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Alapvető minőségi célok intézményünkben: 

A Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fontosnak 

tartja minden tevékenységében, hogy partnerei igényeit minél teljesebb körben kielégítse, 

rugalmasan alkalmazkodva az elvárásokhoz. 

Felelősséget vállalunk céljaink megvalósításáért, folyamatos ellenőrzéséért, kontrolljáért. 

Megteremtettük intézményünkben az ellenőrzés, értékelés nyomon követhető és reális 

rendszerét. 

Feladataink törvényes, szakszerű és hatékony végrehajtása, folyamatos működtetése és 

javítása céljából határozzuk meg minőségpolitikánkat. Nevelőmunkánk legfontosabb céljainak 

tekintjük a jövőben is értékeink megőrzését - érzelmi biztonság, szeretetteljes, családias 

légkör, élményekben gazdag iskolai élet (környezeti nevelés), színvonalas ünnepek, 

ünnepélyek, rendezvények megtartása. 

Intézményünk folyamatos működésének, feltételrendszerének javítására, kitűzött céljaink 

megvalósítására törekszünk. Nevelőmunkánk egészében igyekszünk kielégíteni, illetve 

lehetőségeink szerint meghaladni partnereink elvárásait, hogy környezetünknek hatékony, 

minőségi szolgáltatást nyújthassunk. 

Bevezető 

A beszámoló az érvényben lévő Pedagógiai program, Munkaterv, munkaközösségek 

munkaterve és éves beszámolója alapján készült. 

A beszámoló célja: A fenti dokumentumokban kitűzött célok és feladatok alapján megvalósult 

nevelő-oktató munka, a tanév elemzése, értékelése. 

●   2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

●   20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

●   13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelete 

●   A Kormány 229/2012. (VII.28.) Kormány rendelete a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról (adatszolgáltatásról) 

●   A Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

működését és pedagógiai tevékenységét meghatározó dokumentumok 

(Pedagógiai Program, SZMSZ) 

●   A Munkaterv a Pedagógiai Program célkitűzéseire épül, része az intézmény 

stratégiájának. Meghatározza az éves célokat, feladatokat. 
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A fenntartó által megfogalmazott fő feladatok 

A fenntartó – összhangban az oktatáspolitikai célkitűzésekkel és az irányadó jogszabályokban 

a nevelésre - oktatatásra vonatkozó, annak szellemiségét megfogalmazó normákkal, valamint 

az iskola pedagógiai programjában lefektetett elvekkel és más, az intézmény működését 

meghatározó előírásokkal – a 2021/2022 tanév kiemelt feladataként a témahetek megtartását, 

a tehetséggondozás és a felzárkóztatás megvalósítását, valamint a sajátos nevelési igényű 

és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók szakszerű fejlesztését  és 

a digitális oktatás miatt kimaradt anyagrészek pótlását jelölte meg.  

A tanév kiemelt feladata megvalósításának érdekében a tantárgyak és az egyéb foglalkozások 

tematikájában e terület kiemelt hangsúllyal szerepel idén is, támaszkodva az elmúlt tanévek 

e téren szerzett tapasztalataira. 

 

Kiemelt célok: 

●      munkaközösségek szerepének erősítése, kiemelten az ellenőrzésben 

●      teljeskörű intézményi egészségfejlesztés (TIE) 

●      mérési eredmények alapján egyéni és csoportos fejlesztés 

●      oktató-nevelő munka hatékonyságának növelése 

●      a tanulók munkafegyelmének, motivációs rendszerének fejlesztése 

●      különleges bánásmódot igénylő tanulók előrehaladását támogató tevékenységek 

erősítése 

●      IKT eszközök, a továbbképzéseken elsajátított korszerű módszerek további 

alkalmazása a tanítási órákon 

●      „Matematikai oktatás - Digitális tartalmak” jó gyakorlat keretében a FELHŐ-TLEN 

MATEMATIKA módszertani modell és a „A mozgásfejlesztés szolgálatában a sport 

általi nevelés” jó gyakorlat anyagainak terjesztése és átadása az Oktatási Hivatal 

Bázisintézményeként. 

●      jó munkahelyi légkör megtartása, hatékony együttműködés a művészeti oktatást 

végző pedagógusokkal 

●      az alapfokú művészetoktatás színvonalas működtetése 

●      környezeti nevelési tevékenység folytatása – Ökoiskolai program folytatása 5. év 

 

Oktató-nevelő munkánk alapelvei és céljai a pedagógiai program szerint: 

●   Intézményünk nyitottsága minden polgár számára 

●   Felkészítés továbbtanulásra, pályairányítás 

●   Demokráciára törekvés 

●   Esélyegyenlőség elve 

●   Közösség formálása (osztályok, tanulócsoportok, nevelőtestület) 
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●   Értékmegőrzés, értékközvetítés 

●   Egészséges életmódra nevelés 

 

Nevelési cél: A helyes erkölcsi értékrend megismertetése és elfogadtatása 

 

Oktatási cél: Tehetséggondozás műveltségi hátrányok leküzdése, differenciált oktatás, 

tanulás technikájának tanítása 

Képzési cél: Kompetencia alapján fejlesztés, ha szükséges, egyéni fejlesztés 

 

Tervezett tevékenységformák: 

●   tanulói képességfejlesztés 

●   napközi, tanulószoba 

●   digitális  kultúra oktatása, az informatika megalapozása 1. osztálytól 

●    természetjárás, túrázás, táborok 

●   sport és szabadidős programok, közösségi programok, 

●   kirándulások (osztályok - önköltséges) 

●   erdei iskola (önköltséges) 

●   szakkörök 

●   házi versenyek rendezése 

 

Diákönkormányzat célkitűzése 

●      A diáktanács ülésein folyamatos tájékoztatás 

●      A tanév időszakába eső nemzeti ünnepek méltó megünneplése 

●      Hagyományos iskolai ünnepeink, programjaink előkészítése, segítése 

●      Szabadidős programok, vetélkedők szervezése, illetve egyeztetése 

●      Értékmentő munkavégzés 

●      A szülőhelyhez való kötődés segítése 

●      Jog - és érdekérvényesítő feladatok ellátása 

●      A résztvevők számára közös célok és irányelvek felállítása 

●      Vallási és politikai semlegesség 

●      Egészségtudatos életmódra ösztönzés programokkal 

Intézményünk célja olyan ifjúsági szervezet működtetése, melyben a tagok, és rajtuk keresztül 

az iskola diákjai örömmel és aktívan vállalnak feladatokat, saját kreatív ötleteikkel állnak elő, 

a megvalósításban is tevékenyen részt vesznek, és ez által személyiségüket és környezetüket 

fejlesztik. 
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Művészeti Iskola célkitűzése 

Az intézmény művészeti iskolája alapfeladatainak ellátásában törekedjen a színvonal 

lehetőségekhez mért emelésére! 

Az alapképességek ismeretében a lehető leghatékonyabb módszerekkel a lehető 

legmagasabb készségszintre juttassuk tanulóinkat az adott művészeti tevékenységben! 

Ismertessük meg az egyes művészeti területek alapvető ismeretanyagát és technikáit, minden 

tanulónk feleljen meg a helyi tantervek által előírt tantárgyi minimum követelményeknek! 

Bontakoztassuk ki a tanulók alkotó fantáziáját, értelmi, érzelmi és kifejező képességét, 

készítsük fel a kiemelkedő képességű tanulókat szakirányú továbbtanulásra, művészeti 

pályára! 

 

Intézmény fenntartója, működtetője: 

Iskolánk fenntartója és működtetője a Veszprémi Tankerületi Központ. 

Kiváló a munkakapcsolat a Tankerület munkatársaival és a Tankerületi Igazgató Úrral. 

Munkánkat a segítőkészség, tolerancia és jó munkatársi kapcsolat jellemezi. 

 

Az intézmény gazdálkodása 

A 2021/2022 tanévben is törekedtünk a takarékos gazdálkodásra. Az intézmény minden 

szakfeladatára biztosította fenntartónk a megfelelő pénzösszeget. Önálló költségvetéssel 

most sem rendelkezünk, igényeinket, kéréseinket igyekeznek teljesíteni az anyagi 

erőforrásokat figyelembe véve. 

Kötelesek vagyunk biztosítani a balesetmentes, egészséges környezetet. Az oktató – nevelő 

munkához szükséges személyi feltételek az év során nem álltak maradéktalanul 

rendelkezésre. Egy pedagógus álláshelyét nem tudtuk betölteni. 
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Tanulói létszámok alakulása, oktató-nevelő munkánk 

 2021. szeptember 01. 

Létszám 

  tényleges (fő) SNI SNI szorzó SNI-vel szorzóval 

Összesen: 177 20   198 

Alsó: 89 8   98 

Felső: 88 12   100 

          

1. osztály 24 2  2 26 

2.  osztály 21 0 0 21 

3. osztály 15 3 2 18 

4.a osztály 15 1 2 16 

4.b osztály 14 3 2-3 17 

alsó összesen: 89 8   98 

5. osztály 23 1 2 24 

6.osztály 20 2 2 22 

7. osztály 19 2 2 21 

8.a. osztály 13 4 2 17 

8.b osztály 13 3 2 16 

felső összesen: 88 12   100 

          

Egyéni 
tanrendes 
tanuló 1 fő 4. o 1 fő Művészeti fő  

      Zene: 28   

      Képzőművészeti: 53   

    Összesen 81 fő 

  

Nyáron érkezett: 11 fő  

Nyáron távozott: 15 fő 
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 2022. június 15. 

Létszám 

  tényleges (fő) SNI SNI szorzó SNI-vel szorzóval 

Összesen: 178 20  2-3 199 

Alsó: 89 7-1  2-3 97 

Felső: 89 12  2 101 

          

1. osztály 24 2  2 26 

2  osztály 21 0 0 21 

3. osztály 17 3 2 17 

4.a osztály 15 1 2 16 

4.b osztály 12 2 2-3 15 

alsó összesen: 89 7-1  2-3 97 

5. osztály 23 1 2 24 

6.osztály 20 2 2 22 

7.osztály 20 2 2 22 

8.a. osztály 13 4 2 17 

8.b osztály 13 3 2 16 

felső összesen: 89 12  2 101 

egyéni tanrendes 
tanuló 1 fő 4.o 1 fő Művészeti fő  

      Zene: 28   

      Képzőművészeti: 53   

        Összesen: 81   

  

Tanulócsoportok száma 2022. júniusban: 

osztályok száma:              11 

napközis csoport:               4 

tanulószoba:                      2 

gyógytestnevelés csoport:     2 

Összesen:                             19 
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Osztálylétszámok várható alakulása 

 2022. szeptember 1- jén várható létszám 

osztály létszám SNI (fő) SNI szorzó létszám SNI szorzóval együtt 

1. 31 2 2 33 

2. 23 1 2 24 

3. 21 0 0 21 

4. 17 4 2 21 

5.a 15 1 2 16 

5.b 13 2-1 2-3 16 

6. 20 2 2 22 

7. 20 2 2 22 

8. 20 3 2 23 

Összesen: 180 17-1 2-3 198 

Eredményeink, statisztika 

2021/2022 év végi átlag - Alsó tagozat 

Tantárgy 2. 3 4.a 4.b Össz. 

Magyar irodalom 4,45 4,32 4,65 4,11 4,34 

Magyar nyelvtan 4,36 4,53 4,63 4,35 4,47 

Matematika 4,64 4,4 4,48 4,15 4,42 

Hit- és erkölcstan 5 5 5 4,94 4,99 

Környezetismeret  4,2 4,63 4,45 4,43 

Angol  4,83 4,8 4,75 4,86 

Német  4,86 4,9 3,88 4,62 

Digitális kultúra 5    5 

Ének  zene 4,79 5 5 5 4,95 

Vizuális  kultúra 4,93 4,53 4,92 4,75 4,78 

Technika és tervezés/techn 4,79 4,8 4,96 4,8 4,84 
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Testnevelés 5 5 5 5 5,00 

Összesen: 4,73 4,71 4,80 4,58 4,69 

 

  

2021/2022 évvégi átlag - Felső tagozat 

Tantárgy 5. 6. 7. 8.a 8.b Össz. 

Magyar  irodalom 4.01 3,99 4,07 4,69 4,29 4,04 

Magyar  nyelvtan 3,89 3,65 4 4,31 3,93 3,95 

Matematika 3,89 3,12 3,53 3,69 3,71 3,45 

Történelem 3,68 3,54 3,4 4,38 3,79 3,68 

Hit- és erkölcstan 5 5 4,66 5 4,78 4,80 

Természetismeret 4,41 3,76       4,09 

Fizika     3,5 4 3,5 3,45 

Kémia     3,69 4 3,64 3,62 

Biológia     3,87 4,31 3,93 3,81 

Földrajz     3,87 4,23 3,79 3,86 

Angol 4,67 3,4 3,82 4,33 3,57 3,94 

Német 3,86 3,38 3,75 3,8   3,69 

Ének zene 4,84 4,31 4,8 5 4,55 4,72 

Vizuális kultúra 4,68 4,54 4,53 5 5 4,69 

Technika 4,95 4,35 4,33     4,39 

Digitális kultúra/ 
Informatika 

4,37 3,81 4,07 4,31 3,79 3,97 

Testnevelés 5 4,58 4,47 4,92 4,58 4,62 

Összesen: 4,41 3,91 4,10 4,32 4,03 4,02 

 

Iskola tanulmányi átlaga: 4,3 
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2. 21 21 20 0 5 0 6 7 4 0 0 5.78 0 0 0 0 

3. 17 17 17 0 6 0 0 1 1 0 2 5,45 0 0 0 0 

4.a 15 15 14 0 3 7 15 4 1 0 0 8,49 0 0 0 0 

4.b 12 12 12 1 6 0 12 4 0 0 0 9,78 0 0 0 0 

Összesen 89 88 83 1 29 6 33 26 7 0 4 9,092 0 0 0 0 

 

Statisztika 2021-2022 Év végi - Felső tagozat 
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5. 23 23 9 0 5 10 0 3 3 0 3 10,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. 20 20 9 0 10 22 2 3 0 2 8 11,96 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

7. 20 20 5 0 2 0 4 2 2 2 9 9,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8./A 13 13 1 0 0 14 2 5 1 0 0 10,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8./B 13 13 2 3 5 0 0 1 0 0 0 11,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Összesen: 89 89 26 3 22 46 8 14 6 2 20 11,66 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 

Pedagógiai folyamatok 

Nevelő-oktató munkánkat a Nemzeti Alaptantervben meghatározott alapelvek szerint 

végezzük. Stratégiai céljainkat megfogalmaztuk Pedagógiai programunkban és az intézmény 

minden dokumentumában (SZMSZ, Házirend, Munkaterv). 



 

A tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósítását szolgálja. 

Oktató munkánkat a kerettantervek alapján terveztük a 2020-ban kidolgozott új helyi 

tantervekben. Ezekre épültl a kollégák tanmenete, a munkaközösségek munkaterve. 

A tervek elkészítése minden esetben a nevelőtestület bevonásával készült. 

A fenntartóval folyamatosan egyeztettünk, a jogszabályoknak való megfelelés érdekében. 

A tervek megvalósítása tanévekre bontott. Az intézmény éves terveinek megvalósítása a 

munkaközösségek, pedagógusok, diákönkormányzat, szülői szervezet bevonásával történt. 

Az intézmény nevelő-oktató munkája, pedagógiai folyamatai a személyiség- és 

közösségfejlesztést szolgálják. Munkánk célja, hogy tanulóink, a szülők és fenntartónk 

elvárásainak mindenben megfeleljünk. 

A pedagógiai folyamatok ellenőrzését és értékelését ebben az évben is megterveztük, de az 

önértékelés a COVID-19 vírus miatti online oktatás miatt elmaradt. Az óralátogatások már 

rendszeresek a vezetők, munkaközösség vezetők és kollégák részéről is. Az új kollégák 

rendszeresen hospitáltak, belső továbbképzésen sajátították el módszereinket. 

A tanulási és mérési eredményeket követtük. Az egyes pedagógusokat még mindig ösztönözni 

kellett az egyéni eredmények elemzésére és ennek tükrében az egyéni fejlesztésre, kiemelten 

az SNI - s tanulók tekintetében. 

Személyiség- és közösségfejlesztés 

Intézményünk egyik legfontosabb feladata a tanítási-tanulási folyamat során a személyiség- 

és közösségfejlesztés kereteinek biztosítása. Megvalósult intézményünkben a személyre 

szabott nevelés-oktatás. Minden tanulóval egyénileg is foglalkoztunk, legyen tehetséges vagy 

fejlesztésre szoruló. A tantermen kívüli digitális oktatás keretében kiscsoportos fejlesztéseket 

folytattunk. 

A közösségfejlesztő tevékenységek gazdag tárházát biztosítottuk tanulóink számára. 

(ld. www.pilinszkyiskola.hu oldalon,  valamint az iskola faceebook oldalán a rendezvényeken 

és intézményi programokon készült képeket!) 

Nagyon fontos az osztályfőnökök személyiség- és közösségfejlesztő tevékenysége. Minden 

osztályfőnök sokat tesz ezért. Sok-sok túlórával szerveznek kirándulásokat, erdei iskolai 

programot, délutáni szabadidős tevékenységet. 

Nevelő-oktató munkánk középpontjában a tanulói kompetenciák fejlesztése áll. 

Támogató rendszerünk: 

●   felzárkóztató célú egyéni foglalkozások, a tantermen kívüli digitális oktatás során 

kiscsoportos és egyéni fejlesztés, 

●   integrációs oktatási módszereket használunk (ld. XCLASS terem, mely differenciált 

feladatok kiosztását teszi lehetővé.) 



 

●   Különleges oktatási programot dolgoztunk ki:  Ebben a tanévben folytattuk a két 

éve elkezdett a „Bázisintézmény” programunkat  szintén a kidolgozott Jó 

gyakorlatainkkal.  

●   SNI-s tanulók különleges figyelmet kaptak.  

●   Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés minden pedagógus 

feladata intézményünkben, ez megjelenik a tervezés dokumentumaiban. 

Szakmai munkánk 

Tanítási órák 

A tanítási órák ellenőrzését az intézményvezető helyettessel végeztük, csak pozitív 

tapasztalatainkról számolhatunk be a tanárok, tanítók felkészültségét, óravezetését figyelve. 

Sok javulás tapasztalható a pontos órakezdést ellenőrizve, ugyanez mondható el a tanári 

ügyelettel kapcsolatban is. 

 

Tanórán kívüli tevékenység 

Iskolánk változatos délutáni programokat kínál: szakkörök, művészeti oktatás, kötelező órák 

pl. gyógytestnevelés. 

Az osztályfőnökök, szaktanárok színvonalas alkalmi programokat is szerveztek a 

gyerekeknek: sportprogramok, osztálykirándulások, gyalogos és kerékpáros túrák, 

korcsolyázás, színházlátogatások, bábszínház, zenei hangversenyek, környezetvédelmi és 

zenei vetélkedők, amelyek nagyban hozzájárultak a gyermekek fejlődéséhez. Köszönet a 

kollégáknak! 

 

Napközi- tanulószoba 

A napközisek ellátása megfelelő. A gyerekekkel igyekeznek a kollégák a házi feladatokat 

elkészíteni, a szóbeli felkészülésre már kevesebb idő jut. Szorgalmaztuk a közös délutáni, 

szervezett programok számának emelését. 

 

Ünnepélyek 

Az ünnepélyek is a nevelés eszközei. A tanév első felében több színvonalas műsort láttunk az 

osztályfőnököknek illetve B.F.Zs és kolléganőnek köszönhetően. A nemzetünk szabadság 

törekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, 

valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében 

meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja: 

 



 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 
mutató 

1. 
Az aradi vértanúk emléknapja 
(október 6.) 

6.osztály 
B.F.Zs. 

Okt. 06.  
11.00 (szerda) 

Városi ünnep 
 

2. 
Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc ünnepe  
(október 23.) 

8.b osztály 
B.F.Zs 
 

Okt. 23.  
(péntek) 

Iskolai ünnep 

3. 
A kommunista és egyéb 
diktatúrák áldozatai 
emléknapja (február 25.) 

B.F.Zs 
Febr. 25. 
(péntek) 

Osztály szintű 
megemlékezés 

4. 
Az 1848-as forradalom és 
szabadságharc ünnepe 

 (március 15.) 

7. osztály- 
B.F.Zs, Á.K 

Március 15. 

(kedd) 
Városi ünnep 

5. 
A holokauszt áldozatai 
emléknapja (április 16.) 

Baloghné 
Fecsó Zsuzsa 
 

Április 16. 

(péntek) 

 

Osztály szintű 
megemlékezés 

6. 
A Nemzeti Összetartozás 
Napja 
(június 4.) 

8. osztály- 
B.F.Zs. 

Jún. 04. 
(szombat) 
 

Városi 
megemlékezés 
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 
mutató 

2. 
Pilinszky-nap  
 

R.D., I.Á., P.N.B. május.27. 
(péntek) 

Iskolai 
megemlékezés 

4. 
Költészet napja 
(április 11.) 

B.F.Zs. 
ápr.11. Iskolai 

megemlékezés 

5. 
Ballagás és évzáró K.P.I.,P.N.B, R.P.G., I.Á., 

Sz.N.,B. 
jún. 18. Bizonyítványosztás 

osztályonként  

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 
mutató 

1. 
Zene Világnapja Osztályszinten okt. 01. 

(péntek) 
 

2. Idősek napja P.J. 4.o.video 
okt. 02. 16.00 
(péntek) 

Városi ünnep 

3.  Karácsonyi projekt  R.P.G, Á.K.,SZ.N.B  Dec. 02-20. 
Iskolai rendezvény 
sorozat 



 

4.  1.Adventi gyertyagyújtás alsós 2.-3.o. 
nov. 30. 
(szombat) 

Városi ünnep 

5. Idősek karácsonya F.Á 3.o. 
December 
vége 

Városi ünnep 

6. 
Karácsonyi műsor 
 SZ.N.B, R.P.G, P.J, 

F.Á.T 

Dec. 17. 
(csütörtök) 

Iskolai  ünnep 

7. Mindenki karácsonya 
Dec 18. 16.30 
(péntek) 

Városi ünnep 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás - szülői értekezletek, fogadó órák 

 

időpont esemény / téma felelős eredményességi mutató 

2021. Szept. 06-09. 
Szülői 
értekezlet/művészeti 

osztályfőnökök Jelenléti ívek 

2021. November 08. Fogadóóra szaktanárok  

2022. Jan. 31.- 
 Febr. 01. 

Szülői értekezlet osztályfőnökök Jelenléti ívek 

2022. Április 11.  Fogadóóra szaktanárok  

2022. Május 03-04. Szülői értekezlet osztályfőnökök Jelenléti ívek 
 

A betervezett időpontok a COVID 19 vírus miatt általában online formában valósultak meg. 

Intézményünk nyitott a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartásra. Ez meg is valósult az alsó 

tagozaton, ahol mindennapi kapcsolat van a tanítók és szülők között. 

 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok 

 

időpont esemény / téma felelős 

2021. 
november 

Ovisuli: a nagycsoportosok meglátogatják az első 
osztályosokat 

Elmaradt 

2022. 
Március 

Ovisuli: játékos magyar, mozgásos és matematika 
feladatok 

Jelenléti 

 

Nyári programok 

1. Napközis művészeti napközis tábor 

2. Vándortábor  

3. 2x1 hetes kenu tábor  

4. Nyári napközi - igény szerint 



 

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Szakmai munkaközösségek 

Humán (magyar, idegen nyelv, történelem), osztályfőnöki I.Á.R 

Természettudományok, környezetvédelem (természetismeret, földrajz, 
biológia, kémia, informatika, technika – felsős) 

P.N.B 

Művészet (ének-zene, rajz, művészeti iskola) P.T.J 

Testnevelés, sport S.D 

Alsó tagozatos munkaközösség K.V.V 

Matematika K.P.I 

  

Intézményünkben a fenti munkaközösségek működnek. Projektek megvalósításához alkalmi 

munkacsoportokat alakítottunk (témahét, egészségnap, stb.). Jellemző a közös tervezés, 

közös munka és jó együttműködés. 

