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1. Személyi és tárgyi feltételek
Személyi feltételek
Jóváhagyott összlétszámunk: 18 fő pedagógus, de sajnos a német nyelvtanári állás nem került
betöltésre. Túlórában sikerült csak megoldanunk a német nyelv oktatását. 1 fő óraadó tanár
maradt (informatika 5-8. évf.)
A szakos ellátottságunk, mint minden kisiskoláé, nem teljes: nincs rajz, fizika, földrajz,
informatika és technika szakos tanárunk, és sajnos két újabb nyugdíjbavonulással német
nyelvet és történelem tantárgyat tanító hely is megüresedik majd.
Ebben a tanévben saját kollégáink tanítottak fizikát és földrajzot óraszámuk terhére. A rajzot
és technika tanítását is a tantestületen belül oldottuk meg.
2018. január 1-jével Pedagógus II. fokozatba lépett minősítéssel tantestületünk 6 pedagógusa.
Oktatási-nevelési munkát segítő alkalmazottunk 1 fő iskolatitkár, technikai létszám: 2 fő
takarító, 1 fő karbantartó. Az egyik takarítónő hosszú hónapok óta táppénzen van,
helyettesítésére sikerült újabbat találni.
Karbantartónk nyugdíjba vonulása után egy EFOP-os rehabilitációs célú kiemelt projekt
keretében megváltozott munkaképességű munkavállaló látja el ezeket a teendőket
augusztusig. Munkánkat 1 fő közfoglalkoztatott adminisztrátor segítette, köszönet érte.
A magas hátrányos helyzetű, ill. SNI/BTM tanulói arány miatt állandó pedagógiai
asszisztensre, ill.gyermekfelügyelőre továbbra is szükségünk lenne.
Tárgyi feltételek
A fenntartó-működtető, a Szekszárdi Tankerületi Központ egész tanévben folyamatosan
biztosította a működéshez szükséges feltételeket. Elkészült a régi épület emeleti folyosóján a
csodaszép beépített szekrénysor, és a földszint közösségi termét is egy ugyanilyen
szekrénysor gazdagítja. Tovább bővült a karbantartó eszközállománya is.
A pedagógiai munkát a nagyarányú digitális fejlesztés segíti.
Az előttünk álló EFOP-4.13. pályázat tovább javítja intézményünk infrastrukturális feltételeit.
A sportcsarnok és a sportpálya felújítását nagyon várjuk.
Tanulólétszám, tanulócsoportok alakulása
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Létszám

Iskolába
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Tanulólétszámunk e tanév közben is változott, sajnálatos módon csökken: 3 gyermeket
kiemeltek a családból, egyet pedig az elvált apa perelt el, aki másik településen lakik..
Az első osztályba beiratkozott gyerekek száma: 16 fő.
A hátrányos helyzetű gyerekek száma a létszám 25,4%-a, a halmozottan hátrányos helyzetű a
tanulók száma 21,7%. Az SNI tanulók száma a létszám 8%-a, ami nem változott az előző
évhez képest.
Az összes tanulói létszám: 161 fő. Az alsó tagozat létszáma: 79 fő, a felső tagozat létszáma: 82 fő.
Tanulói jogviszonya szünetel: 1 fő. Bejáró tanulók száma 13 fő.
Magántanulók létszáma: 6 fő, (2 fő Szakértői Bizottság javaslatára, 2 fő szülői kérésre, 2 fő gyám
kérésére)

A 2017/2018-as tanévben 8 osztálycsoportban, 4 alsó tagozatos és 4 felső tagozatos
osztályban folyt a nevelő-oktató munka. Az idei tanévben délutánonként a szülői igényeket
kiszolgálva 4 napközis csoportban és 2 tanulószobai csoportban foglalkoztunk a gyerekekkel.

2. A 2017/18-os tanév munkája
Tanulmányi eredmények

Ebben a tanévben is komoly munkát tudhatunk magunk mögött: terveztünk, szerveztünk, igen
sok pályázatot futtattunk párhuzamosan, küzdöttünk (gyerekkel, szülővel, kollégával),
bosszankodtunk, szenvedtünk, izgultunk és örültünk az eredményeinknek, a sikereinknek,
nem utolsósorban neveltünk, tanítottunk.
Sajnos továbbra is jellemző a tanulóink alulmotiváltsága, nagy többségük érdektelen a tudás
iránti. Ezt a hatást a családok, a félcsaládok céltalansága, nemtörődömsége váltja ki. Akik
ilyen környezetből jönnek, így érkeznek iskolába, ingerlékenyek, unottak, közömbösek. Igen
sok szülőt nem érdekli a gyermekeik iskolai munkája, sorsa, hisz ők is megélnek valahogy.
Továbbra is érzékelhető a neveltségi szint folyamatos hanyatlása. Nem tudjuk pótolni a szülői
nevelés hiányát, a negatív hatások kiegyensúlyozását.
Egyre nagyobb probléma az iskolapszichológus hiánya.
Így a viselkedési normák kialakítása egyre inkább az iskola feladata: legyen szó étkezésről,
konfliktuskezelésről, a társas érintkezés szabályairól, kommunikációról, a munkához való
viszonyról, munkafegyelemről.
Az iskolai összesítő eredményei szerint: romlott a felső tagozat átlaga, a 7. osztály
eredményei miatt, az alsó tagozat múlt évinél jobb eredményeket mutat mindhárom területen,
mint az elmúlt tanévben. Az iskolai átlag a magatartás és a szorgalom területen kicsit változott
negatív irányban, a tanulmányi átlag viszont összességében javult. A kitűnő és a jeles tanulók
száma növekedett az elmúlt tanévhez képest, csökkent az évismétlők és a pótvizsgát tehetők
száma is.
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Iskolai összesítő
Tagozat
Alsó
Felső

Magatartás
4,06
3,63

Szorgalom
3,9
3,29

Tanulmányi
4,01
3,49

Iskolai

3,84

3,59

3,75

Kitűnők száma
Kitűnők száma

4,75 átlag feletti

1. oszt.

3

5

2. oszt.

3

-

3. oszt.

-

-

4. oszt.

-

2

5. oszt.

1

-

6. oszt.

5

1

7. oszt.

-

1

8. oszt.

2

-

Magasabb osztályba nem léphet
Évfolyam
1.
3.
5.
7.

Követelményeket
nem teljesítette
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
2 fő

Ok
3 tantárgy
3-nál több tantárgy
3 tantárgy
3-nál több tantárgy
3-nál több tantárgy

Pótvizsga
Évfolyam
2.

Követelményeket
nem teljesítette
2 fő

magyar nyelv

3.

1 fő

magyar nyelv

5.

1 fő

természetismeret

6.
7.

1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő

matematika
földrajz
magyar nyelv
fizika, informatika, testnevelés
fizika

8.

3

Tantárgy

És mégis…. A pedagógusaink által befektetett munka és energia sajnos nem látványos és nem
eredményes. A közömbösség, a szülői nemtörődömség és a „nemtanulási” ellenállások egy
része megmaradt, bár az e tanévi eredménytelenségben is jelentős szerepet játszik egyes
tanulók magas hiányzása is.

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma
Összesen
Ebből
magántanuló

5. oszt.
5

6. oszt.
2

7. oszt.
12

-

2

3

8. oszt. Összesen
10
29
1

6

Sajnos a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma a félévihez képest növekedett, a
pótvizsgára és évismétlésre kötelezett tanulók száma csökkent, ugyanakkor nőtt a 3,0 alatti
átlagú tanulók száma.
Általában elsősorban szorgalmuk hiánya, érdektelenségük és főként a támogató, odafigyelő
szülői háttér hiánya vezetett ezekhez az eredményekhez. Van akinek, sikerült év végére
javítania egy vagy több tárgyból. De 6, ill. 9 főnél nem segített sem az egyéni korrepetálás,
sem a szülőkkel való konzultáció, ez aztán visszafordíthatatlan következményekkel járt.
Sokszor azonban az az érzésünk, hogy sem a gyereket, sem a szülőt nem izgatja, érdekli
annyira az esetleges bukás veszélye, hogy az év folyamán többször megkeressék a tanárt (akár
fogadóórán, akár egyéni megbeszélést követően), vagy változtassanak a hozzáállásukon.
A 3,0 alatti átlagú tanulók számának növekedése sajnos ez több tényezőtől is erősen függ, s
van olyan (képességek), ami iskolai munka által nem befolyásolható.
Valamennyi magántanulónk szerepel a lemorzsolódottak között: a Szakértői Bizottság
javaslatára magántanulóknak sok a hiányzása, gyakran betegek. Két magántanulónk közül az
egyik áprilisban került vissza a hőgyészi Gyermekotthonból az anyához, a másik a szekszárdi
Gyermekotthonból volt folyamatos szökésben, egyik nap nem jelent meg az osztályozó
vizsgán sem. A szülői kérésre magántanulóknak nehézséget okoz a felkészülés. Mi,
pedagógusok nemcsak az osztályozóvizsgákon találkozunk a gyermekekkel, hanem egyébként
is segítjük korrepetálással, tananyag kijelölésével őket.
Magántanulóink közül többen betöltik 16. életévüket augusztus 31-ig.

Osztály

5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály
Összesen

1 vagy több
tárgyból pótvizsgás

3-nál több tárgyból
elégtelen

3,0 alatti átlag

1
1
1
3
6

1
0
2
0
3

3
1
9
7
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Hiányzások
Évfolyam

Igazolt (óra)

Létszám

Egy főre eső átlag
(óra)

Igazolatlan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Összesen

2437
1907
2084
1347
2410
1463
1839
3973
17 460

24
20
20
15
20
13
21
23
156

101,5
95,4
104
89,9
120,5
112,5
87,6
172,7
111,9

48 (1 fő)
10 (1 fő)
118 (6 fő)
0
496 (4 fő)
0
172 (5 fő)
890 (11 fő)
1734 (28 fő)

A hiányzások mutatói a múlt tanév óta kicsit ismét növekedtek, az igazoltan és igazolatlanul
notórius távolmaradók száma is megnövekedett. Sajnos továbbra is vannak szülők, akik
„féltik” az iskolától a gyermekeiket, és folyamatosan indokolatlanul viszik orvoshoz. Több
sárpilisi és egy decsi család esetében jeleztük a Gyermekjóléti Szolgálatnak,
esetmegbeszéléseken vettünk részt, a családi pótlék is megvonásra került. Sajnálatos módon
előfordul, hogy a Gyermekjóli Szolgálat javaslata szerint is egyetlen megoldás a
magántanulói jogviszony létesítése ilyen esetekben.
Egyéb kimutatások:
100% támogatással 50% támogatással

Napi 3-szor étkező
Napi 2-szor étkező
Napi 1-szor étkező
Összes étkező
Nem étkező

92
5
4
101

9

9

Támogatás
nélkül

Összesen

18
2
9
29

119
7
13
139

18

Kevéssel csökkent, de így is magas az étkezők aránya, és szintén kevéssel csökkent a
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma, de még így is a tanulók
szüleinek: 65%-a.

