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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
35/2014.(IV.30.) EMMI rendelet a 2014/15-ös tanév rendjéről
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.

A 2014/2015 - es tanévben célunk volt:
 Az oktató-nevelő munka hatékonyságának növelése
 A tanulók munkafegyelmének, motivációs rendszerének fejlesztése
 Kompetencia alapú oktatás folytatása
 IKT eszközök, a továbbképzéseken elsajátított korszerű módszerek további
alkalmazása a tanítási órákon
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 Referencia Intézménnyé minősítésre felkészülés, dokumentumok előkészítése,
elkészítése – Sport általi nevelés és XCLASS rendszer használata a
kompetenciák fejlesztésében
 Referencia intézményként az iskolánkban kidolgozott új pedagógiai, módszertani
anyagaink terjesztése, átadása- Jó gyakorlatok
 Egészségnevelés
 Tehetséggondozás
 Jó munkahelyi légkör megtartása, hatékony együttműködés a művészeti oktatást
végző pedagógusokkal
 Az alapfokú művészetoktatás színvonalas működtetése
 Környezeti nevelés – Ökoiskola pályázat
Oktató-nevelő munkánk alapelvei és céljai a 2014/2015 - ös tanévben a Pedagógiai
Program szerint:
- Intézményünk nyitottsága minden polgár számára
- Felkészítés továbbtanulásra, pályairányítás
- Demokráciára törekvés
- Esélyegyenlőség elve
- Közösség formálása (osztályok, tanulócsoportok, nevelőtestület)
- Értékmegőrzés, értékközvetítés
- Egészséges életmódra nevelés
Nevelési cél: A helyes erkölcsi értékrend megismertetése és elfogadtatása
Oktatási cél: Tehetséggondozás műveltségi hátrányok leküzdése,
oktatás, tanulás technikájának tanítása

differenciált

Képzési cél: Kompetencia alapján fejlesztés, ha szükséges, egyéni fejlesztés
Tervezett tevékenységformák:
tanulói képességfejlesztés
napközi, tanulószoba
informatika oktatás 1 osztálytól
idegen nyelv oktatás 1 osztálytól
természetjárás, túrázás, táborok
sport és szabadidős programok, közösségi programok,
kirándulások (osztályok - önköltséges)
erdei iskola (önköltséges)
szakkörök
házi versenyek rendezése

Diákönkormányzat
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.
- Az együttműködés ösztönzése, gyakorlati tapasztalatok megosztása.
- A résztvevők számára közös célok és irányelvek felállítása.
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Vallási és politikai semlegesség.

Művészeti Iskola







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!
megismertetni az egyes művészeti területek alapvető ismeretanyagát és
technikáit
minden tanulónk feleljen meg a helyi tantervek által előírt tantárgyi minimum
követelményeknek
kibontakoztatni a tanulók alkotó fantáziáját, értelmi, érzelmi és kifejező
képességét,
felkészíteni a kiemelkedő képességű tanulókat szakirányú továbbtanulásra,
művészeti pályára
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I. Intézmény fenntartója, működtetője
Iskolánk fenntartja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.
Kiváló a munkakapcsolat a Tankerület munkatársaival és a Tankerületi Igazgató
Asszonnyal.
Munkánkat a segítőkészség, tolerancia és jó munkatársi kapcsolat jellemzi.
Köszönet érte!
Az intézmény működtetését Balatonkenese Város Önkormányzata vállalta, minden
feltétel adott a nyugodt és kiegyensúlyozott munkához. Balatonkenese Polgármestere
és Képviselő-testülete mindenben támogat minket, sokat köszönhetünk Nekik is!
Az intézmény működtetését Balatonkenese Város Önkormányzata
szeptember 1-jével átadja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak.

2015.

II. Az intézmény gazdálkodása
A 2014/2015 tanévben is törekedtünk a takarékos gazdálkodásra. Az intézmény minden
szakfeladatára biztosította fenntartónk a megfelelő pénzösszeget.
Kötelesek vagyunk biztosítani a balesetmentes, egészséges környezetet. Ezt
figyelembe véve elkerülhetetlen az iskola épületének felújítása. Energetikai felújítással
pedig jelentős üzemeltetési költséget takaríthatnánk meg.
Az oktató – nevelőmunkához szükséges személyi feltételek rendelkezésre álltak.
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III. Tanulói létszámok alakulása, oktató-nevelő munkánk
2014. szeptember 01.
Létszám
tényleges
(fő)
SNI

SNI szorzó

SNI-vel
szorzóval

Összesen:

201

16

218

Alsó:

105

6

112

Felső:

96

10

106

1. a. osztály

24

0

24

2.a.. osztály

17

0

17

2.b. osztály

15

0

15

3.a. osztály

13

1

3

15

3.b. osztály

15

4

2

19

4. osztály

21

1

2

22

105

6

112

5.a. osztály

19

0

19

5.b. osztály

14

1

2

15

6. osztály

20

3

2

23

7. osztály

25

1

2

26

8. osztály

18

5

2

23

felső összesen:

96

10

alsó összesen:

Magántanuló:

2 fő

106

2. b. B. Gergely László

Művészeti

4. o. B. István Ákos

fő

7

Előképző:

2

Zene:

41

Néptánc:

0

Képzőművészeti:

33

Összesen:

76

Évközben érkezett 6 fő:

Évközben távozott 7 fő:

L. Bálint

2014.09.10-én

L. Blanka Klára

2014.09.10-én

K. Péter Csanád

2015.03.02-én

K. Gergely Máté

2015.03.02-én

S. Patrik

2015.03.25-én

B. Kármen Klaudia

2015.04.28-án

P. Richárd

2014.09.24-én

P. András Viktor

2014.09.24-én

D. Fruzsina

2014.11.02-én

D. Kristóf

2014.11.02-én

H. Iringó Júlia

2014.11.02-én

B. Kármen Klaudia

2014.11.14-én

P. Luca

2014.11.16-án

2015. június 15.
Létszám
tényleges
(fő)
SNI

SNI szorzó

SNI-vel
szorzóval

Összesen:

200

19

220

Alsó:

99

8

108

Felső:

101

11

112

1. osztály

24

1

2.a. osztály

16

0

2.b. osztály

13

1

2

14

3.a. osztály

13

1

3

15

3.b. osztály

12

4

2

16

4. osztály

21

1

2

22

99

8

108

5.a. osztály

20

0

20

5.b. osztály

14

2

2

16

6. osztály

21

3

2

24

7. osztály

27

1

2

28

8. osztály

19

5

2

24

felső összesen:

101

11

alsó összesen:

2

25
16

112

8

Magántanuló:

2 fő

Művészeti

2. b. B. Gergely László
4. o. B. István Ákos

fő
Előképző:

2

Zene:

41

Néptánc:

0

Képzőművészeti:

31

Összesen:

74

Tanulócsoportok száma 2015. júniusban:
osztályok száma:

11

napközis csoport:

5

tanulószoba:

1

gyógytestnevelés csop.:

1

Összesen:

18

Osztálylétszámok várható alakulása
2015. szeptember 1- én várható létszám

létszám SNI
szorzóval együtt

létszám

SNI
(fő)

1.

22

0

2.

25

1

3. a.

16

0

3. b.

13

1

2

14

4. a.

13

1

3

15

4. b.

13

5

2

18

5.

22

1

2

23

6. a.

20

0

6. b.

14

2

2

16

7.

21

3

2

24

8.

27

1

2

28

206

15

1 fő 3-as
szorzóval

222

osztály

Összesen:

SNI szorzó

22
2

26
16

20

9

Tantárgyi átlagok
Tantárgy
Nyelvtan
Irodalom
Német
Term.ism.
Történelem
Földrajz
Matematika
Fizika
Kémia
Biológia
Technika
Rajz
Ének
Testnevelés
Informatika
Angol
Összesen:

5./A
4,15

5./B
2,86

6./A
4,33

4,3
4,1
4,05

2,13
2,79
2,5

4,1
4,05
4,05

3,9

2,21

4

4,85
4,42
4,63
4,79
4,65
3,88
4,34

4,29
4,36
3,86
4,29
3,71
2,67
3,24

4,86
5
4,71
4,6
4,76
4
4,41

Tantárgy
1./A
2./A
Nyelvtan
4,5
Irodalom
4,6
Német
4,6
Környezet
4,7
Matematika
4,5
Technika
4,7
Rajz/Dig.viz.kult
4,6
Ének
4,8
Testnevelés
4,7
Informatika
Angol
4,3
Összesen:
###### 4,6

2./B
4,4
4,6
4,6
4,5
4,2
4,8
4,6
4,8
4,8
4,3
4,56

7./A
3,9
3,9
3,9

8./A
3,47
3,21
3,65

3,8
3,9
3,7
3,7
3,7
3,96
4,4
4,96
4,5
4,5
4,3
3,4
4,03

3,53
3,47
3,47
3,42
3,16
3,58
5
4,79
4,58
4,21
3,81

3./A
4,1
4,1
4,5
4,5
3,9
5
5
4,9
4,8
5
4,58

Iskola tanulmányi átlaga: 4,24
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3./B
4
3,9
3,8
3,5
5
5
4,8
4,5
5
4,2
4,37

Össz.
3,74
3,56
3,62
3,65
3,59
3,69
3,46
3,56
3,43
3,77
4,60
4,75
4,50
4,55
4,33
3,49
3,97

4./A
3,85
4,05
4,3
3,95
3,75
4,8
4,8
4,9
4,7
4,9
4,4
4,4

Össz.
4,17
4,25
4,50
4,29
3,97
4,86
4,80
4,84
4,70
4,97
4,30
4,51

Statisztika 2014-2015 Felső tagozat

Létszám

Felmentett

Értékelt

Tanulószoba

Magántanuló

Bejáró

Dicséret ig.

Dicséret ofő

Kitűnő

Jeles

Ig.

Ofő. Büntetés

Hiányzási átlag (nap)

Magyar irodalom

Német

Matematika

Természetismeret

Biológia

Fizika

Történelem

Kémia

Angol

Földrajz

5./A

20

-

20

12

-

8

11

11

3

4

-

-

14,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5./B

14

-

-

10

-

9

2

-

-

-

2

10

10,8

-

-

2

1

-

-

1

-

-

-

6./A

21

-

21

8

-

5

22

36

8

1

-

2

13,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7./A

27

-

27

3

-

11

9

21

3

5

1

-

11,4

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

8./A

19

-

19

2

-

6

6

3

1

1

-

-

12

-

-

1

-

-

-

-

-

1

1

0

87

35

0

39

50

71

15

11

3

12

13

0

0

3

1

0

1

1

0

1

1

Összesen:101

Büntetés

Osztály

ELÉGTELENEK
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Statisztika 2014-2015. Alsó tagozat

Felmentett

Értékelt

Napközis

Magántanuló

Bejáró

Dicséret ig.

Dicséret ofő

Kitűnő

Jeles

Hiányzási átlag (nap)

Magyar

Német

Matematika

Környezetismeret

Informatika

24

0

24

24

0

6

2

4

10

0

0

4

17,5

0

0

0

0

0

2./A

16

0

16

16

0

3

0

2

7

7

0

1

7,5

0

0

0

0

0

2./B

13

0

13

12

1

5

0

0

4

3

0

0

18

0

0

0

0

0

3./A

13

0

13

12

0

1

0

7

4

3

0

0

8

0

0

0

0

0

3./B

12

0

12

12

0

4

0

0

2

1

0

3

3,5

0

0

0

0

0

4./A

21

0

21

20

1

7

3

18

5

3

0

0

14

0

0

0

0

0

Össz.:

99

0

99

96

2

26

5

31

32

17

0

8

11,4

0

0

0

0

0

12

Ig.