A szakmai csoportok maguk alakították ki működési körüket. Munkájuk célja az intézményi 

célok megvalósítása. 

Az intézményben magas színvonalú a szakmai műhelymunka. Rendszeres a belső 

továbbképzés. Jó gyakorlataink minden pedagógus támogatásával működtek. 

BÁZISISKOLAKÉNT (matematika és mozgásfejlesztés) ebben a tanévben is fogadtuk más 

intézmények pedagógusait. Kapcsolattartásunk mindennapos. Havonta egy 

munkaértekezleten beszéltük meg a következő időszak programjait, elemeztük a megvalósult 

eredményeket. Az információk közlése rendszeres a nevelőtestület számára. 

Nagyon fontosnak tartottuk, hogy szakmai problémáinkat közösen oldjuk meg, és mindenki 

vegye ki a részét a munkából. 

Fejlesztendő: a munkaközösségek hatékonyabb munkájára van szükség, a munkaközösség 

vezetők felelősségének a növelése. 

A belső ellenőrzések során meggyőződhettünk arról, hogy kollégáim nagy 

munkafegyelemmel, kitartással és szeretettel végzik munkájukat. 

Az intézmény külső kapcsolatai 

Intézményünk kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezik. Igyekszünk minden partnerrel a jó viszony 

kialakítására, kölcsönösen támogatjuk egymást. 

Az iskola elsősorban a kulturális rendezvényeken való szerepléssel tud a partnerek 

segítségére lenni. 



 

Partnereink: 

●   Veszprémi Tankerületi Központ 

●   Balatonkenese Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 

●   Küngös Község Önkormányzata 

●   Balatonakarattya Önkormányzata 

● Bázisiskolai Partnerintézmények 

●   Balatonkenese Városért Közalapítvány 

●   Szülői Szervezet 

●   Diákönkormányzat 

●    NABE- Nők a Balatonért Egyesület 

●   Iskolaorvos, Védőnő, Fogorvos 

●   Családsegítő Szolgálat, 

●   Balatonalmádi Család - és Gyermekvédelmi Központ 

●   Közművelődési Intézmény és Könyvtár, 

●   Városgondnokság, 

●   Kipp-kopp Óvoda és Bölcsőde, 

●   Nevelési Tanácsadó- Balatonalmádi 

●   Katolikus és Református egyház képviselői 

●   Katica Pékség 

●   Rendőrség, Polgárőrség 

●   Vállalkozók 

●   HM Rekreációs központ 

Ellenőrzések 

Katasztrófavédelmi ellenőrzés tartottak intézményünkben, ahol mindent rendben találtak. 

A pedagógiai munka feltételei 

1. Személyi feltételek 



 

A pedagógusok végzettsége megfelel a nevelő-oktató munka feltételeinek.  Sajnos év közben 

öt kolléga távozott és egy kolléga betegség miatt tartósan távol volt. Helyettesítésüket csak 

részben sikerült megoldani óraadók alkalmazásával, illetve túlórák kiosztásával és sor került 

napközis csoportok összevonására is.  

Rendelkezünk továbbképzési programmal, követjük a beiskolázási tervben 

meghatározottakat. 

Minden pedagógus rendelkezik főiskolai diplomával (20), 10 fő egyetemi diplomával is, 7 fő 

szakvizsgázott pedagógus a tantestületből. A bevezetett életpálya modell segítségével öt fő 

mesterpedagógus, akik minősítő szakértőként is dolgoznak. 

Összesítve: Intézményünk tanárai ezzel nagyszerű eredményt értek el, megelőzve neves 

iskolák tantestületeit. 

 

Mester pedagógus, szakértő 5 fő 

Pedagógus I. 3 fő 

Pedagógus II. 12 fő 

  
 

Tantestületünk tagjai nagyon képzettek, a többség több diplomával rendelkezik. 

Diplomák száma a tantestületben: 

1 diplomával rendelkezik: 8 fő 

2 diplomával rendelkezik: 4 fő 

3 diplomával rendelkezik: 6 fő 

4 diplomával rendelkezik: 1 fő 

5 diplomával rendelkezik: 1 fő 

Szakvizsgázott pedagógus: 7  fő 

Tárgyi feltételek 

Az intézmény rendelkezik a nevelő-oktató munkához szükséges infrastruktúrával. A tárgyi 

környezet kialakítását a környezeti nevelési programban megfogalmazott elvek szerint 

igyekeztünk megvalósítani. 

Rendszeresen felmértük a pedagógiai programban meghatározott szükséges oktatási 

anyagokat. Pótlásról szerény anyagi keretek között gondoskodhattunk. 

Nevelő-oktató munkánk során rendszeresen alkalmaztuk az IKT eszközöket. Bázisiskolai 

tevékenységünk egyik alapja ezen eszközök széleskörű használata az oktatásban. 



 

Tantermeink megfelelően berendezettek. Egy-két teremben elavult a bútorzat. Az osztályok 

igyekeztek otthonossá tenni környezetüket, sokszor szülői segítséggel. 

 Az iskola területe tiszta, gondozott. Szükséges lenne az iskola udvarának felújítására, mert a 

talaj balesetveszélyes. Megszépült udvarunk, az elburjánzott növényzettől megtakarítottuk az 

udvar egyes részeit, a kerítéseket, melléjük csodasövényt ültettünk az SZM támogatásával, 

konyhakertet, virágágyásokat alakítottunk ki. 

A Nemzeti Alaptantervben és Pedagógiai programban megfogalmazott elvárásoknak 

való megfelelés. 

Munkánkat a NAT és pedagógiai program alapján terveztük és végeztük. A Pedagógiai 

programban kitűzött célok összhangban vannak a jogszabályokban, NAT-ban leírt tartalmi 

szabályozókkal. Az eredményesség vizsgálata rendszeres. Szükség esetén módosítunk. 

Minden tanév tervezésekor a tevékenységek pontos ütemezésére kerül sor a Munkatervben. 

A humán erőforrás képzési terve is összhangban van az intézmény igényeivel. 

Beiskolázás 

Név/sorszám Középiskola/ évfolyam Hányadik helyen jelölte 

8.a osztály 

1.      technikum 2. 

2.      szakképző iskola 5. 

3.      technikum 1. 

4.      technikum 1. 

5.      technikum 2. 

6.      technikum 2. 

7.      szakképző iskola 1. 

8.      szakképző iskola 5. 

9.      gimnázium 1. 

10.   gimnázium rendkívüli felvételi eljárás 

11.   gimnázium rendkívüli felvételi eljárás 

12.   gimnázium 1. 

13.   szakképző iskola 1. 



 

8.b osztály 

14.   Technikum 2. 

15.   Szakgimnázium 3. 

16.   Technikum 1. 

17.   Gimnázium 2. 

18.   Gimnázium 2. 

19.   Művészeti 
Szakgimnázium 

2. 

20.   Szakképző Iskola 3. 

21.   Technikum 2. 

22.   Gimnázium 1. 

23.   Technikum 1. 

24.   Technikum 1. 

25.   Gimnázium 1. 

26.   Technikum 2. 

 

Gimnázium: 8 fő - 31% 

Szakgimnázium/Technikum: 10 fő - 38 % 

Szakközépiskola/Szakképző iskola: 8 fő - 31 % 

1.  helyen megjelölt: 42 % 

2.  helyen megjelölt: 35 % 

Összegzés 

Intézményünk sikeres tanévet zárt, annak ellenére, hogy néhány osztályban néhány napig 

tantermen kívüli digitális oktatás zajlott a koronavírus miatt.. 

Meg kell felelnünk a Fenntartónak, a szülők egyre nagyobb igényeinek, a korszerű oktatási 

rendszer elvárásainak. 

A kitűzött célokat teljesítettük. Takarékos gazdálkodással próbáltunk színvonalas munkát 

végezni, biztosítani tanulóink számára a megfelelő oktatást, nevelést és a napközbeni ellátást. 

A következő tanévben is igyekszünk terveinket, a Pedagógiai programban 

megfogalmazottakat maradéktalanul teljesíteni. 

Sellei Abigél 

Balatonkenese, 2022. augusztus 15.         intézményvezető 



 

A beszámoló elfogadása 

  

A Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beszámolóját 

az iskola tantestülete 2022. augusztus 31 - én tartott tanévnyitó értekezletén elfogadta.     

  

  

                                           ………………………………………… 

                                                                              Sellei Abigél 

                                                                         intézményvezető 

  

A beszámoló jóváhagyása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola beszámolóját jóváhagyta. 

  

  

................................................. 

        Szauer István 

    Tankerületi igazgató 

  

  



 

Mellékletek 

Kompetenciamérés eredményeinek elemzése 

Szövegértés 

Az évente megrendezésre kerülő Országos kompetenciamérésben a Balatonkenesei Pilinszky 

János Általános Iskola és AMI minden 6. és 8. évfolyamos diákja részt vesz. 

A mérésben alkalmazott feladatok nem a tudástartalom elsajátításának mértékét mérik, a 

felmérés nem az adott tanévi tananyag ismeretanyagának számonkérése, hanem azt 

vizsgálja, hogy a diákok a közoktatásban addig elsajátított ismereteket milyen mértékben 

tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldásában. 

 A szövegértés területen a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, 

magyarázó szöveghez, menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések 

jellemzően az információk visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok 

felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének értelmezését várják el a tanulóktól 

minden évben. 

A mérés fontosságának több oka is van: egyik, hogy az általános iskolák esetében ez az 

egyetlen olyan mérés, amelynek segítségével szembenézhetünk az eredményeinkkel, össze 

tudjuk hasonlítani magunkat a hasonló iskolákkal. Másrészt olyan adatok, oksági 

összefüggések birtokába juthatunk, amelyek felhasználásával jobbá, eredményesebbé 

tehetjük az oktatásunkat. 

A FIT- jelentésekbe csak azoknak a tanulóknak az eredményei számítanak bele, akik a 

matematika és a szövegértés terén is rendelkeznek képességponttal (nem hiányoztak egyik 

rész megírásakor sem), valamint nem speciális nevelési igényűek. A táblázatokban az adott 

fenntartó, iskola és telephely tanulóinak eredményei mellett olyan diákcsoportok eredményei 

is fel vannak tüntetve, amelyekhez viszonyítva értelmezni lehet az eredményeket. 

6. évfolyam 

Átlageredmények 

  2016. 2017. 2018. 2019. 2021. 

Telephely 1462 
(1385;1519) 

1525 
(1430;1641) 

1474 
(1365; 1571) 

1522 
(1436;1584) 

1395  
(1337;1450) 

Országos 1494 
(1493;1496) 

1503 
(1502;1505) 

1492 
(1491;1493) 

1499 
(1498;1500) 

1478  
(1477;1479) 

Városi 1475 
(1473;1477) 

1486 
(1484;1488) 

1474 
(1472;1476) 

1481 
(1480;1483) 

1458  
(1456;1460) 

Kisvárosi 1442 
(1439;1446) 

1449 
(1444;1453) 

1434 
(1431;1437) 

1449 
(1445;1452) 

1432  
(1429;1435) 



 

2016. 

Iskolánk teljesítménye a 2016-os tanévben néhány teljesítményponttal elmarad az országos, 

valamint a városi átlagtól, viszont a településünkhöz hasonló szerkezetű kisvárosi iskolákhoz 

képest jobban teljesítettek tanulóink. Az eltérés sem lefelé, sem felfelé nem szignifikáns. 35 

jelentésre jogosult tanulóból 34 fő írta meg a tesztet. Az évfolyam 11% teljesített a második 

szint alatt, ez a százalékos arány két főt takar. Egy tanuló teljesítménye van az 1. szint alatt, 

egy tanulóé pedig az 1. szinten. Az évfolyam nagy része a harmadik, negyedik és ötödik szintet 

éri el, ami jó eredménynek mondható. Kimagasló képességszintet (7. szint) ezen az 

évfolyamon nem ért el tanulónk. 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 2016-ban 

  1. szint 
alatt 

1. 
szint 

2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. 
szint 

7. 
szint 

Országosa
n 

1,8 % 7,3% 15,9% 22,9 % 25,3% 18,3% 7,1 % 1,3% 

Iskolánk 2,9 % 8,8% 20,6 % 20,6% 17,6% 20,6% 8,8% 0% 

  

2017. 

Iskolánk teljesítménye a 2017-es tanévben meghaladja az országos szintet, valamint a városi 

és kisvárosi iskolák átlagát is. Az eltérés azonban felfelé nem szignifikáns. 19 jelentésre 

jogosult tanulóból 16 fő írta meg a tesztet. Az évfolyam 6,3% teljesített a második szint alatt, 

ez a százalékos arány egy főt takar. Egy tanuló teljesítménye sincs az 1. szint alatt, egy tanulóé 

pedig az 1. szinten. Az évfolyam nagy része a harmadik, negyedik és ötödik szintet éri el, ami 

jó eredménynek mondható. Kimagasló képességszintet (7. szint) ezen az évfolyamon egy 

tanuló ért el. A törvényi szabályozás előírásai alapján iskolánkban nem szükséges intézkedési 

terv készítése 6. évfolyamon. 

 A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 2017-ben 

  1. szint 
alatt 

1. 
szint 

2. 
szint 

3. szint 4. 
szint 

5. 
szint 

6. 
szint 

7. szint 

Országosan 1,5 % 6,5 % 15,1 % 23,5 % 25,9 % 18,6 % 7,4 % 1,5% 

Iskolánk 0 % 6,3 % 0 % 43,8 % 18,8 % 18,8 % 6,3 % 6,3 % 

  



 

2018. 

Az eredmények elemzése után látjuk, hogy a 6. évfolyamon nincs szignifikáns változás az 

előző évi eredményhez képest. 19 fő írta meg a tesztet. Az évfolyam 5,3% teljesített a második 

szint alatt, ez a százalékos arány egy főt takar. Egy tanuló teljesítménye van az 1. szint alatt, 

egy tanulóé sincs az 1. szinten. Az évfolyam nagy része a második, harmadik és negyedik 

szintet éri el. Kimagasló képességszintet (7. szint) ezen az évfolyamon egy tanuló sem ért el. 

A törvényi szabályozás előírásai alapján iskolánkban nem szükséges intézkedési terv 

készítése 6. évfolyamon. 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 2018-ban 

  1. szint 
alatt 

1. 
szint 

2. 
szint 

3. 
szint 

4. 
szint 

5. 
szint 

6. 
szint 

7. szint 

Országosan 1,2 % 6,2 % 16 % 25,9 % 26,9 % 16,7 % 5,9 % 1,2% 

Iskolánk 5,3 % 0 % 31,6 % 15,8 % 26,3 % 10,5 % 10,5 % 0 % 

  

2019. 

22 fő írta meg a tesztet. Az évfolyam 4,5 % teljesített a második szint alatt, ez a százalékos 

arány egy főt takar. Egy tanuló sincs az első szint alatt. Az évfolyam nagy része a negyedik 

szintet érte el. Kimagasló képességszintet (7. szint) ezen az évfolyamon egy tanuló sem ért 

el. A törvényi szabályozás előírásai alapján iskolánkban nem szükséges intézkedési terv 

készítése 6. évfolyamon. 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 2019-ben 

  1. szint 
alatt 

1. 
szint 

2. 
szint 

3. 
szint 

4. 
szint 

5. 
szint 

6. 
szint 

7. 
szint 

Országosan 0,6 % 5,7 % 16,4 % 26,1 % 26,5 % 16,6 % 6,5 % 1,5 % 

Iskolánk 0 % 4,5 % 9,1 % 22,7 % 40,9 % 13,6 % 9,1 % 0 % 

 

2020. 

Ebben az évben a Covid-19-járvány miatt tantermen kívüli oktatás volt érvényben a mérés 

időszakában, ezért az Országos Kompetenciamérésre nem került sor. 

 

 



 

2021. 

14 fő írta meg a tesztet. Az évfolyamon 28,6 % teljesített a második szint alatt, ez a százalékos 

arány négy főt takar. Egy tanuló sincs az első és az első szint alatt. Az évfolyam nagy része a 

harmadik szintet érte el: 50 %, ez a százalékos arány hét főt takar. Három fő a negyedik szintet 

érte el: 21,4 %. Kimagasló képességszintet (7. szint) ezen az évfolyamon egy tanuló sem ért 

el. A törvényi szabályozás előírásai alapján iskolánkban nem szükséges intézkedési terv 

készítése 6. évfolyamon. 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 2021-ben 

  1. szint 
alatt 

1. 
szint 

2. 
szint 

3. 
szint 

4. 
szint 

5. 
szint 

6. 
szint 

7. 
szint 

Országosan 0,7 % 5,4 % 19,7 % 28,3 % 24,9 % 14,9 % 5,2 % 0,9 % 

Iskolánk 0 % 0 % 28,6 % 50,0 % 21,4 % 0 % 0 % 0 % 

 

Összegezve 

A 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 80. §. (2) bekezdése szerint az iskola székhelye szerint 

illetékes kormányhivatal felhívja az iskola fenntartójának figyelmét, hogy az általa fenntartott 

iskolában intézkedési terv elkészítését kell kezdeményeznie, ha az adott évben elvégzett 

mérések központilag feldolgozott eredményei alapján a felmért évfolyamok vonatkozásában 

az iskola bármely telephelyére és bármely képzési típusára vonatkozóan 

a) a 6. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából 

nem érte el a 2. képességszintet, 

 (3) Az iskola a felhívástól számított három hónapon belül megküldi az intézkedési tervét a 

fenntartónak. 

(4) Az iskola székhelye szerint illetékes kormányhivatal felhívja az iskola fenntartóját arra, hogy 

készítsen intézkedési tervet és nyújtsa be jóváhagyásra, ha a (2) bekezdésben meghatározott 

felhívást követő harmadik évben elvégzett mérés eredményei alapján az adott telephelyen, az 

adott évfolyamon és képzési típusban a (2) bekezdésben meghatározott feltételek továbbra is 

fennállnak. 

Iskolánkban a fenti adatok alapján 6. évfolyamon a következők szerint alakul a 2. szint alatt 

teljesítők százalékos aránya: 

2016. 2017. 2018. 2019. 2021. 

11,7% 6,3 % 5.3 % 4.5 % 0 % 



 

A törvényi szabályozás előírásai alapján iskolánkban nem szükséges intézkedési terv 

készítése 6. évfolyamon. 

A tanulók szövegértési képességének fejlesztése továbbra is kiemelt feladat, nem csupán 

magyar nyelv és irodalom órákon. A különböző szövegtípusok értelmezésére számos tantárgy 

kínál lehetőséget, melynek kiaknázása a mi közös feladatunk. Kifejezetten a szövegértési 

képesség fejlesztéséhez a 2016/17-es tanévben rendeltünk tanulóink számára speciális 

taneszközt. Reményeink szerint a rendszeres, következetes, kitartó munka meghozza 

gyümölcsét. 

8. évfolyam 

Átlageredmények 

  2016. 2017. 2018. 2019. 2021. 

Telephely 1620 
(1516;1694) 

1731 
(1671;1800) 

1543 
(1473;1605) 

1621 
(1557;1704 

1569 
(1489;1649) 

Országos 1568 
(1567;1569) 

1571 
(1570;1572) 

1602 
(1601;1603) 

1608 
(1607;1610) 

1590 
(1589;1591) 

Városi 1538 
(1536;1540) 

1544 
(1542;1546) 

1574 
(1572;1576) 

1583 
(1582;1585) 

1561 
(1560;1563) 

Kisvárosi 1503 
(1500;1508) 

1513 
(1509;1516) 

1545 
(1540;1549) 

1554 
(1551;1558) 

1532 
(1529;1536) 

 

2016. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a 8. évfolyamon telephelyünk eredménye meghaladja az 

országos, a városi és a kisvárosi átlagot is. Sőt ez utóbbi eltérés szignifikáns. 25 jelentésre 

jogosult tanulóból, 25 fő vett részt a mérésen. Közülük egyetlen egy tanuló az, aki nem éri el 

a 8. évfolyamon elvárt 3. szintet. Az ő gyenge teljesítménye sok egyéb tényező mellett, a meg 

nem oldott feladatokból adódik. Az utóbbi években még soha nem volt ilyen alacsony a 

leszakadók százalékos aránya. Az évfolyam nagy hányada a negyedik, ötödik és hatodik 

szinten teljesített, ez elegendő az életben való boldoguláshoz, képesek a középiskolai 

tanulmányok folytatására. Egy tanuló kiemelkedően magas (7. szint) képességszintet ért el. 

 

 



 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 2016-ban 

  1. szint 
alatt 

1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint 

Országos 0,7% 3,6% 10,7 % 20,1 % 25,6% 22,7% 13% 3,7 % 

Iskolánk 4% 0% 0% 12 % 32% 28% 20 % 4% 

 2017. 

Az eredmények elemzése után örömmel látjuk, hogy a 8. évfolyamon telephelyünk eredménye 

szignifikánsan meghaladja az országos, a városi és a kisvárosi átlagot is. 24 jelentésre jogosult 

tanulóból, 21 fő vett részt a mérésen. Nincs egyetlen olyan tanuló sem a 8. évfolyamon, aki 

nem érné el az évfolyamon elvárt 3. szintet. Az évfolyam nagy hányada a negyedik, ötödik és 

hatodik szinten teljesített, ez elegendő az életben való boldoguláshoz, képesek a középiskolai 

tanulmányok folytatására. Három tanuló kiemelkedően magas (7. szint) képességszintet ért 

el. Iskolánk ebben az évben 8. évfolyamon kiemelkedő teljesítményű iskolák közé nyert 

besorolást. 

A törvényi szabályozás előírásai alapján iskolánkban nem szükséges intézkedési terv 

készítése 8. évfolyamon. 

 A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 2017-ben 

  1. szint 
alatt 

1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint 

Országos 0,6 % 3,4 % 10,1 % 19,5 % 26,6 % 23,9 % 12,5 % 3,3 % 

Iskolánk 0% 0% 0% 4,8 % 23,8 % 23,8 % 33,3 % 14,3% 

 2018. 

Az eredmények elemzése után látjuk, hogy a 8. évfolyamon telephelyünk eredménye 

szignifikánsan alacsonyabb az előző évi eredményhez képest. Egy tanuló teljesítménye sincs 

az 1. szint alatt. Egy tanuló teljesítménye van az 1. szinten (3,2 %), 5 tanulóé a 2. szinten 

(16,1%). Az évfolyam nagy hányada a harmadik, negyedik, és ötödik szinten teljesített. Egy 

tanuló (3,2%) kiemelkedően magas (7. szint) képességszintet ért el. 

A törvényi szabályozás előírásai alapján iskolánkban nem szükséges intézkedési terv 

készítése 8. évfolyamon. 

 



 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 2018-ban 

  1. szint 
alatt 

1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint 

Országos 0,5 % 2,7 % 8,3 % 17,4 % 25 % 25,2 % 15,3 % 5,6 % 

Iskolánk 0% 3,2 % 16,1% 29 % 19,4 % 19,4 % 9,7 % 3,2% 

 2019. 

