc Henrik, 3.b, Huszár Lili, 3.b, Horváth Dóra, 3.b, Váradi Szófia, 3.b,
Jánosi Kincső, 4.a, Almási Melinda 6.c, Kocsi Hanna, 6.a, Szabó Hanna, 6.a.
2015. novemberben részt vettünk a Happy Tejtermék Kft. által meghirdetett
„Tejút a Karácsonyi Ünnepekhez!” elnevezésű rajzpályázaton. A rajzpályázatra
rajzórai keretek között az összes felső tagozatos diáknak volt alkalma rajzot
készíteni, a legjobbak közül válogattuk a továbbküldhető képeket.
2015. decemberben az iskolai adventi rendezvényen iskolánk tanulói idén
rajzaikat is felajánlhatták a jótékonysági vásárra. Rajzokat készített 9 fő: Ajtai
Virág, 7.b, Szmetana Katalin, 7.b, Kocsi Hanna, 6.a, Szabó Hanna, 6.a, Benics
Bettina, 6.a, Puskás Fanni, 4.b, Váradi Szófia, 3.b, Zsiros Henrik, 3.b, Horváth
Dóra, 3.b.
2016 márciusában hagyományosan kapcsolódtunk a BácsVíz Zrt. víz világnapi
rajzpályázatához. Idén a „Vizek és mesterségek” kapcsolatára hívták fel a

pályázat témájával a figyelmet. Az alsó tagozatosok körében népszerű volt a
pályázat, számtalan kép készült. A felső tagozatosok körében leginkább a
művészeti iskolások jeleskedtek. Díjazásban részesültek egyéni rajzukkal a
következő tanulók, összesen 7 fő: Herkovics Kitti, Kiss Trisztán, Papp Réka,
Szőke Zsófia 1.a, Sipos Péter 3.b, Puskás Fanni 4.b, Horváth Andrea, 6.b.
Csoportos munkával 12 fő nyert elismerést és értékes díjat: Almási Melinda,
6.c, Fejszés Petra, 3.b, Horváth Dóra, 3.b, Huszár Lili, 3.b, Kocsi Hanna, 6.a,
Kovács Barbara, 5.a, Puskás Fanni, 4.b, Sipos Péter, 3.b, Szabó Hanna, 6.a,
Váradi Szófia, 3.b, Varga Adrienn 7.a, Zsiros Henrik, 3.b.

A

BácsVíz

Zrt.

2016-os

rajzpályázatának díjátadó ünnepségén a szabadszállási díjazottak
2016. áprilisában – szintén hagyományként – a költészet napja idén is teret
adott a vizuális területen tehetséges tanulók kibontakozásának. Minden
osztályból egy rajzolásban tehetséges tanuló képviselte az osztályt, így készült el
egy nagyméretű illusztráció Vörösmarty Mihály Szózatához. A kép az előtér
dísze volt, szeptemberre a tanáriba kerül át.

Illusztráció a Szózathoz, 2016. április
A tanév végét záró kiállítással ünnepeltük, aminek a József Attila Közösségi
Ház adott otthont. A kiállítás elsősorban a Varga Domokos Alapfokú
Művészeti Iskola telephelyén képzőművészeti foglalkozáson résztvevő diákok
(24 fő) tanéves munkásságát mutatta be, de néhány volt képzőművészetis (1 fő),
és általános iskolás diák (2 fő) munkája is keretbe került. A kiállítás megnyitó a
néptáncos és szintetizátor tanszakos diákok évzáró műsorához kapcsolódott,
nagy érdeklődés övezte. A kiállítók névsora:
Előképző: Holl Dorina, Jánosi Kincső Kata 4.a, Sinkó Gábor 2.a, Sipos Anna
1.a, Suba Bence Lóránd 2.a. Szőke Petra 1.a, Szőke Zsófia 1.a, Tóth Emma 2.a,
Varga Janka 2.a, Zsoldos Zsófia 2.a.,
Alapfok: Almási Melinda, 6.c Horváth Dóra, 3.b, Huszár Lil 3.b, Kocsi Hanna
6.a, Almási Tímea 7.a, Faragó Ivett 7.b, Fejszés Petra 3.b, Horváth Dóra 3.b,
Kovács Barbara 5.a, Puskás Fanni 4.b, Sípos Péter 3.b, Szabó Hanna, 6.a,
Váradi Szófia 3.b, Varga Adrienn 7.a