Ofő. Büntetés

Létszám

1./A

Büntetés

Osztály

ELÉGTELENEK

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 tervezzük a helyi tantervekben. Ezekre épül
a kollégák tanmenete, a munkaközösségek munkaterve.
A tervek elkészítése minden esetben a nevelőtestület bevonásával készül.
A fenntartóval folyamatosan egyeztetünk, a jogszabályoknak való megfelelés
érdekében.
A tervek megvalósítása tanévekre bontott. Az intézmény éves terveinek megvalósítása
a munkaközösségek, pedagógusok, diákönkormányzat, szülői szervezet bevonásával
történik.
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 rendszeressé kell tennünk.
Ezen a területen fejlesztés szükséges, elsősorban a munkaközösség vezetők
bevonásával.
A tanulási és mérési eredményeket követjük. Az egyes pedagógusokat ösztönözni
kell 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
személyiségés
közösségfejlesztés
kereteinek
biztosítása.
Megvalósul
intézményünkben a személyre szabott nevelés-oktatás. Minden tanulóval egyénileg is
foglalkozunk, legyen tehetséges vagy fejlesztésre szoruló.
A közösségfejlesztő tevékenységek gazdag tárházát biztosítjuk tanulóink számára.
(ld. pilinszkyiskola.hu oldalon, 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
- integrációs oktatási módszereket használunk
(ld. XCLASS terem, mely differenciált feladatok kiosztását teszi lehetővé.)
- Különleges oktatási programokat dolgoztunk ki
(Mentoráló intézmény-matematika, Sport általi nevelés-jó gyakorlat, XCLASS
használata a kompetenciák fejlesztésében)
- SNI-s tanulók különleges figyelmet kapnak (helyben fejlesztés!)
- Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés minden pedagógus
feladata intézményünkben, ez megjelenik a tervezés dokumentumaiban
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Tanítási órák
A tanítási órák ellenőrzését az igazgatóhelyettessel 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,
színházlátogatások, bábszínház, zenei hangversenyek, ki mit tud, környezetvédelmi
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. Szorgalmazzuk a
közös délutáni, szervezett programok számának emelését.
Ünnepélyek
Az ünnepélyek is a nevelés eszközei. Nagyon sok és színvonalas műsort láttunk Vági
Károlynénak és Csősziné Molnár Katalinnak, valamint az osztályfőnököknek
köszönhetően.
Az ünnepélyek hangulata mindig megmarad a hallgatóságban.
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Kirándulások, túrák, erdei iskola
Köszönetet mondok mindenkinek, aki ilyen programot szervezett tanulóinknak. Ezekről
elmondhatom, hogy a legnagyobb kincsek a mai gyerekek életében. A szülők
elfoglaltsága, anyagi nehézségei nem teszik lehetővé, hogy kirándulni vigyék
gyermekeiket.
Megszervezni, levezényelni, éjszakázni, vigyázni a gyerekekre a legnehezebb feladatok
közé tartozik. Kollégáim sokan vállalták.
Nyári programok
-

Iskolánk 1 hetes kézműves tábort szervezett 40 tanuló részvételével
1 hetes jutalom tábor művészeti iskolásoknak (helyben)
Nyári napközi- Önkormányzat támogatásával
A nevelőtestület közösségé fejlesztését közös programokkal támogatjuk
(kirándulás, közös programok)

Szigliget 2015.06.15.
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Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
Szakmai munkaközösségek
Humán (magyar, idegen nyelv, történelem), ostályfőnöki

Csősziné Molnár Katalin

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

Pusztayné Nemes Beáta

Művészet (ének-zene, rajz, művészeti iskola)

Gárdonyi Anikó

Testnevelés

Csernay István

Osztályfőnöki alsós-napközi

Bicskei Zoltánné

Matematika

Kissné Pethő Ildikó

Intézményünkben a fenti munkaközösségek működnek. Projektek megvalósításához
alkalmi munkacsoportokat alakítunk (témahét, egészségnap, stb.). Jellemző a közös
tervezés, közös munka és jó együttműködés.
A szakmai csoportok maguk alakítják 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 működnek. Ebben a
tanévben három intézmény vette át jó gyakorlatainkat.
Mentoráló intézményként (matematika) rendszeresen fogadjuk más intézmények
pedagógusait.
Kapcsolattartásunk mindennapos. Havonta egy munkaértekezleten beszéljük meg a
következő időszak programjait, elemezzük 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. Lehet, hogy így tovább tart egy-egy feladat
megoldása azonban így mindenki számára világossá válik mi a teendőnk.
Sok értekezlet, megbeszélés, egyeztetés van mögöttünk. Azt hiszem, megéri a
fáradtságot, mert mindenki részese lehet egy alkotó, tervező folyamatnak, amivel
hozzájárulunk az intézmény tartalmi fejlesztéséhez, az oktató-nevelő munka
megújításához.
Fejlesztendő: a munkaközösségek
elsősorban az ellenőrzés területén.

hatékonyabb
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munkájára

van

szükség,

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:
KLIK Balatonalmádi tankerülete
Balatonkenese Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala
Küngös Község Önkormányzata
Balatonkenese Városért Közalapítvány
Szülői Szervezet
Diákönkormányzat
Iskolaorvos
Családsegítő Szolgálat,
Közművelődési Intézmény és Könyvtár,
Városgondnokság,
Kipp-kopp Óvoda és Bölcsőde,
Nevelési Tanácsadó- Balatonalmádi
Katolikus és Református egyház képviselői
Tátorján Játékvár
Katica Pékség
Rendőrség, Polgárőrség
Berggasthof Annerlbauer (Ausztria)
Vállalkozók

A pedagógiai munka feltételei
Személyi feltételek
Intézményünkben törekedtünk a 100%-os szakos ellátásra, A technika tantárgy
kivételével ez sikerült.
A technika szakra beiskolázott kolléga 2015. júniusban diplomát szerzett.
Szakvizsgázott 2 fő. 2014. decemberben diplomát szereztek közoktatás vezetői
szakon.
A TÁMOP 3.1.4. pályázatból kimaradt kollégák belső továbbképzésen sajátítják el a
kompetencia alapú oktatás módszereit folyamatosan.
A 2014/2015 tanévben is biztosítottuk a TÁMOP 3.1.4 pályázatban foglaltak
fenntartását. Felmenő rendszerben minden évfolyamon bevezettük a szükséges
programcsomagokat és módszereket. Az IKT eszközökkel támogatott órák száma:
30% volt.
A kollégák és tanulók szívesen használják az XCLASS termet és a digitális
tananyagot. A tanulói laptopok használata során sok a műszaki probléma.
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Megoldására további műszaki fejlesztésre lenne szükség. (Internet, rúterek-melyet a
pályázat nem biztosított. Megoldást keressük.
A pedagógusok végzettsége megfelel a nevelő-oktató munka feltételeinek.
Rendelkezünk továbbképzési programmal, követjük a beiskolázási tervben leírtakat.
A bevezetett életpálya modell segítségével öt fő érte el a mester fokozatot. 2015-ben
három fő kérte minősítését a Pedagógus II. fokozat eléréséhez. 2016-ban négy fő
fog minősítést szerezni előreláthatólag.
Minden pedagógus nyitott az innovációra. Évek óta kompetencia alapú oktatással
dolgozunk.
Belső képzési feladatok - Nevelési értekezletek:
I. téma: Pedagógus életpálya modellel kapcsolatos teendők
II. téma: Elsősegély nyújtási ismeretek felelevenítése
Külső képzési feladatok, továbbképzések:
Karászi Erzsébet – technika szakos általános iskolai tanár (BSC)
Csősziné Molnár Katalin – közoktatás vezető szakvizsga (önköltséges)
Jurcsó János – közoktatás vezető szakvizsga (önköltséges)
Tárgyi feltételek:
Az intézmény rendelkezik a nevelő-oktató munkához szükséges infrastruktúrával. A
tárgyi környezet kialakítását a környezeti nevelési programban megfogalmazott elvek
szerint igyekszünk megvalósítani.
Rendszeresen felmérjük a pedagógiai programban meghatározott szükséges oktatási
anyagokat. Pótlásról szerény anyagi keretek között gondoskodhatunk.
Nevelő-oktató munkánk során rendszeresen alkalmazzuk az IKT eszközöket. Két jó
gyakorlatot dolgoztunk ki, amely IKT eszközökre épül. (XCLASS rendszer alkalmazása
a kompetenciák fejlesztésében; Felhő - tlen matematika)

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.
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Eredmények
.
Testnevelés-sport
Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt
Az idei tanévben elindult a NETFIT program, amelynek küldetése, hogy népszerűsítse
és tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai aktivitás jelentőségét és az egészségtudatos
életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok, családjaik és a köznevelés szereplői
körében.
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 program négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely profilokhoz különböző
fittségi tesztek tartoznak. Az egyes tesztek tanulóink körében a következő mérési
eredményekkel zárultak:
Testösszetétel és tápláltsági profil:
a) Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI)
A fiúk közül 73% tartozik az egészségzónába, 27% fejlesztésre szorul, a lányoknál 80%20% ez az arány.
b) Testmagasság mérése
c) Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék
A fiúk 70% - a érte el az egészségzónát, 30%-a fejlesztésre szorul, a lányoknál az
előbbiek szerinti megoszlás 80% - 20%.
A testtömeg index és a testzsír százalék mért adatait jelentősen befolyásolja az otthoni
életmód, a család táplálkozási szokásai. A változáshoz elengedhetetlen a szülők
szemléletváltása, amit gyermekeiken keresztül igyekszünk segíteni. A testnevelés és
sport iránti elkötelezettség kialakítása mellett különböző rendezvényeinkkel (pl.
egészségnap) is hozzájárulunk az egészséges életmód népszerűsítéséhez. A
fejlődéshez fontosnak tartjuk a rendszeres kapcsolattartást, kommunikációt, aminek
keretében kiemelt figyelmet fordítunk a fejlesztésre szoruló tanulók szüleinek
tájékoztatására.
Aerob fittségi (állóképességi) profil:
a) Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás
Az ingafutás során mért kiváló eredmények (fiúk 81% egészségzóna, 19% fejlesztésre
szorul, lányok 83% egészségzóna, 17% fejlesztésre szorul) igazolják az elmúlt évek
következetes munkáját, a rendszeresen elvégzett Mérei-féle felmérés (Cooper teszt)
hatását. Úgy vélem, a kosárlabda sportág specifikus mozgásai is nagyban hozzájárultak
ezekhez a kiváló teljesítményekhez.
Vázizomzat fittségi profil:
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a) Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége
Ugyancsak kiemelkedő teljesítményt nyújtottak tanulóink a hasizomzat erejét és
állóképességét mérő teszt során. A fiúk 90% -a érte el az egészségzónát, 10% szorul
fejlesztésre, a lányoknál 88% - 12% az arány.
b) Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága
Tanulóink képességei és az egyes profilok mérési eredményei alapján úgy gondolom, a
feladathoz előírt mérési mód miatt (szinte lehetetlen volt pontosan elvégezni a mérést) a
végeredmény nem tükrözi a tényleges teljesítményt.
A fiúk 50% - 50%-ban tartoznak az egészségzónába, illetve fejlesztésre szorulnak, a
lányok 58% -a tartozik az egészségzónába, 42% fejlesztésre szorul.
c) Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje
A feladat végrehajtása a várakozásoknak megfelelően sikerült (fiúknál 62%
egészségzónába került, 38% fejlesztésre szorul, a lányoknál ez az arány 65% - 35%),
az eredmény tanulóink képességeinek, fittségi állapotának megfelelő.
d) Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje
A profilhoz tartozó tesztek közül a kéz maximális szorító erejét mérő gyakorlat során
született a legkiválóbb eredmény. A lányok közül 95% került az egészségzónába, s
mindösszesen 5% szorul fejlesztésre, a fiúk egy kicsivel maradnak el tőlük, 90% tartozik
az egészségzónába, 10% fejlesztésre szorul.
e) Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje
Az alsó végtag robbanékony erejének mérése során tanulóink az elvárható teljesítményt
nyújtották, eredményeik összhangban állnak képességeikkel. (fiúk 60% egészségzóna,
40% fejlesztésre szorul, lányoknál 67% - 33% az arány)
Hajlékonysági profil:
a) Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem
38% - 62% fiúk
52% -48% lányok
A mérésben résztvevő osztályok között kialakult sorrend jól tükrözi a tanulók sporthoz
való viszonyát, a munkához való hozzáállását, illetve a tanév során nyújtott
teljesítményét.
1. 6. o.
2. 5.a
3. 7.o.
4. 8.o.
5. 5.b
Az adatokat a testnevelést tanító kollégákkal közösen kielemeztük, és meghatároztuk az
adott tanulók fizikai fittségi szintjének további fejlesztése szempontjából szükséges
intézkedéseket. A fejlesztendő területek közül a jövőben a hajlékonysági profilt kell
előtérbe helyeznünk, különösen az alsó tagozatosoknál kell nagyobb hangsúlyt
fektetnünk a nyújtó, illetve lazító gyakorlatokra.
Tanulóink alsó tagozatban is megismerkedtek a feladatokkal, és jövőre ők is részt
vesznek a mérésben.
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a) Versenyeredmények (összesítő táblázat a mellékletben)
Csernay István mk. vezető

Kompetenciamérés – 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
2011
2012
2013
2014
Telephely
1482
1429
1500
1480
(1407;1579)
(1364;1498)
(1415;1681)
(1414;1563)
Országos
1465
1472
1497
1481
(1464;1466)
(1470;1473)
(1496,1498)
(1480;1482)
Városi
1447
1453
1478
1460
(1446;1449)
(1451;1454)
(1476;1480)
(1458;1462)
Kisvárosi
1418
1420
1448
(1415;1420)
(1415,1423)
(1444;1451)
2014.
A 2014-es mérési eredményeink sem az országos átlagtól, sem a korábbi mérési
eredményeinktől nem térnek el szignifikánsan. A konfidencia intervallum szintén széles
spektrumon mozog. Kis fejlődésnek mondható, hogy a hatodik évfolyamon nem volt
olyan tanuló, aki az 1. szint alatt vagy az 1. szinten teljesített volna. A 6. szinten teljesítő
tanulók száma százalékos arányban közelít az országos átlaghoz.
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A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 2014-ben
1. szint 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint
alatt
Országosan 2,2 % 7,3 %
16,8 % 24,7 % 25 %
16, 5% 6,4 %

7. szint

Iskolánk

0%

0%

0%

25 %

30 %

30 %

10 %

5%

1%

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. osztályban a következők szerint alakulnak a
2. szint alatt teljesítők százalékos aránya:
2011
15%

2012
12%

2013
15%
2011.
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2014
0%

2012.

2013.

2014.