Az eredmények elemzése után látjuk, hogy a 8. évfolyamon telephelyünk eredménye 

szignifikánsan magasabb az előző évi eredményhez képest. Jelentésre jogosult tanulók 

száma: 18 fő. A jelentésben szereplők: 16 fő. (2 fő SNI tanuló.) Egy tanuló teljesítménye sincs 

az 1. szint alatt, valamint az 1.; a 2. szinten és a 6. szinten. Az évfolyam nagy hányada az 

ötödik szinten teljesített. Egy tanuló (6,3%) kiemelkedően magas (7. szint) képességszintet ért 

el. 

A törvényi szabályozás előírásai alapján iskolánkban nem szükséges intézkedési terv 

készítése 8. évfolyamon. 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 2019-ben 

  1. szint 
alatt 

1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint 

Országos 0,2 % 0,1 % 8,1 % 17,4 % 25,4 % 25,2 % 15,9 % 5,7 % 

Iskolánk 0% 0 % 0 % 18,8 % 31,3 % 43,8 % 0 % 6.3 % 

 2020. 

Ebben az évben a Covid-19-járvány miatt tantermen kívüli oktatás volt érvényben a mérés 

időszakában, ezért az Országos Kompetenciamérésre nem került sor. 

2021. 

Jelentésre jogosult tanulók száma: 21 fő. A jelentésben szereplők: 20 fő. Egy tanuló 

teljesítménye sincs az 1. szint és az 1. szint alatt. Egy tanuló teljesítménye van az 2. szinten 

(5,0 %), 6 tanulóé a 3. szinten (30,0%), 7 tanulóé a 4. szinten (30,0%), 3 tanulóé az 5. szinten 

(20,0%), 2 tanulóé a 6. szinten (10,0%). Egy tanuló (5,0%) kiemelkedően magas (7. szint) 

képességszintet ért el. A törvényi szabályozás előírásai alapján iskolánkban nem szükséges 

intézkedési terv készítése 8. évfolyamon. 



 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 2021-ben 

  1. szint 
alatt 

1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint 

Országos 0,2 % 2,3 % 8,7 % 19,0 % 27,0 % 25,1 % 13,7 % 3,9 % 

Iskolánk 0% 0 % 5,0 % 30,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 5,0 % 

 

Összegezve 

A 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 80. §. (2) bekezdése szerint az iskola székhelye szerint 

illetékes kormányhivatal felhívja az iskola fenntartójának figyelmét, hogy az általa fenntartott 

iskolában intézkedési terv elkészítését kell kezdeményeznie, ha az adott évben elvégzett 

mérések központilag feldolgozott eredményei alapján a felmért évfolyamok vonatkozásában 

az iskola bármely telephelyére és bármely képzési típusára vonatkozóan 

a) a 8. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele 

matematikából nem érte el a 3. képességszintet, 

(3) Az iskola a felhívástól számított három hónapon belül megküldi az intézkedési tervét a 

fenntartónak. 

(4) Az iskola székhelye szerint illetékes kormányhivatal felhívja az iskola fenntartóját arra, hogy 

készítsen intézkedési tervet és nyújtsa be jóváhagyásra, ha a (2) bekezdésben meghatározott 

felhívást követő harmadik évben elvégzett mérés eredményei alapján az adott telephelyen, az 

adott évfolyamon és képzési típusban a (2) bekezdésben meghatározott feltételek továbbra is 

fennállnak. 

Iskolánkban a fenti adatok alapján 8. osztályban a következők szerint alakulnak a 3. szint alatt 

teljesítők százalékos aránya: 

2016. 2017. 2018. 2019. 2021. 

4% 0 % 19.3 % 0 % 5,0% 

  

A törvényi szabályozás előírásai alapján iskolánkban nem szükséges intézkedési terv 

készítése 8. évfolyamon. 

Baloghné Fecsó Zsuzsanna magyar szakos tanár 



 

Matematika 

Az évente megrendezésre kerülő Országos Kompetenciamérésben az általános iskolák 

minden 6. és 8. évfolyamos diákja részt vesz.  

A kompetenciamérés matematikatesztje főként a mindennapi életben előforduló matematikai 

problémákra visszavezethető feladatokból áll. A felmérés ugyan figyelembe veszi a 

tanterveket, de nem az egyes évfolyamok követelményeit kéri számon. A tesztek olyan, 

többnyire életszerű szituációban megjelenített feladatokat tartalmaznak, amelyeknek a 

megoldásához szükséges ismeretekkel elvileg már rendelkeznek a diákok. A 

kompetenciamérés matematikatesztje a diákok matematikai eszköztudását méri.  

A matematikai eszköztudás felmérésekor tehát elsősorban a hétköznapi életben is előforduló 

problémákra épülő feladatokkal találkoznak a tanulók, és azokat meglévő matematikai 

képességeik és az iskolában, valamint a mindennapokban szerzett készségeik segítségével 

kell megoldaniuk. Ilyen valós probléma lehet például a pénzügyek intézése, az utazás, a 

természeti jelenségek változását mutató adatsorok és ábrázolásuk értelmezése. 

A mérés fontosságának több oka is van: egyik, hogy az általános iskolák esetében ez az 

egyetlen olyan mérés, amelynek segítségével szembenézhetünk az eredményeinkkel, össze 

tudjuk hasonlítani magunkat a hasonló iskolákkal. Másrészt olyan adatok, oksági 

összefüggések birtokába juthatunk, amelyek felhasználásával jobbá, eredményesebbé 

tehetjük az oktatásunkat. 

A FIT- jelentésekbe csak azoknak a tanulóknak az eredményei számítanak bele, akik a 

matematika és a szövegértés terén is rendelkeznek képességponttal (nem hiányoztak egyik 

rész megírásakor sem), valamint nem speciális nevelési igényűek. A táblázatokban az adott 

fenntartó, iskola és telephely tanulóinak eredményei mellett olyan diákcsoportok eredményei 

is fel vannak tüntetve, amelyekhez viszonyítva értelmezni lehet az eredményeket. 

 6. évfolyam 

Átlageredmények 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Telephely 1537 (1460;1634) 1540 (1449;1636) 1516 
(1467;1572) 

Nincs adat 1496 
(1429;1587) 

Országos 1497 (1496;1498) 1499 (1498;1499) 1495 
(1494;1496) 

Nincs adat 1468 
(1467;1470) 

Városi 1476 (1474;1477) 1480 (1478;1482) 1476 
(1475;1478) 

Nincs adat 1450 
(1448;1451) 

  



 

2017. 

2017-ben a tanulók átlageredménye és az országos átlag nem különbözött egymástól 

szignifikánsan, vagyis a konfidencia – intervalluma (megbízhatósági tartomány) tartalmazza 

az országos és a városi átlageredményt is. A városi iskolák közel 30%-a teljesített 

gyengébben, mint a mi iskolánk, 1-2 %-a jobban, a többi hasonlóan. 

  

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 2017-ben 

 
1. szint alatt 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint 

Városi iskolák 4,8% 12,6% 24,5% 29,1% 19,3% 7,7% 1,7% 0,3% 

Iskolánk 0% 6,3% 18,8% 37,5% 31,3% 0% 6,3% 0% 

 Mivel a 3. képességszintet tekintjük alapszintnek, nálunk az alapszint alatt teljesítő tanulók 

aránya 25,1%, ez a városi iskolákban 41,9%. Legtöbb tanulónk a harmadik és negyedik 

képességszinten helyezkedik el. Az évfolyam összetétele ebben az évben is nagyon homogén 

képet mutat: sem kiemelkedő eredményű tanuló nincs köztük, sem lemaradó. A leggyengébb 

tanulónk 1237 pontot ért el, míg a legjobb eredményünk 1944.  

 2018. 

2018-ban a tanulók átlageredménye és az országos átlag nem különbözött egymástól 

szignifikánsan, vagyis a konfidencia – intervalluma (megbízhatósági tartomány) tartalmazza 

az országos és a városi átlageredményt is. A kisvárosi általános iskolák átlageredményénél 

viszont magasabb a telephelyi eredmény. A kisvárosi iskolák közel 45%-a teljesített 

gyengébben, mint a mi iskolánk, 1 %-a jobban, a többi hasonlóan. Országosan az iskolák 28%-

a teljesített gyengébben, 4%-a jobban, a többi hasonlóan. 

 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 2018-ban 

 
1. szint 

alatt 

1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint 

Országosan 2% 11,2% 24,4% 30,2% 21,1% 8,7% 2,1% 0,3% 

Városi iskolák 2,3% 12,4% 26,8% 30,7% 19,4% 6,9% 1,4% 0,1% 

Telephely 5,3% 0% 26,3% 21,1% 36,8% 5,3% 5,3% 0% 

 Mivel a 3. képességszintet tekintjük alapszintnek, nálunk az alapszint alatt teljesítő tanulók 

aránya 31,6%, ez a városi iskolákban 41,5%, országosan pedig 37,6%. Legtöbb tanulónk a 

negyedik képességszinten helyezkedik el. Az évfolyam összetétele ebben az évben 



 

viszonylag homogén képet mutat: mindössze 1 kiemelkedő eredményű tanulónk van, és 1 

lemaradó.  

2019. 

2019-ben a tanulók átlageredménye jobb volt az országos átlagnál, viszont nem különbözött 

egymástól szignifikánsan, vagyis iskolánk konfidencia – intervalluma (átlag megbízhatósági 

tartomány) tartalmazza az országos és a városi átlageredményt is. A városi iskolák közel 30%-

a teljesített gyengébben, mint a mi iskolánk, 5 %-a jobban, a többi hasonlóan. Országosan 

szintén az iskolák kb. 30%-a mutatott gyengébb teljesítményt és 10%-a pedig jobbat. 

  

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 2019-ben 

 
1. szint alatt 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint 

Városi iskolák 2,4% 12,1% 27% 31,7% 19,8% 6,1% 0,9% 0% 

Iskolánk 0% 0% 36,4% 36,4% 13,6% 9,1% 4,5% 0% 

Mivel a 3. képességszintet tekintjük alapszintnek, nálunk az alapszint alatt teljesítő tanulók 

aránya 36,4%, ez a városi iskolákban 41,5%. Legtöbb tanulónk a második és a harmadik 

képességszinten helyezkedik el. Az évfolyam összetétele ebben az évben is nagyon homogén 

képet mutat: mindössze egy kiemelkedő eredményű tanuló van köztük, lemaradó viszont 

nincs.  

2020. 

Ebben az évben a Covid-19-járvány miatt tantermen kívüli oktatás volt érvényben a mérés 

időszakában, ezért az Országos Kompetenciamérésre nem került sor. 

2021. 

Ebben az évben átlageredményünk jobb az országos átlagnál, de a városi illetve községi 

iskolák eredményétől nem különbözik szignifikánsan, azaz a városi és a községi 

átlageredmény beleesik az iskolánk megbízhatósági tartományába. A CSH-indexek tükrében 

ez az évfolyam szignifikánsan nem különbözik a várhatótól. A 2021-es mérés alapján az 

általános iskolák 25%-a gyengébben teljesített, mint a mi iskolánk, és csak közel 5%-a hozott 

jobb eredményt. 

 A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 2021-ben 

 
1. szint alatt 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint 

Városi iskolák 2,8% 15,1% 31% 30,4% 15% 4,8% 0,8% 0,1% 

Iskolánk 0% 7,1% 21,4% 57,1% 7,1% 0% 7,1% 0,0% 



 

 A képességeloszlás azt mutatja, hogy a legtöbb tanulónk a 2. és 3. képességszinten van, 

mindössze egy kiemelkedő eredményű tanuló van köztük, lemaradó viszont nincs.  

 8. évfolyam 

 Átlageredmények 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Telephely 1768  
(1707;1841) 

1572  
(1516;1633) 

1699 
(1637;1767) 

Nincs adat 1658  
(1594;1728) 

Országos 1612  
(1611;1613) 

1614  
(1613;1616) 

1624 
(1623;1625) 

Nincs adat 1609  
(1608;1610) 

Városi 1583  
(1581;1585) 

1586  
(1584;1588) 

1599 
(1597;1600) 

Nincs adat 1580  
(1578;1582) 

 2017. 

2017-ben iskolánk átlageredménye az előző évekhez képest jobb lett, megelőzve ezzel mind 

az országos, mind pedig a városi, kisvárosi iskolák eredményét. A hozzánk hasonló, kisvárosi 

iskolák 85%-a teljesített gyengébben, alig 1-2%-a jobban, a többi pedig hasonlóan, mint a mi 

iskolánk. 

  

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 2017-ben 

 
1. szint alatt 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint 

Városi 2,1% 6,3% 14,8% 24,4% 26,3% 17,7% 6,9% 1,7% 

Iskolánk 0% 0% 4,8% 9,5% 9,5% 52,4% 19% 4,8% 

Ebben a tanévben a nyolc képességszint-besorolás alapján a tanulók 14,3%-a nem érte el az 

alapszintet, míg a városi iskolákban ez az érték 47,6%. Legtöbb tanulónk az ötödik 

képességszinten van. Ez a képességeloszlás azt is mutatja, hogy az évfolyam mennyire 

homogén teljesítményt nyújtott, a tanulók tudásában nem mutatkozik nagy különbség, a 

leggyengébb egyéni képességpont 1386, míg a legjobb 2053 pont volt. 

 2018. 

2018-ban iskolánk átlageredménye gyengébb lett az országos átlagnál, de konfidencia-

intervalluma tartalmazza az országos és a városi átlagot is, vagyis szignifikánsan nem 

különbözik egymástól. A hozzánk hasonló, kisvárosi iskolák 12%-a teljesített jobban, 25%-a 

gyengébben, a többi pedig hasonlóan. Országosan az iskolák 25%-a teljesített jobban, 15%-

a gyengébben, mint a telephelyen. 

  

 



 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 2018-ban 

 
1. szint alatt 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint 

Országosan 0,8% 5% 12,9% 22,9% 26,7% 20,3% 9,2% 2,2% 

Városi 0,9% 6,0% 15% 25,2% 27,4% 17,7% 6,5% 1,2% 

Telephely 0% 9,7% 22,6% 19,4% 25,8% 6,5% 16,1% 0% 

Ebben a tanévben a nyolc képességszint-besorolás alapján a tanulók 51,7%-a nem érte el az 

alapszintet, míg országosan ez az érték 51,6%, a városi iskolákban pedig 47,1%. Legtöbb 

tanulónk a negyedik képességszinten van. Ez a képességeloszlás azt is mutatja, hogy az 

évfolyam mennyire homogén teljesítményt nyújtott, a tanulók tudásában nem mutatkozik nagy 

különbség, sem kiemelkedő eredményű tanuló nincs köztük, sem lemaradó.  

 2019. 

2019-ben iskolánk átlageredménye az előző évekhez képest jobb lett, meg is előzte ezzel mind 

az országos, mind pedig a városi iskolák átlagát. A hozzánk hasonló iskolák 55%-a teljesített 

gyengébben, alig 1-2%-a jobban, a többi pedig hasonlóan. Országosan az iskolák közel fele 

mutatott gyengébb teljesítményt, kb. 5% pedig jobbat. 

 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 2019-ben 

 
1. szint alatt 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint 

Városi 0,9% 5,1% 13,2% 24,2% 28,6% 20,4% 6,7% 0,9% 

Iskolánk 0% 0% 6,3% 18,8% 31,3% 31,3% 6,3% 6,3% 

Ebben a tanévben a nyolc képességszint-besorolás alapján a tanulók 25,1%-a nem érte el a 

negyedik szintet, vagyis az alapszintet, míg a városi iskolákban ez az érték 43,4%. Legtöbb 

tanulónk a negyedik és az ötödik képességszinten van. Ez a képességeloszlás azt is mutatja, 

hogy az évfolyamon a kompetenciamérés eredményei alapján nincs nagyon gyenge 

teljesítményű, leszakadó tanulónk. 

 2020. 

Ebben az évben a Covid-19-járvány miatt tantermen kívüli oktatás volt érvényben a mérés 

időszakában, ezért az Országos Kompetenciamérésre nem került sor. 

2021. 

Ebben a tanévben a tanulók átlageredménye és az országos átlag nem különbözött egymástól 

szignifikánsan, vagyis a konfidencia – intervalluma (megbízhatósági tartomány) tartalmazza 



 

az országos és a városi átlageredményt is. A városi általános iskolák mindössze 1%-a 

teljesített jobban és közel 45%-a szignifikánsan gyengébb teljesítményt nyújtott, mint a mi 

iskolánk. A CSH-indexek és az eddigi kompetenciamérések tükrében az évfolyam eredménye 

szignifikánsan nem különbözik a várhatótól, viszont jobb, mint a városi általános iskolák értéke. 

  

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 2021-ben 

 
1. szint alatt 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint 

Városi iskolák 0,9% 6,4% 15,9% 25% 27% 18% 5,9% 0,9% 

Iskolánk 0% 0% 5% 30% 35% 10% 15% 5% 

  

Legtöbb tanulónk a 3. és 4. képességszinten volt. Gyenge, vagyis 2. szint alatti teljesítményt 

egyetlen tanulónk sem mutatott, viszont kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanuló négy is volt! 

 A törvényi szabályozás előírásai alapján iskolánkban nem szükséges intézkedési terv 

készítése sem 6., sem 8. évfolyamon. 

 Kissné Pethő Ildikó 

matematika munkaközösség vezető 

 

Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon angol és német 

nyelvből 

Az idegen nyelvi mérés tartalmi követelményeit a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet és A kerettantervek 

kiadásának és jóváhagyásának rendjét módosító 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet 3. 

melléklete határozta meg. Az idegen nyelvi mérés szintmeghatározásai a Közös Európai 

Referenciakeret (KER) leírásain (http://www.nyak.hu/nyat/doc/ker_2002.asp) alapulnak. 

 2020. május 20-ra tervezett,  (35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 9. § (7) bek.) az angol és 

német nyelvet első idegen nyelvként tanulók szövegértési készségeinek írásbeli mérésére 

nem került sor a mérés időszakában érvényben lévő járványügyi intézkedések miatt. 

A 2021. májusban végzett idegennyelvi kompetenciamérés eredményei a következőképpen 

alakultak:  



 

Angol nyelv 

6. évfolyamon a mérésben 8 tanuló vett részt, egy tanuló hiányzott. A csoport szignifikánsan 

az országos átlag fölött teljesítette a feladatsort, egy tanuló teljesített az átlag alatt. Az olvasott 

szövegértés és a hallott szövegértés eredményessége között nincs különbség. 

8. évfolyamon 10 tanuló volt jelen a mérésnél, hiányzó nem volt. Az eredmény összességében 

itt is jóval az országos átlag fölötti, két tanuló teljesített az átlag alatt. A két mért kompetencia 

közül nagyon kicsivel jobban teljesítettek a tanulók az olvasott szövegértést mérő feladatoknál. 

A négy nyelvi kompetencia közül a mérésben szereplő kettő készséget megnyugtató szinten 

teljesítették mindkét évfolyam tanulói, fejlesztési, intézkedési terv készítésére nincs szükség. 

Német nyelv 

8. évfolyamon a mérésben 8 tanuló vett részt. Német nyelv esetében sajnos évek óta 

tendencia a nyolcadik évfolyamok gyenge teljesítménye. 7. és 8. évfolyamon nagyon nehéz 

őket motiválni, mert az angol nyelv iránt érdeklődnek, hiszen az általuk hallgatott zenében, 

internetes játékokban is az angol nyelvvel találkoznak. Többen a továbbtanulás során is az 

angol nyelvet választják, akár vállalva a különbözeti vizsga letételét a középiskolában. Az 

eredmények javításának kulcsa a megfelelő motiváció megtalálása. Ezen dolgozunk 

folyamatosan.  

6. évfolyamon 7 tanuló végezte el a mérést. Az olvasott szöveg értése minimális különbséggel, 

de jobban sikerült, mint a hallott szöveg értése, de mindkét területen elmarad egy kicsivel az 

országos átlagtól. A törvényi szabályozás előírásai alapján iskolánkban nem szükséges 

intézkedési terv készítése. 
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A mérések alapján megfelelt minősítést szerzett tanulók száma: 
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 Idegen nyelv tanárok 

 

  



 

Az alsó tagozatos munkaközösség 2021/2022. tanév  év végi 

beszámolója 

1. Az előző évek tapasztalatai alapján a munkaközösségünk a következő szakmai 

célokat, feladatokat fogalmazta meg: 

 Az alapkészségek tanításában, fejlesztésében tevékenység-központúság. 

Munkamódszeresség elsajátíttatása.  

 A tanulási kudarcok megelőzése, sikeres beilleszkedés elősegítése. Tanulás 

módszertani ismeretek kialakítása, folyamatos fejlesztés. A házi feladatok következetes 

ellenőrzése, értékelése. Motiváció folyamatos fenntartása.  

 Szövegértési és szövegalkotási képesség fejlesztése. Az olvasottak össze-kapcsolása 

a gyakorlati élettel. A nyelvi árnyalatok megértetése. Az ismeretterjesztő szöveg minden 

részének értelmezése. 

 A tanulók munkafegyelmének fejlesztése, a házirend betartatása. Következetes 

szabályközvetítés, felügyelet, a közösség nevelőerejének erősítése. Jól körülhatárolható 

szabályok. Javasolja munkaközösségünk, hogy az osztálytermekben a hozzátartozók 

ne tartózkodjanak, a tisztaság megőrzése és az egészségügyi szempontok miatt. 

Folyamatos problémát okoz, hogy a tanuló nem a Házirendben meghatározott időben 

érkeznek az iskolába. Gyakoriak az első óráról való elkésések, valamint a gyermek 

emiatt már zaklatott állapotban kezdi meg a tanítási napot. 

 Az önálló tanulás és önellátásra való képesség fejlesztése. Kapjon értékrendjükben még 

nagyobb szerepet, hangsúlyt a feladattudat és az önálló munkavégzés, tanulás. 

 Egészséges életmódra nevelés. Ismeretek az egészségvédelemről, a higiénia 

fontosságáról. Kulturált környezetünk tisztaságának megóvása. 

 Közösség és személyiségformálás. Konfliktuskezelési gyakorlatok, konfliktushelyzetek 

elemzése. Az aktív közösségi mag további erősítése, néhány passzív gyerek 

aktivizálása, feladathelyzetbe hozása. 

 Tehetség felismerése és fejlesztése. 

 Felzárkóztatás. Az egész életen át tartó tanulás központi szerepet töltsön be a gyerekek 

értékrendjében és fontos mindenki számára hozzáférést biztosítani a tanuláshoz. 

 IKT eszközök és korszerű módszerek alkalmazása. Napjainkban az állandóan növekvő 

információ dömping azt eredményezi, hogy ötévente megkétszereződik a 

rendelkezésünkre álló tudás mennyisége. Ez azt jelenti, hogy a jövőben kirajzolódó 

társadalmi rend alapját a tudás alkotja majd. Gyermekeink ebben a társadalomban 

lesznek felnőtt munkavállalók. 



 

2. a, Pedagógiai folyamatok  

- A tevékenység- központú tanítást nagyon fontosnak tartjuk. Az alsó tagozatban az 

élményszerű, játékos foglalkoztatás során aktív, cselekvő részesévé tesszük a kis 

gyermekeket, felhasználva a drámapedagógiát és életkoruknak megfelelő feladatokat. 

Beépíthetik eddigi tudásukat, újat alkothatnak. Ezáltal formálják és gazdagítják a közösséget. 

- A tanulási és beilleszkedési kudarc megelőzésére jól működik Ovi- Suli programunk. Idén 

már ismét a szokásos keretek között rendezhettük meg ezt a játékos ismerkedést. Játékos 

sportfoglalkozással, meseolvasással vártuk a gyerekeket és szüleiket, hogy 

megismerkedjenek iskolánk légkörével, leendő pedagógusaival. 