Nem képzőművészetis kiállítók: Darabos Doroti 7.a, Tatár Zsuzsanna 6.c,
Tóth Viktória 6. c

AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA
A 2015-2016-OS TANÉVBEN
EBBEN A TANÉVBEN ÚJRA LÉTREHOZOTT MUNKAKÖZÖSSÉG
LEGFONTOSABB CÉLJAI KÖZÖTT SZEREPELT, HOGY SEGÍTSÜK
ELIGAZODNI A GYERMEKEINKET A KÜLÖNBÖZŐ
KÖZÖSSÉGEKBEN,VALAMINT KIEMELKEDŐ CÉLJAINK KÖZÖTT

SZEREPELT A BUKOTT TANULÓK SZÁMÁNAK CSÖKKENTÉSE, A
RÁSZORULÓ TANULÓK SEGÍTÉSE ÉS AZ INDOKOLATLAN
HIÁNYZÁSOK CSÖKKENTÉSE.
Az alapvető emberi kapcsolatok elsajátítását közösségekben, közösségeken
keresztül mutathatjuk és taníthatjuk tanulóinknak. A közösségeken belül a
megfelelő kommunikáció elsajátítása szintén nagyon fontos. Arra törekedtünk,
hogy tanulóink a közösségek hagyományait szokásait megismerjék, tudják
elfogadni és azonosulni velük.
Fontos feladatunk a természeti és épített környezetünk védelme és ápolása. Ezen
célok elérése érdekében néhány jónak ígérkező újítást próbáltunk bevezetni az
iskolában, amelyek mégsem bizonyultak életképesnek. Továbbgondolásra
szorulnak.
- Talán túl szélesre tártam a résztvevők sorát a tisztasági versenyben, de
igazából kevés „ellenőr”érezte át feladata súlyát és a táblázaton nem
jelentek meg motivációként a pontszámok, illetve nem érezte feladatának
a felkért megbízott a feladatellátást!
SZERINTEM INDOKOLT LENNE EZ A VERSENY AZ
INTÉZMÉNYÜNKBEN!
- Az iskola faliújságának díszítése évfolyam szinten bizonyítja, hogy
színesebb lehet a fal, csak rajtunk múlik milyen időközönként cseréljük
azt!
LÁTOM BENNE A LEHETŐSÉGET!
Közösségek megismerése, kapcsolatok ápolása céljából terveztük a
testvércsoportok kialakítását. Egyetlen ilyen kapcsolat kiépítéséről sem érkezett
jelzés! Talán sok volt az egyéb program és nem jutott rá idő?

- A hiányzásmentes tanévért a tanulókat mozi látogatással jutalmazzuk a
tanév végén.
A tanulócsoportok az iskolai ünnepélyeket műsoraikkal és részvételükkel tették
emlékezetessé.
Az iskolai rendezvényeken megfelelő számban aktívan vettek részt. Ismét nagy
mennyiségű papírt halmoztak fel. Aktív pezsgés jellemezte az adventi
készülődést is. Talán a legnagyobb nézettséget az idén a Fradi látogatása érte el,
tanulóink válogatott focistával nézhettek közösen a kamerába.
Ismét magas létszámmal léptek fel az osztályközösségek a Talentum Alapítvány
jubileumi műsorában.
A különböző munkaközösségek több rendezvénynek a fő védnökei voltak,
amelyek a tanulóink aktivitását célozták meg a legtöbbször sikerrel.
Ismét volt Határtalanul kirándulás a hetedik évfolyamosoknak. Az ismét életre
keltett iskolai majális elérte célját tanulóink jól érezték magukat és a céljaink
elérését nagyban segítette.
Az osztályközösségek életében mindig kiemelkedő helyen szerepel a tényleges
osztálykirándulás. Sajnos ez ma már több tanulónak elérhetetlennek tűnik.
Ennek ellenére az osztályok a felső tagozaton igyekeztek maradandókat alkotni.
A pihenős csapatépítős kirándulástól a városnéző, túrázó, vagy a kettőt
összekötő kirándulásig színes palettán kínálták az osztályfőnökök a
lehetőségeket. /A Balaton- Felvidéktől a Dunakanyaron át Esztergom éppen úgy
szerepelt a kirándulások sorában, mint, Szeged és környéke, a közeli horgásztó,
vagy Budapest nevezetességei is./ Akadt olyan tanulócsoport is aki a Grupama
Aréna kulisszái mögé is betekinthetett. A Talentum Alapítványnak
köszönhetően a különböző évfolyamok tanulói színházba, lovagolni, az