23

A törvényi szabályozás előírásai alapján iskolánkban nem szükséges intézkedési
terv készítése 6. évfolyamon.
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8. évfolyam
Átlageredmények
2011
1638
(1574;1698)
1577
(1576;1578)
1554
(1552;1555)
1523
(1520;1526)

Telephely
Országos
Városi
Kisvárosi

2012
1555
(1462;1635)
1567
(1566;1568)
1542
(1540;1544)
1509
(1505;1512)

2013
1591
(1508;1677)
1555
(1554;1557)
1529
(1527;1531)
1499
(1496;1503)

2014
1559
(1503;1623)
1557
(1556;1558)
1531
(1529;1534)
-

2014.
A 2014-es mérési eredményeink sem az országos átlagnál néhány teljesítményponttal
magasabbak, azonban az eltérés nem mondható szignifikánsnak. Elmondható, hogy a
korábbi mérési eredményeinktől sem térnek el szignifikánsan. A konfidencia intervallum
szintén széles spektrumon mozog. A nyolcadik évfolyamon 2011. óta nem volt olyan
tanuló, aki az 1. szint alatt vagy az 1. szinten teljesített volna. Örvendetes tény, hogy a
második szinten teljesítők száma is csupán 3,7%, jóval az országos átlag alatt. Ebből
következik, hogy az életben való boldoguláshoz szükséges szintet a nyolcadik
évfolyamon szinte minden tanulónk elérte. A 2014-es évben először volt olyan tanulónk,
aki a 7. szinten teljesített, legmagasabb százalékos eredmény elérve tankerületünkben.
Százalékos arányban meghaladtuk az országos átlagot.
A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 2011-ben
1. szint 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint
alatt
Országos 0,8 %
3,7 %
11 %
20,8 % 27 %
11,1 % 3 %
22,5%
Iskolánk

0%

0%

3,7%

37 %

25

29,6 %

18,5 %

7,4 %

3,7%

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
b) 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:
2011
9,7%

2012
17,6%

2013
23,5%
2011.

2012.
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2014
3,7%

2013.

2014.

A törvényi szabályozás előírásai alapján iskolánkban nem szükséges intézkedési
terv készítése 8. évfolyamon.

Kompetenciamérés - matematika
Az évente megrendezésre kerülő Országos kompetenciamérésben Általános Iskola
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
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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
2011
1456
(1355;1538)
1486
(1485;1487)
1469
(1467;1470)
1444
(1441;1446)

Telephely
Országos
Városi
Községi

2012
1433
(1378;1487)
1489
(1489;1490)
1471
(1469;1473)
1442
(1438;1445)

2013
1503
(1440;1555)
1489
(1488;1490)
1470
(1469;1472)
1445
(1442;1448)

2014
1521
(1465;1576)
1491
(1490;1492)
1473
(1472;1475)
1456
(1454;1458)

2014.
2014-ben a városi iskolák 30%-a teljesített gyengébben, mindössze 6%-a jobban és kb.
64%-a hasonlóan.
A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 2014-ben
1.
1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5.
6.
7.
szint
szint
szint
szint
alatt
Országosan 3,1%
12,1%
24,3%
28,9%
20,7%
2,2%
0,4%
8,4%
Iskolánk

0,0%

0,0%

25%

45%

20%

10%

0,0%

0,0%

A képességeloszlás szerint a tanulók 75%-a teljesített az alapszint felett, míg ez az
érték országosan közel 60%. Az évfolyam összetétele ebben az évben is nagyon
homogén képet mutat: sem kiemelkedő eredményű tanuló nincs köztük, sem lemaradó.
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
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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. osztályban a következők szerint alakulnak a 2.
szint alatt teljesítők százalékos aránya:
2011
30 %

2012
28 %

2013
5,9 %

29

2014
0%

A törvényi szabályozás előírásai alapján iskolánkban nem szükséges intézkedési
terv készítése 6. évfolyamon.
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8. évfolyam
Átlageredmények
2011
1636
(1591;1673)
1601
(1600;1602)
1577
(1575;1578)
1558
(1555;1560)

Telephely
Országos
Városi
Községi

2012
1615
(1538;1714)
1612
(1611;1613)
1589
(1587;1591)
1569
(1565;1572)

2013
1593
(1487;1681)
1620
(1620;1622)
1595
(1593;1597)
1570
(1568;1575)

2014
1605
(1552;1661)
1617
(1616;1618)
1593
(1590;1595)
1570
(1568;1572)

2014.
2014-ben a városi iskolák közel 20%-a teljesített szignifikánsan gyengébben, 15%-a
jobban és közel 65%-a hasonlóan, mint a mi intézményünk.
A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 2014-ben
1.
1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint
szint
alatt
Országos 1%
5%
13,8%
22,2%
25,7%
9,4%
3,5%
19,4%
Iskolánk

0%

3,7%

18,5%

25,9%

18,5%

25,9%

7,4%

0%

A képességszintek megoszlása azt mutatja, hogy tanulóink több mint 50%-a alapszint
felett teljesített, itt az országos érték viszont több, 58%. Legtöbb tanulónk a 3-5.
képességszinten áll, sem nagyon gyenge teljesítményt nyújtó, sem kiemelkedő
eredmény nincs.
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
b) 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:
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2011
9,7 %

2012
29,4 %

2013
23,6 %

2014
22,2%

2014.

A törvényi szabályozás előírásai alapján iskolánkban nem szükséges intézkedési
terv készítése 8. évfolyamon.
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Az eredmények értékelése folyamatos. Minden tanuló teljesítményét nyomon
követjük, ennek tükrében határozzuk meg egyénileg a fejlesztendő területeket.
A tanulmányi- és sportversenyek eredményeit ld. a mellékletben!
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Továbbtanulás
Felvételt nyert nyolcadik évfolyamos tanulók névsora a 2014/2015-ös tanévben
Név
Cs. Kitti
E. Levente Márton
E. Benedek Sándor
F. Dávid
G.Zita Gabriella
G. Júlia
H. Jay Erik
K. Luca
M. Mirabel Veronika
N. Csongor Erik
Sz. Balázs Bence
Sz. Eszter

középiskola neve

képzés

a képzés típusa

Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola

vendéglátásszervező vendéglős
faipari technikus

szakközépiskola

műanyagfeldolgozó technikus

szakközépiskola

Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
Ipari Szakközépiskola és Gimnázium
Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola,
Középiskola és Pedagógiai Intézet

szakközépiskola

rangsorban
megjelölt hely
1.
4.
3.

gimnázium
1.

Lovassy László Gimnázium

AJTP

gimnázium

Vetési Albert Gimnázium

emelt német nyelv

gimnázium

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola,
Szakiskola és Kollégium
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és
Általános Iskola
III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola

műszaki informatikus

szakközépiskola

AJTP

gimnázium

grafika

szakközépiskola

közlekedésgépészet

szakközépiskola

Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium,
Egészségügyi Szakközépiskola és Általános Iskola

humán orientáció

gimnázium

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola

közgazdaság
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1.
1.
2.
1.
1.
3.
3.

szakközépiskola

1.

Ipari Szakközépiskola és Gimnázium
Sz. Milán
Ipari Szakközépiskola és Gimnázium
T. Attila
Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola
T. Fruzsina
V. Véta
V. Viktória
V. Dzsenifer
S. Patrik - átvett
tanuló-2015. május

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű
Idegenforgalmi Szakközépiskola
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és
Általános Iskola
Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola
Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és
Kollégium

vegyipari – laboratóriumi
technikus

szakközépiskola

gépészet –
gépgyártástechnológiai
technikus

szakközépiskola

pedagógiai és családsegítő
munkatárs

szakközépiskola

4.

1.

1.
gimnázium

AJTP

gimnázium

vendéglátásszervező vendéglős
Híd I. program

szakközépiskola

2.
1.
1.

A 2014-15-ös tanév felvételi eljárásában résztvevő tanulóink 37%-a gimnáziumban, 58%-a szakközépiskolában és 5%-a
szakiskolában folytatja a tanulmányait.
A tanulók 61%-át az első helyen megjelölt intézménybe vették fel, 11%-ának a második hely sikerült, 17% a harmadik
helyen megjelölt iskolában folytatja, valamint 11% a negyedik intézményben.
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Gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység
Gyermek-és ifjúságvédelemi beszámoló a 2014/2015-es tanév
Fő célok voltak ebben a tanévben: az esélyegyenlőség megteremtése, a
hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kiemelt
figyelemmel kezelése valamint a veszélyeztetettség megelőzése. Legtöbbet a
hatékony prevencióra kell a hangsúlyt helyeznünk. Iskolánk Pedagógiai
Programja is kiemeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat. Év közbeni
feladatunk, az adott probléma megjelenésekor azonnal megtenni a szükséges
lépéseket. A hátrányos helyzetben lévő tanulók száma lényegesen csökkent a
törvényi háttér változása miatt, jelenleg 42 tanulónk részesül rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban, közülük 12 gyermek hátrányos helyzetű, 5
fő halmozottan hátrányos helyzetű, védelembe vett tanulók száma: 4 fő,
veszélyeztetett tanulóink 9-en vannak.

-

-

-

-

-

-

A tanévben a megelőzés terén vállaltuk, hogy
Jó a kapcsolatot tartunk a szülőkkel, családtagokkal. Ez nagyrész
megvalósult, azonban a szülői értekezletek látogatottságát növelni kell.
Az iskolarendőri program folytatódott, több - főleg alsós osztály – találkozott
vele.
Együttműködésünk
a
Gyermekjóléti
szolgálattal,
gyámhatósággal,
rendőrséggel, gyermekorvossal, védőnővel továbbra is jól működik, az
esetmegbeszéléseken
részt
vettem,
szükség
esetén
azonnali
információcserére is sokszor sor került.
Ebben a tanévben - a védőnő tájékoztatása alapján- nem volt járványos
higiéniát érintő intézkedés. Személyi higiéniás probléma miatt írásos
bejelentést tettem 1 tanulónk esetében.
Hiányzások ellenőrzése során ebben a tanévben nem kellett igazolatlan
hiányzás miatt intézkedést tenni.
Kelet-Balatoni Kistérség kínálta drog prevenciós (KEF) előadásokon részt
vettem, az ott hallottakról a tantestületet tájékoztattam, tanulóink az ott kapott
tájékoztató anyagokat megkapták. Iskolánkban, ebben a tanévben nem
tapasztaltunk drogfogyasztásra utaló jeleket.
A feltárásban:
Korábbiakban nagy segítségünk volt az iskolapszichológus, sajnos ebben a
tanévben nem állt rendelkezésünkre, helyette a családsegítő szolgálat
munkatársához tudtunk fordulni, de ennél sokkal több gyermek ellátása lenne
szükséges.
Ez esetmegbeszéléseken felmerülő adatok, új információk segítették a
munkánkat.
A tanulókkal történő beszélgetések során sok információhoz jutottunk. Ennek
a megfelelő kezelése, a bizalom fenntartásának záloga, de tudni kell, ha
bármely gyermeket veszélyeztető dolog kerül felszínre, annak utána kell járni
és a megfelelő lépések megtétele elkerülhetetlen.
A megszüntetésben:
Az anyagi, esélyegyenlőtlenségi hátrányok enyhítése érdekében az erre
jogosultak számára a tanév végi tanulmányi kirándulásokhoz kértünk és
kaptunk segítséget az önkormányzatoktól 44 tanulónk számára.

-

Folyamatos kapcsolatot tartottam a védelembe vett családdal és
családgondozójával, az érintett osztályfőnökkel, helyzetük nagymértékben
javult.

Balatonkenese, 2015. június 11.

Bollókné Tóth Zsuzsa
Ifjúságvédelmi felelős

Testnevelés, sport, egészségfejlesztés
A tanulók testi - lelki egészségének fejlesztése
Iskolánkban évek óta kiemelt feladatként kezeljük a tanulók egészséges életmódra
nevelését. Szeretnénk, hogy iskolánkból olyan gyerekek kerüljenek ki, akik tisztában
vannak azzal, hogy a rohanó életmódot jelentő hétköznapok mellett milyen taktikákat
kell alkalmazni ahhoz, hogy egészséges, kiegyensúlyozott és boldog felnőtté
váljanak megfelelve a kor kihívásainak.
A pszichológiából ismert tény, hogy az ember szokásrendje gyermekkorban
alakítható legkönnyebben a helyes irányba. Nagy felelősséget ró ránk, hogy
intenzíven alakítsuk iskolánkban a gyerekek testi- lelki egészségkultúráját.
Az egészség megóvását, az edzettséget sokféle sportolási lehetőséggel támogatjuk.
Ilyen a labdarúgás, a kosárlabda, atlétika, úszás, tenisz, sí, snowboard, korcsolya, a
kirándulások, túrázások, a kerékpározás, a játékos sportrendezvények, valamint a
gyógytestnevelés.
BESZÁMOLÓ
TESTNEVELÉS MUNKAKÖZÖSSÉG
2014-2015. tanév
A 2014/2015. tanév II. félévében Csatáriné Bölcsik Éva óráit Karászi Erzsébet vette
át, így a helyi tantervünkben rögzített szakmai feladatok elosztása a munkaközösség
tagjai között az alábbiak szerint valósult meg:
- Csernay István (mk. vezető)
testnevelés 5.a
heti 3 óra
5.b
heti 3 óra
6.o. heti 3 óra
7.o. heti 3 óra
8.a
heti 3 óra
kosárlabda edzés 5-6. heti 2 óra
7-8. heti 2 óra
labdarúgás edzés 5-8. heti 1 óra
Dobd a kosárba!
1-2. o. heti 2 óra
3-4. o. heti 2 óra
-

Földes Magdolna

testnevelés 3.b
4.o
5.b
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heti 3 óra
heti 3 óra
heti 2 óra

6.o. heti 2 óra
8.o. heti 2 óra
labdarúgás edzés 1-2. o. heti 1 óra
3-4. o. heti 1 óra
-

Samu Miklósné

testnevelés 1.o.
2.b
3.a
4.o.

heti 3 óra
heti 2 óra
heti 2 óra
heti 2 óra

-

Karászi Erzsébet

testnevelés 2.a
2.b
3.a
3.b
torna edzés

heti 5 óra
heti 3 óra
heti 3 óra
heti 2 óra
heti 2 óra

-

Szabó Károlyné (ig.)