1. oszt.
2. oszt.
3. oszt.
4. oszt.
5. oszt.
6. oszt.
7. oszt.
8. oszt.
Összesen

Rendszeres
gyermekvédelmi
14
18
10
10
15
10
11
17
105
5

Nem csökken iskolánkban a BTM tanulók aránya. Az ő ellátásuk sok odafigyelésés
ráfordítást igényel. Nekik a törvény és a szakvéleményük, ill. szakértői javaslatuk alapján
kell fejlesztő és felzárkóztató foglalkozásokat szervezni. Ez egyre magasabb óraszámot
igényel a leosztható óráink közül. A fejlesztő foglalkozásoknak csak akkor van igazán
haszna, ha a tanulókkal kisebb, lehetőség szerint vagy a tanulási probléma típusa vagy
évfolyamonként szervezett csoportokban foglalkozunk.
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló
különleges bánásmódot igénylő
gyermek, tanuló
HH HHH
SNI
BTM
kiemelten tehetséges
10

15

0
101

6

41

35

Méréseredmények és megállapítások
DIFER – teljes 1. osztály
Név

Írásmozgáskoordináció
%

Átlag

Szint

Beszédhanghallás
%

Szint

Elemi
számolási
készség

Relációszókincs
%

Szint %

Szint

Tapasztalati
következtetés
%

Szint

Tapasztalati
összefüggés
megértés
%

Szint

Szocialitás
%

Szint

100

O

100

O

100

O

84

B

81

B

87

O

94

O

29

K

100

O

70

B

50

K

62

H

43

K

69

H

100

O

93

O

75

B

62

K

75

B

56

H

94

O

100

O

100

O

87

O

91

O

87

O

87

O

100

O

87

B

100

O

87

O

67

K

62

H

43

K

88

O

100

O

91

O

87

O

53

K

68

H

56

K

76

B

100

O

100

O

91

O

93

O

87

O

75

B

100

O

100

O

93

O

87

O

94

O

81

B

87

O

100

O

87

B

93

O

87

O

75

H

56

H

62

H

70

H

62

H

93

O

75

B

56

K

56

H

50

H

61

K

91

O

93

O

79

B

60

K

62

H

50

H

83

B

100

O

100

O

70

B

94

O

87

O

68

H

95

O

100

O

100

O

87

O

75

H

87

O

87

O

94

O

87

B

100

O

95

O

91

O

75

B

93

O

90

O

100

O

90

B

83

O

74

H

81

B

68

H

84

B

100

O

93

O

70

B

77

H

62

H

62

H

64

K

75

B

93

B

66

H

89

B

81

B

50

H

65

H

87

O

93

O

91

O

84

B

62

H

62

H

64

K

75

B

93

O

75

B

44

E

56

H

56

H

55

K

100

O

100

O

75

B

82

B

62

H

62

H

81

B

87

B

93

O

62

H

67

K

75

B

75

B

66

H

50

H

81

B

54

H

39

E

18

E

50

H

55

K

75

B

93

O

58

H

87

B

87

O

56

H

80

B

75

B

93

O

58

H

94

O

81

B

50

H

81

B

86

B

95

O

78

B

74

H

70

B

64

H

80

B

DIFER-index
Előkészítő szint
Kezdő szint
Haladó szint
Befejező szint
Optimum szint
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Tanuló
0
1
3
13
7

Kezdő szinten 1 tanulónk van összességében, de elemi számolási készség, tapasztalati
összefüggések területén többen is csak előkészítő szinten vannak. Sajnálatos módon a
szocialitás fejlődése területén is ilyen szintű tanulónk. Az osztály legnagyobb része a
kudarcok nélküli teljesítményszinten áll, közülük is 7 fő az optimum szakasz teljesített. A
mérésben hiányosságokat feltárt tanulók esetében differenciált fejlesztést alkalmaztunk: mind
egyeni fejlesztések, mind korrepetálásokkal próbáltuk hatékonyabbá tenni munkánkat.

Alsó tagozatos kimeneti mérés
A 2013/14-es tanévtől a Baranya Megyei Pedagógiai Intézet 4. évfolyamosok részére készített
olvasás, szövegértés és matematikai mérési anyagával mérünk az alsó tagozat végén. Most
ismét jobb eredmények születtek mindkét területen. Más összetételű, más mentalitású osztály,
mint az elmúlt évben. Azért a felső tagozatos átállás, és az eredményesség elérése itt is
okozhat gondot bőven, hiszen két szövegértési gyakorlat is 70% alatt van.
Olvasás, szövegértés
Átlag
Szépirodalmi szöveg

81 %

Tájékoztató szöveg

81 %

Leíró szöveg

69 %

Ismeretterjesztő szöveg

57 %

Átlag

72%

A matematika kimeneti átlaga gyengébb, mint az elmúlt évben 68%, a 15 tanulóból
mindössze 2 fő írt 90% felett.

Kompetenciamérés
Összefoglalóan az iskola eredménye az eddigi kompetenciamérésekben

8

Az alapszintet el nem érő tanulók aránya az elmúlt években: csökkent az elmúlt évekhez
képest, kivétel a 8. oszt. szövegértés.
Az alapszint alatt teljesítő tanulók aránya (%)
Mérési
terület

Matematika
Szövegértés

Évf.

6.
8.
6.
8.

Alapszint
3. kép.szint
4. kép.szint
3. kép.szint
4. kép.szint

A telephelyen
2015
46,7
44,4
33,3
66,6

2016
57,9
64,3
26,3
28,6

2017
57,1
54,6
23,8
54,6

Országosan

Községekben

2015 2016 2017 2015 2016
36,8 40,7 31,9 47,4 52,2
40,4
45 41,7 52,9 56,9
25,9 25,1 23 36,6 36,4
34,7
35 33,6 48,5 48,4

2017
50,1
55,8
34,9
46,9

Képességszint határok 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet szerint
Matematika
Mérték
6. évfolyam
8. évfolyam
1. alatti
1168-ig
0
0
szint:

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

1. alatti
szint:

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

1168
1304
1440
1576
1712
1848
1984-től
Mérték
1071-ig
1071
1211
1351
1491
1631
1771
1911-től

1304
1440
1576
1712
1848
1984

2
10
6
3
0
0
0

Szövegértés
6. évfolyam
0
1211
1351
1491
1631
1771
1911

0
5
12
3
1
0
0

0
2
4
3
1
1
0
8. évfolyam
0
0
2
4
3
1
0
1

Az eredményekből megállapítható, hogy az országos átlagtól nincs szignifikáns eltérés, és
csökkent azoknak a tanulóknak a száma mindkét évfolyamon, akik nem érték el a nekik
meghatározott szintet. Ezek a gyermekek érdemjegyeiket tekintve összhangban állnak az elért
eredménnyel (elégséges 2).
A lemorzsolódási mutatókkal összhangban ez azt jelzi, hogy a továbbiakban is nagyon fontos
a felzárkóztató munka, és erősíteni kell az egyéni fejlesztéseket. Ezután is fontosnak tartjuk,
hogy a gyerekek ne a mérés alkalmával találkozzanak először ilyen típusú feladatokkal,
ezért ilyeneket gyakran építünkk be a mindennapi munkába. A 6. és a 8. évfolyamon 0,5
óra kompetenciafejlesztés van, mind szövegértésből, mind matematikából.
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Úgy látjuk, hogy a kompetenciamérés alkalmával megoldandó feladatok mennyisége évek óta
túlzott. A gyerekek ekkora mennyiségű feladat láttán hajlamosak eleve feladni, főként a
gyengébb képességű, talán még a közepes képességű tanulók is.

Idegen nyelvi mérés
6. oszt. angol
8. oszt. angol
angol összesen
6. oszt. német
8. oszt. német
német összesen
iskola összesen

csoportlétszám
6
11
17
7
10
17
34

jelenlévők
5
10
15
7
6
13
28

átlagpontszám
19
26
23
25
21
23
23

átlagteljesítmény
62,2 %
64 %
63,1%
83%
53%
68%
66%

Az idegen nyelvi mérés célja elsősorban az, hogy az iskolákat szembesítse saját
nyelvoktatásuk eredményességével. Az idegen nyelvi mérés azt méri, hogy a tanulók
nyelvtudása megfelel-e a tantervi követelményekben előírt KER szerinti szinteknek, azaz 6.
évfolyamon az A1-es, 8. évfolyamon az A2- es szintnek.
A mérésen annak a tanulónak a nyelvtudása felel meg az adott KER szerinti szintnek, aki eléri
a feladatlapon elérhető maximális pontszám 60%-át.
Az elmúlt évi eredményekhez képest a német nyelv méréseredményeiben javulás
tapasztalható, bár a 8. osztályos mérésben résztvevők eredménye nem érte el a 60%-ot.
Iskolai szinten mindkét nyelv mérése 60% feletti.

NETFIT mérés eredményei
77 fő (fiú: 41, lány: 36)
Testtömeg-index (BMI)
11 évesek
12 évesek
13 évesek
14 évesek
15 évesek
16 évesek
Testzsír %
11 évesek
12 évesek
13 évesek
14 évesek
15 évesek
16 évesek

FOK. FEJL. SZÜKS.

FEJL. SZÜKS.

EGÉSZSÉGZÓNA

13%
2 fő - 20%
2 fő - 10%
2 fő - 11%
2 fő -12%
1 fő - 11%
1 fő - 100%
13%
2 fő - 20%
2 fő - 10%
3 fő - 16%
1 fő - 6%
1 fő - 11%
1 fő - 100%

21%
2 fő - 20%
4 fő - 20%
2 fő - 11%
7 fő - 41%
1 fő - 11%
23%
2 fő - 20%
5 fő - 25%
1 fő - 6%
7 fő - 41%
2 fő - 22%
-

66%
6 fő - 60%
14 fő - 70%
14 fő -78%
8 fő - 47%
7 fő - 78%
64%
6 fő - 60%
13 fő - 65%
14 fő - 78%
9 fő - 53%
6 fő - 67%
-
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A fiúknál kicsit magasabb az elhízottak részaránya, a lányoknál viszont több az elhízott, de
több az egészségzónába tartozók aránya is, nőtt 1%-kal az elmúlt évihez képest. Továbbra is
szúkséges lenne az életmód változtatásra, főként a táplálkozás és a napi testmozgás
tekintetében.
Állóképességi ingafutás
11 évesek
12 évesek
13 évesek
14 évesek
15 évesek
16 évesek

20%
1 fő - 9%
2 fő - 10%
5 fő - 28%
5 fő - 31%
1 fő - 11%
1 fő - 100%

28%
6 fő - 55%
7 fő - 35%
3 fő - 27%
3 fő - 19%
2 fő - 22%
-

52%
4 fő - 36%
11 fő - 55%
10 fő - 56%
8 fő - 50%
2 fő - 67%
-

Az állóképességi ingafutás tesztben csupán 52%-a tudott az egészségzónába kerülni.
A fiúknál a 11 évesek kivételével, minden korosztály kifejezetten jó redményeket produkált.
Különösen a 14-15 éves lányoknak van szüksége fokozott fejlesztésre e területen.