Minden évfolyamon törekszünk a tanulási kudarc megelőzésére: a munkafegyelemre 

szoktatással, fokozatosan az önálló tanulásra neveléssel, a felzárkóztatással. Továbbá arra 

is, hogy a tanév során érkezett új tanulóink beilleszkedhessenek az osztályközösségekbe. 

- Minden tanulási folyamat alapja a szövegértés és a matematikai alapműveletek. Az alsó 

tagozatnak a legfontosabb feladata, ezeknek fejlesztése. Továbbá feladat még: a logikus 

gondolkodásra tanítás, a tanulók szókincsének gazdagítása, az anyanyelv helyes 

használatának fejlesztése szóban és írásban. Minden tanórán feladatunk a szóbeli és írásbeli 

szövegalkotás fejlesztése. 

- A tanulók munkafegyelemre, önálló tanulásra szoktatása a napköziben és a délutáni 

foglalkozásokon folytatódik. Önellátásra való képességüket és igényüket is fejlesztjük és 

gyakoroltatjuk. (tisztálkodás, öltözködés, felszerelés rendben tartása, kulturált evés) 

- A házirend betartatása folyamatos, egymás tiszteletben tartására nevelünk, ennek 

leghatékonyabb formája a személyes példamutatás. 

- Az egészséges életmódra nevelés iskolánkban kiemelt feladat, amely elsősorban testnevelés 

órákon, környezetismeret órákon, a napköziben és délutáni foglalkozásokon valósul meg. Az 

zöld iskolai programokba minden osztályunk bekapcsolódik egyre nagyobb hatékonysággal. 

A természet megismerése, védelme minden évfolyamon fontos, azt várjuk el tanítványainktól, 

hogy elsősorban saját környezetükre figyeljenek, óvják az iskolában és otthon is. 

b, Személyiség és közösségfejlesztés 

-  A személyiségfejlesztés fő nevelési feladatunk. Kooperatív tanulási technikákat egyre 

gyakrabban alkalmaztuk az iskolában, de az önálló tanulásra és szövegértésre is nagy 

hangsúlyt fektetünk. Az önálló tanulás fontossága most igen nagy szerepet kapott a jelenlegi 



 

helyzet miatt. Az a kisdiák, aki ezt képességet elsajátítja sokkal jobban boldogul egy digitális 

oktatás során is, sokkal könnyebben veszi az akadályokat.  

- A tehetség felismerése, gondozása, fejlesztése, a tanórákon differenciált feladatok adásával, 

a tanórán kívül szakköri foglakozásokon, házi versenyeken, kulturális rendezvényeinken 

történik.  

- A felzárkóztatásban gyógypedagógus is segít, folyamatosan megbeszéljük a teendőket, 

feladatokat. Tanórákon differenciálással és kooperatív módszerek alkalmazásával tudjuk 

fejleszteni, a tanulásban lassabban haladó tanulókat. 

- A magántanulóval tartjuk a kapcsolatot év közben is, irányítjuk a vizsgákra készülését. Eddig 

sikeresen teljesítette a féléveket. 

- Kompetencia-fejlesztéssel, megfelelő motivációval, a kooperatív technikák és IKT eszközök 

alkalmazásával sokoldalúan fejlesztjük tanítványainkat. 

c, Sikeres rendezvényeink, és események, amiken részt vettünk  

Első félév: 

 A nyugdíjas klub 40 éves jubileumán a 4.a osztályos tanulóink köszöntéssel lepték meg 

a szépkoruakat. 

 Az alsó tagozatosok kirándulást tettek a Veszprémi Állatkertben. 

 Az Állatok Világnapján az iskola udvaron állatsimogatót tartottunk, a gyerekek 

behozhatták a szülőkkel a kisállataikat és megmutathatták társaiknak. 

 Az alsó tagozatosok részt vettek a felső tagozatosok által szervezett Szent Márton napi 

rendezvényen. Az állomásokon különböző feladatok várták a felvonuláson résztvevőket, 

amelyhez technika órákon a gyerekek lámpást készítettek. 

 A 4. osztályosok a LEP program keretében részt vettek Veszprémben a Lackó Dezső 

múzeumban egy múzeumpedagógiai órán. 

 A 4. osztályosok a LEP program keretében, Vörösberényben egy fúvos ötös 

hangversenyén vehettek részt, ahol a zenészek népszerű ismert műveket adtak elő öt 

fúvós hangszerrel. 

 Pilinszky János születésnapján a virágot ültettünk az emléktáblájánál. A nagyszabású 

ünnepségre akkor még nem volt lehetőségünk. 

 A Kézmosás Világnapja alkalmából beszéltünk a helyes tisztálkodási szokásokról, és a 

kézmosás fontosságáról, mely napjainkban igen hangsúlyos szerepet kapott az utóbbi 

években. 



 

 Ellátogatott hozzánk a Mikulás. Nagyon szépen köszönjük a gyerekek nevében a 

Mikulás csomagokat a Kultúra Házának és a Szülői Munkaközösségnek. 

 Adventi projekt keretében az osztályok feldíszítették az osztálytermeket és a folyosókat. 

 Az alsó tagozatosok Mikuláskupán és sorversenyeken mutathatták meg ügyességüket. 

 Tanulóink énekekkel színesítették a városi Adventi gyertyagyújtás. 

 A 4. osztály tanulói táncos műsort adtak iskolánk karácsonyi ünnepségén, mely 

műsorukat az városi ünnepségen is előadták. 

 Elkészült az új naptár a Balatonkenesei Hírlapban, melyet a tanulóink rajzai illusztrálnak. 

  

Második félév:  

- Januárban a harmadik osztályosok az Operett Színházban a János Vitéz előadását 

tekinthették meg. 

- Februárban a Bázis iskolai bemutatót tartott kolléganőnk Samu Miklósné a 3. 

osztályosokkal. 

- Szívkirály és szívkirálynő választást tartottunk Valentin nap alkalmából. 

- A Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány és a Veszprém- Balaton 2023 Európa 

Kulturális Fővárosa Program pályázatára készítettünk rajzokat a 12 tanulóval a " 

kavicsfogú álteknős"- ről. 

- Ebben a félévben egy Ovi-Sulit szerveztünk a szülőknek és a leendő első 

osztályosoknak, amelyen nagy érdeklődéssel és magas létszámmal vettek részt az 

érdeklődők. 

- A 4. osztályosok közül 6 fő vett részt a Zrínyi matematika versenyen, amelynek fordulóját 

még mindig iskolai keretek között kellett megrendezni. 

- A Víz Világnapja alkalmából készítettünk dekorációt az iskolai paravánra a 2. 

osztályosokkal. 

- Március 15. alkalmából dekoráció készítése az 1. 2. 3. osztályosokkal. 

- A 3. osztályosok a Vadászati kiállítást nézték meg Budapesten. 

- Az alsó tagozatosok, anyák napja alkalmából egy zenés videóval köszöntötték az 

édesanyákat. 

- A felhőtlen iskolai matematika versenyen részt vettek a 4.osztályos tanulóink közül 14 fő 

- Az 1. és 2.osztály részt vett a LEP programon Veszprémben, a Petőfi Színházban egy 

színházi előadáson. 

- A 3. és 4 osztály tanulói a Szépség és a Szörnyeteg előadását tekinthették meg 

májusban az Operettszínházban. 



 

- Májusban a 4. osztályosok Erdei iskolában voltak Balatoncsicsón, ahol nagyon sok 

érdekességgel ismerkedhettek meg, nagyon sok új tevékenységgel találkozhattak és 

kipróbálhatták azokat. 

- Pilinszky halálának évfordulójára emlékeztünk egy nagyszabású rendezvény keretében 

melyben tanárok, diákok együtt szerepeltek a megemlékezésen. Az első osztályos 

tanulók és új kollégáink megkapták a Pilinszky jelvényt, mellyel hivatalosan is iskolánk 

polgárai lettek. 

- Az 3. osztály tanulói budapesti osztálykiránduláson vettek részt, ahol cirkuszi előadáson 

voltak és az állatkertben ismerkedtek a különböző állatokkal. 

- Az tanév utolsó napjait az osztályok, és az iskola tanulói együtt töltötték, közös 

programokon, ezzel erősítve a közösség és az egymáshoz tartozás érzését. Ekkor 

tartottuk a gyereknapot, szakmai napot, DÖK napot, egészség napot. Színes programok 

várták nap, mint nap diákjainkat, hogy értelmes tevékenységgel, versenyzéssel, 

tanulással, játékkal töltsék el az utolsó együtt töltött napokat a nyári szünet előtt.  

- Minden évfolyamon törekszünk a tanulási kudarc megelőzésére: a munkafegyelemre 

szoktatással, fokozatosan az önálló tanulásra neveléssel, a felzárkóztatással. 

 

d. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Munkaközösségi megbeszéléseinken szakmai kérdéseket vitattunk meg, az aktuális 

feladatokat készítettük elő, felelősöket választottunk a megvalósításukhoz, lebonyolításukhoz. 

Jó a munkakapcsolat az alsós kollégák között. Betegség esetén megterhelő a helyettesítések 

mértéke, kevesen vagyunk. 

Minden szakmai munkaközösséggel kapcsolatot tartunk, a munkaközösség vezetők 

véleményét gyakran kérjük szakmai kérdésekben. 

Pedagógusaink szeretnék látogatni egymás tanóráit, de a tanárok leterheltsége ez nehezen 

teszi lehetővé. 

Rendezvényeiken minden kolléga aktív részvételére számíthattunk. 

A szülőkkel- a kisebb korosztály esetében- heti szinten tartjuk a kapcsolatot, a mai technikának 

köszönhetően az osztály csoportokban a kommunikáció igen aktív. Aki igényli a személyes 

találkozást, időpont megbeszélés után erre is lehetősége van. Az aktuális problémákat így 

azonnal meg tudjuk beszélni. A szülők bekapcsolódnak programjainkba, támogatják az 

osztályokat, segítenek. 



 

Sajnos problémát okoz több évfolyamon, hogy néhány szülő nehezen méri fel azt a határt, 

amíg a szülői kompetenciák terjedhetnek, hol van, az a pont ameddig a nevelés-oktatás 

folyamatába javaslatot tehetnek. 

Az emelt szintű matematika oktatás alsó tagozaton igen hasznosnak bizonyult. Az emelt szintű 

csoportok sokkal mélyebben tudnak foglalkozni egy-egy témakör feldolgozásával, 

versenyfeladatok megbeszélésével, megoldásával. Az eredmények igazából felső tagozaton 

lesznek látványosak, hiszen ez egy hosszú folyamat, melyben az alapozás igen fontos. A 

felvételi eredményeknél látszik igazán, hogy az emelt szintű oktatáson részt vett tanulók olyan 

középiskolákban tudnak továbbtanulni, ami a szülők által preferált, az ő elképzeléseiknek 

leginkább megfelel. 

Ugyanakkor a lassabban haladóknak is kedvez a csoportbontásban történő haladás, hiszen 

az alapműveleteket saját tempójukban tudják elsajátítani. Fontos az állandó ismétlés, 

gyakorlás annak érdekében, hogy a tananyag egyre mélyebben rögzüljön. Így minimálisra 

csökken a félévi és év végi bukások száma. Célunk, hogy olyan használható tudás birtokába 

jussanak tanulóink, mely segítségével képesek lesznek az önálló életvezetésre. 

Jelenleg, iskolánk első osztályban oktatott Meixner-féle módszertan alapvető 

sajátosságai: 

A program megalkotója, Meixner Ildikó feltérképezte az akadályozó tényezőket az olvasás- és 

írástanulás folyamatában, és az olvasás, szövegértés elsajátításának előfeltételeit. 

Módszertanát ezek figyelembevételével alakította ki, amelyben az alapelvek a metodikai 

elemeket logikus, nyomon követhető láncolatokba rendezik. Mindig lehet tudni, hogy mit miért 

próbáltatunk ki, gyakoroltatunk, figyeltetünk meg a gyerekekkel menet közben, melyek a 

feladatok konkrét céljai. A módszertanban vannak megoldások az új pedagógiai kihívásokra 

is. Az elmúlt évtizedekben a gyerekek szocializációjának területén felgyorsult változások a 

módszertan több előnyét is felszínre hozták. Például a módszer figyelembe veszi, hogy vannak 

gyerekek, akiknek figyelmi kapacitása korlátozott. Az ingerekben gazdag környezetben 

felnövekvő mai tanítványaink figyelem deficitjét jól kompenzálják a beépített megoldások. 

Gyakori tevékenységváltás óra közben, a tevékenységek lehető legszélesebb skáláját 

használja, tevékenykedtetés, amikor csak lehet. Azzal, hogy az artikuláció megfigyeltetését is 

bevonjuk az olvasástanítás folyamatába, a gyerekek figyelmét visszaterelhetjük a szóbeli 

közléseknél is az artikulációra is támaszkodó szövegértésre, ami a szinkronizált filmeken 

felnövekvő nemzedéknek már nem egyértelmű tevékenység. A módszertan kiemelt törekvése 

a vizuális megerősítésre egyre inkább vizuális túlsúlyú kommunikációs környezetünkben nagy 

előny az oktatás folyamatában. Az analógiákon alapuló megközelítések, melyekben a 



 

gyerekeket az egyedi jelenségektől, azok megfigyeltetése, rendeztetése, segítségével 

vezetjük el az általánosítások felé, alapozzák a tudományos megfigyelési technikák 

elsajátítását, elősegítik a tanulás tanítását is. A borítékos feladatok rendszere olyan eredeti 

pedagógiai eszköz, amely nem csak a manipulációt vonja be a tanulási folyamatba, hanem 

rendkívül rugalmas, sokszínű, felhasználási lehetőségeket is rejt a tanórai differenciálás 

területén. Előképe a mai interaktív táblás digitális technikáknak, de ezek nem helyettesítik a 

kézbe fogható, szabadon át és átrendezhető szó- és képkártyákat. Fontos módszertani 

sajátosság, a kis lépésekre tagoltság, az aprólékos fokozatosság a tanulási folyamatokban 

való előre haladásban. Ez a kezdeti lassú előrehaladás sokkal biztosabb alapokat 

eredményez. Az esetleges kudarcokat, nehézségeket minimálisra csökkentve biztosítja a jó 

hangulatot az órákon. 

Taneszközök: Játékház I. tankönyvcsalád könyvei, munkafüzetei 

A kisiskolások életkori sajátosságainak megfelelően megfogható, rendezhető, a manipulálást 

lehetővé tevő taneszközöket használtunk az osztályban a tanév folyamán. A kézbe vehető 

színes betű-, szótag-, szólapocskák stb. segítik az elvont dolgok megértését, az absztrakt 

tananyag elsajátítását. A sikeresen megoldott feladatok a gyermek önértékelését erősítik, a 

feladatok megoldása során a „rendetlen” halmazból rendet alkotnak, miközben például a 

szótagokból szavakat hoznak létre. 

Az alkalmazott módszerben nem különül el a fejlesztés és az olvasás-írás tanításának ideje, 

vagyis az első tanévben sincs külön fejlesztő, felzárkóztató, előkészítő időszak. 

A nyelvi fejlettség megfelelő szintje kell ahhoz, hogy a gyermekek sikeresen elsajátítsák 

anyanyelvük írásbeliségét. Ezt a sikeres óvodai felkészítés során elsajátították a gyerekek. A 

tanév során tovább fejlesztettem magyar órán mindezeket. Gondolok itt az átlagos és 

folyamatosan bővülő szókincs állományra, az anyanyelv szabályrendszerének 

(mondatalkotás) használatára a beszélt nyelvben, a tiszta artikulációra – amely az anyanyelv 

beszédhangjait érinti –, a történetmesélésre, az összefüggések felismerésére. 

Normális anyanyelv-elsajátításnál a gyermek a kisgyerekkor végére érti és megbízhatóan 

használja anyanyelvének szabályait. Minden nyelvtani kategória előfordul a spontán 

beszédében, természetesen különböző arányban. Az ilyen gyermek anyanyelvi fejlettségi 

szintjét tekintve készen áll az írott anyanyelv elsajátítására. Magyar órán és az iskolai oktatás-

nevelés bármely területén, munkám célja a mondatalkotás megerősítése, illetve megfelelő 

szintjének elérése. 



 

Ezen a beszéd szinten képes az ember a mondatokat egységes szöveggé rendezni, valamint 

a szövegeket, történeteket egységes egészként értelmezni. A szövegalkotás és -értés alapjai: 

– a lényeges és lényegtelen ismeretek közötti különbség észlelésének képessége; 

– a lényeges információ kiszűrésének és emlékezetben tartásának képessége; 

– az információ érvényben maradásának megtapasztalása, bizonyossága. 

A gyermekeket el tudtam juttatni erre a szintre, enélkül, ugyanis nem válhatnak olvasóvá.  

Segítenek a sémák, a forgatókönyvek, az egyes szituációkhoz kötődő kommunikáció 

megtapasztalása, gyakorlása. Normál anyanyelvfejlődésnél a gyerekek az iskoláskor végére 

eljutottak erre a szintre, az átlagosan szocializáló családi közeg pedig megismertette őket a 

család számára fontos helyzetekkel, amik szervesen beletartoznak a család életvilágába, 

segítik a gyermekek iskolai alkalmazkodását, később pedig a társadalmi beilleszkedését. 

Ebben az esetben a megerősítés, a tudatosítás, az automatizálás folyamatosan a feladatom. 

Íráshasználat során a tanévben folyamatos fejlesztendő terület volt, és sikeres íráshasználatot 

eredményezett: 

1. Az írás helyes kéztartásának kiépítése, automatizálása. Célszerű ceruzafogás 

automatizálása. 

2. Grafomotoros mozgás célirányos ügyesítése. 

3. A betűk írásához szükséges mozdulatok kiépítése, gyakorlása. 

5. Lendületes írásmozdulat kialakítása. 

A sikeresen elsajátított olvasás és írás technikáját az osztály 50%-a azon tevékenység közben 

kamatoztatja, hogy olvasónaplókat írnak. Március hónapra rövid gyermekkönyveket, 

kisiskolásoknak szóló regényeket olvasnak, olvastak ki. Janikovszky Éva vidám 

gyermekkönyveihez kérdéseket, feladatokat kapnak és szép színes olvasónapló füzeteket 

készítenek, nagy örömmel.  

A szülőknek is nagy örömet okozott gyermekük látható folyamatos fejlődése a magyar tanítás 

két legfőbb területén, az olvasás és írás terén. Könnyen nyomon tudták követni hol tart a 

betűtanítás, írástanítás menete. A tankönyvek, munkafüzetek feladatai mindig érthetők, 

világosak voltak a hozzátartozók számára is. Így nagyobb érdeklődéssel, kedvvel tudtak 

folyamatosan gyakorolni gyermekeikkel. 

A módszert ajánlani tudom minden első osztályban tanító kollégának, mert következő 

osztályfokokban mindegyik forgalomban lévő tankönyvcsalád könyvei választhatók a magyar 

tanítás során.  



 

Az idegennyelv oktatását jó alsótagozaton elkezdeni, így felkeltjük az érdeklődésüket, a nyelv 

és más népek kultúrája iránt. A nyelvvel való ismerkedés hangzásának megszerettetése a 

későbbiek folyamán nagy segítség a nyelvtanuláskor. Cél, hogy az általános iskola 

elvégzésekor a gyerekek használható alapfokú nyelvtudással rendelkezzenek, és ez 

könnyebbé tegye iskolaválasztásukat. 

e, Külső kapcsolatok 

A nagycsoportosok a második félévben Ovi-Suli foglalkozáson vesznek részt, ez idén egy 

foglalkozásból, és tájékoztatóból állt. 

A szülőkkel való kapcsolattartás alsó tagozaton még szoros, bár ez most már az új 

csatornákon (wiber, messenger) keresztül történik. A szülői értekezleteken (tanév/2 alkalom) 

és fogadóórákon (tanév/1 alkalom) kívül is szinte heti kapcsolatban vagyunk velük, hiszen 

hozzák, viszik a gyereket. 

Az óvodával az utóbbi években lazult a kapcsolat, valószínüleg a vírustó való félelem és 

tartózkodás miatt, reméljük a következő évben visszaáll a régi megszokott jó és eredményes 

együttműködés. 

A Gyermekvédelmi és Családsegítő Szolgálattal is szoros az együttműködésünk a gyermekek 

érdekében. 

A Védőnői szolgálattal is figyelemmel kíséri gyermekeink fejlődését. 

f, Pedagógiai munka feltételei 

Folyamatosan használjuk az interaktív táblákat és az informatika termeket, ezt rugalmasan 

terem cserével tudjuk megoldani.  

Eszközkészletünk megfelelő. Az alsó tagozat, ha lehetőség van rá, szeretne néhány újabb 

magnót, amely pendrive lejátszására is alkalmas, illetve bloothuszos hangfalat amely, ének 

órákon, magyar órákon és nyelvórákon is segítené a tanítók munkáját. 

Az első évfolyamon, Meixner: Játékház tankönyv csomagjával szereztünk kedvező 

tapasztalatokat. 

Sajnálatosnak tartjuk viszont, hogy a tankönyvek kiválasztásakor nem elsősorban a szakmai, 

sokkal inkább piacgazdasági szempontok érvényesülnek. 

  



 

g, Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai   programban 

megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 

Munkaközösségünk a 2021/22-es tanévben a NAT követelmény rendszerének megfelelően 

igyekezett ellátni feladatát, megvalósítani céljait. Szakmai munkáját pedig az intézmény 

Pedagógiai programjában megfogalmazott stratégiai céloknak, valamint a munkatervben 

megfogalmazott rövidtávú céloknak megfelelően végezte el. 

Munkaközösségem minden tagjának, és a többi kollégámnak, nagyon köszönöm az elmúlt 

tanévben végzett szakmai munkáját, kitartását, és türelmét. 

 

Balatonkenese, 2022. június 26.                  

Kocsisné Vörösházi Villő 

                                                                                                     munkaközösség-vezető 

  

 

A felsős osztályfőnöki és humán munkaközösség 

beszámolója a 2021/2022-es tanévre 

Munkaközösségünk tagjai: 



 

Osztályfőnöki munkacsoport 

5.o. Rába Aranka 

6. o. Baloghné Fecsó Zsuzsanna 

7. o. Kissné Pethő Ildikó 

8. a Révfalusiné Páczelt Gabriella 

8. b Pusztayné Nemes Beáta 

Humán munkacsoport 

Baloghné Fecsó Zsuzsanna – történelem, magyar (felső tagozat) 

Fekete Ágnes Terézia – magyar (alsó tagozat) 

Igaz Ágnes Rozália – angol 

Kissné Pethő Ildikó - német 

Papp Judit – magyar (alsó tagozat) 

Rábai Dalma – angol, beszédfejlesztés 

Révfalusiné Páczelt Gabriella - német 

Sólyomvári Noémi – magyar (felső tagozat), rajz 

Szabóné Németh Borbála – magyar (alsó tagozat), ének 

A tanév első munkanapján a diákjaink Tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesültek. A 

Házirend ismertetése is az első hét egyik kiemelt feladata volt. 

Minden osztályfőnök egyeztette az e-naplóban lévő adatokat, a hiányos okmányok 

beszerzésére felhívta a szülők figyelmét, a törzslapokon rögzítette az új tanulók adatait.   