- Gárdonyi Anikó
1. Célkitűzések

testnevelés 5.a
heti 2 óra
7.o. heti 2 óra
torna edzés

heti 2 óra

a) Alsó tagozat
- alapvető mozgásminták és mozgáskészségek kialakítása, formálása
- a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak elsajátítása
- cselekvésbiztos mozgásformák alkalmazása összetettebb
játéktevékenységekben
- természetes mozgások alkalmazása a sportági jellegű mozgásokban
- játék és játékosság a pozitív érzelmi viszonyulás kialakítása érdekében
b) Felső tagozat
- az életkori sajátosságokat és a szenzitív időszakokat szem előtt tartó komplex
készség- és képességfejlesztés
- a mozgáskészség és a motoros képesség összhangjának megteremtése
- a sportági képzések (kosárlabda) pszichomotoros tartalmainak elmélyítése,
elméleti ismeretek tudatosítása
- a testnevelés és sport iránti elkötelezettség, az élethosszig tartó fizikai
aktivitás iránti igény megalapozása
Kiemelt feladatok a 2014/2015. tanévben
- rendszeres testmozgás iránti igény kialakítása, egészséges életmódra nevelés
- a kerettantervi tananyagtartalmak életkori sajátosságok és egyéni képességek
szerinti magas szintű elsajátíttatása
- a tanulók fizikai állapotának felmérése a NETFIT módszer szerint
- sportági, és diákolimpiai versenyeken való eredményes szereplés
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2. Pedagógiai folyamatok
A fenti célokat és feladatokat a Nat, a pedagógiai program és a kerettanterv
célkitűzéseivel, illetve fejlesztési követelményeivel összhangban fogalmaztuk meg.
Szakmai munkánk tervezése és megvalósítása során a testnevelés tantárgy
tananyagtartalmában és követelményrendszerében előírtak mellett figyelembe vettük
a tanulók előzetes tudását és életkori sajátosságait is. Az így elkészített
tanmenetekben az alábbi területekre helyeztük a hangsúlyt:
„A testnevelés és sport műveltségterület tartalmai az alapfokú nevelés-oktatás 1–
2. évfolyamán a természetes (alap-) mozgáskészségek, illetve a pszichomotoros
képességek játékos fejlesztésére, azok változatos, sokrétű és tudatos alkalmazására
épülnek. A gyermekek fejlődési, fejlettségi jellemzőihez igazodó egyszerű,
ugyanakkor változatos mozgástanulási és képességfejlesztési körülmények,
koordinációt javító tanulási tartalmak, melyek stabilizálják az alapvető
mozgáskészségeket, jelentik az alapvető fejlesztési célt. A 3–4. évfolyamon a
mozgáskészségek tovább stabilizálódnak, az előzetes mozgástapasztalatokra építve
tovább fejlődnek, és a mozgástanulás magasabb szintjére kerülnek. Az
alapkészségek fejlesztésének folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények
közötti végrehajtások válnak uralkodóvá. A már elsajátított készségek, fogalmak,
kategóriák egységeinek beillesztése a mozgásos tevékenységrendszerbe a
tantárgyközi tartalmak, a kompetenciák és a fejlesztési feladatok keretében
hozzájárulnak a hatékonyabb tanuláshoz, a kedvezőbb tanulási teljesítményhez,
ezen keresztül a nevelési folyamat sikerességéhez.
A tulajdonképpeni sportági képzés az 5. évfolyamon kezdődik meg, és teljesedik
ki a 8. évfolyamra, mindvégig szem előtt tartva a motoros teljesítmény két alapvető
összetevője – a mozgáskészség és motoros képesség – szükségszerű
összhangjának megteremtését. A kerettanterv szerkezeti egységei révén a motoros
tanulás komplexitását tükrözi ezen az iskolafokon is. Motoros képességek, motoros
készségek egymással szerves és funkcionális kapcsolatban fejlesztendők. Ezt a két
összetartozó elemet játékos, élményt nyújtó módszerekkel és célszerű
szakpedagógiai instrukciókkal realizáljuk, valamint hozzáadunk az életkornak, értelmi
képességeknek megfelelő elméleti ismereteket, akkor a sikeres tanulás, a hatékony
motoros oktatás stratégiáját valósítjuk meg. Ezzel megismertetjük a tanulókat az
eredményes tanulás alapvető technikáival, és felkészítjük őket az önálló testkulturális
művelődésre.” (Helyi tanterv 2014)
Mivel intézményünkben kiemelt sportág a kosárlabda, a tantervben meghatározott
tematikai egységek óraszámának elosztása ennek megfelelően történt. Már alsó
tagozatban kiemelt szerep jut a labdával végzett képességfejlesztésnek, a labdás
koordinációnak és ezek segítségével a kosárlabda sportág iránti attitűd
kialakításának.
A 2008-ban bevezetésre került mindennapos testnevelés ma már valamennyi
évfolyamon megvalósul, de a heti öt testnevelés óra mellett tanulóink számára
kosárlabda, labdarúgás, valamint torna sportágakban délutáni foglalkozásokat is
biztosítunk.
A tanulók munkáját – nem feltétlenül az eredményt, hanem a hozzáállást
középpontba helyezve – folyamatosan értékeljük. Nem kell mindig számon kérnünk
ahhoz, hogy képet kapjunk a tanuló tudásáról. Egyidejűleg kell alkalmaznunk a
folyamatos megfigyelés és az időszakos ellenőrzés során való értékelés, osztályozás
módszerét.
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Az értékelés helyesen alkalmazva hatékony módszere a pozitív tulajdonságok
kibontakoztatásának,
a
negatívak
korrigálásának,
a
testnevelés
megkedveltetésének.
A testnevelés tantárgyi osztályzatának kialakításánál
- a teljesítményt,
- a technikai végrehajtást,
- a tanuló aktivitását,
- előző teljesítményéhez viszonyított fejlődését azonos mértékben kell figyelembe
venni.
3. Személyiség- és közösségfejlesztés a sport segítségével
A testnevelés-tanítás célrendszere a tantárgy sajátos helyzetének köszönhetően
rendkívül összetett. A mozgás iránti igény kialakítása és a mozgáskultúra fejlesztése
mellett része a testi és lelki egészségre nevelés. Éppen ezért minden évfolyamon
nagy hangsúlyt fektetünk a játékra, amely egyrészt az élményszerzésen keresztül
segíti a sporthoz fűződő pozitív attitűd kialakítását, másrészt az egyéni és közösségi
viselkedéskultúra fejlesztését szolgálja. Különösen alkalmas erre a kosárlabda,
amely sportág komplexitásából fakadóan célzottan tudjuk fejleszteni a különböző
kompetenciákat úgy, hogy a tanulók élvezik a mozgást.
Tanulóink nagy számban látogatják a délutáni edzéseket, évről évre egyre többen
jelentkeznek a „Dobd a kosárba” programba, és szívesen vesznek részt a házi
bajnokságokon is. A csapatjátékoknak köszönhetően már alsó tagozatban
megismerkednek a játék- és viselkedésszabályokkal, kialakul bennük a
csapatszellem, amely felső tagozatban már tudatos együttműködés és
felelősségvállalás formájában jelenik meg.
Az élményszerzésnek, a nagyfokú sikerességnek a tanulási folyamat egészét át kell
hatnia. Ez azonban nem valósulhat meg differenciálás nélkül, hiszen a maximális
szint minden tanuló esetében mást jelent. A gyakorlatok tanári bemutatása mellett
mindig lehetőséget adunk a tehetséges tanulóknak, hogy a feladatokat ők is
bemutassák, a gyengébbek számára egyéni segítséget nyújtunk, vagy szükség
esetén több időt biztosítunk a gyakorlásra. Az értékelésnél mindig figyelembe
vesszük az egyéni adottságokat, a tanulók fejlődését elsősorban önmagukhoz
mérjük, és a pozitív megerősítésre törekszünk. Mindennek köszönhetően eljutottunk
oda, hogy a felmérések nem jelentenek tanulóink számára az átlagosnál nagyobb
stresszhelyzetet, és többségük az egyéni fejlettségi szintjük szerint elvárható
eredmény elérése érdekében maximális teljesítményt nyújt.
b) Versenyeredmények (összesítő táblázat a mellékletben)
4. Belső kapcsolatok, együttműködés
A munkaközösség tagjai napi munkakapcsolatban állnak, rendszeresen
egyeztetjük a feladatokat, megbeszéljük az aktualitásokat, szükség szerint
hospitálásokat szervezünk. Együttműködünk a kollégákkal, a felmerülő
problémákat közösen megbeszéljük, és támogatásukkal bonyolítjuk le a rendkívül
népszerű házi versenyeket (Mikulás Kupa, Nyúl Kupa). Az osztályfőnökök is kiemelt
figyelmet fordítanak ezekre a programokra, rendszeresen látogatják a versenyeket,
figyelemmel kísérik osztályaik szereplését.
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Az eredményeket iskolagyűlésen ismertetjük és közzétesszük iskolánk honlapján,
valamint a Kenesei Hírlapban.

5. Külső kapcsolatok
Rendszeresen részt veszünk a DSB által szervezett diákolimpia
versenyeken, valamint a környékbeli iskolák által meghirdetett barátságos
találkozókon. Az iskola keretein kívül is támogatjuk azon diákjainkat, akik
egyesületekben versenyszerűen sportolnak (úszás, VUKE Veszprém kosárlabda,
Bozsik-program, Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió, akrobatikus rock and
roll), és ott elért eredményeinkkel öregbítik iskolánk hírnevét.
Az idei tanévben is szervezői és házigazdái voltunk a „Dobd a kosárba!” program
megyei találkozójának, amelyen a megyéből nyolc iskola tanulói mérték össze
ügyességüket.
A kollégákkal nagy hangsúlyt fektetünk a szakmai fejlődésre, a lehetőségekhez
mérten együttműködünk más intézményekkel is. Jó gyakorlatunkat (Sport általi
nevelés, kosárlabda osztály) szakmai előadás, konzultáció és bemutató óra
formájában adtuk tovább az érdeklődő várpalotai iskolának. A Vörösberényi
Általános Iskola „Gyöngyhalász modell” elnevezésű mozgásfejlesztő programját
három kollégánk is tanulmányozta bemutató foglalkozások keretében, és a program
elemeit a jövő tanévtől helyi tantervünkbe is beépítjük.
6. A pedagógiai munka feltételei
A testnevelés munkaközösségnek öt tagja van, a tagok között a szakmai
feladatok elosztása a helyi tantervünkben rögzítettek szerint valósul meg. A szakos
ellátottság 100%-os, a 2011. évi CXC. köznevelési törvény előírásainak megfelel.
Az iskola önálló sportcsarnokkal rendelkezik, melynek mérete 36 x 24 méter. A két
éve felszerelt térelválasztó függöny lehetővé teszi, hogy egyszerre két osztálynak is
lehessen foglalkozást tartani, így minden testnevelés órát a sportcsarnokban tudunk
megtartani. A szertár felszereltsége 100%-os, a testnevelés minden ágához
rendelkezésre állnak a megfelelő szerek, eszközök.
A versenyekre való eljutás évről évre egyre nagyobb gondot okoz, de az idei
tanévben is megtaláltuk a szükséges forrásokat a munkatervben rögzített
programokhoz. A pedagógiai programban szereplő és az MDSZ támogatásával kiírt
versenyeket a KLIK finanszírozta, a „Dobd a kosárba! program utazásait (Pápa, Ajka)
pedig a DSE segítségével oldottuk meg.
7. Céloknak való megfelelés
A 2014/2015. tanévre vonatkozó munkatervünket a pedagógiai programmal
összhangban, az iskolai hagyományokat szem előtt tartva készítettük el. A II félévre
tervezett feladatokat az alábbiak szerint valósítottuk meg.
Február
- Fincziczki Dávid 8. osztályos tanuló megyei úszóbajnokságon vett részt.
- Részt vettünk a III.; IV. korcsoportos kosárlabda diákolimpia tavaszi fordulóin.
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-

Megrendeztük a kosárlabda és labdarúgás sportágak házibajnokságait.

Március
- Megnyertük a IV. korcsoportos kosárlabda diákolimpia megyei döntőjét.
- Megrendeztük és megnyertük a III. korcsoportos kosárlabda diákolimpia
körzeti lány és fiú versenyeit.
Április
- Részt vettünk a körzeti mezei futóversenyen Balatonalmádiban I.; II.; III.; IV.
korcsoportban is.
- A III. korcsoportos lány és fiú kosárlabda csapat Veszprémben szerepelt a
megyei döntőn.
- Megrendeztük a Nyúl Kupát labdarúgás és kosárlabda sportágakban alsó és
felső tagozatban.
Május
- Több próba körzeti atlétika versenyen vettünk részt Veszprémben II.; III.; IV.
korcsoportban.
- A IV. korcsoportos lányok a megyei döntőbe jutottak, melyet szintén
Veszprémben rendeztek.
- Részt vettünk a „Dobd a kosárba” megyei jamboreen Pápán az 1-3. osztályos
tanulókkal.
Június
- Részt vettünk az MDSZ által támogatott „A Sport Legyen a Tied” elnevezésű
sportágválasztón Veszprémben.
- 50 tanulóval részesei lehettünk a Marina Port által szervezett vitorlázásnak.
- Kerékpártúrát szerveztünk Balatonalmádiba, a Malom-völgybe, illetve a 7.-8.
osztályos tanulóinkkal megkerültük a Balaton keleti medencéjét.
- Elvégeztük az év végi leltározást (a jelenlegi állapotnak megfelelő leltár a
mellékletben)
A kollégák szakmai felkészültségének, együttműködésének köszönhetően a helyi
tantervben rögzített feladatokat minden évfolyamon és osztályban elvégeztük, a
munkaközösség által kitűzött célokat megvalósítottuk, és a tanévet eredményesen
zárjuk.