Ütemezett hasizom
11 évesek
12 évesek
13 évesek
14 évesek
15 évesek
16 évesek
Törzsemelés
11 éves
12 évesek
13 évesek
14 évesek
15 évesek
16 évesek

47%
4 fő - 40%
9 fő - 45%
8 fő - 44%
9 fő - 53%
4 fő - 44%
86%
8 fő - 80%
16 fő - 84%
17 fő - 94%
15 fő - 88%
8 fő - 89%
-

53%
6 fő - 60%
11 fő - 55%
10 fő - 56%
8 fő - 47%
5 fő - 56%
1 fő - 100%
14%
2 fő - 20%
3 fő - 16%
1 fő - 6%
2 fő - 12%
1 fő - 11%
1 fő - 100%

A törzsemelés tesztben 14 % került az egészségzónába, de még mindig a diákok 86%-a
fejlesztésre szorul, fokozott fejlesztésre nem szorul senki. A lányoknál senki sincs az
egészségzónában. Ez az egyik leginkább fejlesztendő terület.
Ütemezett fekvőtámasz
11 évesek
12 évesek
13 évesek
14 évesek
15 évesek
16 évesek

51%
5 fő - 50%
8 fő - 40%
13 fő - 72%
10 fő - 59%
6 fő - 67%
1 fő - 100%
11

85%
5 fő - 50%
12 fő - 60%
5 fő - 28%
7 fő - 41%
3 fő - 33%
-

A karizom erejének mérése szerint a tanulók 43%-a került a elvárható zónába, 57%
fejlesztésre szorul, fokozott fejlesztés nem szükséges. A lányok egészségzóna aránya itt
nagyon alacsony.

Kézi szorítóerő
11 évesek
12 évesek
13 évesek
14 évesek
15 évesek
16 évesek

9%
2 fő - 20%
2 fő - 10%
1 fő - 6%
2 fő - 12%
-

91%
8 fő - 80%
18 fő - 90%
17 fő - 94%
15 fő - 88%
9 fő - 100%
1 fő - 100%

A kézi szorítóerő tekintetében igen jól állunk, 91% szorított a zöld zónába tartozó értéket,
még az előző évi eredménynél is jobb. Igazi markos gyerekek járnak a decsi iskolába!
Helyből távolugrás
11 évesek
12 évesek
13 évesek
14 évesek
15 évesek
16 évesek
Hajlékonysági profil
11 évesek
12 évesek
13 évesek
14 évesek
15 évesek
16 évesek

50%
5 fő - 50%
6 fő - 32%
13 fő - 72%
10 fő - 59%
2 fő - 22%
1fő - 100%
51%
4 fő - 40%
11 fő - 58%
10 fő - 56%
8 fő - 47%
4 fő - 44%
1 fő - 100%

50%
5 fő - 50%
13 fő - 68%
5 fő - 28%
7 fő - 41%
7 fő - 58%
49%
6 fő- 60%ő
8 fő - 42%
8 fő - 44%
9 fő - 53%
5 fő - 56%
-

Az alsó végtag erejének mérése alapján 50% érte el az egészségzónát, különösen a 13 éves
korosztályban magas a fejlesztésre szorulók aránya. Fokozott fejlesztés nem szükséges. A
lányok itt is gyengébb értékeket mutatnak.
A hajlékonyság mérése során a tanulók kevesebb, mint fele, 49% érte el az egészségzónát, a
másik fele fejlesztésre szorul. Fokozott fejlesztés itt sem szükséges. Kissé meglepő, hogy a
fiúk itt jóval jobb eredményeket produkáltak a lányoknál.
A kilenc mért profil közül mindössze három esetben kerültek tanulóink a fokozott fejlesztés
szükséges kategóriába, ezek: testtömeg-index, testzsír százalék, állóképességi ingafutás. A
törzsemelés és a hajlékonysági profil kivételével az egészségzónába több tanulónk került,
mint a fejlesztés szükséges zónába.
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Mindennapos testnevelés
Az iskolai testnevelés és sport keretei között az egészségnevelés, a szociális kompetenciák, a
csapatmunka, a társakkal való kreatív együttműködés fejleszthető.
Minden évfolyamon heti 5 tanóra keretében. Ebben a tanévben is az alsós osztályokban az
alapképességek fejlesztése folyt sok testnevelési játékkal, a felsős osztályokban, pedig
atlétikával, kosárlabdázással, kézilabdával és tornával foglalkoztunk. Az úszásoktatás
keretében a 4. és 5. osztályosok jártak az uszodába.

Iskola – egészségügy
Az iskola-egészségügyi tevékenységet az iskolaorvos és az iskolai védőnő végzik, az ide
vonatkozó jogszabályok és szakmai előírásoknak megfelelően. A védőnő a tanév elején
munkatervet készít. A munkaterv tartalmazza azokat a feladatokat, amiket a gyerekek
egészségének megőrzése, érdekében elvégeznek, valamint tartalmazza a kötelező vizsgálatok
ütemezését. A feladatok ebben a tanévben is teljesültek, az erről szóló részletes beszámolót a
védőnő által készített dokumentumok tartalmazzák.

Pályaválasztás 2017/2018
A 8. osztályban az egyik legfontosabb feladat a pályaválasztás előkészítése és lebonyolítása.
Az osztályfőnöki órákon előtérbe került az ismeretszerzés, tájékozódás a középiskolák
képzési kínálatáról, önismereti tesztek kitöltése, szakmák ismertetése. Szülői értekezleteken is
kiemelten foglalkoztunk a pályaválasztással az új típusú szakképzéssel, a felvételi eljárás
szabályaival, a legfontosabb határidőkkel. Az osztályban pályaválasztási faliújságot
készítettünk, ahol a legfontosabb dátumokat, határidőket is kifüggesztettük. Egyéni
megbeszéléssel, tanácsadással is segítettük a pályaválasztás előkészítését.
Diákjaink részt vettek a nyílt napokon érdeklődés szerint a középiskolákban, különböző
tájékoztatókat hallgattak meg intézményünkben is.
23 végzős tanulóból valamennyien jelentkeztek továbbtanulni, a végső arányok majd a
pótvizsgák után alakulnak ki.
Iskolatípus
Gimnázium

Szakgimnázium

Szakközépiskola

Iskola neve

Diákok
száma

Ebből
HH

Ebből
HHH

II. Géza Gimnázium, Bátaszék
SzSzC Bezerédj István Szakképző Iskola
Szekszárdi Szakképzési Centrum, Ady E.
Szakképző Iskola, Szekszárd
FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ,
Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégium
Szekszárdi Szakképzési Centrum,
Egészségügyi Szakgimnázium

3
3

1

1

SzSzC Bezerédj István Szakképző Iskola

2

2

SzSzC Vendéglátó Szakképző Iskola

2

1

5

2

FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ,
Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégium
Szekszárdi Szakképzési Centrum, Ady E.
Szakképző Iskola, Szekszárd
Szekszárdi Kolping Katolikus Szakképző
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
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1

3
2

2

1
1

1

3

Egyéb eredmények
Hosszú évek után, már most 2. éve ismét részt veszünk tanulmányi versenyeken. A
helyezettek nevéből látható, hogy szinte ugyanazok a tanulók érnek el eredményeket. A
megyei középmezőnyben végzett helyezésekkel elégedettek vagyunk. A megmutatkozás,
versenyhelyzet, a részvétel nagyon fontos.
Köszönet és gratuláció azoknak a kollégáknak, akik sokszor szabadidejüket is
felhasználva készítik fel a gyerekeket.
I. Kaán Károly XXV. országos természet- és környezetismereti verseny megyei
fordulóján elért eredmények:
5. évf.
Nyírő Dávid
9. hely
6. évf. Rigó Adrienn
9. hely
Kalányos Balázs
10. hely
Nagy Kiara
13. hely
Felkészítő nevelő: Valentinyi János
II. „Ismerem a technikai környezetemet”
Technika, életvitel és gyakorlat tantárgyi dunántúli verseny megyei döntőjének eredménye
5-6. évf.
Kalányos Balázs
8. hely
Nyírő Dávid
10. hely
Rigó Adrienn
19. hely
Felkészítő nevelő: Böröcz Anita
III. Regionális matematikaverseny megyei döntő
5-6. évf.
Rigó Adrienn
6. hely
Zsiga Levente
9. hely
Kalányos Balázs
10. hely
Felkészítő nevelő: Bergerné Ifju Erzsébet
IV. Gyönkön rendezték az idei Kincses Tolna Megye Értékhangoló Vetélkedőt. A
versenyen iskolánk csapata is bizonyított, hogy az ősz óta tartó felkészülés nem volt
hiábavaló, és számos megyei értéket illetve hungarikumot ismernek. Most Tolna megye
irodalmi és képzőművészeti értékei kerültek a fókuszba. Az elmúlt hónapokban a csapatok
egyrészt felkészítést kaptak a megye tematika szerinti értékeiről, másrészt feladatlapokon
ismerkedtek az értéktári mozgalommal, ajánlást is készítettek a helyi értéktárba. A kreatív
döntőn csapatunk becsülettel helytállt.
A csapat: Juszt Viktória, Szabó Fanni, (8. o.) Szabó Györgyi, Varga Erika (7. o.)
Felkészítő nevelő: Tóth Julianna.
V. Hagyományteremtő szándékkal rendezett Kreatív Újrahasznosítási Versenyt a
Szekszárdi Kolping Iskola. Az idei évben már nemcsak saját diákjaik dolgoztak, hanem
hét általános iskola és négy középiskola tanulói is beneveztek a versenyre. Most a
tanulóknak kutyák számára használható praktikus tárgyakat, eszközöket kellett
készíteniük úgy, hogy azzal különféle már nem használatos anyagokat hasznosítsanak
újra. A háromfős csapatoknak, egy felnőtt segítő bevonásával, 2 óra alatt kellett a
„műveket” megalkotni. Csapatunk is több kutyafekhelyet és játékot készített, amivel a 11
versenyző csapat közül a 2. helyet szerezte meg.
A csapat: Akay Máté, Németh Réka, Zsiga Levente (6. o.)
Felkészítő és részt vevő nevelő: Böröcz Anita
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VI. A Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság által meghirdetett a Királyfi és a sors című
egyiptomi népmese bábpályázat.
A háromfordulós pályázatban a következőknek kellett eleget tenni:
- a dramaturgia kialakítása (a történet párbeszédes, színdarabformára alakítása) és a
bábfigurák elkészítése (beküldendő: forgatókönyv és bábok képe)
- a bábszínpad és díszletek kialakítása, és a szerepek kiosztása, a szereplők
előadásmódjának megbeszélése (beküldendő: színpadok képei)
- próbák, és végén videó/mobil felvételen az előadás beküldése zsűrizésre
A beküldött műsorunk a meghirdetett pályázat alsós korcsoportjában 3. helyezést ért el.
Felkészítő nevelő: Kozma Erzsébet.
VII. Juszt Viktória, iskolánk 8. osztályos tanulója két kategóriában is indult a
„Cinegemadár” Tolna Megyei Népzenei Versenyen. Az elődöntőn, a gyermek és
ifjúsági korosztály ének kategóriájában ezüst minősítést szerzett, a KÓTA térségi szintű
minősítőjén Megfelelt fokozatot ért el.
Felkészítő nevelő: Kozma Erzsébet
Felnőtt korosztályban a Görönd citera zenekar tagjaként pedig citera-tanáraival, Kozma
Erzsébettel és Lázár Jánossal együtt arany minősítést értek el.
VIII. A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola rajzpályázatán a II. kategóriában (58. évfolyam) Juhász Zétény 3. helyezést ért el.
IX. Sporteredmények
Futsal Szekszárd Városkörnyéki Diákolimpia
4. kcs. 6. hely
Labdarúgó Diákolimpia Városkörnyéki Döntő
II. kcs.