A tanév indításakor átnéztük az SNI és BTM tanulóink határozatait, hogy felhívhassuk a 

szaktanárok figyelmét az érvényben levő határozatokra. Az érintett tanulók céltudatosabb, 

következetesebb fejlesztése folyamatos célunk, melyben még nagyon sokat kell fejlődnünk. A 

szakmai együttműködés és a következetes nyomon követés, fejlesztés mikéntjét kell a 

következő tanévben átgondolnunk és megvalósítanunk. Egyéni fejlesztés esetén a szaktanár, 

a fejlesztő pedagógus és esetenként az osztályfőnök egyeztet, hogy az adott diáknál a 

fejlesztés mely módja a célravezetőbb. Számos esetben segítette a fejlesztőpedagógus az 

adott tanórán a diákot, de voltak egyéni, kiscsoportos fejlesztőórák is. Ezekben az esetekben 

különösen fontos a szakemberek szoros együttműködése.  

A tanév folyamán, amennyiben tanulási, beilleszkedési vagy magatartási nehézség merült fel, 

- a szülővel, fejlesztőpedagógussal egyeztetve – szakértői bizottsághoz terjesztettük az adott 

tanulót.   

A differenciálás az egyénre szabott tanulási lehetőségek átgondolását, ezek biztosítását 

jelenti. A felzárkóztatás során most különösen nagy hangsúlyt kapott az ismeretanyag pótlása, 

rendszerezése. A tehetséges tanulókat különböző versenyekre készítettük fel. Az elért 

eredményeket a versenynaptárban rögzítettük. 



 

A 7. évfolyamon a szülőket írásban tájékoztattuk az iskolaválasztással kapcsolatos szülők 

közötti egyetértési kötelezettségükről. (20/2012 EMMI) 

A nyolcadik évfolyamosok felvételi előkészítőn vehettek részt magyar nyelv és matematika 

tantárgyakból.  

 

Oktatás, nevelés 

Munkaközösségünk a módosított Nemzeti Alaptantervre alapozva, az előző tanév 

beszámolójában megfogalmazott tapasztalatokat felhasználva állította össze munkatervét, 

melyben a 2021/ 2022-es tanévre az alábbi szakmai célokat tűzte ki megvalósításra: 

 Oktató-nevelő munka hatékonyságának a növelése 

 Egyéni képességek kibontakoztatásának támogatása 

 A tanulók munkafegyelmének, motivációs rendszerének a fejlesztése 

 Együttműködés erősítése az iskola minden színterén (diák-diák, pedagógus-diák, 

pedagógus-szülő, pedagógus-pedagógus) 

 A tanuláshoz szükséges szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztése 

 Kritikai gondolkodás fejlesztése 

 Helyes önismeret kialakítása, fejlesztése 

 Testi, lelki, szellemi egészség harmóniájának fejlesztése 

 Nemzeti értékek, hagyományok megismerése, ápolása 

 Pénzügyi tudatosság kialakítása 

 Médiatudatosság kialakítása 

 Környezettudatosságra nevelés 

 A célok eléréséhez kiemelt feladataink 

 Egészségvédelmi ismeretek átadása 

 Korszerű pedagógiai módszerek megismerése, alkalmazása.  

 IKT eszközök kreatív alkalmazása a tanórán és a tantermen kívüli feladatok végzése 

során 

 Tehetségek korai felismerése és fejlesztése 

 A felzárkóztatásra szorulók időbeni szűrése, fejlesztése 

 A szociális hátrány kompenzálására a lehetőségek feltárása és aktivizálása 

 A minőségi munkavégzés igényének kialakítása a tanulókban. A minőségi munka 

alapkritériumainak tisztázása a tanulókkal. 

 A tanulás tanítása (életkori és szaktárgyi specializáció átadása) 

 A tanulók megismerése, személyiségfejlesztés 

 Asszertív kommunikáció fejlesztése 

 Prezentációs készségek fejlesztése 



 

 Környezettudatosság fejlesztése 

  

Az új NAT bevezetése egyben új tankönyvek megjelenését is jelentette. Sajnos néhány 

munkafüzet, illetve szövegértést fejlesztő munkafüzet nem jelent meg a tanév kezdetéig. 

Magyar nyelvből munkafüzetet a szülők saját költségen vásároltak 5. osztályban, mert nincs 

az új tankönyvhöz. Szövegértés munkafüzetek szintén nem érkeztek, sem az 5., sem a 6. 

osztályba. Irodalom tantárgyból  5. és 8. évfolyamokon új tankönyv érkezett, azonban 

munkafüzet nem. Ezt fénymásolással illetve online platformokkal oldotta meg a szakos 

kolléga. 

Voltak tankönyvek, amelyekkel szemben szakmai kifogásokat fogalmaztak meg a 

szaktanárok, akik több esetben a saját készítésű vázlataikat használták, ami szintén  

megnövelte a fénymásolatok számát. 

Angol nyelvből sajnos az 5. és 6. évfolyamon használt, jól bevált tankönyvek lekerültek a 

tankönyvlistáról, így új tankönyveket fogunk kipróbálni (Enter the Portal). 

 

Tapasztalatunk szerint nagyobb figyelmet kell fordítani az iskolán belüli és a szülők felé történő 

kommunikációra, tájékoztatásra. Sok változás történik manapság az oktatás területén, és a 

kellő tájékoztatás hiánya konfliktusokhoz vezethet. 

Tantermi oktatásra készültünk, de szem előtt tartottuk a digitális oktatásra való átállás 

lehetőségét is. Az online oktatás miatti kiesés ebben a tanévben érződött nagyon. Főleg 

azokban a csoportokban, ahol sok volt az egyéni hiányzás (4.o és 6.o.), idegen nyelvből 

nagyon el vagyunk maradva. Nem tudtuk befejezni a tankönyvet sem. Jövőre folytatjuk.  A 

gördülékeny továbbhaladás érdekében: 

- Az osztályfőnökök újból feltérképezték az eszközellátottságot (laptop, tablet, 

okostelefon, internet, … ).  

- Mivel az online oktatás ideje alatt a tantestület támogatta a classroom rendszer 

használatát, továbbra is használtuk ezt a platformot a feladatok megosztásánál. 

- A technikai és szakmai felkészülés, felkészítés mellett legalább ilyen fontos a mentális 

segítségnyújtás, a személyes és társas kapcsolati kompetencia fejlesztése. 

- A tanév eleji ismétlő időszak időben és tartalmában is eltért az eddig megszokottaktól. 

Személy és tantárgy függvényében ez akár új ismeret átadását is jelenthette. Különösen 

fontos volt ennek a szakasznak az alapos megtervezése. 

Végül úgy alakult a tanév menete, hogy egy- két napot és tanulócsoportot leszámítva, idén 

nem kellett résztvennünk online oktatásban. 

Egymás óráinak látogatására kevés idő jutott az idei tanévben, mert a fokozódó tanárhiány 

következtében kollégáim jóval leterheltebbek voltak. Benkő Katalin betegsége, négy kollégánk 



 

távozása és Sólyomvári Noémi táppénzes távolléte miatt jelentős mértékben megnövekedett 

az óraszámunk, illetve a helyettesítések száma. 

 

Mérések 

 

A 2021/2022-es tanévben változás történt a 6. és 8. évfolyamos OKÉV mérések rendszerének 

történetében. Eddig az országos mérések a szövegértési képességet, a matematikai 

eszköztudást, valamint az idegen-, illetve célnyelven nyújtott tanulói teljesítményt vizsgálták – 

és mindezt papíralapú mérőeszközökkel. Mostantól a rendszer kiegészült a 

természettudomány kompetenciaterülettel, és a méréseket a tanulóknak online felületen kellett 

teljesíteniük. A 8. évfolyam május 4-17., a 6. osztály május 18-31. között teljesítette a 

feladatsort. A végső mérést próbamérések előzték meg. 

Az idei tanévben az EFOP 3.2.1. „Tehetségek Magyarországa” program keretében az 5. 

évfolyamos tanulók ismét tehetségazonosítást támogató online mérésben vettek részt. „ A 

mérés az iskolák tehetségazonosító, -gondozó munkáját támogató komplex tehetségszűrési, 

-azonosítási rendszer kialakítását segíti. A jelenlegi mérés során a tanulók az alábbi teszteket 

töltötték ki: Problémamegoldó teszt (SAM) Szókincsteszt (NoVo), és a Mechanikai és a Téri-

Vizuális teszteket.” (RD) 

Pedagógiai Programunk új eleme volt tavaly a tanév végi idegen nyelvi vizsga, mellyel 

kapcsolatban nagyon pozitív tapasztalatokat szereztünk. A vizsgára való felkészülés motiválta 

a diákokat, megnövelte az önbizalmukat. Mivel szóbeli feleletről van szó, 8. évfolyamon 

előrehoztuk a vizsgát februárra, azért hogy a felvételi idegennyelvi megmérettetésére 

felkészültebben tudjanak elindulni.  

 

Programok 

 

A felső tagozat 45 tanulója február 15-én színház látogatáson vett rész a Pannon 

Várszínházban, ahol A Padlás című előadást nézték meg. 

Az 5. osztály rendhagyó történelem órán ásatást végzett, jurta látogatáson vett részt, kirándult 

Budapestre az Állatkertbe és a Természettudományi Múzeumba. 

Május 4-6-ig az osztály erdei iskolában volt Balaton-Felvidéken. Évközben kirándultak 

Budapesten, moziban jártak Veszprémben, kirándultak Balatonfüreden. 

A 6. osztály Balatonfűzfőn járt a kalandparkban és meglátogatták az Erőmű egyik földalatti 

óvóhelyét. Veszprémi sétán vettek részt, aminek keretében ellátogattak a malomba és 

kipróbálták a gabonaőrlést. 

A 6. és 7. osztály március 30-án a Veszprémi Iparkamara szervezésében pályaorientációs 

programon volt az Öveges tanműhelyben. 



 

A 7. osztály júniusban Budapesten volt a Hadtörténeti Múzeumban és a Cyberjump Parkban. 

A 8.a és b osztály osztálykiránduláson a Sobri kalandparkban volt, illetve Budapesten a 

Pénzmúzeumban. A tanévet szokás szerint a Parragh-kertben indították és zárták 

számháborúzással. 

Az iskolából 30 tanuló június 4-én a budapesti Puskás Arénában megnézte a Nemzetek Ligája 

Anglia-Magyarország mérkőzést. 

 

A LEP programsorozat keretében az alábbi események valósultak meg: 

November 19.  6. osztály - Fővárosi Nagycirkusz 

Január 12.   5. osztály - Petőfi Színház: Hagymácska 

Február 22.  7. osztály - Pannon Várszínház: Az Aranyember 

 

 Az idei tanévben, november 11-én, sikerült újból megrendezni a Márton napot, ami nagyon 

sikeres volt a gyerekek körében. A nyolcadik évfolyam  az egyes állomásokon várta a 

hetedikesek által a fiatalabb évfolyamokból toborozott csapatokat, akikkel végigjárták az 

állomásokat. A szociális kompetencia fejlesztésére kiváló alkalom volt.  

 

Pilinszky nap - május 27. 

Idén kiemelt helyet foglalt el a programok között, mivel születésének 100., halálának 40. 

évfordulójáról emlékeztünk meg. A tanárok és diákok közös műsorral léptek fel, a tanuló 

csapatok Pilinszky életével kapcsolatos különböző feladatokat oldottak meg, rajzversenyt és 

versíró versenyt hirdettünk, együttműködtünk a Kultúra házával, születésnapi tortát 

fogyasztottunk, koszorúztunk, emléktáblát avattunk. 

 

Nagy sikere volt a június 14 -én megtartott Pályaválasztási napnak. 

A tanulók sikeres pályaválasztásának elengedhetetlen összetevője a széles körű tájékozódás 

a pályaválasztás lehetőségekről és a szakmákkal való mélyebb megismerkedés. Ezt szem 

előtt tartva iskolánk tanulói évek a pályaválasztási nap keretében helyi vállalkozásokat, 

munkahelyeket látogattak meg. Kiváló alkalom nyílt arra, hogy tanulóink kérdéseket tegyenek 

fel és benézhessenek a kulisszák mögé. Több helyszínnel ismerkedhettek meg a gyerekek: 

Porga Zoltánné – Posta Hivatal, Álich Tibor - autószerelő, Sallai Judit - védőnő, Botanic 

Manufaktura (Zergi Gábor - méhészet), Katica Pékség, Flora Virágüzlet - Balatonkenese (Rigó 

Katalin), Novépszer 97 Kft, Kenese Marina-Port (Szijártó Csaba), Eleven Cukrászat 

Balatonkenese, COOP ABC, Balatonkenesei Rendőrőrs. 

Valentin napon második alkalommal került sor a „Szívkirály” és „Szívkirálynő” választásra, 

illetve az üzenőfal felállítására, ahol kedves –akár idegen nyelvű – üzenetekkel lephették meg 

egymást a tanulók.  



 

 

Gyermeknapi rendezvényünket június 13-án hétfőn tarthattuk meg pár év kihagyás után. A 

szülői munkaközösség segítségét kértük, hogy a felajánlásokat gyűjtse össze. Volt büfé, 

kézműves foglalkozás, ugrálóvár, koncert, táncbemutató, karaoke verseny, focibajnokság, 

origami, csillámtetoválás, Roli bohóc. 

 

Projektek 

2021 októberében Rábai Dalma angol szakos kollégánk jelentkezett egy tantervező 

pályázatra, amelyet a Lidl Magyarország Kft. hirdetett Fenntartható és Egészséges 

Táplálkozás címen az élelmezés világnapja kapcsán. Az 5. évfolyamos tanulókkal két tanórán 

megvalósították az óratervet. A tanulószobás tanulókkal pedig az egyik foglalkozáson online 

kitöltötték a pályázathoz kapcsolódó tanulói kvízt. Mispál Dóra Angyalka díjazásban részesült. 

2022 februárjában az 5. évfolyam angolos csoportja részt vett a HEBE Kft. „II. Erzsébet 70 éve 

a trónon” című prezentációs versenyén. A tanulók 8 perces kiselőadás keretében foglalták 

össze angol nyelven II. Erzsébet királynő 70 éves uralkodásának mérföldköveit. A versenyben 

minden tanuló oklevelet szerzett. 

2022 áprilisában a Fenntarthatósági Témahét keretében különböző projekteket készítettünk 

az 5. évfolyamon tanuló angolos diákokkal. A csoportok más-más feladatot kaptak. 

Az 1. számú csoport egészséges mintaétrendet állított össze. A 2. számú csoport a termékek 

csomagolásával kapcsolatos feladat kapott, míg a 3. számú csoport a megadott zöldségek, 

gyümölcsök származási helyét keresték meg, és az utaztatásuk során létrejövő 

karbonlábnyomukat vizsgálták. 

2022 márciusában az 5. évfolyamos angolos csoportból 5 tanuló részt vett az Oxford University 

Press The Project Competition 2022 című versenyén, amelynek célja olyan találmányok 

megálmodása és plakát formában történő ábrázolása, amely valamilyen fontos, napjainkat is 

érintő környezeti problémának megoldására fókuszál. Két csapat nevezett a versenyre 

munkájával. Az egyik csapatot Németh Gréta Auróra és Vajda Kincső Luca, a másikat pedig 

Ármós Benjámin Dominik, Horváth Viktor és Rédli Brendon Vincent alkotta. 

„Mese Habbal” című idegennyelvű rajzpályázatot hirdetett az Origó Nyelvi Centrum. 5-6. 

évfolyamon. I. kategóriában, a The Three Wishes (A három kívánság) című mesét dolgoztuk 

fel az 5. évfolyamos tanulókkal. 

 

Eredményeink, tanévzáró, ballagás, továbbtanulás 

 

2022. május 31-én rendezték meg Budapesten a BankVelem PénzOkos Kupa országos 

döntőjét, ahová az ország 399 csapatából a tíz legügyesebbet hívták meg. Varga-Greman 

Eszter, Pilászy Piroska és Hegedűs Gábor végül 6. helyezést értek el. 



 

 

Pilinszky-díjasok 

Pilászy Piroska 

8.a osztályos tanuló kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és 

szorgalmáért, kiemelkedő természettudományos eredményeiért, kulturális és közösségi 

munkájáért  

Varga-Greman Eszter 

8.a osztályos tanuló kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és 

szorgalmáért, kiemelkedő művészeti tevékenységéért, kimagasló közösségi munkájáért. 

 

A “Szakmára fel!” szakmaismereti vetélkedőn Bödör Boglárka, Pilászy Piroska, Ricz Anna, 

Varga-Greman Eszter 4. helyezést értek el. 

A “Hallo Schweiz” országismereti projektversenyen Pilászy Piroska, Ricz Anna, Varga-

Greman Eszter 5. helyezést értek el. 

A Balatonfüredi Református Általános Iskola a „FUNtastic” megyei angol versenyen 16 

csapatból (64 tanuló) a 7.-es csapat (Károlyi 

Raul, Kelemen Milán Gergő, Pintér Márk és Török-Kurucz Sára)  5. és az 5.-es csapat (Hatvani 

Petra, Herberger Ferenc, Kovács Jázmin Lilien, Vajda Kincső Luca) a 6. lett a kategóriájukban. 

A Megyei Angol-Német Kiejtési Versenyen Huri Simon (8.b) 3. helyezést ért el. 

A Pétfürdői Horváth István Általános Iskola jubileumi programsorozatának keretében rendezett 

területi angol kiejtési versenyen a 6. évfolyamos versenyzők közül 3. helyezést ért el 

Györgydeák Milos János.   

 

Sajnos történelem és magyar nyelv és irodalom tantárgyi versenyeken nem tudtak részt venni 

a gyerekek, mert a szakos kolléganő helyzete a Covid oltás miatt bizonytalanná vált év elején. 

Mire márciusra megoldódott a helyzet, a nevezéseket már lezárták. 

 

Örömmel vettük, hogy az év végi események újra a megszokott, hagyományos módon 

zajlottak, a tanévzárón és a ballagáson teljes létszámmal vehettek részt a tanulók, szülők, 

hozzátartozók.  

 

A 8.a osztály továbbtanulási eredményei 

  

Iskola     

Padányi technikum  5 éves gyakorló akápoló angol 
(különbözeti 
vizsgát tett) 



 

SÉF szakképző 
iskola 

3 éves cukrász német 

KÖZGÁZ technikum 5 év közszolgálati technikus angol 

Jendrassik technikum 5 év gépjármű-mechatronikai 
technikus 

német 

Ipari technikum 5. év  gépgyártás-technológiai 
technikus 

német? 

Dunaújvárosi Rudas 
KÖZGÁZ 

technikum 5 év sportedző, 
sportszervező 

angol 

Vörösmarty szakképző 
iskola 

3 év központifűtés- és 
gázhálózatrendszer-
szerelő 

fm ? 

Jendrassik szakképző 
iskola 

3 év cukrász német 

Lovassy gimnázium 5 év matematika tagozat angol 

Lóczy gimnázium 5 év term.tud.spec. angol 

Tóparti gimnázium 4 év biológia-kémia spec. német 

Lovassy gimnázium 5 év matematika tagozat angol 

SÉF szakképző 
iskola 

3 év szakács német 

  

A 8.b osztály továbbtanulási eredményei 

 

középiskola típusa hányadik helyen vették fel 

Technikum  2. 

Szakgimnázium 3. 

Technikum  1. 

Gimnázium  2. 

Gimnázium  2. 

Művészeti Szakgimnázium 2. 

Szakképző Iskola 3. 

Technikum 2. 

Gimnázium 1. 

Technikum 1. 

Technikum 1. 

Gimnázium 1. 

Technikum 2. 

 

  

Balatonkenese, 2022. június 25. 

                                                                           Igaz Ágnes Rozália 

        munkaközösségvezető 

  



 

Természettudományi munkaközösség beszámoló 2021/2022   

A munkaközösség tagjai:  

Álich Klára – informatika 

Benkő Katalin, Rábai Dalma- technika 

Fekete Ágnes Terézia – környezetismeret 4. a. 

Mátyás Helga, Kocsisné Vörösházi Villő– környezetismeret 4. b 

Pusztayné Nemes Beáta – biológia, kémia, természettudomány 

Rába Aranka – fizika, informatika 

Samu Miklósné - környezetismeret 3. o. 

Sebő Dániel – földrajz 

  

A munkaközösség céljait és feladatait a nevelő – oktató munka terén az intézmény céljaival 

összhangban fogalmaztuk meg az év elején, az év során pedig rugalmasan alkalmazkodtunk 

az új körülményekhez, feladatokhoz. 

Technika tantárgyból Benkő Katalin kolléganőnk huzamos idejű betegsége miatt Rábai Dalma 

(4.-5.o.), Kissné Pethő Ildikó (7.o.) és Igaz Ágnes (6.o.) látták el a tartós helyettesítést. Az év 

közben Mátyás Helga távozása miatt a 4. b osztályban Kocsisné Vörösházi Villő vette át a 

környezetismeret tanítását. 

Munkaközösségünkben szerencsés helyzetben vagyunk, mert biztosított a szakos ellátás 

minden tantárgyunknál, ami a szakmai munka színvonalát alapozza meg. 

A NAT nevelési céljai közül kiemelt figyelmet szentelünk a testi és lelki egészségre nevelés, a 

fenntarthatóság, környezettudatosság, a családi életre nevelés és a tanulás tanítása fejlesztési 

területeinek. 

Nevelő – oktató munka: 

Ebben a tanévben is a munkatervünk szerint kiemelt feladat volt az EMMI által meghirdetett 

témahetek megrendezése, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás. 



 

Az idei tanévben továbbra is gondot fordítottunk a vírushelyzet miatt bekövetkező távoktatás 

hiányosságainak pótlására a továbbhaladás érdekében. Az idén az oltások miatt 1-2 hét 

kivételével (az is csak 1-1 osztályt érintett) jelenléti oktatásban dolgozhattunk. Kiemelt 

figyelmet fordítunk a tanulási nehézséggel küzdő SNI és BTMN tanulók hátrányainak 

csökkentésére. 

A felzárkóztatás színterei: tanórákon differenciált feladatokkal, tanuló kártyákkal 1-1 adott 

témában, fejlesztő órákon és délutáni felzárkóztató foglalkozásokon, tanulószobán.  

Kiemelt és teljesült feladataink ebben az évben: 

1. Zöld Iskolaként tovább folytatjuk és bővítjük a fenntartható fejlődést célzó tevékenységek 

körét. Ebben az évben is bővítettük és folyamatosan gondoztuk a fűszernövény kertet. A 

megvalósításban a tanulókon kívül a technikai dolgozóink vállaltak fő szerepet. 

Hagyományaink szerint folytattuk a szelektív hulladékgyűjtést, kiemelten szárazelemek, 

akkumulátorok, használt mobiltelefonok összegyűjtését. A legszorgalmasabbak az 5. és a 8. 

osztályosok voltak, jövő évben igyekszünk az alsós évfolyamokat is motiválni a használt 

elemek gyűjtésében. 

Az emeleti folyosókon elhelyezett szelektív gyűjtők és a PET palack préselő helyes használatát 

az ügyeletes tanárok és a hetesek ellenőrizték. A komposztáló szakaszosan működik, 

elsősorban az iskola területén keletkező zöldhulladékkal töltjük. A fenntarthatóságra 

neveléssel foglalkozó oktatóprogramban az idei évben is részt vettünk, az e-on online 

Energiakaland programjával, a 6. és 8. osztályosok bevonásával, természettudomány és 

kémia órákon. Projekt keretében dolgoztuk fel a megújuló és nem megújuló energiaforrások 

bemutatását, amelyhez az alapot az Energiakaland anyagai szolgáltatták. Produktumként 

tablókat és tartalmas PowerPoint bemutatókat készítették el a tanulók. 