Csernay István
munkaközösség vezető
2015-06-13
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Diákönkormányzat
A diákönkormányzat beszámolója a 2014/15-ös tanév tevékenységéről
Az év elején megfogalmazott feladatok, célok, tevékenységek változatlanok.
Kiemeltek:

Az iskolai demokrácia gyakoroltatása (választások, vélemyényalkotás…)

Ünnepségek, megemlékezések szervezésének segítése

A szülőhelyhez való kötődés erősítése (lokálpatriotizmus)
 Havonta legalább egyszer az egész iskolára kiterjedő szabadidős programok
tervezése, szervezése, lebonyolítása és megvalósulásának értékelése a
szülői munkaközösséggel együtt.
A diákönkormányzat 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.
- Az együttműködés ösztönzése, gyakorlati tapasztalatok megosztása.
- A résztvevők számára közös célok és irányelvek felállítása.
- Vallási és politikai semlegesség.
A diákönkormányzat tevékenysége:
- Szervezeti és működési szabályzata alapján tevékenykedik.
- Szervezi a közösség életét, tevékenyen részt vesz a munkatervben előirányzott
programok lebonyolításában.
- Éves munkatervet készít.
- Évente egyszer beszámol tevékenységéről a választó közösségnek.
(gyermeknapon)
- Megfogalmazza a diákságot érintő problémákat. Azokat továbbítja az illetékes
tanároknak, vagy az iskolavezetésnek.
- Meghatározza működési rendjét.
- Véleményt alkot minden olyan kérdésben, mely az intézmény diákságát érinti.
(iskolai dokumentumok változásai)
- Javaslatot tesz az ifjúságot érintő helyi döntések meghozatala előtt. (pl. a
Házirend tartalmi változásai.)
- Egészséges életmódra ösztönöz.
- Segíti az ÖKO iskola programjait.
Végezetül nyugdíjba vonulásom okán szeretném megköszönni az iskolavezetésnek,
a kollégáknak, a Szülői szervezetnek azt a sok segítséget, támogatást, amelyet az
elmúlt 24 évben a vezetésem alatt álló Diákönkormányzatnak nyújtottak. Kívánom az
utánam következő kollégának legyen neki is sok öröme az irányításban, s a
hagyományok tiszteletben tartása mellett töltse meg új tartalommal és lendülettel a
DÖK szervezeti életét.
Balatonkenese, 2015. június 18.

Vági Károlyné
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Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása
2014/2015-ös tanév végi gyógypedagógiai beszámoló
Fejlesztést végző szakemberek/ óraszámok:
Kutiné Béza Gabriella– gyógypedagógus/logopédus-1 óra
Pusztayné Nemes Beáta – inkluzív pedagógus- 6 óra
Gárdonyi Anikó –gyógypedagógus/TANAK-12 óra
A 2014/15-ös tanévben jelenleg a 16 BTM-es, és 19 SNI-s gyermek van.
Osztályonkénti eloszlása:
1.o

2.o.

3.o.

4.o.

5.o.

6.o.

7.o.

8.o.

Össz.

SNI

1

1

5

1

2

3

1

5

19

BTM

2

1

2

7

1

2

16

Összesen

3

2

7

9

4

7

35

1

1

2014/15-ös tanév szakmai céljai:














A szakmai együttműködés fejlesztése
Az egészséges életmódra nevelés
Személyiség fejlesztés
Felzárkóztatás
Az általános és széles alapműveltség biztosítása
Tanulási kudarcok megelőzése
A sikeres beilleszkedés elősegítése
A szociális hátrányokból adódó hátrányok kompenzálása
Önismeret fejlesztése
Önellátásra való képesség és igény kialakításáról a napi szükségletek
kielégítésében (tisztálkodás, öltözködés, iskolai felszerelés stb.),
Környezeti nevelés – Ökoiskolai program
Pozitív tanulói légkör megteremtése
Tanulás tanítása

Pedagógiai folyamatoknál figyelembe kell venni:
- Egyéni segítségnyújtást kell biztosítani a szociálisan hátrányos helyzetű,
beilleszkedési, magatartási, tanulmányi problémákkal küzdő tanulók
- Fejlesztő foglalkozást, szakkorrepetálást kell tartani az integráltan nevelt tanulók
számára.
- A nevelőknek az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben kell részesíteniük az
egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így – elsősorban a gyakorlásnál,
ismétlésnél – a tanulók önálló és csoportos munkájára kell támaszkodniuk.
- Lehetőséghez mérten biztosítani kell a bontott csoportban történő oktatást
matematika, magyar, idegen nyelv, informatika, testnevelés tantárgyakból
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.A szaktanárokkal egyeztetve, a felmérések után egyéni fejlesztési tervet dolgoztunk
ki. Ezek alapján zajlottak a fejlesztő órák. Egyénre szabott, a képességeihez mért
feladatokat, segítséget kaptak a tanulók.
A fejlesztő órákon 1-5 fővel foglalkozunk, attól függően, hogy milyen területeket kell
fejleszteni. Többnyire azonos osztályból kerülnek egy csoportba. A testnevelés és a
gyógytestnevelés órákon kívül a fejlesztő foglalkozásokon is rendszeresen végeztem
mozgásfejlesztést, ami a funkcionális, elemi mozgások helyes végrehajtásának
megtanulását, begyakorlását jelenti, ezzel segítem elő a tanulási problémák
csökkenését.
Változatos tanulási módszerekkel igyekszünk segíteni a tanulást. Ha szaktárgyi órán
jönnek fejlesztésre a gyerekek, akkor ugyanazt a tananyagot dolgozzuk fel egyénre
szabott módszerekkel, kiscsoportosan. Többször beülök tanórára, így integráltan
tudok segíteni a tananyag elsajátításában. Próbálunk a tananyaghoz kapcsolódóan
haladni a fejlesztés során.
Személyiség és közösségfejlesztés
Az intézményben színes, sokoldalú iskolai életnek, játéknak és munkának kell
folynia: változatos pedagógiai módszereknek, széles tevékenységkínálatnak kell
lennie, amiken keresztül a tanuló lehetőséget kap a személyiségjegyekkel
összehangolt egyéni tanulási módszerek, eljárások kialakítására.
- Fejleszteni kell a gyermekek önismeretét, együttműködési készségüket, edzeni az
akaratukat.
- Figyelmet kell fordítani: a kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség
kialakítására, az önismeret fejlesztésére (osztályfőnöki vagy önismereti órákon,
iskolán kívüli lehetőségek formájában), az egészséges, edzett személyiség
kialakítására, az egészségnek, mint alapértéknek elfogadtatására, az
egészségmegőrzés igényének felkeltésére, az egészségkárosító szokások,
szenvedélyek kialakulásának megelőzésére.
- Hozzá kell járulni az életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő
azonosulások fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez: a környezet
jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és
aktivitásra késztető érzelmek kialakítására, a nemzeti hagyományok, a nemzeti
kultúra megismertetésére, emlékeinek tiszteletére, ápolására, megbecsülésére, az
alapvető állampolgári jogok megismertetésére.
- A pedagógusnak, mint modellközvetítőnek, a személyiségformálás egyik
legfontosabb eszközének kell lennie.
- A pedagógiai munka középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, az
egész személyiség fejlődésének, fejlesztésének kell állnia.
- Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis
az, hogy a pedagógusok oktató-nevelő munkája a lehetőségekhez mérten a
legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és
az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez.
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Eredményeink
Kis lépésekben haladunk előre, apró sikerélményeknek mindig örülünk.
Eredményeink: beszélgetünk, elfogadjuk egymást, titkaikat rám bízzák, mindenkiben
megtaláljuk miben jó. Több tanulónk felmentésben részesül a szakértői bizottság
véleménye alapján, ha nem tudja teljesíteni a minimum követelményeket. Van,
akinek a munkáját eszközhasználattal, hosszabb idő engedélyezésével, szóbeli
számonkéréssel könnyítjük meg.
Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
Cél a folyamatos, kiegyensúlyozott, feszültségmentes kapcsolatban az egyéni
képességeknek megfelelő eredmények elérése, a személyiség kibontakoztatása az
oktató-nevelő munkában.
A pedagógusok és tanulók közötti együttműködés formái:
- tanórai munka
- közösségi programok
- egyéni beszélgetések
Folyamatos kapcsolatot tartunk a szaktanárokkal. Lehetőség szerint összehangoltuk
a fejlesztés következő lépéseit, hogyan tudunk segíteni az előrehaladásban. A
kollégákkal együtt olyan pedagógiai módszereket, eszközöket keresünk, ami a
gyerekek számára hatékonyabb tanulást eredményez. Ezeket a tanórákon is szem
előtt tartjuk. Az ifjúságvédelmi felelőssel a legtöbb problémát megbeszélünk, mivel a
tanulással szorosan összefüggnek. Próbálunk minél hatékonyabb segítséget nyújtani
szülőnek, gyermeknek egyaránt.
Az intézmény külső kapcsolatai
A legfontosabb, hogy élő munkakapcsolat legyen a tanári közösség és a szülők
között a tanulók fejlődése érdekében, az iskola hagyományai, valamint a Köznevelési
törvény és a Szervezeti és működési szabályzat alapján.
A Szervezeti és működési szabályzat több szintű együttműködést feltételez a szülők,
a tanulók és a pedagógusok közös részvételével a gyermek személyiségének és
tudásának fejlesztése érdekében. Az együttműködéshez megfelelő kommunikációs
formák működtetése szükséges.
Cél, hogy a szülők lássanak bele az iskolai munkába, a közösségi életbe és
lehetőségeik, elfoglaltságuk függvényében vállaljanak részt benne azért, hogy
folyamatosan nyomon követhessék gyermekük nevelésének, oktatásának alakulását.
A pedagógus és szülők közötti együttműködési formái:
 Szülői értekezlet
 Fogadó órák
 Nyílt tanítási nap
 Írásbeli tájékoztató (ellenőrző, üzenő füzet)
 Rendezvények
 Honlap
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A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg
illetve választott képviselők, tisztségviselők útján közölhetik az iskola
igazgatóságával, nevelőtestületével.
A nevelési Tanácsadó és a Szakértői Bizottság Vizsgálatai, szakvéleményei
határozzák meg a tanuló státuszát, fejlesztési feladatait, fejlesztő óráinak számát.
Felülvizsgálatot az ebben meghatározottak alapján kell kérni. Új vizsgálatnál a
Nevelési tanácsadóhoz kell fordulni, ők továbbítják a Szakértői Bizottság felé a
gyermeket, ha szükséges.
Gyöngyhalász modell: alternatív mozgásformák a mindennapos testnevelésben
szenzomotoros és kognitív elemek felhasználásával
Vörösberényi Általános Iskola, mint mentoráló intézmény módszertani modellje.
Két kollégával részt vettünk ezen a továbbképzésen, ahol a gyakorlati megvalósítást
is láthattuk. Szeretnénk beépíteni a fejlesztő, testnevelés, gyógytestnevelés órákba
és a torna szakkörbe is. Mi is végzünk mozgásfejlesztést, de sok új információval,
tapasztalattal lettünk gazdagabbak. Több probléma gyökerére rámutatott, így
hatékonyabb segítséget tudunk nyújtani. Ezt a következő tanévben első osztályban
vezetnénk be.
A pedagógiai munka feltételei
Pedagógiai munkánkat megfelelő feltételek között tudtuk végezni. Intézményünk jól
felszerelt korszerű IKT- eszközökkel rendelkezik, megfelelő digitális tananyagokkal.
Speciális készségfejlesztő játékok, szakkönyvek, sporteszközök segítik a munkánkat:
Varázsbetű programcsalád, nyelvtan program, társasjátékok, mozgásfejlesztő
eszközök.
A sajátos nevelési igényű gyermek iskolai felvételét a szülő kérésére és a szakértői
és rehabilitációs bizottság javaslata alapján biztosítjuk. Csak olyan gyermeket tudunk
befogadni, akiről normál iskolai csoportban integrált nevelhetőséget állapít meg a
szakértői bizottság és a számára előírt feltételeket tudjuk biztosítani.
• Ha az ellátáshoz és a fejlesztéshez nincsenek meg a személyi és tárgyi feltételeink,
akkor nem tudjuk felvenni a gyermeket . A szükséges feltételek biztosítása
érdekében a fenntartóval egyeztetést folytatunk, keresve a megoldást (a
rehabilitációs bizottság által előírt feltételeket a Fenntartónak kell biztosítani ).
• Speciális esetekben további szakemberek bevonása szükséges –megteremtve a
személyi feltételeket is a Fenntartóval egyeztetve.
Intézményünkben biztosított a következő SNI-s gyermekek szakszerű ellátása:
 Egyéb pszichés zavarral küzdő
 enyhe értelmi fogyatékos
 Mozgásfogyatékos
 beszédfogyatékos
Személyi feltételek:
Logopédus: Fenntartó által biztosítva
Fejlesztő gyógypedagógus: 1 fő
Gyógy testnevelő: 2 fő
Inkluzív pedagógia tarára 1 fő
Egyéni bánásmódot igénylő gyerekek fejlesztő pedagógus: 1 fő
A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási nehézséggel,
magatartási rendellenességgel küzdő tanuló szakértői vélemény alapján:
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- tanulmányait magántanulóként folytathatja, illetve
- a szülő otthoni ellátás keretében is eleget tehet a képzési kötelezettségnek, a
Fenntartó feladatellátása keretében, a szakértői véleményben megjelölt szakember
biztosításáról – külön jogszabályban meghatározottak szerint – az iskolának, a
fejlesztő felkészítést nyújtó, illetve a szakértői véleményt készítő intézménynek kell
gondoskodnia.
A NAT-ban megfogalmazott elvárások és a Pedagógiai programban
megfogalmazott intézményi célok és a munkaközösség
„A nevelésnek és oktatásnak arra kell törekednie, hogy a gyerekekből fizikailag
egészséges, lelkileg szabad és szellemileg tiszta embereket neveljen.” (Rudolf
Steiner)
Intézményünk Helyi Tanterve a NAT, és kerettantervek alapján készült a helyi
sajátosságokat figyelembe véve. A SNI gyermekek irányelveit követve fejlesztjük az
arra rászoruló tanulókat, az abban meghatározott módszerekkel, eszközökkel. Az
enyhe értelmi fogyatékos tanuló eltérő tanterv szerint halad, egyéni ütemben.
Balatonkenese, 2015, június 13.
Gárdonyi Anikó
gyógypedagógus