2. hely

III. kcs.

4. hely

IV. kcs.

2. hely

Szekszárd Városkörnyéki Mezei Futó Bajnokság
II. kcs. fiú egyéni
1. hely Horváth István
4. hely Kocsis Balázs
csapat:
3. hely
II. kcs. lány egyéni:
4. hely Zsiga Bettina
III. kcs. lány egyéni: 7. hely Bayer Rebeka
csapat:
3. hely
IV. kcs.
2. hely Zufall Nikolasz
3. hely Schiszler Patrik
Mezei Futó Diákolimpia Megyei döntő
III. kcs. csapat:
7. hely
IV. kcs. egyéni:
5. hely Zufall Nikolasz
csapat: 7. hely
Atlétika Diákolimpia Szekszárd Városkörnyéki Döntő
II. kcs. fiú egyéni összetett:
4. hely Horváth István
lány egyéni összetett
2. hely Zufall Kinga
III. kcs. fiú egyéni összetett:
2. hely Zsiga Levente
csapat: 3. hely
Távolugrás:
1. hely Zsiga Levente
3. hely Pusztai Vilmos
Kislabdahajítás:
2. hely Pusztai Vilmos
3. hely Zufall Brendon
600 m síkfutás:
3. hely Zsiga Levente
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60 m síkfutás:
4x100 m váltófutás:
IV. kcs.
1500 m síkfutás:
Kislabdahajítás:
Távolugrás:
4x100 m váltófutás:

4. hely Pusztai László
3. hely
csapat: 1. hely
2. hely Zufall Nikolasz
2. hely Schmidt Ákos
4. hely Sándor Ákos
2. hely

3. hely Schiszler Patrik
3. hely Schiszler Patrik

Atlétika Diákolimpia Megyei Döntő
II. kcs.
Egyéni összetett:
16. hely Zufall Kinga
III. kcs.
Egyéni összetett:
10. hely
Zsiga Levente
Távolugrás:
1. hely Zsiga Levente (országos döntőbe jutott)
Kislabdahajítás:
3. hely Pusztai Vilmos
60 m síkfutás:
4. hely Zsiga Levente
IV. kcs.
1500 m síkfutás:
5. hely Schiszler Patrik
Távolugrás:
6. hely Sándor Ákos
Kis Iskolák Sportversenye Labdarúgó Diákolimpia Szekszárd Városkörnyéki
Döntő
2. hely
Kis Iskolák Sportversenye Atlétika Megyei Döntő
csapatverseny:
4. hely
600 m síkfutás:
3. hely Zsiga Levente
800 m síkfutás:
2. hely Schiszler Patrik (országos döntőbe jutott, nem vett részt)
Atlétika Diákolimpia Országos Döntő
Távolugrás:
8. hely Zsiga Levente
Felkészítő nevelő: Kilián Zsolt

Beiskolázás
Évek óta korrekt a kapcsolat az óvoda és az iskola között. Az IPR-ben kidolgozott óvodaiskola átmenet programja szerint zajlik a munka.
- A leendő elsős tanító nénik több alkalommal meglátogatják a nagycsoportosokat,
ismerkednek velük.
- Az óvónők meglátogatják az iskolában a volt nagycsoportosokat, részt vesznek a
tanítási órákon.
- Leendő elsős tanítók részt vesznek az óvodai szülői értekezleteken, lehetőséget adnak
az ismerkedésre, beszélgetésre.
- Nyílt napok a leendő elsősök szüleinek.
- „Iskolásdi” (A leendő elsősök részt vesznek a negyedikesek tanítási óráin.)
- Hagyományaink szerint augusztus végén „Törpitábort” szerveztünk leendő elsős
tanulóink számára. A gyerekek megismerkedtek osztálytársaikkal és tanítóikkal.
Bejárták az iskola épületét, megtekintették a különböző helyiségeket, amelyekben
majd az iskolai tanórákon, foglalkozásokon tanulnak. Tantárgyak szerint
szétválogatták a tankönyveket, füzeteket, taneszközöket. Megismerték az intézmény
házirendjének legfontosabb szabályait. Volt anyanyelvi, matematikai, zenei és
játékfoglalkozás is, melyeken egyénileg és csoportban is megmutathatták tudásukat az
iskola legfiatalabb polgárai.
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Az idei évben a beiskolázás előtt álló körzetes tanulók száma kevesebb volt, mint az előző
tanévben, de továbbra is népszerűek a szekszárdi általános iskolák, és Őcsénybe, Várdombra
is iratkoztak. Az áprilisi beiratkozáskor 16 fő első osztályos tanulónk lett.

3. Az iskola tartalmi munkája
Az éves munkatervben foglaltakat nemcsak időarányosan teljesítettük, hanem a tanév
során menetközben érkező egyéb feladatokat és programokat is beépítettünk az iskola nevelő
és oktató munkájába. A nevelési, tanítási-tanulási folyamatban igyekeztünk minél szélesebb
teret biztosítani a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a munkának, a játéknak.
Kiemelt feladatként kezeltük a tanulóink képességek szerinti fejlődését. A tehetségek
kibontakoztatását, a tanulmányi versenyekre való felkészülést a szakkörök munkája segítette,
míg a felzárkóztatásra rendszeres egyéni és kiscsoportos foglalkozásokon került sor.
Ebben a tanévben is megvalósítottuk azokat a programokat, amelyek a mindennapi mozgást
és az egészséges életmódot biztosították diákjaink részére.
Továbbra is megköveteltük az alapvető erkölcsi normák betartását, a fegyelmezett
magatartást. Törekedtünk a helyes viselkedéskultúra fejlesztésére, az iskolai munkafegyelem
erősítésére.
Folytattuk a TÁMOP 3.1.4. pályázatban vállalt tevékenységek fenntartását. Kidolgoztuk és
végrehajtottuk a tervezett témahetek programját, feladatait.
Törekedtünk a nevelői közösség szoros együttműködésére, biztosítottuk a hatékony belső
kommunikáció és team-munka lehetőségét.
A sajátos nevelési igényű, integráltan nevelt tanulók szakértői véleményben javasolt
rehabilitációs foglalkozását lehetőségünk szerint biztosítottuk. A BTM nehézségekkel küzdő
gyermekek fejlesztését a fejlesztő pedagógusok, valamint a többi pedagógus
közreműködésével szerveztük meg. A tanév során 5 első osztályos tanuló szorult logopédiai
terápiára. Őket heti 1 alkalommal 1 órás ellátást kaptak utazó logopédus segítségével. A tanév
végére mind az öt tanuló artikulációs problémája megszűnt, további ellátást nem igényelnek.
A következő tanév során előzetes vizsgálatok szerint ismét 5 iskolába lépő gyermek
logopédiai megsegítése válik szükségessé.
Fokozott figyelmet szenteltünk az ügyeletnek, de még mindig adódtak problémák: egyes
kollégák esetében a pontatlan órakezdés, kényelmes iskolába érkezés. Ezen a területen
további javítás szükséges.
Az IKT-eszközöket folyamatos építettük be a tanórákba, több mint 1900 tanórán használtuk a
tanév folyamán. Az új KRÉTA-rendszer használatát folyamatosan tanultuk, e téren is
megvalósult a tantestület együttműködése, egymás segítése.
Összességében a gyerekek fegyelméről: sajnálatos módon gyakran előfordul, hogy a
házirendet, az alapvető kommunikációs szabályokat nem tartják be, beszédükben a
trágárságot már észre sem veszik. Nehezen tartják kordában indulataikat, hangosak,
féktelenek, tanáraikkal szemben szemtelenek. Sem szüleiknek, sem egymásnak, sem a
pedagógusoknak nem adják meg a tiszteletet. Úgy cselekszenek, hogy nem számolnak a
következményekkel.
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Felháborító, hogy sokan nem becsülik meg az ételt, legyen az tízórai, ebéd vagy uzsonna.
Gyakori a szemetelés, pedig órákat, napokat szánunk a környezeti nevelésre és az egészséges
életmód megismertetésére. Lehet, hogy a szülők nevelésével kellene kezdeni?!
Az Arizona programnak köszönhetően kialakult az osztályok között a versenyszellem, az
osztályközösségek erősödtek, a Legfegyelmezettebb Osztály címért a 4. és a 6. osztályosok
voltak versenyben, a címet a 6. osztály nyerte. Ebben a tanévben is a 7. osztály tanulóival volt
a legtöbb probléma, fegyelmezetlenségük, nemtörődömségük az eredményeiken is
meglátszik: ebben az osztályban volt a legtöbb lemorzsolódás. A jövő tanév közös, nagy
feladata lesz ennek a javítása.
Az előzőekben már szó esett az óvoda és iskola átmenetről, ez a terület is IPRtevékenységünk részét képezi.
Ugyancsak e területen kiemelt figyelmet fordítottunk az elsősök, az ötödikesek esetében az
átmenetek segítésére.
A tanulók szociális helyzetét, a problémák időben történő feltárását az osztályfőnökök
végezték (személyes elbeszélgetéssel és különböző osztályprogramokhoz kapcsolódó
pedagógus-szülő találkozókon).
A tanév folyamán konfliktusainkat resztoratív módszerekkel, az érintettek egy asztalhoz
ültetésével igyekeztünk megoldani. E megbeszélések eredményesek voltak, a problémákat
tompították, vagy megoldották. Miután mindenkinek sikerült elfogadni a másik álláspontját,
ezért nem került sor egy alkalommal sem fegyelmi eljárásra.
A tanulók érdekében végzett munkát az osztályfőnökök összehangoltan látták el a szülőkkel,
az iskolavezetéssel, és szükség esetén az illetékes hatósággal.
Az IPR-keretében érintett tanulók mindegyike részt vesz legalább egy, tanórán kívüli
foglalkozáson.
A délutáni foglalkozásokon való részvétel jó alkalom a viselkedéskultúra, a szociális
képességek, érzelmek, kommunikáció, önismeret fejlesztésére.
Osztályfőnöki órák keretében többször foglalkozunk tanulásmódszertannal, önismereti
játékokkal, viselkedéskultúrával – csoportmunkával, táblajátékokkal és szituációs játékokkal.
Minden évfolyamon van korrepetálás matematikából és magyarból, szükség esetén más
tantárgyakból is.
A tanórákon személyre szabott oktatásra, megfelelően magas követelmények állítására és
fokozott segítségnyújtásra törekszünk
Az egyéni fejlesztés keretében a tanulásmódszertani technikák megismerését, alkalmazását
szorgalmazzuk, ügyelünk a reális önismeret kialakítására, a kommunikációs képességek és az
önismeret, viselkedéskultúra fejlesztésére.
(Melléklet: IPR-program)
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Pedagógus életpálya modell
Az idei tanévben az intézmény tanfelügyeleti ellenőrzése is lezajlott. (Melléklet: Intézkedési
terv az intézményi tanfelügyelet alapján)
4. Egyéb foglalkozások a 2017/2018-as tanévben
A tanítási órákon differenciált munkaformában nyílik lehetőség tehetséggondozásra és
felzárkóztatásra. Több kolléga versenyek előtt külön foglalkozik a versenyeken részt vevő
tanulókkal, segítve ezzel felkészülésüket.
Az alsó tagozat foglalkozásai:
Tehetséggondozó foglalkozás
Diákvállalkozás