állatkertbe illetve a Magyar kertbe látogathattak. Sok rászoruló gyermek bizony
először jutott ilyen lehetőséghez.
Ugyan úgy szolgálták a közösség építését a különböző alkalmakra szervezett
teadélutánok, mint a palacsintasütés, vagy a közös hógolyózás öröme. A felső
tagozaton is voltak osztályok, akik külön szervezéssel voltak úszni
Kecskeméten. Voltak, akik családi délutánt is szerveztek.
Vannak osztályok akik, nagy számban adnak versenyzőket sportversenyekre,
vagy éppen valamilyen műveltségi vetélkedőre. A szaktanár mellett az
osztályfőnöknek is van szerepe ezekben a sikerekben. A városi rendezvényeken
is szívesen vesznek részt tanulóink a korosztályuknak megfelelően.
A szülőkkel való kapcsolattartást ezen rendezvényeken túl még két fogadó
órával is gazdagítottuk. Lehetőséget adtunk a tanóráinkba való betekintésére is,
sajnos kevesen éltek a lehetőséggel.
Mivel egyre inkább az rajzolódik ki, hogy a legtöbb tanulónkra otthon
ingerszegény környezet vár, így feladatunk súlyosbodik és évről évre több és
kitartóbb munkát követel valamennyinktől. Hogy kipihenjük a tanév fáradalmait
és felkészüljünk a következő tanévre, erre szolgál majd az előttünk álló vakáció!
Én megköszönöm valamennyi osztályfőnök és kolléga munkáját és jó pihenést
kívánok!
Szabadszállás, 2016. június 13.
Csőke József

TESTNEVELÉS MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ÉVVÉGI BESZÁMOLÓJA
2015/2016. TANÉV
Munkaközösség vezetője: Rimbás Annamária
 A 2015/2016. tanévet szeptemberben, Kunszentmiklóson a testnevelő
tanárok tanévnyitó megbeszélésével kezdtük.
 2015. október elején a Magyar diáksport napján iskolánk tanulói részt
vettek a „Fuss 2015 métert” az iskoládért rendezvényen.
 Mezei Futóverseny: 2015. október 20.
A verseny rendezője és ideje:
Magyar Diáksport Szövetség
Iskolánkat a következő tanulók képviselték:
Almási Melinda

6.c

Almási Tímea

7.a

Barna Ida

8.a

Csaplár Hanna

4.a

Csapó Dávid

8.a

Gyuga Adrián

8.b

Danics Viktória

8.a

Desztics Eszter

6.c

Heimpold Maja

6.c

Kunkli Dorottya

6.c

Lovász Tibor

8.b

Matkovics Vivien

8.a

Miklós Sándor

8.b

Murár Bettina

4.b

Pongrácz Imre

8.b

Riklik Melinda

4.b

Tóth Dorina

4.b

Tóth Viktória

6.c

Varga Panni

4.b

Eredmények:
II. korcsoport
7. helyezett csapat:

Csaplár Hanna

Murár Bettina
Riklik Melinda
Tóth Dorina
Varga Panni
III. korcsoport
14. helyezett egyéni:

Almási Melinda

IV. korcsoport
7. helyezett csapat:

Almási Tímea

Barna Ida Anna
Danics Viktória
Matkovics Vivien
IV. korcsoport
8. helyezett csapat:

Csapó Dávid

Gyuga Adrián
Lovász Tibor
Miklós Sándor
Pongrácz Imre

10 iskola versenyzői szerepeltek.
 Csörgő Gyula Kistérségi Terematlétika Verseny alsó tagozatosoknak
(2015. november 25.)
Iskolánkat a következő tanulók képviselték:
Berta Bettina

4.b

Csaplár Hanna

4.a

Murár Bettina

4.b

Riklik Melinda

4.b

Tóth Dorina

4.b

Varga Panni

4.b

Eredmények:
30 méteres futás:

5. helyezett Murár Bettina
8. helyezett Csaplár Hanna

2 körös futás:

4. helyezett Varga Panni
8. helyezett Murár Bettina

kislabda hajítás:

1. helyezett Riklik Melinda
3. helyezett Murár Bettina
6. helyezett Varga Panni

helyből távolugrás:

helyezés:
tanuló:

1.
1

2.

6. helyezett Csaplár Hanna

3.
1

4.
1

5.
1

6.
2

7.

9 iskola versenyzői szerepeltek 12 csapattal.
Iskolánk II. korcsoportú leány csapata a VIII. helyen végzett

8.
2

 Csörgő Gyula Kistérségi Terematlétika Verseny felső tagozatosoknak
Az idei évben, 2015. január 27-án rendezte meg a kunszentmiklósi Varga
Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, ezt a hosszú
évekre visszanyúló emlékversenyt.
Iskolánkat a következő tanulók képviselték:
Almási Melinda

6.c

Almási Tímea
Barna Ida Anna

7.a
8.a

Csapó Dávid

8.a

Desztics Eszter

6.c

Heimpold Maja

6.c

Matkovics Vivien

8.a

Miklós Sándor

8.b

Eredmények:
30 méteres futás:

1. helyezett Matkovics Vivien
5. helyezett Almási Tímea
5. helyezett Heimpold Maja

3 körös futás:

2. helyezett Matkovics Vivien
3. helyezett Barna Ida Anna
4. helyezett Almási Tímea
5. helyezett Almási Melinda

medicinlabda hajítás: 5. helyezett Matkovics Vivien
7. helyezett Barna Ida Anna
helyből távolugrás:

2. helyezett Matkovics Vivien
4. helyezett Barna Ida Anna

5. helyezett Almási Tímea
helyezés:
tanuló:

1.
1

2.
2

3.
1

4.
2

5.
5

6.

7.
1

8.

10 csapat vett részt a versenyen, iskolánk az V. helyen végzett.
II. félév: az atlétikai versenyek száma megsokszorozódott. A következő
versenyeken vettünk részt:
 2015/2016. tanévi Körzeti Atlétika Diákolimpia: Kunszentmiklós, 2016.
04. 26 – 27.
III. korcsoport (2003 – 2004-ben születettek)

Csapatverseny

IV. helyezés

Almási Melinda
Heimpold Maja

6.c

Kunkli Dorottya

6.c

Kocsi Brigitta

6.c

Szilágyi Dóra

6.c

Egyéni eredmények:
60 méteres futás

III. helyezett

Almási Melinda

V. helyezett Kunkli Dorottya

távolugrás

VI. helyezett

Kocsi Brigitta

VIII. helyezett

Heimpold Maja

I. helyezett Almási Melinda
IV. helyezett

kislabdahajítás

6.c

Szilágyi Dóra

V. helyezett Szilágyi Dóra

VI. helyezett

Heimpold Maja

X. helyezett Kocsi Bigitta
4 x 100 méteres váltófutás III. helyezés
Almási Melinda, Heimpold Maja, Kocsi Brigitta, Szilágyi Dóra
IV. korcsoport (2001 – 2002-ben születettek)
leány egyéni összetett verseny