2. Ebben a tanévben is több témahetet hirdetett meg az EMMI.  

A Világ Legnagyobb Tanórája október 4. és 8. között kerül megrendezésre. Az idei témák: a 

4. Minőségi oktatás és a 13. Fellépés az éghajlatváltozás ellen. Résztvevő osztályok: 

8.a,8.b,7.o. Kémia órákon a tananyaghoz kapcsolódóan foglalkoztunk az éghajlatváltozást 

érintő kérdésekkel. 

A Mobilitás hetén a kerékpáros közlekedés népszerűsítése érdekében célunk, hogy minél 

többen érkezzenek gyalog, vagy kerékpárral az iskolába.  

Autómentes Világnap: szeptember 22. 



 

„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 7–11. között zajlott a matematika 

munkaközösség koordinálásával, tanórák keretében. 

A Víz témahetében az 1.osztályosok kirándultak Balatonfüredre a Bodorkába. A tanórákon 

kihasználtuk a lehetőséget a vízzel kapcsolatos témák bevonására. 

A Fenntarthatósági témahéten, április 25-29-ig a 2. osztályosok a Bollók kertészetbe 

látogattak el, megfigyelték és ki is próbálták, hogyan kell palántázni. Az osztálytermükben és 

az iskola kertjében is ültettek, zöldítettek. A felső tagozatosok szokás szerint az online 

óragyűjteményből választhattak, az idei tanév kiemelt témái a víz, az egészségvédelem, a 

hulladék és a felelős fogyasztás voltak. 7.-8. osztályban a tudatos vásárlás és fenntartható 

közlekedés témáját választottuk. 

3. A tehetséggondozás terén ebben az évben is kiemelt szerepet szántunk a versenyekre 

való felkészítésnek és a versenyeken való szerepléseknek. Az idei évben két év után újra 

jelenléti módban sikerült megtartani az országos versenyek fordulóit. A XXX. Kaán Károly 

Országos Természet- és Környezetismereti versenyen 5. osztályban megyei I. helyezést 

ért el tanulónk (Vajda Kincső Luca), sajnos családi okok miatt nem tudott részt venni az 

országos megmérettetésen. 6. osztályban megyei IX., XI., és XII. (Hegedüs Áron, Kelemen 

Kristóf, Mondik Róbert) helyezést értek el tanulóink a népes mezőnyben (33 megyei döntőn 

induló tanuló).  

A Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia verseny megyei fordulójában I. helyezést, A 

Hevesy György Országos Kémia Versenyen pedig II. helyezést ért el 8. osztályos tanulónk, 

Pilászy Piroska. Az országos döntő a Fertő-Hanság Nemzeti Park helyszínein volt, három 

fordulóból, a saját készítésű, a Vilonyai Parkerdőt bemutató ppt-vel kísért előadáson kívül 3 

fordulós elméleti teszt és terepgyakorlatról beszámoló elméleti tudáspróbából állt. A szoros 

versenyben a 31 megyei legjobb induló közül a 17. helyezést sikerült elhozni. (részletes 

versenyeredmények drive-on találhatók).  

A BankVelem PénzOkos Kupa versenyen 8. osztályos csapatunk Becsületes bankrablók 

névvel az országos döntőn 6. helyezést ért el. 

4. A felzárkóztatás az egyéni segítségadás, többletidő, diszlexiás, diszgráfiás tanulók 

esetében a szóbeli számonkérések előnyben részesítésében nyilvánult meg. Néhány tanulónk 

az óravázlat írását kiválthatta laptop használatával. A tanórák során a gyerekeknek lehetősége 

volt páros és csoportmunkában dolgozni, projekt feladatokban szerepet vállalni, ezzel 

igyekeztünk mindenki számára biztosítani a sikerélmény lehetőségét. A sok hiányzás pótlása 

okozott gondot ebben az évben, sajnos ez több tanulónknál problémát jelentett. 



 

5. A Veszprémi Pannon Egyetem Kutatók éjszakája programban vettünk részt szeptember 

végén 8. osztályos tanulókkal. Érdekes kémiai, fizikai kísérleteket láttunk, interaktív 

feladatokban vehettünk részt, majd tiszteletbeli diplomát is kaptak a gyerekek. 

6. Munkaközösségünk is elkészítette a múlt évben a 2020 NAT alapján a helyi tantervét és 

az értékelési rendszerét. Az óraszámokban a természettudományos tantárgyaknál 

egységesen az évi 1,5 órát választottuk. A jövő tanévben 3. és 7. osztályokban kíván 

odafigyelést az új tanterv bevezetése. Kiválasztottuk a jövő évi tankönyveket, taneszközöket. 

Az 5. osztályos természettudomány tantárgy nagy hangsúlyt helyez a közvetlen 

megfigyelésekre, kísérletezésre és a terepgyakorlatra. 8. osztályban újfajta infografikus 

komplex természettudományos tankönyv is segíteni fogja a munkánkat, az érdeklődés 

felkeltését a mai kor szellemében. 

7. A Classroom rendszerét nemcsak az online oktatás, hanem az egész tanév során 

használtuk, fizika, biológia, kémia, földrajz és technika tantárgyakból is. Folyamatosan 

megosztottuk a tananyagot, a hasznos tanulást segítő alkalmazásokat főként a hiányzó 

tanulók számára, de hasznát vették a jelenlévő diákjaink is az önálló tanulásuk 

támogatásában. 

8. A digitális oktatás pozitív hozadékaként a korábbi tanítási gyakorlatunkat megújítottuk, a 

már ismert programokat (Mozaweb, LearningApps, Sulinet Tudásbázis, Kahoot,…) új 

alkalmazásokkal (Redmenta, Okostankönyv, Zoom, WordWall, Google Űrlapok, tesztek) 

bővítettük. A gyerekek kedvelik a változatos számonkérési formákat, a redmenta és az űrlapok 

használatával a fenntartható szemléletet is képviseljük, mivel nem kell papírt használni, mint 

a hagyományos dolgozatoknál. A jövőben is használjuk a hibrid oktatás hasznos hozadékait. 

9. Szemléltetés, technikai feltételek: A természettudományos tárgyaknál különösen nagy 

jelentősége van a szemléltetésnek, hiszen az anyagi világ bemutatása így több érzékszerven 

keresztül tapasztalható meg. A 12. és 13. 17.  termekben tudtuk használni az interaktív táblát, 

illetve fali tabletet. A természettudományos tárgyakból gyakran ppt-vel, kivetíthető órai 

vázlatokkal, nkp interaktív feladatokkal támogatjuk a tanulás folyamatát. A fizikai és kémiai 

kísérletezés helyzete nehézkes a szertár és a 7.,8. osztályosok tanterme közötti távolság miatt.  

10. Egyéb programok:   

Állatok Világnapja – otthoni állatok bemutatása (okt. 5.) - alsós munkaközösség 

Őszi papírgyűjtés : november 15-én – DÖK szervezésében 



 

Nutrikid – egészséges táplálkozás program, központi munkatankönyv használatával, 5. 

osztályban, természettudomány órákon. A tanulók kreatív táplálkozási piramisokat készítettek, 

a modern táplálkozás tudományos ismereteknek megfelelően. 

A 4.a, 4.b és az 5. osztályunk is Bakonyerdő erdei iskolában volt, a Balaton-felvidéki 

Erdészeti Erdei Iskola szervezésében, Monostorapáti mellett. Az erdei iskolai programok 

nagyban hozzájárulnak a környezettudatos, természetközeli, fenntartható szemlélet 

fejlesztéséhez.  

A Zöld sarok frissítése szintén hagyomány, megemlékezünk a környezetvédelmi jeles 

napokról, az Év élőlényeiről. 

Téli Ünnepkör projektben részvétel, „Zöld karácsony”, környezetbarát csomagolási 

technikák megismerése, megunt játékok cseréje, saját készítésű ajándékok, újrahasznosítás. 

Pályázatot írtunk a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó 

eseményére, a kiállításra sajnos nem kerültünk be. 

Az 5. évfolyamos tanulók technika órák keretében két pályázaton vettek részt. Az egyik 

pályázatot 2022 év madara a Zöld Küllő címmel hirdették meg, a másikat a Bakonykarszt 

szervezte a Víz Világnapja jegyében. Az utóbbi fotópályázat volt. 

A 4. és 5. évfolyamon a tanév utolsó hónapjában a Kresz-suli és a Bringasuli oktatóanyagát 

dolgozták fel. A tanulók elsajátították a biztonságos gyalogos és biciklis közlekedés alapjait. 

Nagyon sikeres volt a tanulóink körében a Természetjáró szakkör, testnevelés szakos 

kollégánk szervezésében a környék védett/nevezetes helyeire jutottak el. 

A PontVelem program Mosolymanók karácsonyi ajándékcsomag gyűjtésben 12 db dobozzal 

igyekeztünk örömet szerezni a rászoruló gyerekeknek.. 

Ebben a tanévben a 6. és 8. évfolyamunk részt vett nemzetközi (TIMSS) és hazai 

természettudományos kompetenciamérésben. Az eredmények elemzése segíti a munkánk 

eredményességének vizsgálatát. 

A munkaközösségünk minden tagjának köszönöm a tartalmas szakmai munkáját! 

 

Pusztayné Nemes Beáta 

        munkaközösség-vezető  



 

 Balatonkenese, 2022. június 15. 

Matematika beszámoló 2021/2022-es tanév 

 1.     Az előző évek eredményei alapján az alábbi szakmai célok, feladatok megvalósítását 

tűztük ki munkatervünkben erre a tanévre:  

● Kiemelt feladatunk a tanulók tanulmányi munkájának és eredményeinek javítása. A 

pandémia okozta hiányosságok pótlása. 

● Az új kerettanterv bevezetése a 2. és a 6. évfolyamon 

● A tanulók egyéni képességeinek kibontakoztatása a személyiségük figyelembe 

vételével. 

● Tehetséges tanulóink fejlesztése, eredményes felkészítése a tanulmányi versenyekre, 

felvételire. 

● Egymásért való felelősség kialakítása csoportmunkában, csapatversenyeken. 

● A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók segítése. Egyéni fejlesztésük biztosítása, 

fokozott együttműködés a fejlesztő pedagógussal. 

● A nehezen felzárkóztatható tanulóknál törekednünk kell a minimumszint elérésére, 

még ha ez együtt jár az ismeretek szelektálásával is. 

● Kellő időt kell tervezni az ismeretanyag elmélyítésére, és ennek tudatában dönteni a 

kiegészítő anyag feldolgozásáról. 

● Segítséget nyújtani a szülőknek az online tanulásban felmerülő problémák 

kezeléséhez. 

● A tanulás tanítása; a pontos, önálló és kitartó feladatvégzés kialakítása. 

● A tanulók képességeihez igazodó óratervezés, igényes felkészülés a tanórákra, és 

ennek megvalósítása. 

● A korszerű digitális segédanyagok használata, a tanulók digitális kompetenciájának 

fejlesztése 

● Módszereink felülvizsgálata, nyitottság az új módszerek irányába (kooperatív tanulás, 

játékos feladatok), önreflexió. 

● Továbbképzéseken, szakmai fórumokon való részvétel, bemutató órák, workshopok 

tartása. Az alsó és felső tagozat munkájának tudatosabb összehangolása. 

2. a)  Pedagógiai folyamatok 

Az idei tanévben a NAT2020 a második és a hatodik évfolyamon került bevezetésre. A 

továbbiakban is a bevezetés tanévenként felmenő rendszerben történik. Ennek megfelelően 

már az előző tanévekben felülvizsgáltuk és szükség szerint módosítottuk a helyi tantervünket, 



 

valamint a Pedagógiai programban egyértelműsítettük az értékelés szempontjait és az ahhoz 

kapcsolódó eljárásokat. 

Az új NAT-ban nyomatékosan jelenik meg a digitális technológiával támogatott oktatási 

módszerek rendszeres alkalmazása iránti igény, ezért a tananyag feldolgozása során a 

hagyományos módszerek mellett a számítógépnek is egyre nagyobb szerepet szántunk. A 

számítógépes termek végtelen lehetőséget biztosítanak a gyakorlásra, és emellett felvételi 

illetve kompetencia alapú feladatsorokat oldhattak meg a gyerekek. Több tanteremben is van 

interaktív tábla, valamint interaktív panel, amelynek használata szintén nagyban növeli a 

tanulók motiváltságát, a tananyag megértését. A számítógép mellett a mobiltelefonok 

használata is egyre elterjedtebb. Ebben a tanévben még gyakrabban használták a tanulók a 

telefonjaikat a tananyag elsajátítására vagy diagnosztizáló mérésre. (például Kahoot!, Quizizz, 

Socrative) Sajnos a gyenge internet miatt a megvalósítás többször kudarcba fulladt. Idén is 

fontosnak tartottuk, hogy tanulóinkat már a jelenléti oktatás alatt felkészítsük az esetleges 

online tanulásra, aminek később a bekövetkezett tantermen kívüli oktatás során valóban nagy 

hasznát vettük. 

Bázisintézményi programunkban a mentoráló intézmény tapasztalataira építve mutattuk be az 

újszerű óraszervezéssel járó matematika órákat, ahol célunk az egy tanórán belüli 

hátránykompenzáció, tehetséggondozás és a különböző képességű gyerekek differenciálása 

volt. Módszerünk lényege, hogy a matematika tananyagot különböző digitális tananyagokkal, 

játékokkal támasztjuk alá, gyakoroltatjuk, illetve tesszük élvezetessé. Ezt a módszert a digitális 

oktatás során szintén nagy haszonnal és nagy sikerrel alkalmaztuk. Területi matematika 

munkaközösség vezetőjének felkérésére workshoppal egybekötött bemutató órát tartottunk. 

 Az emelt szintű oktatás minden évfolyamon megjelenik. Az első két évfolyamon egységes 

tanterv szerint folyik az oktatás a normál és az emelt csoportokban. A csoportbontás az 

iskolába kerülő gyerekek számára összeállított, az alapkészségeket felmérő feladatok 

megoldása és a szülők kérésének figyelembe vételével történt. A feladatlapot a gyerekek a 

beiratkozás előtt a megszokott óvodai környezetben oldják meg. A csoportok közötti 

átjárhatóság indokolt esetben félévkor és a tanév végén biztosított. Végzős tanulóink 

beiskolázási eredményei is azt bizonyítják, hogy csoportbontásban sokkal hatékonyabban 

végezhető mind a felzárkóztatás, mind pedig a tehetséggondozás. 

Intézményünkben ebben a tanévben egy magántanuló vett részt az oktatásban.  Felkészítése 

folyamatos volt, a szülőkkel rendszeresen, elektronikus úton tartottuk a kapcsolatot, 

segédanyagokat, gyakorló feladatokat küldtünk. A vizsgákra a tanév végén kerül sor. 



 

Munkaközösségünk munkáját is nagyban befolyásolta a járványhelyzet: A digitális oktatás 

megszervezése során törekedtünk a rendszerességre, a tanulók napirendjének kialakítására. 

Igyekeztünk olyan feladatokat megosztani velük, melyek a szülők számára nem okoznak 

többlet terhet, tekintettel arra, hogy sok családnál megváltoztak az életkörülmények. Ezek 

többnyire a már tanórákon is használt internetes oldalak, tesztek, játékok voltak, alátámasztva 

magyarázó videókkal, PPT-kel. A tanév első felében adódott nehézségekkel sikeresen 

megküzdöttünk ugyan, de a tantermi oktatás során a megerősítésre, az esetleges 

hiányosságok pótlására nagyobb hangsúlyt fektettünk. 

A témahetek közül ebben a tanévben a Pénz-héten vettünk részt, amely során a „Küldetések 

a pénz világában” című kiadvány segítségével a családi költségvetés megtervezéséhez 

kaphattunk hasznos tippeket. 

b) Személyiség és közösségfejlesztés 

Kooperatív tanulási technikák alkalmazása folyamatos a matematika órákon is. A 

korrepetálásokon, felvételi előkészítőkön, a versenyekre való felkészítések során is 

figyelembe vesszük az egyéni képességeket. Az egymásért való felelősség kialakítása 

érdekében az idei évben is neveztük tanulóinkat csapatversenyekre, ahol szép eredményeket 

értek el. 

c) Eredményeink 

A pandémia miatt sok versenyünk elmaradt az előző tanévben, vagy átcsúszott erre a tanévre. 

Így az idén kétszer is részt vehettünk a legkedveltebb versenyen, a Medve Szabadtéri 

Matekversenyen. Emellett a felsősök megmérettettek a Bolyai Csapatversenyen, a Zrínyi 

Országos Matematika Versenyen és a Digitális témahét kapcsán megrendezett Felhő-tlen 

Online Matematika Versenyünkön is. A két utóbbi versenyen az alsósok is kipróbálhatták 

magukat. Mivel a hiányosságok pótlására és a felzárkóztatásra nagyobb hangsúlyt fektettünk, 

a versenyeken csak kisebb létszámmal voltunk jelen. Eredményeinket az összesítő táblázat 

tartalmazza. 

Az évente megrendezésre kerülő Országos kompetenciamérésben az általános iskolák 

minden 6. és 8. évfolyamos diákja részt vesz. 

A kompetenciamérés matematikatesztje főként a mindennapi életben előforduló matematikai 

problémákra visszavezethető feladatokból áll. A felmérés ugyan figyelembe veszi a 

tanterveket, de nem az egyes évfolyamok követelményeit kéri számon. A tesztek olyan, 

többnyire életszerű szituációban megjelenített feladatokat tartalmaznak, amelyeknek a 



 

megoldásához szükséges ismeretekkel elvileg már rendelkeznek a diákok. A 

kompetenciamérés matematikatesztje a diákok matematikai eszköztudását méri. 

A matematikai eszköztudás felmérésekor tehát elsősorban a hétköznapi életben is előforduló 

problémákra épülő feladatokkal találkoznak a tanulók, és azokat meglévő matematikai 

képességeik és az iskolában, valamint a mindennapokban szerzett készségeik segítségével 

kell megoldaniuk. Ilyen valós probléma lehet például a pénzügyek intézése, az utazás, a 

természeti jelenségek változását mutató adatsorok és ábrázolásuk értelmezése. 

A mérés fontosságának több oka is van: egyik, hogy az általános iskolák esetében ez az 

egyetlen olyan mérés, amelynek segítségével szembenézhetünk az eredményeinkkel, össze 

tudjuk hasonlítani magunkat a hasonló iskolákkal. Másrészt olyan adatok, oksági 

összefüggések birtokába juthatunk, amelyek felhasználásával jobbá, eredményesebbé 

tehetjük az oktatásunkat. 

Az Országos kompetenciamérésre minden évben májusban kerül sor, tavaly ez közvetlenül a 

tantermen kívüli oktatás után történt meg. Bár a törvényi szabályozás előírásai alapján 

iskolánkban nem szükséges intézkedési terv készítése sem 6. sem 8. évfolyamon, a két 

hónapos digitális oktatás, a megváltozott tanítási és tanulási módszerek után az a mérés, ami 

papíralapon történik és  4 tanórás intenzív figyelmet igényel nem biztos, hogy reális képet adott 

a gyerekek kompetenciájáról. 

Az idei tanévtől a kompetenciamérést online formában tervezték lebonyolítani, melynek 

megvalósítása több nehézségbe ütközött. Remélhetőleg ez nem fog meglátszani a tanulók 

teljesítményén. 

d) Fejlesztendő területek 

Bár ez a tanévünk eredményesnek mondható, a jövőre nézve az alábbi területeken 

szeretnénk a mutatókon javítani: 

● Tehetséges tanulóink fejlesztése, eredményes felkészítése a tanulmányi versenyekre, 

felvételire. 

● A korszerű digitális segédanyagok használata, a tanulók digitális kompetenciájának 

fejlesztése 

● Módszereink felülvizsgálata, nyitottság az új módszerek irányába (kooperatív tanulás, 

játékos feladatok), önreflexió. 



 

● Munkaközösségi értekezleteken egymás segítése, továbbképzéseken, szakmai 

fórumokon való részvétel. Az alsó és felső tagozat munkájának tudatosabb 

összehangolása. 

  e) Kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Fontosnak tartjuk, hogy a hosszú távon is hatékony munka érdekében az alsós és felsős 

kollégák munkáját tudatosan összehangoljuk. Ennek érdekében gyakran esik szó a 

tanmenetek felülbírálásáról, a tankönyvválasztásról, különböző módszertani modellek 

valamint IKT eszközök ajánlásáról, a tanulócsoportok kialakításáról. 

Fontosnak tartjuk, hogy a szülőkkel rendszeres kapcsolatban legyünk. Mind a sikerekről, mind 

a hiányosságokról tájékoztatni kell őket. 

f)      A pedagógiai munka feltételei 

Pedagógiai munkánkat megfelelő körülmények között tudjuk végezni. 

g)    Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 

Munkaközösségünk a tanév során a NAT követelményrendszerének megfelelően igyekezett 

ellátni feladatát, szakmai munkáját pedig az intézmény Pedagógiai programjában 

megfogalmazott stratégiai céloknak, valamint a munkatervben megfogalmazott rövidtávú 

céloknak megfelelően végezte. 

 Balatonkenese, 2022. június 15.          Kissné Pethő Ildikó 

                                                                                     munkaközösség-vezető 

Testnevelés munkaközösség 2021/2022-es tanév 

 A munkaközösség tagjai: 

Sebő Dániel – testnevelés – földrajz szakos tanár, munkaközösség vezető 

Samu Miklós Józsefné – tanító, gyógytestnevelő 

Fekete Ágnes Terézia – tanító 

Kocsisné Vörösházi Villő – tanító 



 

Papp Judit – tanító 

Dr. Angeli Gabriella - tanító 

A tanév során tag volt Szabó Patrik – tanító, testnevelés műveltség terület 

 A tanév kiemelt feladatai közé tartoztak a következők: 

- a kerettantervi tananyagtartalmak életkori sajátosságok és egyéni képességek szerinti 

magas szintű elsajátíttatása 

- rendszeres testmozgás iránti igény kialakítása, egészséges életmódra nevelés 

- a tanulók fizikai állapotának felmérése a NETFIT módszer szerint (felső tagozat) 

- sportági, és diákolimpiai versenyeken való eredményes szereplés 

Infrastruktúra 

A tornacsarnok mérete és felszereltsége teljes mértékben megfelelő a mindennapi 

munkavégzéshez. A lámpatesteket védő rács egy-két helyen el van mozdulva, azokat 

szükséges rögzíteni vagy cserélni. 

A szertár felszereltsége megfelelő, szerencsére a tanév során volt alkalom új labdák 

beszerzésére. A sportudvar állapota katasztrofális és balesetveszélyes, testnevelés órák 

tartására nem megfelelő. Az egyik kapu előtt egy beton dobókör található, ezt szükséges lenne 

eltávolítani, a talajt érdemes lenne kiegyenlíteni, a távolugró helyet újra gondolni. Állandó 

problémát jelent az udvarra kihelyezett labdák folyamatos eltűnése, a szomszédos kertekbe 

való átrúgása. 

 

 

Mérések 

A 20/2012. EMMI rendeletben foglaltak szerint a tanulók fizikai fittségi mérésének célja a 

tanulók egészsége megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, és a tanulók 

egészségi állapotának nyomon követése a tanulók fizikai fittségi szintjének feltárásával. 

A felső tagozatos tanulók mérése a NETFIT (Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt) 

rendszerben megtörtént az adatok az MDSZ (Magyar Diáksport Szövetség) honlapjára 

feltöltésre kerültek. A következőket vizsgáltam: testmagasság, testsúly, testzsírszázalék, 



 

állóképességi ingafutás teszt (20 méteren), kézi szorítóerő mérés, hajlékonysági profil, 

törzsemelés teszt, ütemezett hasizom és fekvőtámasz teszt és helyből távolugrás. 