Egyéb szakkör

Táblás játékok

Zumba
Futball

Énekkar

Táblás játékok

Felzárkóztatás, korrepetálás
Magyar
Matematika

Báb
Citera - előkészítő

Kézműves
Felső tagozaton két tanulószoba működik, mellette a következő foglalkozások:
Tehetséggondozó foglalkozás

Hagyományőrző kézműves
Diákvállalkozás
Íjász
Atlétika
Citera - haladó

Egyéb szakkör

Színjátszó
Futball
Lövész
ÖKO
Angol
Zumba
Kórus
Furulya-népi furulya

Korrepetálás, tanulást segítő
foglalkozás

Magyar
Matematika
Történelem
Tanulnijó
Angol

A tanulók felzárkóztatásának formái iskolánkban:
tanórai keretben (differenciált feladatok adásával)
korrepetáláson (akiknek szükségük van a felzárkózásra, gyakorlásra, vagy hosszabb
ideig hiányoztak betegség miatt).
rendszeres, hiányzástól független korrepetálás
fejlesztő foglalkozáson
rehabilitációs foglalkozáson
alkalomszerű megbeszélés a szülőkkel, tanulási stratégiák vázolása
a könyvtárba járás és a könyvtár használat ösztönzése – könyvtári feladatok adása
Az iskolai könyvtár segíti a tanórára való felkészülést és a szabadidő eltöltését. Nőtt a
könyvtárban tartott tanórák száma. Elsősorban magyar és erkölcstan órákon; illetve
korrepetálások, felzárkóztató foglalkozásoksorán használták a könyvtár eszközeit.
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A könyvtári kölcsönzés főleg a délutáni nyitva tartás alatt volt jellemző. Legtöbbet a 3. és a 4.
osztályosok olvastak. A kölcsönzés mellett gyakori volt a helyben használat is (olvasás,
jegyzetelés, házi feladathoz anyaggyűjtés). A felsősök a helyben olvasást részesítették
előnyben.
A könyvtárhoz kapcsolódó rendezvények: szeptember 30. - Népmese napja, január 22. - A
magyar kultúra napja, április 10. - Költészet napja, Karácsonyi és Húsvéti projekt napok.

5. Kapcsolattartás a közvetlen és közvetett partnerekkel
Szülők
A tanév során két osztályszülői értekezletet és két fogadóórát biztosítottunk a szülők és
pedagógusok számára. Sajnos jellemző a szülői következetesség és felelősségvállalás hiánya.
Általános tapasztalat, hogy az őszi szülői értekezlet és fogadóóra látogatottabb, mint a tavaszi.
Az osztályok között is nagy az eltérés, van olyan osztályközösség, ahol a szülők kevesebb,
mint fele jön el a megadott időpontban. Tavasszal kevesebb érdeklődő jelenik meg, s azok
közül is kevésbé a problémás gyermekek szülei.
Az alsó tagozatos szülők többsége elvárja az osztályfőnöktől a részletes információkat,
sokszor beszélgetnek a gyerekek szinte osztályteremig való kísérésekor, vagy a nap végén,
hazamenetel alkalmával, a felső tagozatos szülők már kevésbé informálódnak a
gyermekeikről. Van olyan szülő is, akivel egész tanévben nem találkoztunk, az előzetes
egyeztetés ellenére sem. Ugyan ez a passzivitás volt tapasztalható a dokumentumok
(ellenőrző, félévi értesítő, szöveges értékelés) aláírásánál is.
A szülői munkaközösség tagjai szívesen vesznek részt iskolai rendezvényeken. Szeretik
azokat a közös rendezvényeket, ahol együtt lehetnek gyermekeikkel. Szinte „törzsgárdája”
van a közös játszónapoknak, tanulmányi kirándulásoknak.
A tankerülettel a kapcsolatunk jó, építő jellegű, mely a kölcsönös bizalmon és segítségadáson
nyugszik. Nemcsak feladatokat, hanem szinte mindig segítséget is kapunk a munkáink
elvégzéséhez.
Együttműködés Decs Nagyközség Önkormányzatával és intézményeivel, egyéb szervezetekkel
 Jó a kapcsolatunk a decsi Tesz- Vesz Óvodával. Évek óta közösen valósítjuk meg az
IPR keretében az óvoda-iskola átmenet programjait. A nagycsoportos óvónők és a
leendő elsős tanító nénik közösen szervezik e program keretében a rendezvényeket, de
megtörténik a visszacsatolás a jelenlegi első osztállyal is.
 Továbbra is színvonalas program, műsor rendezésére került sor mind az iskolai, mind
a községi ünnepségeken. Az iskola sok-sok éves hagyományt követve rendezi a
település október 23-i és március 15-i nemzeti ünnepeit. Decs Nagyközség
Önkormányzata pedig az idei tanév március 15-én – ugyanúgy, mint eddig évek óta –
vendégül látta, és jutalmazta a Bíborvég Általános Iskola jeles és kitűnő diákjait.
Köszönet érte!
 Együttműködés a Polgármesteri Hivatal Decsi Konyhájával – igen jó. Mindkét részról
fontosnak tartjuk a jó kapcsolatot, és a segítőkész hozzáállást.
 Faluházzal, Tájházzal, Községi Könyvtárral történő együttműködés folyamatos,
általuk szervezett rendezvényeken részt veszünk, a mi rendezvényeinkhez is mindig
szívesen biztosítanak helyszínt..
 A decsi egyházközségekkel, a hitoktatókkal kapcsolatunk rendszeres és kiváló.
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 Decs Nagyközség Védőnői Szolgálatával teljesen naprakész az kapcsolatunk. A
védőnők a kötelező látogatáson, feladatokon felül is szívesen segítenek, több tanóra és
egyéb program lebonyolításában is.
 A Humánszolgáltató Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatával szintén jó a
kapcsolatunk a munkatársak váltakozása ellenére. Kölcsönösen segítjük egymást a
problémás esetek megoldási lehetőségeinek keresésében, családlátogatásokban.

6. Ellenőrzés a 2017/2018-as tanévben
Dokumentumok ellenőrzése
- Tanmenetek, szakköri munkatervek: Az óraszámok tervezése a helyi tantervekkel
összhangban történt, a tananyagtartalom megfelelő volt. Differenciált óratervezés,
változatos tanulási módszerek alkalmazása jellemző a tervezőmunkára.
- A folyamatos együttműködést kíván az adminisztrátor (igazgató, iskolatitkár) és a
pedagógusok között
- Egyéni fejlesztési tervek: Átgondolt tevékenységet mutatnak. A félévi értékelés, az
egyéni haladás rögzítése megtörtént.
Statisztikák
- Az év eleji, félévi és év végi statisztikák ellenőrzése, egyeztetése megfelelően
működött.
- Tanuló-nyilvántartás: A tanév során több alkalommal ellenőriztük.
Tovább javult a tanári adminisztráció az elektronikus napló bevezetésétől.
Pedagógiai ellenőrzések
- Óra, foglalkozás ellenőrzés: Általános tapasztalat: megfelelő tárgyi tudás, jó módszertani
felkészültség, a szükséges kompetenciák megfelelő szintje. Intézkedés: a teljes tanévre
tervezett és ütemezett hospitálások a következő tanévben az egymástól való tanulás és a jó
gyakorlat elsajátítása érdekében.
Egyéb ellenőrzések
- Tanári ügyelet, napközi ügyelet: Az ügyeleti rendszer megfelelően működött, apróbb
figyelmeztetésekre sor került. További csiszolás, javítás még szükséges.
- Étkeztetés: A konyhavezetővel közösen. A helyzet sokat javult, kiváló.

7. A nevelő – oktatómunkához kapcsolódó egyéb tevékenységek a
2017/2018-as tanévben
Gyermek- és ifjúságvédelem
Sok az anyagi gondokkal küzdő család. Továbbra is érkeznek, ill. költöznek el családok
megélhetést remélve. Ez a bizonytalanság megviseli a gyerekeket, és az iskolában gyakran
találkozunk ennek a káros következményeivel. Sok a csonka család, a szivárvány család, ill.
nem a vér szerinti szülők által nevelt gyermek. Bizonyos rétegben életcéllá vált a
közmunkából való életvitel, de sajnos olyan szülők is találhatók, akik még erre sem képesek.
A társadalmi és szociális problémák a gyerekek tanulmányi eredményére is rányomják
bélyegüket. Sok a nagycsaládos, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő.
A problémás eseteknél a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét kérjük, de a dolgozók
váltakozásával nehezebb eredményt elérni.

21

Gyakori a többszörösen sérült gyerek, aki legtöbbször egyéni bánásmódot igényelnek. Az
osztályfőnökök munkáját jellemzi a gyermekszeretet, személyes kapcsolat kialakítása a
tanulókkal, a differenciált bánásmód. A legnehezebb a nevelési deficittel érkező gyerekek
segítése.
A gyerekek nagy része idegrendszeri problémával küzd, ez többször napi problémát jelent,
ezért gyermekfelügyelőre vagy pedagógiai asszisztensre, ill. iskolapszichológusra is nagy
szükség lenne!
Továbbképzések
Kozma Erzsébet

Böröcz Anita

Bernád Enikő

dr. Dobainé Pintér Mária

Közoktatásvezetői
szakvizsga
„Tematikus informális és
nem formális tanulási
alkalmakhoz kapcsolódó
tanulási formák módszertani
megalapozása”
„Tematikus informális és
nem formális tanulási
alkalmakhoz kapcsolódó
tanulási formák módszertani
megalapozása”
Erkölcstan az iskolában

BME Műszaki Pedagógia
Tanszék
Oktatási Hivatal
EFOP-3.2.15-VEKOP-172017-00001
30 óra
Oktatási Hivatal
EFOP-3.2.15-VEKOP-172017-00001
30 óra
Oktatási Hivatal
Kaposvári POK
60 óra