II. helyezett Matkovics Vivien 8.a

III. helyezett

Barna Ida Anna

8.a

egyéni eredmények:
100 méteres futás

I. helyezett Matkovics Vivien 8.a

távolugrás

I. helyezett Matkovics Vivien 8.a

súlylökés

III. helyezett

Barna Ida Anna

8.a

4 x 100 méteres váltófutás II. helyezés
Barna Ida Anna
Vivien

, Csaplár Sára, Danics Viktória, Matkovics

fiú egyéni összetett verseny

Pongrácz Imre

Csapó Dávid
Miklós Sándor
Lovász Tibor
Gyuga Adrián
csapatverseny

IV. helyezés
Csapó Dávid

8.a

Gyuga Adrián

8.b

Lovász Tibor

8.b

Miklós Sándor

8.b

Pongrácz Imre

8.b

4 x 100 méteres váltófutás II. helyezés
Csapó Dávid, Lovász Tibor, Miklós Sándor, Pongrácz Imre
 Alapfokú Körzeti Atlétika Verseny Kunszentmiklós, 2016. 05.
III. korcsoport leány
csapatverseny
távolugrás

I. helyezés

kislabdahajítás

Almási Melinda

6.c

Heimpold Maja

6.c

Kunkli Dorottya

6.c

Kocsi Brigitta

6.c

Szilágyi Dóra

6.c

V. helyezés

egyéni eredmények:
távolugrás

I. helyezett Almási Melinda
II. helyezett Szilágyi Dóra

4 x 100 méteres váltófutás II. helyezés
Almási Melinda, Heimpold Maja, Kocsi Brigitta
IV. korcsoport

fiú

csapatverseny
távolugrás

II. helyezés
Csapó Dávid

8.a

Gyuga Adrián

8.b

Lovász Tibor

8.b

Miklós Sándor

8.b

Pongrácz Imre

8.b

egyéni eredmény:
távolugrás

III. helyezett
Pongrácz Imre

4 x 100 méteres váltófutás IV. helyezés
Csapó Dávid, Lovász Tibor, Miklós Sándor, Pongrácz Imre
A megyei alapfokú atlétikaversenyen, Kiskunfélegyházán 2016.06. 01.
III. korcsoportlány távolugró lánycsapat képviselte iskolánkat.
 Tanulóink a felsorolt versenyeken jól szerepeltek ahhoz képest, hogy
felkészülési lehetőségeink elég szerények. A diákolimpiai versenyeken a
sport tagozatos iskolák tanulóival kellett versenyezniük.
 Tervezett versenyeinken meg tudtunk jelenni, de sajnos nem minden
esetben elegendő létszámmal.
 A 2015/16-os tanév második félévében kötelező országos szinten előírt
Netfitt felmérést kellett végeztünk a felső tagozaton. Következő
felméréseket végeztük: antropometriai, kondicionális és koordinációs
képességeikről. Ez meglehetősen nagy feladatot rótt ránk. mivel januártól
egészen május közepéig tartottak a vizsgálatok a testnevelés
mozgásanyagának rovására zajlottak. A mérések után digitálisan is
rögzíteni kellett az adatokat és központilag továbbítani az országos listára.
Az aerobik csoportok 2. félévi tevékenysége:
A csapattagok száma 60 fő, akik fellépő-verseny csoportosok illetve
felkészülő aerobik csoportosok.









január: félévi aerobik gálaműsor
február: Alapítványi bál
március: pusztaszabolcsi aerobik verseny: 9 arany érem és 3 ezüstérem
április: adonyi aerobik verseny: 10 arany érem és 2 ezüstérem
május: kulcsi aerobik verseny: 5 arany érem és 6 ezüstérem
május 1. sportnapi fellépés
június: ünnepélyes tanévzáró aerobik gála
július: városi napok programsorozat

Szabadszállás, 2016. június 16.

_______________________
Rimbás Annamária
(mukaközösség-vezető)
Petőfi S. Ált. Iskola Diákönkormányzatának I . féléves beszámolója

A tanévnyitó ünnepségen az elsősöket köszöntöttük ajándékkal.
Új DÖK öt alakítottunk, munkatervet készítettünk.