A NETFIT teszt mellett, a tantervi követelményeken belül, az életkori sajátosságokat 

figyelembe véve végeztettem el többek között a kitartó futás tesztjét (Cooper teszt), 2000 

méter futás felmérését, kondicionális képességek vizsgálatát. A kapott eredmények igazolják, 

hogy a tanulók nagy része rendkívül gyenge fizikai, kondicionális állapotban van, kevesen 

sportolnak, mozognak rendszeresen. 

Főleg a lányok esetében pedig hatalmas küzdelem a testsúly mérése, többen is 

testképzavarral küzdenek, rendkívül sportos és jó alakú serdülő lányok gondolják azt 

magukról, hogy elhízottak. 

Versenyek 

Munkaközösségünk az alábbi sportrendezvényeken vett részt a tanév során: 

2021. szeptember 24-én volt az Európai Diáksport Napja, ezen a részt vevő tanulók 2021 

métert futottak. 

2021. október 21-én Küngösön vettünk részt a kosárlabda pályaavató ünnepségen. 

A fenti dátumukon kívül részt vettünk diákolimpiai versenyeken, ennek összefoglaló táblázatát 

ide illesztem. 

Sportág Korcsoport Osztály Helyezés 

Atlétika - mezei futás II. korcsoport (2011 és 
2012-es születésű) 

3. 15. 

2021. október 14. 3. 12. 

Vörösberény 4. a Feladta 

  4. b 12. 

  III. korcsoport (2009 és 
2010-es születésű) 

6. 17. 

  7. 16. 

  6. 20. 

  6. 6. 

  6. 13. 

  7. 18. 



 

  IV. korcsoport (2007 és 
2008-as születésű) 

8. b 12. 

  7. 12. 

  8. a 15. 

  8. a 21. 

Futsal IV. korcsoport (2007 és 
2008-as születésű) 

7. 

A csapat 
három 

vereséget 
szenvedett, 

a 
selejtezőből 
nem jutott 

tovább. 

2021. november 26. 7. 

Alsóörs 8. b 

  8. b 

  8. a 

  7. 

  8. b 

Labdarúgás II. korcsoport (2011 és 
2012-es születésű) 

3. A csapat 
elért egy 

győzelmet, 
egy 

döntetlent 
és négy 

vereséget 
szenvedett, 

a 
selejtezőből 
nem jutott 

tovább. 

Több időpont volt. 3. 

Balatonalmádi és Fűzfő. 4. b 

  4. a 

  4. a 

  4. b 

  4. b 

  III. korcsoport (2009 és 
2010-es születésű) 

6. 

A csapat 
elért egy 

döntetlent 
és két 

vereséget 
szenvedett, 

a 
selejtezőből 
nem jutott 

tovább. 

  6. 

  6. 

  7. 

  6. 

  6. 

  6. 

  6. 

  IV. korcsoport (2007 és 
2008-as születésű) 

7. 
A csapat 
három   8. b 



 

  8. b vereséget 
szenvedett, 

a 
selejtezőből 
nem jutott 

tovább. 

  8. b 

  7. 

  7. 

  7. 

  8. a 

  8. a 

  8. b 

Úszás B kategória 
IV. korcsoport (2007 és 
2008-as születésű) 8. a 

A 
selejtezőből 
nem jutott 

tovább. (100 
m gyors) 

  

Egyéb foglalkozások 

A tanév során egy futball torna volt szervezve a gyerekek részére, a Nyúl kupa. A Covid miatt 

a Mikulás kupa törlésre került. A szakkörök részvételi aránya változó volt, a labdarúgó szakkör 

a kolléga távozása miatt hamar kifulladt, a kézilabdás csoportokat pedig a magas óraszám 

miatt át kellett variálni, egyes csoportok meg is szűntek. Erről a következő részben is lesz szó. 

Az első alkalommal meghirdetett természetjáró szakkört sikeresnek ítélem, volt olyan túra 

amire 20 feletti létszámmal indultunk, ami szerintem nagyon szép az iskola létszámához 

képest. Külön köszönöm 3 kolléganőm segítségét! Az alábbi táblázat mutatja, hogy milyen 

kirándulásokon voltunk. 

Várpalota, 

2021. 

szeptember 

18. 

Tihany, 

2021. 

október 

16. 

Balatonfüre

d, 2021. 

november 

20. 

Balatonalm

ádi, 2022. 

január 15. 

Alsóörs - 

Csopak, 

2022. 

február 

12. 

Szentgál, 

Kő-lik, 

2022. 

március 

19. 

Székesfehé

rvár, Sóstó, 

2022. május 

7. 

 

Házirend, a pedagógiai munka feltételei, kollégákkal való együttműködés 



 

A munkaközösség tagjai kiemelten magas óraszámmal dolgoztak ebben a tanévben. Szabó 

Patrik összesen két és fél hónapot töltött itt a tanév során, nagy köszönet jár az alsó 

évfolyamon tanítóknak, akik tartották a testnevelés órákat az első három évfolyam részére. 

Segítséget kaptunk Kocsisné Vörösházi Villőtől, Magyar Csillától, Papp Judittól, Angeli 

Gabriellától és Fekete Ágnestől. 

Samu Miklósné a harmadik és a negyedik osztály mellett tartotta a gyógytestnevelést. A sok 

túlóra és a személyi változások megnehezítették a folyamatos értekezéseket, szakmai 

megbeszéléseket. Sajnálatos, hogy több a tanév elején meghirdetett szakköri foglalkozás 

(alsós természetjáró szakkör, labdarúgás, kézilabda csoportok) a tanév során abbamaradt, 

sokszor kellett főleg a kisebbeknek kínos magyarázatokat adni arra, hogy miért fejeződött be 

az adott foglalkozás. Kétséges a jövő, Balatonkenese 20-30 kilométeres vonzáskörzetében 

jelenleg öt testnevelő tanári állás van hirdetve a mienk mellett. Kérdéses, hogy a meghirdetett 

szakköröket ki fogja tartani! 

A házirenddel kapcsolatban annyit szeretnék írni, hogy érdemes lenne átgondolni egyes 

szabályokat, állandó probléma volt a tanév során főleg a felsőbb évfolyamok esetében, hogy 

nem megfelelő a ruházat, abban a pulóverben szeretne részt venni a tanuló az órán, amelyben 

egész nap van, sokan nem hoznak váltócipőt és vannak, akik mindenféle következmény nélkül 

megengedhetik maguknak azt, hogy sorozatosan nem hoznak felszerelést. Szerencsés lenne, 

ha a házirendben lenne olyan kitétel, hogy az ilyen hozzáállást valamilyen formában büntetni 

lehessen. 

 Bázisiskola 

 A 2017/2018-as tanévtől intézményünk a testnevelés oktatása területén Bázisiskolaként 

működik. A környékbeli iskolák érdeklődő pedagógusai számára az idén 2 alkalommal tartott 

Samu Miklósné testfejlesztő mozgásokat bemutató órát. Ezzel is mintát mutatva arra, hogy az 

alternatív mozgásformák hogyan épülnek be a testnevelési foglakozásokba, és milyen 

lehetőségek vannak a különböző kompetenciaterületek összehangolására, hogyan 

fejleszthetjük tanulóink kognitív képességeit. Célcsoport az alsó tagozat, hiszen ebben a 

szenzitív időszakban lehet hatékonyan fejleszteni azokat a képességeket, készségeket, 

amelyek a tanuláshoz, a közösségbe való beilleszkedéshez nélkülözhetetlenek, ugyanakkor 

külön hangsúlyt fektetünk felső tagozatos diákjaink mentális és szervezeti egészségére is 

egyaránt, segítve őket a fokozottan fellépő mindennapos kihívások leküzdése céljából. 

Összegzés 



 

A tanév során kitűzött célok részben valósultak meg, amennyiben nem érkezik új testnevelő 

tanár az iskolába akkor erősen át kell gondolni azt, hogy milyen szakkörök és egyéb 

foglalkozások férnek bele a következő tanév programjába. Lehet, hogy a heti három óra 

megoldás lenne egy délutáni tömegsporttal összekapcsolva, ha nem lesz változás a tanári 

létszámban.  

Balatonkenese, 2022, június 10.                                                             Sebő Dániel 

munkaközösség vezető 

 

 

A művészeti munkaközösség 2021/2022-es tanév éves 

beszámolója 

Művészeti munkaközösség tagjai, feladatai: 

Csősz Gulnárá- zongora (21 fő) 

Kolosné Végvári Dorottya-furulya (8 fő + 4 óra szolfézs ) 

Sólyomvári Noémi - képzőművészet (14 óra) 

 

A pedagógiai programunkban 2011-től felmenő rendszerben kerültek bevezetésre: 

Zeneművészeti ág: 

− Klasszikus zene:       billentyűs tanszak (zongora) 

 fafúvós tanszak (furulya) 

− Elektroakusztikus zene: billentyűs tanszak (szintetizátor – keyboard) 

 

Képző- és iparművészeti ág: 

képzőművészeti tanszak 

grafika és festészet tanszak 

Felvehető maximális tanulólétszám: 

Zeneművészeti ág: 60 fő 

Képző-és iparművészeti ág: 60 fő 



 

  

2021/2022-es tanévben 81 tanulót vettünk fel a művészeti iskolába. A művészeti órák minden 

délután 12:30-tól 18.30 óráig tartottak. 

Év elején megbeszéltük a tantermen kívüli oktatás tapasztalatait.  Abban egyetértettünk, hogy 

nehéz a művészeti képzés színvonalát fenntartani ebben a formában. Belső továbbképzésen 

ismerkedtek a kollégák a digitális lehetőségekkel.  

Képzőművészeten 4 csoportba osztottuk a gyerekeket. Sólyomvári Noémi vette át 

szeptembertől a képzőművészeti tanszak és a művészeti iskola vezetését. A zeneiskolában 

tanulók 2 szolfézs csoportba kerültek.  

Csősz Gulnara zongoratanár nyugdíjaztatása miatt 2022.április 1-jétől új kolléga Pusztainé 

Tóth Judit vette át a növendékeket. Sólyomvári Noémi veszélyeztett terhessége miatt nem 

tudta ellátni a Képzőművészeti tanszak vezetését és a munkaközösség vezetői feladatokat 

február hónaptól.  A tanszak zökkenőmentes működtetése érdekében a meglévő 

csoportokban összevonásokat alkalmaztunk, így 3 csoporttal működött tovább. Az előképzős 

csoportokat 2022.február hónaptól Álich Klára tanító vette át, a felsőbb csoportokban 

megbízási szerződéssel Gárdonyi Anikó rajztanárt alkalmaztuk, aki korábban is dolgozott a 

művészeti iskolában. 

Szeptemberben összeállítottuk a munkatervet, a tanmeneteket. Nagy tervekkel indultunk, 

reméltük, hogy meg tudjuk valósítani. 

Munkaközösségünk munkatervében az alábbi szakmai célokat tűzte ki: 

 A szakmai együttműködés fejlesztése 

 Eszközpark fejlesztése 

 Tehetséggondozás 

 Az egészséges életmódra nevelés 

 Környezeti nevelés – Ökoiskolai program 

 Művészet által a pozitív lelki tulajdonságok gyarapítása 

 Esztétikai érzékenység, a nyitottság kialakítása 

 Pozitív tanulói légkör megteremtése 

 Együttműködési készség fejlesztése 

 Önismeret fejlesztése 

 Önkifejezés 



 

 Mini koncertek szervezése 

 Művészeti iskola népszerűsítése 

 IKT- eszközök bevonása a művészeti nevelésbe 

  

Kiemelt feladataink 

 Korszerű pedagógiai módszerek megismerése, alkalmazása. Ezek kiterjesztése a 
tantermen kívüli oktatásra 

 IK-  eszközök aktív alkalmazása 

 A szociális hátrány kompenzálása 

 A tanulók megismerése, személyiségfejlesztés 

 A mentális segítséget igénylő tanulók, családok segítése 

 Önálló tanulás segítése, kialakítása 

 A tanulási, magatartási problémával küzdő gyermeknél, igyekszünk bekapcsolódni 
egyéni fejlesztésbe a művészeti tevékenységgel. 

 Közösséggel való együttműködés képesség, az érzelmi és társas intelligencia 
fejlesztése 

 Élménypedagógia megvalósítása 

 Múlt értékeinek megszerettetése, a hagyománytisztelet megteremtése 

  

A csoportjaink kis közösséget alkotnak. A foglalkozásokon gyakran csoportmunkában 

tevékenykedtünk. Meséket találtunk ki, játszottunk el, festettünk, rajzoltunk. Kooperatív 

csoportmunkával fejlesztettük a tanulók együttműködési készségét, empátiáját. Pl.: 

többszólamú éneklés, hangszeres kíséret, négykezesek, kamarazene, nagyméretű közös 

alkotások létrehozása, kiállításra való előkészületek, paravánok-falak díszítése… 

2021. októberében, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár “ Kutyával az élet”  megnevezésű 

rajzpályatára készültünk. Spengler Boglárka és Németh Tímea Lara bejutott saját 

korosztályában a legjobb 10 helyezett közé, oklevéllel és tárgynyereménnyel díjazták 

pályázatukat. 

 Novemberben  a Bakony expo “ Erdei vadak, erdei kalandok” c. pályázatán vettünk részt, ahol  

Horváth Viktor  2. helyezést ért el,  Vajda Kincső, ötödik osztályos tanuló  pedig különdíjban 

részesült. 



 

 Novemberben művészetis Halloween party szervezésébe fogtunk. Ehhez kapcsolódó 

dekorációkat: pókokat, mécseseket, pókhálókat készítettünk, plakátokat terveztünk.   

Az első félév folyamán  több pályázatra is készültünk még: januárban a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. ”Álomút” c. pályázatára küldtünk munkákat, februárban a MME Az év madara: a 

Zöld küllő c. pályázatára,  terveztünk a Zsolnay Fényfesztivál keretén belül a pécsi dzsámi 

épületéhez fényfestés kompozíciókat. 

 

A pedagógiai munka feltételei 

Pedagógiai munkánkat megfelelő feltételek között tudtuk végezni. Intézményünkben IKT- 

eszközök segítik a munkánkat. 

Festéket, színes ceruzát, pasztellkrétát, rajzlapokat a tankerület biztosítja számunkra. A 

hangszercsere program keretében új hangszereket kaptunk. A zongorákat pedig javíttattuk, 

felhangoltattuk. 

A művészeti iskola Helyi Tanterve a NAT, kerettanterv alapján készült, a helyi sajátosságokat 

beépítve. Tanmeneteink a felsorolt dokumentumok alapján készültek, kihasználva helyi 

lehetőségeinket. A 2016/17-es tanévben a NAT–ban megfogalmazottaknak megfelelően 

igyekeztünk ellátni feladatunkat. A Pedagógiai programunkban, a munkatervben 

megfogalmazott célok, feladatokat szem előtt tartva végeztük a munkánkat. Kidolgoztuk az 

értékelés, osztályozás szempontjait a követelményrendszerhez igazodva.  Köszönöm az 

együttműködést! 

  

Balatonkenese, 2022. június 22. 

Pusztayné Tóth Judit                

                                                                Művészeti munkaközösség-vezető 

A gyógypedagógiai, fejlesztő beszámoló a 2021/2022-es 

tanévre 

Iskolánk sajátos nevelési igényű tanulóit tanórán kívüli gyógypedagógiai órákkal és fejlesztő 

foglalkozásokkal segíti, továbbá a tanórákon differenciált oktatásban és egyéb 

kedvezményekben részesíti őket. 

Fejlesztést végzők: 



 

Benkő Katalin - fejlesztő pedagógus 

Pusztainé Nemes Beáta - inkluzív pedagógus 

Rábai Dalma- nyelv és beszédfejlesztő pedagógus 

Baloghné Andrási Judit-pedagógiai asszisztens 

Takácsné Galambos Erzsébet – gyógypedagógus 

Nagyné Barna Erzsébet Valéria - logopédus 

Az előző tanév új megvilágításba helyezte az oktatást, fejlesztést. A tapasztalat azt mutatta, 

hogy új módszerekkel, eszközökkel kell dolgoznunk. 2021/2022-es tanévre az alábbi szakmai 

célokat tűztük ki megvalósításra: 

- Oktató-nevelő-fejlesztő munka hatékonyságának a növelése 

- Egyéni képességek fejlesztése 

- A tanulók munkafegyelmének, motivációs rendszerének a fejlesztése 

- Együttműködés erősítése 

- Szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztése 

- Logikai gondolkodás fejlesztése 

- Helyes önismeret kialakítása, fejlesztése 

- Testi, lelki, szellemi egészség egészség megőrzése 

- Média, internet helyes használat segítése 

A célok eléréséhez kiemelt feladataink 

- Korszerű pedagógiai módszerek megismerése, alkalmazása. Ezek kiterjesztése a 

tantermen kívüli oktatásra 

- IKT- eszközök aktív alkalmazása 

- A felzárkóztatásra szorulók időbeni szűrése, fejlesztése 

- A szociális hátrány kompenzálására a lehetőségek feltárása és aktivizálása 

- A tanulás tanítása (életkori és szaktárgyi specializáció átadása) 

- A tanulók megismerése, személyiségfejlesztés 

- A mentális segítséget igénylő tanulók, családok segítése, önálló tanulás segítése, 

kialakítása 

 A tanterven kívüli oktatás tapasztalatait megbeszélve próbáltunk felkészülni az idei tanévre. 

Nagy figyelmet szenteltünk azokra a tanulókra, akik az online oktatásba nem vagy alig 

kapcsolódtak be. A szaktanárokkal, osztályfőnökökkel egyeztetve igyekeztünk felmérni a 



 

veszélyeztetett tanulókat. Az év eleji felmérések, szakvélemények alapján alakítottuk ki a 

fejlesztési terveket. 

SNI:20 fő 

BTMN: 19 fő 

Az online oktatás miatt több tanuló felülvizsgálata az idei tanévre tolódott. Ettől függetlenül 

igyekeztünk minden rászoruló gyermeket bevenni a fejlesztésbe. 

Az SNI és BTMN tanulóink határozatai alapján a szaktanárokkal egyeztettünk, hogy kinek mire 

van szüksége, milyen segédeszközt használhat, miből van felmentése. Az érintett tanulók 

céltudatosabb, következetesebb fejlesztésében még sokat kell fejlődnünk. A szakmai 

együttműködés megvalósítása mindig kihívást jelent számunkra. Egyéni fejlesztés esetén a 

szaktanár, a fejlesztést végző pedagógus egyeztet, hogy mely módszerek, eszközök 

hatékonyabbak. Legtöbbször fejlesztőpedagógus az adott tanórán segítette a diákokat, de 

voltak egyéni, kiscsoportos fejlesztőórák is. 

A tanév folyamán, amennyiben tanulási, beilleszkedési vagy magatartási nehézség merült fel, 

- a szülővel, fejlesztőpedagógussal egyeztetve – szakértői bizottsághoz terjesztettük az adott 

tanulót.   

A differenciálásban nagy segítséget tudtunk nyújtani a tanórák során a szaktanároknak. Az 

egyénre szabott tanulási lehetőségekben igyekeztük a gyengébb képességterületeke 

fejleszteni. A felzárkóztatás során feladatunk volt előző negyedév ismeretanyagának pótlása 

is. 

A tanév során rengeteget játszottunk mozgáskottával, Logicoval, Dislex-szel, LÜK-kel, és 

különböző fejlesztő játékokkal. Mozgásfejlesztő eszközökkel igyekeztünk megalapozni a 

tanuláshoz szükséges képességeket. 

 Rábai Dalma iskolánk sajátos nevelési igényű tanulóit tanórán kívüli gyógypedagógiai órákkal 

és fejlesztő foglalkozásokkal segítette, továbbá a tanórákon differenciált oktatásban és egyéb 

kedvezményekben részesítette őket. 

Az egyéni fejlesztési tervek megszerkesztéséhez iránymutatásként a Veszprém Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat ajánlásait vettük figyelembe. Szeptemberben a tanév elején a 

összeállítottuk a tanulók egyéni fejlesztési tervét. 



 

Az idei tanévben az 2. évfolyamon 3 főt, 3. évfolyamon 4 főt, 4. évfolyamon 3 főt, 5. évfolyamon 

2 főt és 6. évfolyamon 2 főt részesített fejlesztésben kis csoportos foglalkozás keretében, heti 

1, illetve 2 alkalommal. Nyelv-és beszédfejlesztő pedagógusként főként a beilleszkedési és 

tanulási nehézséggel (BTMN) küszködő tanulókkal foglalkozott. Angoltanárként pedig 

szakértői bizottság véleményét figyelembe véve végzett a tanórán belüli differenciálást. 

Benkő Katalin hosszas távollétre kényszerült, így az ő munkáját is részben Rábai Dalma látta 

el. A helyettesítés során új kihívásokkal kellet szembe néznie. A 2021/22-es tanévben 

segítségére volt Takácsné Galambos Erzsébet nyugdíjas kolléganő, aki gyógypedagógusként   

vett részt a fejlesztő munkában. Számos jótanáccsal látta el és új készségfejlesztő játékokkal 

ismertette meg Rábai Dalmát, illetve szakkönyveket ajánlott, amelyek segítették az órákra való 

felkészülést. 

Pusztayné Nemes Beáta a tanulók igényeihez alkalmazkodva, valamint a szakvélemények 

ajánlása alapján felváltva alkalmazta a kéttanáros órai, illetve a külön, kiscsoportban, vagy 

időnként személyes egyéni segítségadás módszerét, magyar és angol órán. 

A gyerekek szívesen élnek a fejlesztő óra lehetőségével, minden alkalommal egyeztett a 

szaktanárral, az egyéni munka során is az aktuális óra anyagával foglalkoztak, lassabban, 

kisebb részekre tagolva - a lemaradás elkerülése érdekében. A 8.a-ban és a 8. b-ben minden 

tanuló más-más tanulási problémával küzd, így teljesen egyéni bánásmódot igényelnek. Volt, 

akinél a koncentráció-figyelemzavar és a hiperaktivitás együttesen okozza a tanulási zavart, 

ami sajnos a kamaszodással kombinálva mára odavezet, hogy a tanulás sikertelensége, a 

sikerélmény hiánya miatt szinte teljes érdektelenség és órai rendbontás  van helyette.  Másnál 

a korosztálynál jóval alacsonyabb olvasási-írási készség és a korosztályát jóval meghaladó 

intellektus feszültsége eredményezi a szorongó hozzáállást a tanuláshoz. Fontos a folyamatos 

fejlesztő munka biztosítása  a tanulóknál. 

Benkő Katalin a 2. 3 és 7. évfolyamokon kezdte el a fejlesztő munkát. Egészségi állapota 

miatt októbertől nem tudott dolgozni, így a fejlesztő óráit igyekeztünk Rábai Dalma fejlesztő 

óráinak átszervezésével megoldani. 

A tanév során a koncepció az volt, hogy amikor az érintett tanulóknak szükségük van az új 

tananyag elsajátításában segítségre, akkor az osztállyal együtt, a tanulóval/ tanulókkal segítő 

munkában volt jelen. Amikor egyéni foglalkozásra volt igény, mert valaki egy adott anyagban 

megerősítésre szorult, akkor külön teremben folyt a foglalkozás. 

Baloghné Andrási Judit 1.-3. osztályokban rendszeresen tanórákon segítette a tanulókat a 

tananyag elsajátításában. 



 

Takácsné Galambos Erzsébet 

2021/22 tanév második félévétől foglalkoztam SNI-s tanulókkal 1-8. osztályig. 