Pályázatok
1) A NKA miniszteri keretére benyújtott ÚJ ISKOLAI KÓRUS ALAPÍTÁSÁRA A
BÍBORVÉG ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN célú pályázatával Balog Zoltán
miniszter úr döntésével 350.000 Ft támogatásban részesült iskolánk.
A pályázat segítségével szakköri kínálatunkat kívánjuk bővíteni. Elsődleges célunk a
tanulók zenei kultúrájának fejlesztése, a közös éneklés örömének felfedezése, az
iskolai ünnepélyek színesítése. A pályázati támogatás lehetőséget adott egyenruha,
kották vásárlására. Sajnos a Tolna megyei minősítő megrendezése áprilisban zajlott, a
kórus még erre nem állt készen, így május végén csak jóval messzebb, Veresegyházán
léptek fel. Nem kísérte szerencse ezt sem, mert a kórus legjobb énekesei ugyanezen a
napon az egyik helyi néphagyományápoló egyesület tagjaként másik, népzenei
minősítőn vettek részt. Kórusunk bronz minősítést kapott.
A kórus vezetője: Kovács Szilvia.
2) NTP- MŰV-17-0073 Ünnepnapok a Sárközben néptánccal és citerával
A 60 órás komplex tehetséggondozó program célja a Sárközre jellemző ünnepkörök,
hagyományok, néptáncok és zene megismertetése volt. A projektben részt vevő
tanulók közül tizennégyen sárközi néptáncokkal ismerkedtek meg, hat citerás diák
pedig a zenét szolgáltatta a táncokhoz. A tanulók közös kézműves foglalkozásokon a
sárközi kismesterségek közül a hímzést, a gyöngyfűzést és a szövést is gyakorolták a
néprajzi ismeretekkel kiegészítve. Ellátogattunk a helyi Babamúzeumba, Szekszárdra
a Wosinszky Mór Megyei Múzeumba és Budapestre a Népi Iparművészeti Múzeumba,
ahol sárközi kiállításokat tekintettünk meg.
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A projekt zárásaként, az általános iskola Bíborvég napján a csoport bemutatta a tanév
során tanult néptánc koreográfiát, melyhez a citerások pengették a talpalávalót, illetve
kiállítást rendeztünk a kézműves foglalkozásokon elkészült alkotásokból is.
A támogatás összege: 1.250.000 Ft, a pályázat írói, megvalósítói: Kozma Erzsébet és
Bernád Enikő.
3) NTP- KTK-17-B-0010 Bontakozó szárnyak
„A hazai kettős vagy többszörös különlegességű tehetségeket segítő tehetséggondozó
programok támogatása” pályázaton 1.390.000 Ft-ot nyert iskolánk.
A programunkban az 6-8. osztályos tehetségek felismerését, és fejlesztését célozzuk,
ezzel is segítve a családokat.
A program célja a tehetséges tanulók felismerése, sokoldalú fejlesztése. A tanév során
megtörtént a tehetségazonosítás, melynek során olyan tanulók kerültek a csoportba,
aki az iskolai munka egy-egy területén jól vagy kiemelkedően teljesítettek. Pl. tanulás,
színjátszás, zene, kézművesség, sport területeken mutatkoztak meg.
A tehetséges tanulók személyiségfejlesztése (önértékelés, együttműködési készség,
kreativitás), ismeretelsajátítás módszerei (tanulásmódszertan), dúsító kirándulások
adták a fő irányvonalat. Egynapos kirándulást tettek Pécsre, voltak a pécsi
Planetáriumban, itt érdekes fizika órán is részt vettek, és kipróbálták az interaktív
varázstér érdekes kísérleteit. Délután a Nemzeti Színházban megtekintették a Padlás
című előadást. Május végén három napot a patcai élménybirtokon töltöttek a projekt
résztvevői. Fejtek tehenet, etettek állatokat, énekeltek, társasjátékoztak, és az
élménypark adta lehetőségeket maximálisan kihasználták. Egyik nap gyalogtúra
keretében a Szennai Skanzent is megtekintették.
A foglalkozásokon a gyerekek a már tanult ismereteik mellett gyarapították tudásukat,
kreativitásukat. A kirándulások jó alkalmat szolgáltattak a közösségépítésre, az
együttműködési készség fejlesztésére.
A tanév végével motivációs előadást hallgattak, beszélgetést folytattak Mihalovics
Zsolttal a megyei Príma díjas Bogyiszlói Cigányzenekar vezetőjével.
A pályázat írói, megvalósítói: Kovács Szilvia, Valentinyi János.
4) NTP-TFJ-17-0091
A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatására
800.000 Ft-ot nyertünk. Ez az összeg az intézményben megvalósuló, tanórán kívüli
érdeklődést felkeltő, szemléletformáló és tehetséggondozó munkát hivatott támogatni,
a szakmai szempontokon alapuló megalapozottabb, kiegyensúlyozottabb fejlesztés
érdekében. Különböző tehetségterületeket segítő tárgyi eszközfejlesztés:
- elektromos korongozó a tehetséggondozó kézműveműhely munkájához,
- furulyák, népi furulyák, metallofonok a kórus és a citerások munkájához, az
ünnepek, fellépések színesítéséhez,
- távcsövek, iránytűk, mikroszkópok, dombortérképek nemcsak a tanórai munkához,
hanem az ÖKO-szakkör tevékenységéhez,
- elektromos szintetizátor állvánnyal szintén a kórus munkájához, az ünnepek,
fellépések színesítéséhez,
- újabb társasjátékok beszerzése, téma: a természet és az állatvilág.
A pályázat írói: Kovács Szilvia, Bergerné Ifju Erzsébet.
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5) Intézményünk tanulója, Juszt Viktória a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek
Szövetsége által meghirdetett „Tehetségek Magyarországa” kiemelt projekt
keretében ösztöndíjban részesült. Az elnyert összegből a tanulónak egy kiváló
minőségű prím citerát és a hozzá szükséges hangolót vásároltuk meg. Az új hangszer
lehetőséget ad a további hangszeres fejlődésre és az önálló tanulásra.
Az pályázat benyújtásában segítő pedagógus: Kozma Erzsébet
6) Igazolt hiányzás – őszi Erzsébet tábor szeptember 11-13.
A tavalyi őszi kaland sikerén felbuzdulva, az idei tanévet ismét vidám táborozással
nyitottuk a 6-8. osztályosokkal. 31 tanuló és három kísérő pedagógus (Kovács Szilvia,
Szerémi Erika, Valentinyi János) élvezhette a fonyódligeti tábor programjait a Balaton
parton. Kipróbálták a sárkányhajózást, a bátrak mászhattak falat, összemérhették
ügyességüket a mini kalandpark drótpályáján, lehetett kézműveskedni, sportolni, volt
disco és táncház.
7) EFOP-3.3.5-17 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai
Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Szekszárdi Tankerületi Központ, mint
fenntartó beadásával. A tematikus nem formális és informális programok (kísérleti)
pilot rendszerben történő megvalósítása 2018 és 2019 nyarán (június 3-4. hete), 1., 2.,
4., 6. évfolyamos tanulóinak bevonásával.
Iskolánkban az ajánlott kísérleti tematikus programok közül a 4. és 6. osztályosok (20
fő) számára az Életvezetés, családi életre nevelés témáját választottuk. Ez a napközis
tábor a családi élet fontosságának erősítését tűzte ki célul. A gyerekek játékos
tevékenységek útján olyan ismeretekre tettek szert, amelyek a kitartásra, szeretetre, az
emberi élet tiszteletére nevelést szolgálták, és a család értékének közösségformáló
szerepét gazdagították. A hét folyamán a gyerekek „családokban”, a családi
szerepekben dolgoztak együtt.
A játékos tevékenységek: textilfestés, karkötő, montázs, családfa-készítés. A tábor
utolsó napján kiállítást rendeztek be munkájaikból, és plusztevékenységként közös
bográcsozással zártak.
A kirándulás alkalmával a Pörbölyi Ökoturisztikai Központban az erdő állat- és
növényvilágával ismerkedtek meg. A túra segítette az egészség megőrzést.
Megvalósítók: Böröcz Anita táborvezető és Valentinyi János programsegítő
pedagógus.
A 4. héten a Művészeti nevelés tematikájában az 1. és 2. osztályos tanulók (30 fő) az
állatmesék világával ismerkedtek meg. A programsablon célja, hogy a tanulók az
állatmesék és az állatok világával kapcsolatos feladatok segítségével játékosan
fedezzék fel az emberi tulajdonságok sokféleségét, gyakorlatra tegyenek szert a
történetek befogadásában és alkotásában, illetve tapasztalatot szerezzenek az
allegorikus ábrázolásokkal való munkában.
Tevékenységek: állatfigurák gyurmából (száradó és süthető), hajtogatások, színezések,
hangok felismerése zeneműveken keresztül, értékközvetítés a mesék segítségével.
A kirándulás alkalmával a Pécsi Állatkertben tapasztalták meg az ott élő állatok
táplálkozási szokásait, élőhelyét. Láthatták testméreteiket és hallhatták hangjaikat. A
tábor utolsó napján feldolgozták az állatkertben szerzett élményeiket.
Montázsokat készítették az állatkerti tapasztalatokból és a heti munkájaikból a
kiállítást rendeztek be.
Megvalósítók: Bernád Enikő táborvezető és Endeliné Péter Szilvia és Kozma Erzsébet
programsegítő pedagógusok.
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8) EFOP-3.11.1-17 „Szülő-Suli” Program megvalósítása a Szekszárdi Tankerületi
Központ intézményeiben. A projektben közösen veszünk részt a Bátai Hunyadi János
Általános Iskolával, a Dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos Általános Iskolával, és a Faddi
Gárdonyi Géza Általános Iskolával. „Szülő-Suli” Program pályázat megvalósításával
elsődleges cél az, hogy a projektben aktív szerepet vállaljunk a tanulók
lemorzsolódása visszaszorításának elősegítésében.
Először az együttműködési megállapodások kialakítására került sor. Lényeges volt a
már meglévő és működő segítők összehangolása és folyamatos együttműködése is
hosszabb távra tervezetten. Ez a kapcsolati, együttműködési háló hivatott a helyi
közösségek környezeti hatásáit jobbítani, és elindítani őket egy pozitív szemléletmód
felé. A tavasz folyamán az egyéni tanulási utakat támogató folyamatkezdő
tevékenységünk kezdéseképpen a bemeneti mérések összeállítása és intézményi
elvégzése volt. Az adatgyűjtések és a kiértékelések után kezdődhet az egyéni
fejlesztési tervek készítése.
A megvalósításban eddigi résztvevők: Vaszlavek Ildikó szakmai koordinátor, Kovács
Szilvia, Kozma Erzsébet, Bergerné Ifju Erzsébet megvalósítók.
9) A Klebelsberg Központ által kiírt szakmai pályázaton 4 tárgyban pályáztunk, két
témában díjaztak bennünket: „Nagyanyáink hagyatéka”- 500.000 Ft, és „MINI
WORLD” – 700.000 Ft
A pályázat írói: „Nagyanyáink hagyatéka”- Vaszlavek Ildikó, „MINI WORLD” –
Tóth Judit.
Az első pályázat oroszlánrésze az idei tanév végén, júniusban megvalósult, a második
a következő tanév elejére terveződött.
Intézményünk felső tagozatos diákjai között sokan érdeklődnek a sárközi
hagyományok, népi kismesterségek iránt. Iskolai keretben citeráznak, népdalokat
énekelnek, tagjai a helyi hagyományőrző néptánccsoportnak, évek óta részt vesznek az
iskola kézműves szakkörének munkájában. Szeretnénk a szakköri tevékenységet
továbbra is folytatni, a település népi kultúrájának megismertetése, őrzése
intézményünk alapvető célkitűzése. Az évről-évre elballagó nyolcadikosok helyére
fiatalításra is szükség van. A fiatalítás, megújulás érdekében szerveztük nyári napközis
táborunkat, ahol a tanév során folyamatosan tartott kézműves szakkör technikáira,
illetve a sárkör hagyományaira, a népi kismesterségek technikáira alapozva szerveztük
meg a programot. A résztvevők között a szakkör tagjain kívül új érdeklődők is
szerepeltek, akik kedvet éreztek a szövés, gyöngyfűzés, vesszőfonás, agyagozás, és
hímzés megismerésére, kipróbálására. A táborban 12 felsős diák vett részt.
A tábort megelőzően a pályázati pénzből megérkezett eszközöket, anyagokat
rendszereztük, csoportosítottuk, a tanév befejezése után megkezdtük az
előkészületeket. Előrajzoltuk a hímzés mintákat, felvetettük a szövő kereteket, méretre
vágtuk a fonó vesszőket, gyöngyből és kerámiából elkészültek a mintadarabok.
Június 25-29. között öt napon keresztül folyt a munka. A tervezett kismesterségekkel
1-1 napon keresztül foglalkoztak a gyerekek. Hétfőn Sárközi bíborvég és jegykendő
mintákat hímeztek a készre varrt vászontermékekre, kedden modellezőmasszából
készítettek faliképet, állatfigurákat, kulcstartót, házszámtáblát, kisebb edényeket.
Szerda a szövés napja volt, a kisebb kereteken létrehozott szövésekből a végén egy
nagy közös munkadarab készül majd el. Csütörtökön sárközi gyöngygallérokat, kisebb
egy- és kétsoros láncokat készítettek, amelyek a következő évek kiállítási anyagának
alapját képezik. Örömmel tapasztaltuk, hogy a diákok egy-egy minta elsajátítása után
már saját mintákat is terveztek, saját ötleteket valósítottak meg.
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A hetet kosárfonással fejezték be, kerek és szögletes kosarak készültek. A tábor
befejezésekor kiállítást rendeztünk a hét folyamán elkészített darabokból. A nyári
táborban elkezdődött tevékenység szeptembertől, tanév kezdéskor folytatódik. Nyáron
megtörténik a hímzésminták előrajzolása, és a szakkörösök tasakokat, tűpárnákat is
hímeznek majd.
Megvalósító nevelő: Vaszlavek Ildikó.
10) A TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése pályázatunk tevékenységei a
fenntartási időszakban is folytatódtak szakkörök, osztálytevékenység formájában és
rendezvényeken is:
Rendezvények:
Európai Diáksport Napja 2017. szeptember 29.
Iskolánk tanulói kezdésként rendőri biztosítás mellett a község utcáin teljesítették a
2017 méteres futótávot. Ezt követően az iskola udvarán, folyosóján, tornatermében
játékos váltóversenyeken, asztalitenisz mini bajnokságban, szobakerékpározásban,
egyszerű taposógépen is kipróbálhatták sportos énjüket. Minden résztvevő
testnevelésből szorgalmi 5-öst kapott.
Mini World 2017. március 5-9. Pénz7
Iskolánk az idei a Pénz7 program keretében ismét megrendezte a Mini World hetet.
Így a tanulók a hét négy napján a tanulók kipróbálhatták magukat a munka világában,
gyakorolták a dolgozó szerepét, önként jelentkezés alapján különböző műhelyekben,
különböző egyszerű termékeket gyártottak. Munkájukért fizetést kaptak játékpénz
(MINI-MANI) formájában, amellyel pénteken, a Piac-napon, vásárolhattak az általuk
alkotott termékekből, és az eladó szerepét is gyakorolhatták.
Egészségnapi projekt - 2018. június 11. Akadályállomások a testi és lelki
egészséggel kapcsolatosan: tesztkitöltés, activity, interaktív feladatok, udvaron
laddaátadási, szökkelési gyakorlatok, a tornacsarnokban: zumba. Vendégünk volt a
védőnő és a családgondozó, téma: vitaminok és a testápolás.