Művészeti iskola
A művészeti munkaközösség
2014/2015-ös tanév végi beszámolója
Művészeti munkaközösség tagjai, feladatai:
Obuczki Katalin Csilla-fafúvós, furulya (11 fő/11 óra)
Séri Márta-billentyűs, zongora (30 fő/30 óra)
Szabóné Németh Borbála-szolfézs 6 óra
Gárdonyi Anikó - képzőművészet, munkaközösség vezető (34 fő/6 óra)
A pedagógiai programunkban 2011-től felmenő rendszerben kerültek bevezetésre:
Zeneművészeti ág:
− Klasszikus zene: billentyűs tanszak (zongora)
fafúvós tanszak (furulya, fuvola, klarinét)
rézfúvós tanszak (trombita)
akkordikus tanszak (gitár)
zeneismeret tanszak (zeneismeret)
− Elektroakusztikus zene: billentyűs tanszak (szintetizátor – keyboard)
Képző- és iparművészeti ág: képzőművészeti tanszak
grafika és festészet tanszak
Táncművészeti ág: néptánc tanszak
Felvehető maximális tanulólétszám:
Zeneművészeti ág: 60 fő
Táncművészeti ág: 30 fő
Képző-és iparművészeti ág: 40 fő
A tanszakok között a létszám átcsoportosítható.
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2014-15-ös tanévben 77 tanuló iratkozott be a művészeti iskolába. Szeptembertől
Csősz Gulnárá zongora tanárnő növendékeinek oktatását Séri Márta kolléganőnk
látja el. A szolfézs órákat Szabóné Németh Borbála tartja 3x2 órában. A művészeti
órák minden délután 12:30-tól 18.30 óráig tartanak. A képzőművészeti tanszakon
egy előképzős csoport indult 1x2 órában, és egy vegyes 2x2 órában.
Munkaközösségünk munkatervében a 2014/15-re az alábbi szakmai célokat
tűzte ki megvalósításra:












A szakmai együttműködés 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
Művészeti iskola népszerűsítése

A célok eléréséhez kiemelt feladataink voltak, melyek megvalósítását szakmai
munkánkkal igyekeztünk elérni
Pedagógiai folyamatok
A 4.-5. évfolyamon tanulók a régi tanterv szerint, alsóbb évfolyamon tanulók az új
tanterv szerint haladtak. Ezek alapján készítettük el a tanmeneteinket. Az előképző
évfolyamokon játékosabb formában folyt az oktatás, a felsőbb évfolyamokban
fokozatosan
bővítettük
az
ismeretanyagokat.
Igazodtunk
az
életkori
sajátosságaikhoz.
A zeneművészet oktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó zenei
nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére,
biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és
gyakorlását. A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók
érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket.
Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi
hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak igényesség,
fogékonyság – alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres
és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden
zenei tevékenység tudatosítására, az önálló ismeretszerzés képességére, a
hagyományos és az új típusú kultúraközvetítő eszközök alkalmazásával. A
zeneoktatás a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait
ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának
gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. Kiemelten
fejleszti a közösséggel való együttműködés képességét, az érzelmi és társas
intelligenciát.
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A képzőművészet oktatás célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a külvilág tudatos
érzékeléséhez, tanulmányozásához, valamint a belső látás és a képzelet
finomításához, tudatosításához. A tanulók belső világának gazdagítása teszi
lehetővé, hogy egész személyiségük használni és hasznosítani tudja az
összegyűjtött és egyre tudatosabban szelektált vizuális információkat. Az
élményszerű tapasztalások és képzetek teremtik meg az önmeghatározások és
önkifejezések egyre differenciáltabb formáit.
Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt
az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság –
alakítására, a látás kiművelésére és tudatosítására. A követelmény és tantervi
program bővíti a képi műveltséget, a képi emlékezetet és képzeletet. A tervező,
konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító
tevékenységek gyakorlata finomítja a kézügyességet, technikai érzékenységet,
valamint erős érzelmi–motivációs bázist teremt, mely fejleszti a gondolatok, érzések,
elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének képességét
is.
A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző– és iparművészeti
tevékenységek iránt érdeklődő tanulók szellemi és gyakorlati képességeinek
fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok
megszerzését. A képzés nagymértékben elősegíti a tanulók személyiségfejlődését
és biztosítja a tehetséggondozás lehetőségét. Figyelembe veszi az életkori
sajátosságokat; a tanulók érdeklődésére, a kézműves hagyományokra, valamint a
klasszikus és kortárs képző– és iparművészeti, médiaművészeti értékekre építve
gyarapítja ismereteiket, s alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző
évfolyamokon fejleszthetik vizuális műveltségüket, és különféle szakirányú
területeken szerezhetnek jártasságot.
A vizuális művészeti oktatás megismerteti a tanulókkal az adott művészeti ág műfaji
sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait. A képzés célja az is,
hogy a múlt értékeit megszerettesse és tovább éltesse, segítsen a
hagyománytisztelet megteremtésében.
Személyiség és közösségfejlesztés
A foglalkozások során az egyéni fejlettséghez igazodtunk, az életkori
sajátosságoknak megfelelő módszereket, eljárásokat, eszközök használtunk. Az
előképzős csoportfoglalkozásokat többnyire ráhangolódó közös játékokkal kezdtük.
Meséket találtunk ki, játszottunk el, képzeletbeli utazáson vettünk rész, zenére
festettünk, rajzoltunk. Kooperatív csoportmunkával fejlesztettük a tanulók
együttműködési készségét, empátiáját. Pl.: többszólamú éneklés, hangszeres
kíséret, négykezesek, kamarazene, ruhatervek kivitelezése, nagyméretű közös
alkotások létrehozása, kiállításra való előkészületek, paravánok-falak díszítése…
A tanévsorán félévkor és évvégén tartottunk művészeti teadélutánt, közösen
énekeltünk, kézműveskedtünk, sütiztünk. A helyi kiállításokat rendszeresen
látogattuk. A zene világnapján csapatoknak zenei vetélkedőt és egyéni rajzversenyt
szerveztünk. Ízelítőt adtunk a művészeti életből egy hangszerbemutatóval
egybekötött mini koncerttel. Nagy sikere volt. Havonta folyamatosan oldották meg a
gyerekek Séri Márta tanárnő zenei totóját. Az év során a legeredményesebbek és
legaktívabbak év végén jutalomban részesültek.
Az OperaKaland elnevezésű tanórán kívüli foglalkozásunkon kb. száz tanulónk
vehetett rész, melynek a budapesti Erkel Színház adott otthont. Mozart Szöktetés a
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szerájból című daljáték megtekintése után, múzeumpedagógiai foglalkozásokon
vettek részt a gyerekek. Felejthetetlen kulturális, közösségi élményt nyújtott a
diákoknak.
Eredményeink
Ebben a tanévben a zeneművészeti tanszak növendékei versenyen nem vettek
részt, de az ünnepi műsorokon folyamatosan szerepeltek. A következő tanévben
mini koncerteket tervezünk, és több zenei versenyen szeretnénk részt venni. A
képzőművészeti tanszak eredményesen szerepelt több rajzversenyen és
rajzpályázaton. Az iskolai műsorok díszleteinek kivitelezésében is nagy szerepet
vállaltunk. A melléklet tartalmazza az eredményeinket.
Melléklet
Pályázat neve
Mit ad nekünk az erdő? rajzpályázatBakonybél (országos)

VI. Békefi Antal Népzenei verseny és
rajzpályázat
Közlekedés Gyerekszemmel-városi

Közlekedés Gyerekszemmel-országos
Olvasás Népszerűsítése Programillusztrációs rajzpályázat

NABE-Ne dobd el!

Tanuló

Helyezés

Osztály

Varga Verita
Turi Ferenc
Obsitos Nándor
Piller Anna

I.
III.
különdíj
I.

6.
6.
6.
4.

Varga Verita
Jónás Bernadett
Turi Ferenc
Lipták Dominik
Krizsó Katinka
Schauermann Liza
Lipták Dominik
Schauermann Liza

II.
I.
II.
III.
IV.
V.
I.
bejutott

6.
5.
6.
7.
5.
5.
7.
5.

Schauermann Liza
Simon Kira
Ormai Hanga
Vörös Dominika
Iskolai különdíj
Öko-farm, Puffok
Flamingó-Varga
Verita, Schauermann
Liza, Puskás Panka,
Lipták Dominik

II.
II.
III.
III.
75.000 Ft

5.
4.
4.
5.
6.

5-6.
Művészeti

Kapcsos könyv
Tündérkert gyümölcsei-Iskolai
gyümölcsprogram
XI. Gergely napi Művészeti Fesztivál

Éliás Rozália
Pachnik Ágnes Petra

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
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III.
I.

1.
7.

Munkaközösségünk tagjai együttműködve tervezték és valósították meg feladataikat.
Napi kapcsolatban voltunk, és segítettük egymás munkáját. Céljaink, feladataink
összhangban voltak. Az év során több közös programot terveztünk az egész
művészeti iskolának: a zene világnapja, a teadélutánok, a koncert. Házi
rajzversenyeinken az egész iskola részt vett (zene, állatok világnapja, Pilinszky
emlékére). Ebben a tanévben iskolánk elnyerte az ökoiskola címet. Ennek jegyében
terveztünk újrahasznosított anyagokból tárgyakat: ruhákat, szobrokat, puffokat,
makettet, könyvet. Ezek az iskola folyosóin megcsodálhatóak. A napokig tartó közös
munka során fantasztikusan összedolgoztak a gyerekek. Csodák kerültek ki a kezük
alól, ami által a szemléletük is formálódott.
Sikeresen lezajlottak az félévi és az év végi vizsgák. A diákok nagy izgalommal
várták, hogy a vizsgabizottság előtt bemutassák tudásukat. Alapvizsgát két tanuló
tett zongora szakon, akik továbbképzőn folytatják tanulmányaikat. A jövőben
szeretnénk kirándulást, művészeti tábort is szervezni.
Június 05-én tartottuk az év végi koncertünket. Kicsit hagyományt bontva, a rajzos
gyerekek is bemutatkoztak. Újrahasznosított divatbemutatóval leptük meg a
közönséget. Saját készítésű ruháikat viselték a gyerekek. A falakat vidám színekbe
öltöztettük a gyerekek rajzaival, festményeivel. A legkisebbektől a legnagyobbakig
mindenki bemutatta zenei tudását, fejlődését. Az énekkar és a szolfézs csoport is
remek dalokkal állt „színpadra.”
Az intézmény külső kapcsolatai
A művészeti iskola tanulói és tanárai részt vettek a település által szervezett
rendezvényeken, ünnepségeken (idősek világnapja, aradi vértanúk napja, okt. 23-ai
nemzeti ünnep). Az egyházakkal, Kultúra házával, Területi Szociális Szolgáltató
intézménnyel való együttműködésünk jó. Hagyománnyá vált, hogy a gyerekek
szerepelnek az ünnepségeken. A tájházban alkalmanként kézműves foglalkozásokat
tartottunk az érdeklődőknek.
Egyeztettünk a műsort készítő kollégákkal, hogy milyen zenére, rajzra van szükség.
Munkakapcsolatunk hatékony, jó az együttműködés. Novemberben tartottunk
bemutatót és foglalkozást az óvodásoknak, és szüleiknek. A református templomban
volt a zenetanárok és növendékeik koncertje, ahol Sipos Csaba veszprémi
zeneiskola művésztanára is fellépett diákjaival.
A Tájházban tartottunk képzőművészeti foglalkozásokat, tárlatvezetéssel
egybekötve. Kosarat fontunk, agyagoztunk, kézműves hagyományainkkal
ismerkedtek a gyerekek.
A Kenesei, az iskola újságban, a honlapunkon hírt adtunk programjainkról,
eredményeinkről. Szülői értekezleteken, fogadóórákon is tájékoztatjuk a szülőket,
érdeklődhetnek gyermekük előmeneteléről.
A pedagógiai munka feltételei
2014 júliusában ellenőrizték a művészeti iskolát, amikor mindent rendben találtak.
Pedagógiai munkánkat megfelelő feltételek között tudtuk végezni. Intézményünk jól
felszerelt, korszerű. IKT- eszközök segítik a munkánkat.
A DSE finanszírozta a fogyóeszközeink egy részét, 60.000 Ft értékben. Festéket,
színes ceruzát, pasztellkrétát, rajzlapokat vásároltunk. Ezek pótlására folyamatosan
szükség van. Örülnénk, ha a hangszerparkot is fejleszteni tudnánk a jövőben.
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A NAT-ban megfogalmazott elvárások és a Pedagógiai programban
megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés
A művészeti iskola Helyi Tanterve a NAT, kerettanterv alapján készült, a helyi
sajátosságokat beépítve. Tanmeneteink a felsorolt dokumentumok alapján készültek,
kihasználva helyi lehetőségeinket. A 2014/15-ös tanévben a NAT–ban
megfogalmazottaknak megfelelően igyekeztünk ellátni feladatunkat. A Pedagógiai
programunkban, a munkatervben megfogalmazott célok, feladatokat szem előtt
tartva végeztük a munkánkat. Köszönöm az együttműködést!
Balatonkenese, 2015, június 13.
Gárdonyi Anikó
munkaközösség-vezető