Papírgyűjtést szerveztünk , nagyon sok tanuló és szülő közös munkájának
eredményeként 12t papír gyűlt össze, kb. 200ezer forint értékben.
A legtöbbet gyűjtő osztályok torta jutalomban részesültek.
A cég a mely a papírt megvette tőlünk , vállalta a PET palackok átvételét is ,
talán jó lenne még 2-3 gyűtőedényt még elhelyezni , hogy minden folyosóra
egy.
A bevétel a DÖK pénztárában lévő tavalyi felhalmozott maradékkal együtt az a
DÖK- számláján a takarékszövetkezetben került elhelyezésre.
A DÖK számláját gyarapította az ősszel lezárult TÁMOP- os pályázatokban
elnyert több mint 300 ezer Ft is. Ezen pályázat keretében jött létre a közösségi
tér is, amelyet a Mihály napi rendezvényen adtunk át.
Részt vettünk a Honvéd nyugdíjas Klub őszi kunadacsi túráján.

Koszorúztunk a városi ünnepség után a az 56-os hősök emléktáblájánál , a
műsor szereplői ajándékot kaptak.

Az európai madármegfigyelő napon a Kelemen széken az újonnan megnyitott
tanösvényt járhatták be az érdeklődők.

Segítséget nyújtottunk az adventi délután lebonyolításában, a hangosítás
megoldásával és teaházhoz szükséges anyagok megvásárlásával.
A mikulás estéjén is sulidiscot rendeztünk az aulában.
Fülöpszálláson madárgyűrűzést láthattak az érdeklődők akik vállalták a kb 15
km es kerékpározást a hideg szombat délelőttön.
A mikulásvonat ez évben a Fővárosi Nagycirkuszba szállította a gyerekeket, a
mi iskolánkból 40 gyermek és felnőtt látta a műsort.
A karácsonyi műsor szereplői is apró ajándékot kaptak kedves műsorukért.
A Dök tagjai kézbesítik az alapítványi műsorrral kapcsolatos leveleket.
Szervezés alatt áll az Erzsébet tábor Zánkára. Folynak az iskolai pinpong
verseny selejtező mérkőzései is.

2016. febr. 2.
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Az alapítványi bálon nyújtottunk segítséget, a szereplők megvendégelésében,
majd a köszönő levelek kézbesítésében.
Februárban farsang megrendezését végeztük. Közel százféle jelmezes vonult fel
amíg a zsűri tanácskozott, Horváth Tamás freestyle bemutatót tartott, amellyel
nagy sikert aratott. Ezek után tombolasorsolás majd disco következett.

Március 15-én a fáklyás felvonulás keretében koszorúztunk a Petőfi szobornál.
Március folyamán az iskolai pingpong bajnokságra jelentkezett gyerekek
lejátszották mérkőzéseiket Gabi bácsi felügyelete mellett. Az 5.6. és
7.8.évfolyamon első három helyezett ütőket és oklevelet kapott. Nagyon
hasznosnak bizonyult a tavalyi Támop pályázaton elnyert két pingpong asztal ,
szinte egész délután pattogott a labda a tanítási órák után.

Az április igen bővelkedett iskolai programokban . Az első hétvégén a Strázsa
túrán 25 km-t gyalogoltak vezetésünkkel a vállalkozó szellemű felsősök. A
következő héten a szokásos költészet - napi rendezvényen vett részt az iskola
minden osztálya. Majd a föld- napi témahéten vetélkedhettek, madarászhattak a
Kelemen – széken a tanulók. Ebben a hónapban vettünk részt a kunszentmiklósi
rendőrkapitányság által rendezett kerékpáros ügyességi és KRESZ körzeti
versenyt. Itt az előző évektől eltérően csak egy fiú és egy lány versenyző
alkotott egy csapatot. Versenyzőink ez évben sajnos nem kerültek az első három
helyre. Április végére esett a 7. évfolyam „Határtalanul” programja és ekkor
írták ki az Erzsébet – tábor pályázatát is. Iskolánk 20 diákja vehet részt Zánkán
az „igazolt hiányzás” programon augusztus második hetében.