8. Egyéb
ÖKOISKOLA 2018
Az ökoiskolai tevékenységünk igen sokszínű elemmel gazdagodik egy-egy tanév
folyamán.
Időrendben, e tanévben:
1. Iskolánk ebben a tanévben is részt vett az országosan meghirdetett TeSzedd
akcióban szeptember 15-én. Péntek délután csatlakoztak hozzánk a szülők és a
község több civil szervezetének tagjai is (Élhetőbb Decsért, Őszi Napfény
Nyugdíjas Klub, Református Temetőért Alapítvány). Az idő kedvezett, a
felnőttek és a gyerekek lelkesen vettek részt a munkában.
2. Autómentes Világnap 2017. szeptember 20. A szomorkás idő ellenére az idei
évben is részt vettünk szekszárdi Zöldtárs Alapítvány által szervezett
Autómentes Napon. A kerékpáros túra rendőri biztosítással zajlott. A kerekező
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csapatot Gemencben kapta el igazán az eső, de a 15 gyerek a három kísérővel
becsületesen kitartott, teljesítette a 27 km-es távot.
3. Állatok világnapja – október: A DÖK interaktív játékos vetélkedőt szervezett,
az osztályok 4 fős csapatokban versenyeztek. Első helyen a 8. osztály csapata
végzett, majd a hetedikesek, utána a hatodikosok következtek, majd az
ötödikesek. A feladatok felhívták a figyelmet arra, hogy egész év folyamán
harmóniában éljünk a természettel, a minket körülvevő élőlényekkel.
4. Neveztünk a Babits Mihály Kulturális Központ által meghirdetett Hollós
László természetismereti versmondó versenyre. Február 20-án iskolánkból
három alsós tanuló vett részt: Bayer Leila, Józsa Ramóna Boglárka és Kiss
Loretta Norina.
5. Védd természetesen – volt a mottója az idei víz világnapi rendezvényeknek.
„Víz! Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek,
anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet
vagy.” (Saint-Exupéry) Iskolánkban a DÖK hirdetett rajzversenyt erre az
alkalomra. Minden osztályból érkezett rajz, vagy egyéni, vagy csoportos
formában. A rögtönzött kiállítást az iskola faliújságán mutattuk be.
6. Március 26. A Szekszárdi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a
Kerékpáros Iskola Kupa országos versenysorozatának szekszárdi döntőjét
tartotta ezen a napon. A tudáspróbán huszonhárom gyerek vett részt a
környező általános iskolákból. A feladatok során a fiatalok elméleti tudásukról
és gyakorlati képességeikről is tanúbizonyságot adhattak. Iskolánkból Both
Dávid, Kalányos Balázs, Németh Réka és Zsiga Levente 6. osztályos tanulók
versenyeztek.
7. Az őszi rendezvényt folytatva tavasszal (április 6.) is megrendeztük egy péntek
délutáni szép napsütésben az iskolai futóversenyt. Osztályonként rendőri
felvezetéssel indultak a diákok, és a település néhány utcáján keresztül futva a
műfüves pálya melleti szánkódomb volt a cél.
8. Április 13. Kreatív Újrahasznosítási Versenyen vettünk részt a Szekszárdi
Kolping Iskolában. A háromfős csapatoknak, egy felnőtt segítő bevonásával, 2
óra alatt kellett a „műveket” megalkotni. Csapatunk (Németh Réka, Akay Máté
és Zsiga Levente 6. osztályos tanulók és tanáruk, Böröcz Anita) is több
kutyafekhelyet és játékot készített, amivel a 11 versenyző csapat közül a 2.
helyet szerezte meg.
9. A 2018. évi Fenntarthatósági Témahét (ápr. 23-27.) középpontjában a Föld
Napja üzenete állt, témái mindkét korosztálynak (alsó tagozat, felső tagozat) a
természeti- és épített környezet védelme, a tudatos vásárlás és a
fogyasztóvédelem köré szerveződtek.
10. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, tavasszal különböző zöldségféléket
és gyógynövényeket vetettek Öko-szakköröseink az ültető ládákba.
Folyamatosan gondoskodtak a kis növények ápolásáról, locsolásáról.
11. Május 11. Az őszi papírgyűjtésünk elmaradt, mert helyben nem találtunk
szállító céget. A mostani alkalommal több, mint 3 tonnát sikerült összeszedni.
Köszönet a szülőknek és más a település más lakóinak is a segítségért!
12. Ugyanezen a napon ültettek a gyerekek egynyári virágokat a balkonládákba.
Ezzekkel a virágládákkal évek óta a ballagás helyszínét díszítjük.
13. Június 12. Ökonap keretében a természet-és környezetvédelemmel ismerkedtek
a diákok a hatfordulós akadályversenyen: tesztkitöltés, akadálypálya, activity,
plakátkészítés, interaktív feladatok, és a tűzoltóság bemutatója. A meleg napot
hűsítő habparti zárta.
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14. Június 13. Sportnapi projektdélután: így tanév végén hagyományosan olyan
sporteszközök is használatba kerülnek, amelyeket tanórai munkában, ill. a
tanév folyamán kevesebbet használunk. Pl: asztalitenisz, petang, lengőteke,
taposógép, szobakerékpár. Tanulóink ekkor körforgós rendszerben játszhatnak,
versenyezhetnek.
Bíborvég-nap 2018. június 14.
Tevékenységünk sokszínű palettája nemcsak a TÁMOP-3.1.4-12 pályázatunk címe volt, de ez
lehet e napnak a mottója, amikor nagyobb nyilvánosság előtt számolunk be munkánkról.
Az idei tanévben a Bíborvég nap keretében a Faluházban mutatkoztak be a diákoknak,
szülőknek és az érdeklődőknek iskolánk szakkörei.
Kis kiállítást rendeztünk a kézműves műhelyek, szakkörök, diákvállalkozások munkáiból.
A színpadon pedig zajlott az Ünnepnapok a Sárközben néptánccal és citerával pályázatunk
záróműsora, majd szerepelt az alsósok kiskórusa, és a bronzokleveles vegyes kórus is. Láttuk
a bábosok 3. helyezést elért új produkcióját is, melynek a bábjait a gyerekek készítették,
hallottuk a kis versmondókat, Kiss Loretta Norinát és Józsa Ramóna Boglárkát, valamint Tóth
Gusztáv autentikus roma gitárszólóját, énekét is.
Nemzeti ünnepeink és emléknapjainkról való megemlékezés az előző évekhez hasonló
magas színvonalon zajlott ebben a tanévben is.
Honlapunk logikus felépítésű, mindenre kiterjedő, folyamatosan történik az aktualizálása.
Az elmúlt évben létrehozott iskola által alapított díjakat: Bíborvég díj, Jó tanuló, jó
sportoló, amelyeket az idei tanév végén is kiosztottunk.
E tanévben csak kevés pályázat megírására vállalkoztunk. Amiről már tudunk:
1.) Erzsébet táborok (Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány)
Jó buli nyáron a suli! Napközis Erzsébet tábor 61 fő 2018. júl. 2-6. nettó 1.098.000 Ft- Kozma
Erzsébet
Nyári élménytábor 2018.08.26, vége: 2018.08.31. 30 fő Balatoni Nyárbúcsúztató – Kovács
Szilvia
2. ) Nemzeti Tehetségprogram keretében NTP-MŰV-18 Sárközi ráhangoló – Kozma
Erzsébet (Még nincs döntés!)
Köszönet minden kollégáknak, akik folyamatosan vállalnak pályázatírási- és lebonyolító
munkát!
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ADALÉKOK A TEHETSÉGPONTI TEVÉKENYSÉGHEZ
Beszámolómban már többször érintettem intézményünk tehetséggondozó tevékenységét,
különböző pályázatait. A következőkben még néhány kiegészítést teszek, események,
rendezvények, ahol részt vettünk:
1. Térségi Tehetségfórum a Szekszárdi Garay János Gimnáziumban 2018. február 23. A
Tehetséggondozás aktuális kérdései és lehetőségei - Kormos Dénes, a Kárpát-medencei
Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiumának elnöke
Résztvevő pedagógus: Bergerné Ifju Erzsébet
2. Tehetség Roadshow 2018. április 14. szombat Az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.
szervezésében utolsó állomásához érkezett Szekszárdra a Tehetség Roadshow
rendezvénysorozat. Itt Dombi Rudolf, a londoni olimpia aranyérmes kajakozója beszélt a
gyerekeknek a kitartó, örömteli munkáról, aminek az eredményei majd beérnek. Később
Lengyel Zsófi, válogatott sportoló, többszörös parakerékpáros és paratriatlon magyar bajnok
mesélt sportpályafutásáról, munkájáról. A szervezők játékos és interaktív standokkal, helyi
tehetséges fiatalok előadásaival várták a közönséget.
Iskolánk citerásai is nagy sikkerel léptek fel. A Piac Placc rögtönzőtt kiállításként is szolgált
kézműves munkáinknak. Az érdeklődők megismerkedhettek a slam poetry rejtelmeivel,
valamint mozgásérzékelős videójátékokat is kipróbálhattak. Sokan érdeklődtek a látványos
kísérletek iránt, de iskolánk kézműves standján is ügyeskedtek a fiatalok.
Résztvevő pedagógusok: Bergerné Ifju Erzsébet, Böröcz Anita, Endeliné Péter Szilvia,
Kozma Erzsébet, Vaszlavek Ildikó
2. III. Kis Játékmester verseny 2018. május 11.
Harmadik alkalommal rendeztük meg alsó tagozatos gyerekek számára a „KIS
JÁTÉKMESTER” versenyt. A játék során két iskola 42 diákja, négy korcsoportban, két-két
játékban mérte össze logikai képességeit, stratégiai gondolkodását. A dobogós helyen mind
iskolánk diákjai végeztek.
Versenyeredmények:
1. osztályosok: 1. Reizer Erik, 2. Kalányos Péter, 3. Szép Leticia,
2. osztályosok: 1. Akay Márk, 2. Kiss Loretta, 3. Baktai Dávid
3. osztályosok: 1. Horváth Ádám, 2. Tóth István, 3. Baráth Brandon
4. osztályosok: 1. Akay Réka, 2. Zsiga Bettina, 3. Ferencz Regina
Szervezők: Tóth Judit, Tóth Anna
3. Íjászat
Cél a Magyar Íjász Szövetség Iskolai Íjász Programja anyagának elsajátíttatása. Kezdésként
megismerkedtek a tanulók a sportág jellemzőivel, a sportszerekkel és egyéb kiegészítő-védő
eszközökkel, megtanulták a szigorú lőtéri szabályokat. Hónapokig gumiszalaggal majd
csőíjjal gyakorolták a lövésciklus mozzanatait, speciális bemelegítő és erősítő gyakorlatokat
végeztek minden alkalommal. Decemberben vehettek először igazi íjat a kezükbe, a második
félévben már igazi íjjal lőhettek célba, de a gumiszalag is minden alkalommal előkerült.
Meglátogatotta a szakkört a szövetség regionális edzője is, aki hasznos tanácsokkal látta el a
csoportot. A szövetség tájékoztatása alapján a programban résztvevő iskoláknak a
közeljövőben versenyt szeretnének rendezni.
A tehetséggondozó csoport vezetője: Kilián Zsolt
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4. 2018. április 26. Bemutatkoztunk Véronique Garasnak és vendéglátójának
Megtekintette
iskolánk
három
tehetséggondozó
műhelyét
Véronique
Garas
professzorasszony, a Paris 12 Egyetem UPEC-Creteil kihelyezett ESPE Tanárképző Karának
oktató tanára, a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és AMI vendége, a gardneri
Többszörös intelligenciák egyik francia szakértője. A műhelyfoglalkozások (íjászat, citera,
hagyományőrző kézműves) után rövid beszélgetést folytattunk tolmács segítségével.
Resztvevő pedagógusok: Bergerné Ifju Erzsébet, Kilián Zsolt, Kozma Erzsébet, Vaszlavek
Ildikó.
9. Összegzés
Beszámolóm célja az elmúlt tanévben végzett munka áttekintése, értékelése volt.
A leírtakból ismét az derül ki, hogy milyen tartalmas, sokrétű munkát végzett tantestületünk
ebben a tanévben is. Minden tanév újabb és újabb feladatokat jelent nemcsak a gyermekek, de
a szülők és a pedagógusok számára is. Az idei tanévben összegyűlt nyertes pályázatok
munkái, tevékenysége a végsőkig kiszipolyozta tantestületünk, dolgozóink nagy részét.
Szükség volt mindenki figyelmére, türelmére, a példamutatásra.
Köszönöm a vezetőtársamnak, Kozma Erzsébetnek, aki folyamatosan minden rábízott
feladatot becsületesen ellátott, segített nekem a tervező, szervező, irányító munkámban.
Köszönet Farkas Évának és Tóth Juliannának, akiknek ez a tényleges munkával eltöltött
utolsó napja, hisz ősztől 40 év Decsen töltött oktató-nevelő munka után megérdemelt
nyugdíjas éveiket tölthetik.
Köszönöm az iskola minden dolgozójának a tanév során végzett a munkáját és a nyárra
kívánok jó pihenést, tartalmas időtöltést.
Decs, 2018. június 29.
Bergerné Ifju Erzsébet
intézményvezető
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I.