A tanulók egészségügyi ellátása
Tanulóink egészségügyi felügyeletét, rendszeres szűrését gyermekorvosunk
Dr. Meláth Viola és munkatársai biztosítják. Idén is folyamatos volt a felügyelet, két
alkalommal végeztek szűrővizsgálatot tanulóink körében. Az egészségügyi
problémákkal küzdő tanulókat szakorvoshoz irányítják, figyelemmel kísérik
állapotukat. Rendszeres probléma, hogy a szülők el sem viszik a további
vizsgálatokra gyermekeiket, vagy nem viszik vissza a vizsgálat eredményeit
(ortopédia, szemészet, belgyógyászat…). Szülői értekezleten próbálunk ezen
segíteni.
A nyolcadikosok pályaalkalmassági vizsgálata rendben lezajlott.
A fogászati szűrést és ellátást Dr. Thury Vivien végzi.
A tanulók egészségének megőrzésében és javításában legnagyobb szerepe a
mindennapos testnevelés bevezetésének van. Fizikai állapotukra vonatkozó
mérések eredménye azt mutatja, hogy sokat javult tanulóink teljesítménye az előző
évekhez képest.
Egészségügyi ellátásunkért dolgozik:
Dr. Meláth Viola
Dr. Thury Vivien,
Némethné Szabó Anikó asszisztens
Sallai Judit védőnő
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Nyertes pályázataink
1. Köszönjük Sió!Pályázat
Iskolánk már évek óta sikeresen pályázik a SIÓ iskolatáska programon.
(SIÓ ECKES kft. - SIÓFOK)
Idén tanévkezdéskor 8 kisgyerek kapott íróeszközökkel felszerelt iskolatáskát,
megkönnyítve ezeknek a családoknak a beiskolázással járó anyagi megterhelést. A
programhoz kapcsolódó rajzpályázaton pedig Bocsi Jázmin 2. b. osztályos és Fekete
Álmos 6.o. tanulónk munkáját jutalmazták.(2014.10.15-én)
A beküldött rajzokra interneten lehetett szavazni. Idén először került iskolánk a
legjobb, legtöbbet szavazó 3 iskola közé.
Nagy öröm, hogy egészségnapunkra a cég 270 liter SIÓ üdítővel ajándékozta meg
iskolánkat.
A
"SIÓ BULI"jól sikerült. Az ivólevekből és egészséges ételekből kóstolót
rendeztünk az egész iskolának. A fotók felkerültek a honlapunkra, ahol a galériában
megtekinthető.
www.pilinszkyiskola.hu
A pályázatot készítette: Dr. Dukon Béláné
2. TÁMOP 3.1.4.B-13/1-2013-0001 számú „Köznevelés az iskolában” projekt,
Partnerség és hálózatosodás modul
Partnerség és hálózatosodás -2 .modul
Időpontja: 2014. október 16. és 2014. november 7. között
Tevékenység megnevezése: Közösségfejlesztő folyamat előkészítése; erőforrások
feltérképezése, kincsestár létrehozása, igények felmérése, felkészülés a jövőbeni
közösségi eseményekre.
Feladatom volt a Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola kapcsolatrendszerének, segítő partnereinek feltérképezése.
A gyerekek egyre több időt töltenek az iskola falai között. Többségük csak 16 óra
után indul haza. Szeretnénk, ha az ott eltöltött időt tartalmas, hasznos, érdekes
tevékenységekkel töltenék. Ehhez szolgáltat segítséget a feltérképezett adatbázis,
melyből az iskola külső kapcsolatrendszere lehívható.
Három külső partnerrel készítettem interjút és a pályázati anyaghoz csatoltam.
A tankerületek iskoláiból beküldött anyagból országos adatbázis készül.
Partnerség és hálózatosodás : 3. modul
Időpont: 2015 .03.01-2015.06.30-ig
Feladat: Az iskolák
eseményekkel

helyi

közösségi
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aktivitásának

ösztönzése

közösségi

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Partnerség és hálózatosodás moduljának
célja, hogy iskoláiban kiépüljön a nevelést-oktatást támogató partnerségi hálózat. Az
együttműködési kapcsolatrendszerek fejlesztése érdekében arra ösztönözték a
pedagógusokat, hogy a diákok, a szülők és egyéb partnerek (pl.: más iskolák,
önkormányzatok, civil és szakmai szervezetek) bevonásával közösségi programokat
szervezzenek. A „Köznevelés az iskolában” című projekt 2015. március 1. és június
30. között zajló rendezvényeinek motorjai azok a pedagógusok voltak, akik
közösségi eseményeket és figyelemfelhívó akciókat szerveztek iskolán kívüli
partnerek bevonásával. Közreműködésük keretében több száz esemény valósult
meg országszerte.
A prioritás témák közül mi a családi életre nevelést választottuk, ezen belül a
„Másság „problémakörét –különös tekintettel a fogyatékkal élők helyzetére.
A megvalósult közösségi események időrendben:
2015.03.26. Munkacsoport megalakulása, stratégia kidolgozása (8 fő)
1. esemény: 2015. 03.31. Beszélgetés a célcsoporttal (7. és 8. osztály tanulói) a
„Másság” megítéléséről, PPT vetítése, külső partnerek, szülők, SZM, civil szervezet,
partner iskola, szakemberek bevonásával.
2. esemény: 2015.04.01. Látogatás a partner iskolába (Veszprém, Bárczi iskola) Itt
közös kézműves foglalkozáson vehettünk részt. Megismerkedtünk az iskolával,
tanulókkal és jó kapcsolat alakult ki, amit a jövőben is szeretnénk ápolni.
3. esemény: 2015.04.14. Üzemlátogatás a balatonfűzfői MOVE rehabilitációs
munkahelyre. Itt már a felnőttek életébe, a munkavégzés folyamataiba tudtunk
betekinteni.
4. esemény: 2015. 05.15. Rajzpályázat kiírása a „Másság” témakörében. Iskolai
szintű rendezvény. 1.o.-8.o-ig. A rajzok a flashmobra készültek. Okleveleket, apró
díjakat osztottunk és persze a legnagyobb díj, hogy átnyújthatták a rajzokat a
flashmobon a járókelőknek.
Díjátadó: 2015.05.22.
5. esemény: 2015.05.29. Flashmob, villámcsődület a 4. és 5. osztály részvételével.
Figyelemfelkeltő akciónk célja: a toleráns magatartás kialakítása, empátia a
„Másság”, fogyatékkal élők iránt.
Videóra vettük és a fotókkal együtt megosztottuk a facebookon.
Mindent dokumentáltunk, médiában megjelentettük. Sok embert mozgattunk meg, a
külső kapcsolatrendszerünk bővült, bevontunk civil szervezeteket, szülőket,
vállalkozókat.
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2015.06.A fenntarthatóság megtervezése a feladatunk.
A pályázat helyi megbízottja: Dr Dukon Vojtechné
Balatonkenese, 2015.06.06.
3. Mentoráló intézmény pályázat
A módszertani modell/modellek címe: FELHŐ-TLEN MATEMATIKA
A modell/modellek szakmai felelőse: Sellei Abigél
Résztvevő pedagógusok: Álich Klára. Kissné Pethő Ildikó, Sellei Abigél
Megvalósított szakmai program száma: 15 alkalom (5 workshop+10 bemutató
óra)
Résztvevő pedagógusok száma:
A disszeminációs eseményen
résztvevő pedagógusok száma
intézményen
intézményi
kívüli
59
24

A mai gyerekek a számítógép mellett illetve vele együtt nőnek fel. Szinte már
minden háztartásban rendelkeznek számítógéppel, vagy tablettel a családok.
Természetes számunkra a mindennapi munkájukban a használata, sok időt
töltenek el játékkal, böngészéssel, illetve közösségi oldalak látogatásával.
Izgalmas, színes fejlesztő feladatokkal felkelthetjük és leköthetjük figyelmüket,
otthoni és iskolai környezetben egyaránt használhatók mind egyéni, mind
közös munkában. Előfordulhat, hogy versenyeznek egymással, ami nem csak
a mennyiségi használatnak, hanem a minőségi munkának is kedvez. Az
interaktív tananyagok és játékok zöme nem igényel folyamatos ellenőrzést,
mivel a programok kidolgozásakor ügyeltek a visszajelzésre. A differenciálás
így könnyebbé válik a tanórán belül és a tanórán kívül is. Egyéni tempóban
dolgozhatnak a tanulók, valamint a tehetségesek nehezebb és több, míg a
hátránnyal küzdők hátránykompenzáció és felzárkóztatás keretében könnyebb
és kevesebb feladatok megoldásában juthatnak sikerélményhez az integrálás
során, ami a matematika területén nagy eredmény lehet. A tehetségsegítés és
tehetséggondozás a délelőtti órákon és a délutáni szakköri foglalkozásokon
szintén interaktív anyagok segítségével valósul meg logikai feladatok és
összetett problémák megoldásával.
Módszerünk lényege, hogy minden tanmenetben fellelhető témához,
tananyagrészhez interaktív tananyagot ajánljunk felhasználásra, valamint
mintát mutassunk az óra menetébe való beépítésére.
Műhelymunka
keretében megmutatjuk pedagógus társainknak a tervezés lépéseit, valamint
az általunk javasolt interaktív anyagok választási lehetőségeit a tanulók
képességszintjének ismeretében. Mivel a tananyagok és játékok köre napról
napra bővül, ezért folyamatosan kiegészítjük tanmeneteinket az újonnan
megjelenőkkel.
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Az adaptálás során átnyújtjuk az érdeklődő pedagógusoknak 5-8. osztály
matematika tanmenetét interaktív tananyagok linkjeivel kiegészítve, valamint
minta óraterveket, amelyek alapján elkészíthetik saját változatukat. Mintát
adunk szakköri tervekre évfolyamonként, valamint egyedi példákat SNI-s
tanulók hátránykompenzációra.
Sellei Abigél projekt felelős
4. Ökoiskola pályázat –
kidolgozta és felelőse: Pusztayné Nemes Beáta

57

Összegzés
Intézményünk sikeres tanévet zárt.
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 igyekszünk terveinket, a Pedagógiai programban
megfogalmazottakat maradéktalanul teljesíteni.

Készítette: Szabó Károlyné
igazgató
Balatonkenese, 2015-06-15

58

A beszámoló elfogadása
A Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
beszámolóját az iskola tantestülete 2014. június 19-én tartott tanévzáró értekezletén
elfogadta.
…………………………………………
Szabó Károlyné
igazgató

A beszámoló jóváhagyása

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a Balatonkenesei Pilinszky János
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beszámolóját jóváhagyta.

.................................................
Hontai-Cziráki Marianna
Tankerületi igazgató

Balatonalmádi, 2015-06-26
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Melléklet
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SPORTVERSENYEKEN elért eredmények a 2014/2015-ös tanévben
Verseny megnevezése

Időpontja

Helyszíne

Kísérő tanár

Elért eredmény

1.

Játékos sorverseny I-II.kcs.

2014. november

Balatonalmádi

Földes Magdona, Samu
Miklósné

Körzeti 3.hely

2.

Megyei Jamboree 3-4. osztály

2014. november

Balatonkenese

Csernay István

Megyei 3. hely

3.

Úszás IV.kcs. Fincziczky Dávid

2015. január

Pápa

Megyei 1. hely (100m
gyors, 100 pillangó)

4.

Úszás IV.kcs. Fincziczky Dávid

2015. február

Győr

Országos 7. hely
(100m gyors)

5.

Kosárlabda IV.kcs. Leány

2014. november, Balatonkenese,
2015. március
Veszprém

Csernay István

Körzeti 1.hely,
Megyei 1.hely

6.

Kosárlabda III.kcs. Leány

2014. november, Balatonkenese,
2015. április
Veszprém

Csernay István

Körzeti 1.hely,
Megyei 1.hely

7.

Kosárlabda III.kcs. Fiú

2014.november,
2015. április

Balatonkenese,
Veszprém

Csernay István

Körzeti 1.hely,
Megyei 2.hely

8.

Kosárlabda IV.kcs. Fiú

2014.november,
2015. május

Balatonkense

Csernay István

Körzeti 3.hely

Labdarúgás I.kcs.

2014. október,
2015. március

Balatonfűzfő,
Balatonalmádi

Földes Magdolna

Körzeti döntő 4.hely

10. Labdarúgás II.kcs.

2014. október,
2015. március

Balatonfűzfő

Földes Magdolna

Körzeti 3.hely

11. Labdarúgás III.kcs

2014. október

Balatonfűzfő

Csernay István

Körzeti 3.hely

12. Futsal IV.kcs.

2014.december

Balatonkenese

Csernay István

Körzeti 3.hely

13. Mezei futóverseny I.kcs. Leány

2015. március

Balatonalmádi

Földes Magdolna, Samu
Miklósné, Csernay István

Körzeti 1.hely

14. Mezei futóverseny II.kcs. Leány

2015. március

Balatonalmádi

Földes Magdolna, Samu
Miklósné, Csernay István

Körzeti 2. hely

9.