Májusban megrendeztük a közösségi térben a Ki mit tud ? első fordulóját . A
nevezett egyéni és csoportos műsorszámokból igen sikeres műsoros délelőttöt
sikerült összeállítani az utolsó tanítási napra. Köszönet illeti Fazekas Tibornét
és Kishalmi Istvánnét szervező munkájukért.

Júniusban megrendeztük a diákparlamentet, amelyen alsó és felső tagozatos
DÖK-ös tanulók tették fel kérdéseiket és mondták el hasznos észrevételeiket
javaslataikat az iskolai élettel kapcsolatban. Végül az iskolai majálison volt
együtt az iskola minden tanulója. Nagyon tartalmas napot tölthettünk együtt a
természetben. Köszönet az igazgatóságnak és minden kollégának a
szervezésben és lebonyolításban nyújtott munkájáért. A ballagáson vettünk
búcsút a 8. osztályos DÖK-ös tanulóktól is . Sajnos az utóbbi tanévekben
erősen háttérbe szorult a gyerekek önkormányzati tevékenysége . A 7. és 8.
évfolyamon heti 33 órán felül előkészítők, szakkörök, edzések és versenyek
miatt képtelenség volt időpontot egyeztetni velük. Szerintem nem is elvárható a
tanulóktól, hogy ennyi mindennek megfeleljenek és még rendezvényeket is
kezdeményezzenek, szervezzenek. A tanév során számos verseny , rendezvény
jutalmazásában nyújtottunk segítséget. Még egyszer megköszönve a közös
munkát , mindenkinek kellemes pihenést kívánok.
Szabadszállás , 2016. 06.17.

Nagy Géza
a DÖK munkáját segítő tanár

Beszámoló a 2015/16-os év ifjúságvédelmi munkájáról
Szociális problémák:
Esetmegbeszélésen a gyermekjóléti szolgálatnál beszéljük meg azokat a
tapasztalatokat, meglátásokat, adatokat amik arra mutatnak rá, hogy a problémás

tanulók száma minden évben nő. A családok gazdasági helyzete romlik, a
munka nélkül élők száma emelkedik.
Egyre több gyermek kap ingyenes szolgáltatás, tankönyvet, étkezést. Sajnos
szomorú tény, hogy az ingyen kapott ételnek, italnak, könyvnek számukra nincs
értéke, s ezzel arra neveljük a tanulókat, ez neki jár, nem kell ellenérték, s így
kidobálja, hazafele úton házak falát keni össze vele. Nem becsüli az iskola
épületét, felszerelését sem, mert megteheti. A szülők egy része arra bíztatja a
gyermekét, hogy gyűjtse össze, amit tud az iskolában és hozza haza.
Megszaporodott a hiányzások száma, s sajnos igazolást is hoznak rá tanulóink,
tehát ezek szülői engedéllyel történnek.
Prevenció:
Ha kell, esetkonferenciákat tartunk, ahova a szülőt is meghívjuk. Ebben az
évben is több esetben kellett pszichológus, s pszichiáter segítségét is kérni.
elsősorban nem az iskolai stressz a probléma, hanem a szülők nem megfelelő
nevelése, magatartása.
Mi segítő foglalkozásúak, értem ez alatt a pedagógusokat is, csak prevenciót
tudunk eszközölni, s ha mégis bekövetkezik a baj, azt a megfelelő fórumra
eljuttatni. Sajnos többször a szülő az, aki akadályozza segítő szándékunkat.
Ebben az évben segítő beszélgetéssel próbáltam segíteni egy osztály tanulóinak
egymással szembeni viselkedésén.
Devianciák:
A legtöbb gondot magatartási problémákkal küzdő tanulók az otthonról hozott,
vele így viselkedő szülő magatartási normái okozzák, amit az iskolába folytat,
bántja társait. Nehéz feladat ezt felismerni, s tenni ellene, hisz neki a verekedés,
testi fenyítés ugyanolyan kommunikációs csatorna, mint maga a beszéd.

Tanulóinkat, legtöbbet nem tanítani, hanem nevelni kell.
Köszönöm a kollegák hozzáállását, figyelmét, munkáját!
Ónodi Enikő
Szabadszállás, 2016. június 24.