1.osztály- 2 fő, 3. osztály 3 fő, 4. osztály 3 fő, 5. osztály 1 fő, 6. osztály 2 fő, 7. osztály 2 fő, 8. 

osztály 7 fő. 

A fejlesztő foglalkozásokon  kis csoportban heti két alkalommal vettek részt a gyermekek.2 

főnél heti 3 alkalom vált szükségessé. 

Az esetek többségénél olvasástechnika, szövegértés, nyelvi, helyesírási készség, figyelem, 

némely esetben a kognitív funkciók is fejlesztésre szorultak. 

Fejlesztő módszereim – Meixner -féle olvasó -és feladatlapok, Adorján Katalin dyslexia 

prevenció valamint olvasógyakorlatai, nyelvtani feladatgyűjteménye, mely tartalmaz még 

szövegértési, szókincs és emlékezet fejlesztő fealadatokat is. Ezenfelül a Sindelar módszer 

gyűjteménye, egyéb szókincs és szövegértési módszertani könyvek, figyelemfejlesztő 

feladatok, gyakorlatok. 

A gyermekek szívesen vettek részt a foglalkozásokon, érdemjegyekkel motiváltam őket, az 

utolsó 10 percben fejlesztő játékokkal játszottunk. Emellett nagy figyelmet fordítottam 

önbizalmuk, önismeretük fejlesztésére is. 

Még hosszú út áll előttünk a fejlesztő munkában, de már kialakult egyfajta együttműködési 

készség pedagógus, fejlesztő pedagógus, tanuló, szülő között. A tanulók és szüleik nem 

megbélyegzésként élik meg azt, hogy gyermekük Szakvéleménnyel egyéni foglalkozást és 

értékelést kap. 

                                                                                                                                          

 Álich Klára 

Tehetségmérés 5. évfolyamon 2021/22-es tanév 

A 2021/22-es tanévben a Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 5. évfolyamos tanulói részt vettek az EFOP 3.2.1 „Tehetségek 

Magyarországa” projektben kifejlesztett, a Nemzeti Tehetség Központ iskola i 

tehetségazonosítást támogató 5. évfolyamos tehetségazonosítási online mérési 

rendszerében. 



 

A mérés négy tesztből tevődik össze: téri-vizuális, problémamegoldó (SAM), Mechanikai és 

Szókincstesztből (NoVo). 

Téri-vizuális teszt 

A tesztről általában 

A téri-vizuális teszt azt vizsgálta, hogy a tesztkitöltő mennyire képes térbeli alakzatokat 

elképzelni azok síkbeli vetületei alapján. A térlátás számos foglalkozási területen jól jelzi előre 

a későbbi teljesítményt. Mivel a teszt kérdéseinek megfogalmazása rendkívül egyszerű és 

sematikus és a feladatok valódi nehézségét a képek segítségével bemutatott alakzatok 

megértése jelenti, ezért az eredmények különböző nyelvi és kulturális hátterű tesztkitöltők 

esetében is jól összehasonlíthatók. 

Problémamegoldó teszt (SAM) 

A tesztről általában 

A SAM (Scrambled Adaptive Matrices) problémamegoldó teszt azt mérte, hogy mennyire 

képesek a tanulók szabályszerűségeket felfedezni újszerű és látszólag összefüggéstelen 

dolgok között. Ez a képesség általában olyankor fontos, amikor nincs kész, megtanult válasz 

egy problémára, hanem a tanulóknak maguknak kell felismernünk, hogy melyek a probléma 

fontos elemei, és azok hogyan függenek össze egymással. A teszt tartalmában az általános 

intelligenciatesztekhez hasonló, ám az általános értelmi képesség összetevői közül 

elsősorban a szabályszerűségek felfedezésének képességét méri ismeretlen, bonyolult, 

változó vagy ellentmondásos helyzetekben. 

Szókincsteszt (NoVo) 

A tesztről általában 

A NoVo (Nondirective Vocabulary) szókincs teszt azt mérte, hogy mennyire ismerik a tanulók 

az egyes szavak jelentését – azaz, mekkora a szókincsük. A különféle szavak helyes ismerete 

minden olyan helyzetben nagyon fontos, amikor szóban vagy írásban ki kell fejezniük magukat, 

és jól mutatja a tájékozottságukat és műveltségüket is. 

Mechanikai teszt 

A tesztről általában 



 

A mechanikai gondolkodás teszt azt mérte, hogy a tesztkitöltő mennyire képes mechanikus 

szerkezetek működését átlátni. Ez a képesség számos foglalkozási területen jól előrejelzi a 

későbbi teljesítményt. Mivel a teszt kérdéseinek megfogalmazása rendkívül egyszerű és 

sematikus és a feladatok valódi nehézségét a képek segítségével bemutatott szerkezetek 

működésének megértése jelenti, ezért az eredmények különböző nyelvi és kulturális hátterű 

tesztkitöltők esetében is jól összehasonlíthatók. 

Az ötödik évfolyamból 9 tanuló gondviselője járult hozzá a mérésben való részvételhez, így a 

rendszerbe felvett ötödikes tanulók száma: 9 

A SAM és a NoVo tesztet egy tanuló nem végezte el, (betegség miatt hiányzott) a Mechanikai 

és a téri-orientációs tesztet szintén egy tanuló nem végezte el (egyéb elfoglaltság miatt 

hiányzott). 

A következő táblázat tartalmazza a mérésben résztvevő tanulók eredményeit. 

A sárga színnel kiemelt százalékos eredmények kiemelkedőek az országos átlaghoz képest. 

Tanulóink a NoVo (Szókincs) teszten értek el a legjobb eredményt, míg a leggyengébben a 

mechanikai teszt sikerült. 

  

 SAM (Logikai) 
NoVo(Szókinc
s) Mechanikai 

Téri-
orientáció 

1. 7% 9% 20% 35% 

2. 32% 61% 30% 38% 

3. 17% 41% 35% 28% 

4. 96% 80% 39% 89% 

5. 56% 48% 46% 75% 

6. 65% 68% hiányzott hiányzott 

7. 53% 52% 27% 65% 

8. 36% 71% 5% 47% 

9. hiányzott hiányzott 25% 37% 

  

Rábai Dalma 



 

Diákönkormányzat beszámolója 2021/2022 –es tanév 

Az iskolai életben a gyermekekkel való jó kapcsolat, a jó kommunikáció az alapja, hogy a 

diákélet, a diákprogramok megvalósulhassanak. Kevesen vagyunk pedagógusok, akiknek 

Őszintén megnyilatkoznak a gyerekek, vagy akik motiválttá tudják tenni őket. Tapasztalatom, 

azt mutatja, hogy ami őket érinti program, szabadidős kikapcsolódás, abból szívesen veszik ki 

a részüket. Aktívan szervezkednek, ötletelnek, hogy a terv a lehető legjobban 

megvalósulhasson. 

A diákönkormányzat legfontosabb célja a diákok érdekképviselete, a diákélet szervezése. 

Ezen belül szabadidős programok a tanulók érdeklődésének megfelelő tevékenységi formák 

létrehozása, kezdeményezése. 

Alapvető célunk az iskolai munka segítése, és az iskola működésében résztvevő (diákok, 

tanárok, szülők, fenntartó) együttműködésének előmozdítása. Célunk, hogy a diákjogi 

képviselet mellett tanulóink részére megfelelő programokat, alkotói, kikapcsolódási 

lehetőségeket biztosítsunk. Azt szeretnénk, hogy a diákélet szerves része legyünk, segíteni 

tudjunk a tanulásban, a pályaválasztásban és hozzájáruljunk ahhoz, hogy minden elballagott 

diák jó emlékekkel távozzon iskolánkból. 

A DÖK 2021/22. tanév céljai és feladatai: 

− A diáktanács ülései 

− A tanév időszakába eső nemzeti ünnepek méltó megünneplése 

− Hagyományos iskolai ünnepeink, programjaink előkészítése, segítése 

− Szabadidős programok, vetélkedők szervezése illetve egyeztetése 

− Értékmentő munkavégzés 

− A szülőhelyhez való kötődés segítése 

− Kommunikációs- és tájékoztatási feladatok ellátása (Internetes portál további 

 működtetése) 

− Jog- és érdekérvényesítő feladatok ellátása 

− A résztvevők számára közös célok és irányelvek felállítása 

− Vallási és politikai semlegesség 

− Egészségtudatos életmódra ösztönzés programokkal, ökoiskolai program segítése 

 Folyamatos feladataink a Tanév során: 

− A DÖK havi rendszerességgel összeül, s megvitatja az adott hónap eseményeit, 

 feladatait, működését folyamatosan dokumentálja a legitimitás érdekében. 

− Rendszeres pályázatfigyelés, gazdasági- és pénzügyi feladatok ellátása, kiadások 



 

 megtervezése. 

− Aktuális információk közlése különböző fórumokon. 

− Szabadidős tevékenységek, egyéb közösségépítő programok, sportrendezvények, 

 kirándulások, vetélkedők, kulturális programok szervezése és segítése. 

− Rendszeres kapcsolattartás az Intézmény vezetőségével, a tantestülettel, valamint 

a Szülői Munkaközösséggel, az iskola fenntartójával, valamint a helyi 

önkormányzattal a hatékony és rugalmas együttműködés céljából. 

 Ezen célok és feladatok közül nehezen valósult meg az idei évben a diáktanács összeülése, 

és a feladatok hatékony megbeszélése. Leterheltségem miatt csak udvari szüneti 

egyeztetésekre, folyosói beszélgetésekre korlátozódtak, melyek után mindannyian késve 

érkeztünk az óráinkra. Kollégáim közül sajnos rossz szemmel nézték a diákok ilyen irányú 

késéseit, így ezek is elmaradtak. 

Kevés szabadidős tevékenységet és házi versenyt tudtunk szervezni, hiszen az első félévben, 

tavasz elejéig a járványügyi helyzet sem tette lehetővé. Hagyományos ünnepi 

megemlékezéseinket megtartottuk, Baloghné Fecsó Zsuzsanna készítette fel a gyerekeket a 

műsorra. Pilinszky 100. évfordulójára a felső tagozatos diákokból és kollégákból állt össze a 

szereplők névsora. 

A szülői munkaközösséggel a kapcsolattartás nem elég erős, mert a járványhelyzet miatt nem 

látogathatják az iskola épületét, ezért a kommunikáció sajnos a parkolóra korlátozódott. Ami 

lássuk be, nemcsak nehézkessé tette a kapcsolat ápolását, de el is lehetetlenítette. 

Feladataink között kiemelt szerepet kell, hogy kapjon ennek az új alapokra helyezése, 

kialakítása. Nagy segítség, ha a szülői munkaközösségre támaszkodhatunk, hiszen az iskolai 

élet a szülők támogató közösségétől nagyban függ. 

Az őszi papírgyűjtésünket megtartottuk, nem sok háztartásból hoztak be papírt. 

A Mikulás körbejárt alsósok és felsősök örömére. A lebonyolításban nagy szerepet vállaltak 

nyolcadikos diákjaink. Kiemelném Boros Luca, Erdei Keve és Hegedűs Gábor tanulókat a 

szervezésben és lebonyolításban nagy segítségünkre voltak. Baloghné Andrási Judit kollégám 

segítette a Mikulás útját az iskolában. A szülői munkaközösség által felajánlott csokoládékkal 

örvendeztettük meg a gyerekeket, a  krampuszok pedig korommal járták körbe a diákokat. 

Sport rendezvények közül a nyúlkupán mérhették össze foci tudásukat a lelkes labdarúgók. 

Lehetőség volt elmenni Budapestre a Puskás arénában megrendezett zárt kapus meccsre, 

Magyarország-Anglia mérkőzésre. 



 

Kétszer voltunk evezni ősszel Agárdon a Velencei-tavon, tavasszal Győrben a Mosoni-Duna 

egyik ágán. Hagyományossá vált már iskolánkban a magyar Kajak-kenu szövetség által 

felkínált Sport 43 keretén belül az evezésben részt venni. 

Gyermeknapi rendezvényünk volt az évben a több embert megmozgató programunk. Szülők 

segítettek a büfé feltöltésében és a finomságok kiosztásában. Köszönet Ambrus Gábornak a 

szörpökért, a lelkes sütögetőknek a sok palacsintáért és a házi süteményekért, a pogácsákért 

és a rágcsálni valókért. A lekvárokat, üdítőket is a szülők biztosították részünkre. Programjaink 

sokszínűek voltak: légvár csúszda, légvár csocsó, foci bajnokság, melyet Török Ferenc edző 

vezetett le, köszönet érte. Az 5N litéri zenekar koncertje, Frici bohóc műsora, táncos lányaink 

Kertay Zsuzsi vezetésével magas színvonalú műsort mutattak be. A kézműveskedést 

Maglóczky Zsuzsanna és Kerti Teri néni (nyugdíjas óvónő) tartották.  A napot a gyerekek által 

összeállított karaoke verseny zárta. Sokan kivették részüket önkéntes munkájukkal a 

rendezvény lebonyolításában, de kiemelném kollégáimat Papp Juditot és Baloghné Andrási 

Juditot. A diákok közül: Hegedűs Gábor(8), Boros Botond (6), Nagy Olivér (5), Horváth Gergő 

(7), Boros Luca (8), Üllei-Kovács Dóra (7), Török-Kurucz Sára (7) vállaltak feladatot, segítették 

a rendezvény sikeres lebonyolítását és megszervezését. Pénzforrást az önkormányzat által 

kiírt kulturális pályázatból biztosítottuk. 

A nem megtartott programok (alsós táncos rendezvény, felsős mikulás disco, mikulás foci 

kupa, farsang, tavasz-őszi tanulmányi kirándulások, házi versenyek) erősítették és 

ösztönözték volna az iskolánk diákéletét, szorosabb kapcsolatot, összetartóbb közösséget 

eredményeztek volna az idei évben. 

Szükség van a gyerekek mentális egészségének kialakításához az erős közösségre, amihez 

jó tartozni, amiben jó érzés jól tanulni, kiemelkedően teljesíteni. Ez fontos célkitűzés lesz a 

következő években, mert sok gyermek peremre szorult, mert a virtuális közösség nem 

biztosítja azokat a lelki feltételeket, amikre szükség van. Ezeket csak céltudatos 

közösségépítéssel, biztonságos iskolai háttérrel érhetjük el. Sikeresnek mondanám az elmúlt 

évünket, de összegzésül kiemelném, hogy újra kell gondolni és alapjaiból újra építeni az iskola 

közösségét, a diákéletet, a pozitív, élmény alapú iskola szemléletet és a szülőkkel való szoros 

együttműködést. Ennek alapfeltétele az elfogadó tanárok erősségre építő szemlélete. A 

kiemelkedő eredmények csak pozitív légkörben jöhetnek létre.  

 Táborok, amelyekhez a diákönkormányzat is hozzájárult: 

Művészeti és közösségépítő tábort a balatonakarattyai Honvéd Üdülőben, alsó tagozatos 

gyermekek számára hirdettük meg. Nagy segítség a felső tagozatból besegítő művészeti 

iskolás gyermekek közreműködése. Az idén nem napközis formában, hanem ottalvós, 5 napos 



 

tábort tartottunk.  A létszámunk 52 volt. Régi diákjaink, akik szintén velünk művészeti 

táboroztak alsósként, önkéntesként visszajöttek és segítettek a programokban. Művészeti 

jellegéből fakadóan a festés, rajzolás, kődíszítés, pajzs készítés-díszítés, kasírozott 

vászonkép festés, kosárfonás, gyöngyfűzés, karkötőkészítés, papírmerítés, hajbaziz készítés 

mellett két pályázatra is készültek munkák (horgász, év emlőse). 

A tábor programjai közül nem maradhattak el a sport játékok, strandolás, tábortüzezés, 

bátorságpróba, közösségépítő játékok, kincskeresés. Szervező pedagógusok: Gárdonyi 

Anikó, Baloghné Andrási Judit, Papp Judit, Szabóné Németh Borbála. Büszkék vagyunk öreg 

diákjaink önkétes és támogató tevékenységére is. 

Két vízivándor tábort szerveztünk az idén, a nagyszámú érdeklődésre való tekintettel. Nagyon 

jó érzés, hogy régi diákjaink is visszajáró táborozóink, ezzel is segítve az újakat az evezés 

elsajátításában. Mivel a tábor létszámunk 35-40 fős, ezért több kormányosra van szükség a 

vízen. Az idei kenu táborok fő célja, hogy az arra alkalmas, testileg és szellemileg is rátermett 

gyermekek, biztonsággal tudják kormányozni a hat fős hajókat. Kiváló terep erre a 

természetvédelmi terület, amely minden évben új arcát mutatja a Duna ártereként, 

mellékfolyójaként. A nádasok vadregényes labirintusában, a zúgok sodrásában igazi kenus 

élményeket élhetnek át a gyerekek. Azok, akik már velünk táboroznak 5 éve, minden évben 

egyre több tapasztalattal és táborozós élménnyel térhettek haza. Köszönet a segítségért, és 

a munkájukért. Szigetközi tábor július 1-7., a Mosoni-Duna tábor augusztus 5-11. között indul. 

Szervezők: Gárdonyi Anikó, Gáspár Géza, Szabó Gergely, Szabóné Németh Borbála. 

 

 

     Szabóné Németh Borbála 

DÖK vezető 

 

Gyermekvédelmi beszámoló 2021/2022-es tanév  

A munkatervben meghatározottak szerint: minden pedagógus fő feladata, hogy 

közreműködjünk a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését 

veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. E hármas 

egység megvalósítására mellett, törekedni kell az esélyegyenlőség megteremtése, a 

hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kiemelt figyelemmel 

kezelésére, valamint a veszélyeztetettség megelőzésére, ennek mielőbbi megszűntetésére. 



 

A tanév elején a szülőket tájékoztattuk, a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb 

intézmények elérhetőségéről a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős személyéről és 

fogadóórájának idejéről. Az iskola épületébe szülő nem jöhetett be, az első osztályosok 

beszoktatása így is zökkenőmentes volt. 

Jelenleg iskolánkba 13 fő részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban. 3 gyermek 

hátrányos helyzetű. 1 tanulónkat hivatásos nevelőszülő nevel. Ők alapellátásban részesülnek, 

védelembe vett tanulónk jelenleg nincs. 

A tanulók folyamatos megfigyelése során, amely irányul az éhség, fáradtság, felszerelések 

folyamatos hiánya, ruházat elhanyagoltsága, higiéniás hiányok, esetében jeleztünk  a szülő 

értesítése után az iskolavezetés eleget tett a bejelentési kötelezettségének. 

Gyermekbántalmazásról egyszer kaptam jelzést, esetmegbeszéléseken kerestük a megoldást 

ezekre a gondokra.Egyre több a tanulók között a magatartási problémával küzdő.  

 Az iskolarendőri programhoz kapcsolódó tevékenységekre a reggeli biztonságos közlekedés 

biztosítása, az iskolarendőr elérhetőségének közzététele, iskolai programok biztosítása 

keretein belül került sor. Az együttműködés a Gyermekjóléti szolgálattal, gyámhatósággal, 

rendőrséggel, gyermekorvossal, védőnővel, továbbra is nagyon jó. 

 Anyagi támogatás nyújtásához - beiskolázás, karácsonyi csomag, programok támogatása - 

javaslatot tettem, illetve egyeztettünk az Önkormányzatokkal. 

. 

Balatonkenese,2021. június 23.                                             Papp Judit 

 ifj. véd.felelős 

  

Könyvtári beszámoló 2021/2022- es tanév 

Időkeret: heti 2 óra 

Iskolai könyvtárunk az idei tanévtől helyhiány miatt újra tanteremként is funkcionált. Ebben az 

évben a könyvtárosi teendők ellátása, a kölcsönzés az órák közötti szünetekben, illetve a 

tanulók délutáni szabadidős tevékenysége alatt és a könyvtári nyitva tartási órák keretében 

történt.  



 

Tanévkezdés: augusztus vége, szeptember eleje: 

Szeptember elején megtörtént a kölcsönözhető és a tartós tankönyvi állomány kikölcsönzése 

a tanulóknak. Ezzel egyidőben a kollégák is kikölcsönözték a szükséges tanári példányokat. 

A régi, elavult illetve megrongálódott példányok selejtezése folyamatos, amit a papírgyűjtés 

során évek óta a DÖK hasznosít. 

Állománygyarapítás: 

Az idén állománybővítésre kevés lehetőség adódott. Az ajándékkönyvek az  ismeretterjesztő 

könyvek, valamint a kézikönyvtár állományát gyarapították. 

Ezeknek a köteteknek a könyvtári nyilvántartásba vétele az év során folyamatos volt. Szükség 

lenne még további fejlesztésre, a könyvparkunk megfiatalítására. Jó lenne a kézikönyvtárunk 

állományát bővíteni. Helyesírási szótárak, kézikönyvek frissítése nem ártana. Olyan 

állományfrissítésre lenne szükség, amely követi a gyermekolvasók igényeit. 

Októberben elkészült a szokásos októberi könyvtári statisztika. 

Könyvtárhasználati órák: 

A könyvtárhasználati ismeretek megismertetése tanulóinkkal folyamatos volt a tanév során. 

Az elsősök idén is könyvtári foglalkozás keretében ismerkedtek az AZS gyermeklexikon 

használatával, a kölcsönzés módjával.  

Honlapunkon iskolai könyvtárunk is megtalálható szolgáltatásaival és elérhetőségi adataival.  

  

Álich Klára, Magyar Csilla (tanítók) 

Balatonkenese, 2022. 06 22. 

Versenyek és eredmények 

Iskolánk tanulói ebben a rendkívüli tanévben is kiemelkedő eredményeket értek el a 

tanulmányi és sportversenyeken. Részletesen ld. a mellékelt táblázatot! 

Ezúton is gratulálok a Tanulóknak és Felkészítő tanáraiknak! 

Verseny megnevezése és helyszíne 
helyezé

s 
Évfolyam 



 

Diákolimpia, mezei futóverseny, Vörösberény 12. 3. 

15. 3. 

12. 4. 

6. 6. 

13. 6. 

12. 8. 

12. 7. 

15. 8. 

Diákolimpia IV. korcsoport, fiú labdarúgás, körzeti forduló 5. 8. 

8. 

8. 

8. 

8. 

7. 

7. 

7. 

8. 



 

7. 

Medve Szabadtéri Matekverseny 3. 8. 

 
  

13. 

5. 

5. 

5. 

5. 

"Kutyával az élet" rajzpályázat legjobb1

0-ben 

4. 

legjobb 

10-ben 

4. 

Medve Szabadtéri Matekverseny 6. 6. 

8. 8. 

11. 8. 

FELHŐ-TLEN online matematika verseny 1. 4. 

2. 4. 

3. 4. 

1. 6. 

FELHŐ-TLEN online matematika verseny 2. 6. 

3. 5. 



 

1. 8. 

2. 7. 

3. 7. 

Országos idegen nyelvi verseny megyei forduló 5. 8. 

"Szakmára fel!" Szakmaismereti vetélkedő 4. 8. 

"Hallo Schweiz!" projektverseny 5. 8. 

Angol-Német Kiejtési verseny 1. 5. 

1. 8. 

1. 7. 

1. 5. 

3. 5. 

Hevesy György Kárpát-medencei Kémia verseny megyei középdöntő 2. 8. 

XXXII. HERMAN OTTÓ KÁRPÁT-MEDENCEI 

BIOLÓGIAVERSENY 

1. 8. 

XXX. Kárpát-medencei Kaán Károly Természet és Környezetismereti 

Verseny 

1. 5. 
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