15. Mezei futóverseny III.kcs. Leány

2015. március

Balatonalmádi,
Veszprém

Földes Magdolna, Samu
Miklósné, Csernay István

Körzeti 1.hely,
Megyei 4.hely

16. Mezei futóverseny IV.kcs. Leány

2015. március

Balatonalmádi

Földes Magdolna, Samu
Miklósné, Csernay István

Körzeti 3. hely

17. Mezei futóverseny I.kcs. Fiú

2015. március

Balatonalmádi

Földes Magdolna, Samu
Miklósné, Csernay István

Körzeti 3.hely
Körzeti 3.hely

18. Mezei futóverseny III.kcs. Fiú

2015.március

Balatonalmádi

Földes Magdolna, Samu
Miklósné, Csernay István

Mezei futóverseny egyéni III.kcs. Leány
19. Varga Gréta

2015. március

Balatonalmádi

Földes Magdolna, Samu
Miklósné, Csernay István

Körzeti 3.hely

Mezei futóverseny egyéni II.kcs. Leány
20. Takács Zsófia

2015.március

Balatonalmádi

Földes Magdolna, Samu
Miklósné

Körzeti 2. hely
Körzeti 3.hely

Mezei futóverseny egyéni II.kcs. Mayer
21. Bianka

2015. március

Balatonalmádi

Földes Magdolna, Samu
Miklósné

22. Körzeti többpróba verseny IV. kcs. Leány

2015. május

Veszprém

Földes Magdolna,
Csernay István

Körzeti 3.hely

23. Körzeti többpróba verseny III. kcs. Leány

2015. május

Veszprém

Földes Magdolna,
Csernay István

Körzeti 2.hely

24. Körzeti többpróba verseny II.kcs. Fiú csapat

2015. május

Veszprém

Földes Magdolna,
Csernay István

Körzeti 3. hely

Körzeti többpróba verseny II.kcs. Leány
25. csapat

2015. május

Veszprém

Földes Magdolna,
Csernay István

Körzeti 3.hely

Körzeti többpróba verseny egyéni II.kcs.
26. Molnár Gábor

2015. május

Veszprém

Földes Magolna, Csernay
István

Körzeti 3.hely

Körzeti többpróba verseny egyéni III.kcs.
27. Miklós Zsombor

2015. május

Veszprém

Földes Magdolna,
Csernay István

Körzeti 2.hely

28. Megyei Jamboree 3-4. osztály

2015. április

Ajka

Csernay István

Megyei 4.hely

29. Megyei Jamboree 1-2.osztály

2015.május

Pápa

Csernay István

Megyei 3.hely
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Tanulmányi versenyek eredményei 2014/2015
Verseny megnevezése és helyszíne
Litteratum Országos Tesztverseny megyei
helyezés

Megyei Német Kiejtési Verseny
"Der Die Das" Országos Német Nyelvi
Levelező Verseny

Résztvevő tanuló

helyezés

Varga Gréta

I.

Schauermann Liza

IV.

Balogh Zóra
Baranovszky Dorina
Lukács Dániel
Simon Patrik
Csőszi Marcell
Fekete Álmos

VI.
VII.
IX.
X.
XI.
IV.

Károlyi Lili

III.

Papp Zóra

XII.

Csőszi Marcell
Révfalusi Eszter
Koronczai Hont
Puskás Panka

I.

Balogh Csenge
Csőszi Janka
Sötét Laura
Fekete Álmos
Sarkadi Anna
Baranovszky Dorina
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I.
II.
III.
III.
IV.
IV.
V.
VI.
VI.

Évf.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
6.
7.
7.
5.
6.
6.
6.
7.
7.
5.
6.
6.
5.

Felkésztő tanár
Révfalusiné Páczelt
Gabriella
Révfalusiné Páczelt
Gabriella

Kissné Pethő Ildikó
Révfalusiné Páczelt
Gabriella
Révfalusiné Páczelt
Gabriella
Révfalusiné Páczelt
Gabriella
Kissné Pethő Ildikó
Kissné Pethő Ildikó
Kissné Pethő Ildikó
Révfalusiné Páczelt
Gabriella

Kissné Pethő Ildikó
Révfalusiné Páczelt

Gabriella
Kiss Elizabet
Schauermann Liza
Varga Gréta
Komáromi Dezdemóna
Balogh Zóra
Országos Német Nyelvi Verseny megyei
forduló

Goór Júlia
Kiss Elizabet

BankVelem Okos Kupa országos döntő
Kaán Károly Országos Természet-és
Környezetismeret Verseny Megyei döntő,
Szentgál
Herman Ottó Országos Biológia Verseny
Megyei Döntő, Veszprém, Vetési Gimnázium
Bendegúz Tudásbajnokság Levelező
verseny Természetismeret
Bendegúz Tudásbajnokság Levelező
verseny Magyar nyelv
Bendegúz Tudásbajnokság Levelező
verseny Matematika

Zoltán Hargita
"A pont csajok":
Komáromi Dezdemóna,
Lénárt Blanka, Sötét
Laura

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

7.
5.
5.
5.
5.

XXII.

8.

XXII.
XXIII.

7.
7.

IV.

5.

Kissné Pethő Ildikó
Révfalusiné Páczelt
Gabriella

Földes Magdolna
Varga Gréta
Fekete Álmos

XIV.
IV.

5.
6.

Kiss Elizabet
Goór Júlia

XI.
X.

7.
8.

Mentsikov Luca

aranyfokozat 6.

Kiss Hanna

aranyfokozat 3.

Farkasné Ferk Katalin

Kiss Elizabet

aranyfokozat 7.

Sellei Abigél
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Pusztayné Nemes Beáta
Pusztayné Nemes Beáta
Pusztayné Nemes Beáta
Pusztayné Nemes Beáta

Bolyai Matematika Csapatverseny

Zrínyi Ilona Matematika Verseny

Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny

SUDOKU Matematika Verseny
Alapműveleti Matematika Verseny

Mit ad nekünk az erdő? rajzpályázatBakonybél

VI. Békefi Antal Népzenei verseny és
rajzpályázat

Schauermann Liza,
Jambrik Balázs, Varga
Gréta, Lénárt Blanka
Fekete Álmos, Révfalusi
Eszter, Mentsikov Luca,
Turi Ferenc
Puskás Gergely
Kiss Hanna
Várady Lilla
Lénárt Blanka
Jambrik Balázs
Révfalusi Eszter
Kiss Elizabet
Lénárt Blanka
Varga Gréta
Egervári Levente

XIII.

5.

Sellei Abigél

XVII.
XXXV.
XXXV.
VII.
XXXXI.
XXXXIV.
XVIII.
XXV.
XXX.
XXXII.
XXXXVII.

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

Álich Klára
Bölcsik Éva
Bölcsik Éva
Bölcsik Éva
Sellei Abigél
Sellei Abigél
Álich Klára
Sellei Abigél
Sellei Abigél
Sellei Abigél
Kissné Pethő Ildikó

Fekete Álmos
Zubor Panna, Kiss
Elizabet, Lénárt Blanka
Varga Gréta
Varga Verita
Kiss Elizabet

XXXXIX.

6.

Álich Klára

VII.
XVII.
XI.

5.
6.
7.

Sellei Abigél
Sellei Abigél
Álich Klára
Sellei Abigél

Varga Verita
Turi Ferenc

I.
III.

6.
6.

Gárdonyi Anikó
Gárdonyi Anikó

Obsitos Nándor
Piller Anna

különdíj
I.

6.
4.

Gárdonyi Anikó
Dr. Dukon Vojtekné

Varga Verita

II.

6.

Gárdonyi Anikó
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Közlekedés Gyerekszemmel-városi

Közlekedés Gyerekszemmel-országos
Olvasás Népszerűsítése Programillusztrációs rajzpályázat, KLIK

NABE-Ne dobd el!

Szép magyar beszéd megyei verseny

Nagy Veronika
Jónás Bernadett
Turi Ferenc
Lipták Dominik
Krizsó Katinka
Schauermann Liza
Bocsi Jázmin
Rozs Berta
Lipták Dominik

I.
I.
II.
III.
IV.
V.
I.
II.
I.

2/b
5.
6.
7.
5.
5.
2/b
1.
7.

Dr. Dukon Vojtekné
Gárdonyi Anikó
Gárdonyi Anikó
Gárdonyi Anikó
Gárdonyi Anikó
Gárdonyi Anikó
Dr. Dukon Vojtekné
Dr. Dukon Vojtekné
Gárdonyi Anikó

Schauermann Liza

bejutott

5.

Gárdonyi Anikó

Schauermann Liza
Simon Kira
Ormai Hanga
Vörös Dominika
Boros Luca
Szabó Emma
Bocsi Jázmin
Jurcsó Janka Mária

II.
II.
III.
III.
II.
II.
III.
II.

5.
4.
4.
5.
1.
2/b
2/b
6.

Gárdonyi Anikó
Gárdonyi Anikó
Gárdonyi Anikó
Gárdonyi Anikó
Dr. Dukon Vojtekné
Dr. Dukon Vojtekné
Dr. Dukon Vojtekné
Dr. Dukon Vojtekné
Gárdonyi Anikó, Álich
Klára

Öko-farm, Puffok
Flamingó-Varga Verita,
Schauermann Liza,
Puskás Panka,
Lipták Dominik
Kapcsos könyv

6.

Képek
Sarkadi Anna
Károlyi Lili

2/a,2/b
6.
7.

5-6.
Gárdonyi Anikó
művészeti Gárdonyi Anikó
I.
IV.
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Dr.Dukon Vojtekné
Csősziné Molnár Katalin
Csősziné Molnár Katalin

Reich Károly Illusztrációs verseny
Balatonszemes
Szent Márton napi szavalóverseny a
Padányiban

Jurcsó Janka Mária

III.

6.

Dr. Dukon Vojtekné

Várady Lilla

2.

4.

különdíj
1.

6.

díjazott
díjazott
1.helyezett
2.helyezett

2/b
6.
2.
2.

Bicskei Zoltánné
Dr. Dukon Vojtekné,
Gárdonyi Anikó
Dr.Dukon Vojtekné
Dr. Dukon Vojtekné,
Gárdonyi Anikó
Dr.Dukon Vojtekné
Dr.Dukon Vojtekné
Dr.Dukon Vojtekné
Dr.Dukon Vojtekné

Nagy Veronika

különdíjas

2.

Dr.Dukon Vojtekné

Jurcsó Janka
Pachnik Ágnes Petra

3.helyezett
1.helyezett

6.
7.

Dr.Dukon Vojtekné
Gárdonyi Anikó

Pilászy Piroska

díjazott

1.

Dr.Dukon Vojtekné

Kara Kamilla Lola

díjazott

1.

Dr.Dukon Vojtekné

Szijjártó Boldizsár
Sötét József
Kovács Laura

díjazott
díjazott
díjazott

2.
2.
2.

Dr.Dukon Vojtekné
Dr.Dukon Vojtekné
Dr.Dukon Vojtekné

Rédli Vivien

díjazott

4.

Dr.Dukon Vojtekné

Horák Sándor

díjazott

4.

Dr.Dukon Vojtekné

Bocsi Jázmin
Éliás Rozália

I.
III.

2/b
1.

Dr.Dukon Vojtekné
Dr.Dukon Vojtekné

Iskolai különdíj
Szent Márton napi rajzverseny a Padányiban Jurcsó Janka
Iskolai Pilinszky napi illusztrációs verseny 1- Oklevél minden
8. osztály
részvevőnek
Köszönjük Sió! rajzpályázat
Bocsi Jázmin
Fekete Álmos
XI. Gergely napi Művészeti Fesztivál
Táncos Olivér
Szabó Emma

"Egy nap a biztonságért-egy nap az
iskolában" rajzpályázat

Tündérkert gyümölcsei-Iskolai
gyümölcsprogram
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"Az én mesekönyvem" Meseíró és
illusztrációs pályázat

Piller Anna

mesekönyvbe
jutott
4.
mesekönyvbe
jutott
4.

Simon Kira

mesekönyvbe
jutott
4.

Szabó Sarolta

Bőczi Fanni
Pilinszki Hanna
Berecz Vivien

TÁMOP 3.1.4.B-13/1-2013-0001 "Köznevelés
az iskolában" pályázat iskolai rajzverseny
Megyei Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei
Helyesírási verseny
"Titokzatos Keleti sün" meseíró verseny
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Simonyi anyanyelvi verseny Veszprém
Olvasási verseny Vörösberény
Olvasási verseny Vörösberény
Olvasási verseny Vörösberény
" Az én mesekönyvem" Meseíró pályázat
Dél-Balatoni Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás

mesekönyvbe
jutott
4.
mesekönyvbe
jutott
4.
mesekönyvbe
jutott
4.
mesekönyvbe
jutott
4.

Dr.Dukon Vojtekné
Dr.Dukon Vojtekné
Dr.Dukon Vojtekné
Dr.Dukon Vojtekné
Dr.Dukon Vojtekné
Dr.Dukon Vojtekné

I.-II.-III.

1-6.

Dr.Dukon Vojtekné
Dr.Dukon
Vojtekné,Gárdonyi Anikó

Mentsikov Luca

XIII.

6.

Csősziné Molnár Katalin

Várady Lilla
Várady Lilla
Várady Lilla
Kiss Hanna
Takács Zsófia

4.
4.
4.
3.a
2.a

Bicskei Zoltánné
Bicskei Zoltánné
Bicskei Zoltánné
Farkasné Ferk Katalin
Papp Judit

Várady Lilla

I.
III.
I.
II
I.
mesekönyvbe
került

4.

Bicskei Zoltánné

Obsitos Nándor Csanád

I.

6.o

Gárdonyi Anikó

Ferencz Laura
Oklevél és díjak minden
részvevőnek
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Biró Zétény
Krizsó Katinka

I.
III.
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3.o
5.o

Gárdonyi Anikó
Gárdonyi Anikó