Az alkalmazás feltételei

A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapítása a gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság megállapítását követetően is kérelmezhető.
1. Az integrációs stratégia kialakítása
Személyi feltételek, tárgyi feltételek:
A feladatok megvalósításához – a várható tanulólétszámokat és a csoportok alakulását is
figyelembe véve a személyi feltételek biztosítottak. A pedagógusok módszertani kultúrájának
része a befogadó pedagógiai szemlélet, az IPR elvárásait ismerik.
Létszámok:
2017/18-as tanév
Évfolyam
(osztály)

Létszám

HH-HHH

Arány

HHH

Arány

1.

23

7

30%

2

8%

2.

20

14

70%

5

25%

3.

20

7

35%

4

20%

4.

14

7

50%

4

27%

5.

21

11

52%

3

14%

6.

13

5

38%

3

23%

7.

22

12

55%

8

36%

8.

22

13

59%

6

27%

Összesen

161

76

47%

35

28%

Az adatainkon jól látszik, hogy évfolyamonként egy osztállyal működő általános iskola
vagyunk. Magas a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma, egy
osztályban legkevesebb 30%, de van olyan osztály, ahol 70% fölött van. Kevéssel csökkent az
elmúlt évihez képest.
Az összlétszámhoz viszonyítva 44%.
Ezen dokumentum az éves munkatervvel együtt érvényes.
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1. Kulcskompetenciákat fejlesztő
programok, programelemek

IPR munkaterv

Tevékenység, feladat

Önálló tanulást segítő fejlesztés
Napközis, tanulószobai tevékenység
Tanulási motivációt erősítő és fenntartó
Versenyfelkészítők, levelező versenyek
tevékenységek
Kompetenciafejlesztő órák
Tanulási, magatartási, beilleszkedési
SNI, BTM egyéni fejlesztések
zavarral küzdők, SNI tanulók,
Tantárgyi korrepetálások
lemorzsolódók fejlesztése
Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése
JAM programadaptáció
Tantárgyi képességfejlesztő programok

Diákvállalkozások

Kompetenciafejlesztő órák
Báb szakkör
Kommunikációs képességeket fejlesztő
programok
Színjátszó szakkör
Hagyományőrző kézműves
Hagyományőrző kézműves
Báb szakkör
Színjátszó szakkör
Komplex művészeti programok
Furulya szakkör (NTP-TFJ-17 pályázat)
Kiskórus
NTP-MŰV-17 pályázat
NKA Kóruspályázat
Szociális kompetenciák fejlesztése
Közösségfejlesztő saját kidolgozású program
osztályfőnöki órákon
Osztálykirándulások
Közösségfejlesztő, közösségépítő
programok
Szakkörök, tehetséggondozó műhelyek
Iskolai projektnapok
NTP-KTK-17 pályázat
Egészségnap
Mentálhigiénés programok
Védőnői tanórák
Az előítéletek kezelését szolgáló
Multikulturális tartalmak folyamatos
programok
megjelenítése a különböző tantárgyakban
Gyermekjóléti pályázat EFOP
Pályázati programokban való mentori
2. Az integrációt segítő tanórán kívüli részvétel: egyéni NTP és NTP-KTK-17
programok, szabadidős tevékenységek pályázat
Középiskolai haladás nyomon követése
Hagyományőrző kézműves szakkörök
Báb szakkör
Színjátszó szakkör
Művészeti körök
Kiskórus
NTP-MŰV-17 pályázat
NKA Kóruspályázat
Furulya szakkör (NTP-TFJ-17 pályázat)
3. Az integrációt elősegítő módszertani elemek
Kompetenciafejlesztő órák
Egyéni haladási ütemet segítő
differenciált tanulásszervezés
Diákvállalkozások
Kooperativitás
tanórákon
Projektmódszer működtetése
A tanév munkaterve szerint

Az érintett
évfolyamok
1-8. oszt.
2-8.oszt.
6. és 8. oszt.
1-8. oszt.
1-8. oszt.
1-4.
alsó tagozat,
felső tagozat
6. és 8. oszt.
1-4.oszt.
5-8. oszt.
1-4. oszt.
5-8. oszt.
1-4.oszt.
5-8. oszt.
5-8. oszt.
1-4.oszt.
1-4.oszt.
5-8. oszt.
5-8. oszt.
1-8. oszt.
1-8. oszt.
1-8. oszt.
7-8. oszt.
1-8. oszt.
5-8. oszt.
1-8. oszt.
7-8. oszt.
5-8.oszt.
9-10. oszt.
1-8. oszt.
1-4.oszt.
5-8. oszt.
1-4.oszt.
1-4.oszt.
1-8. oszt.
5-8. oszt.
6. és 8. oszt.
1-4.oszt.
1-8. oszt.
1-8. oszt.
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4. Műhelymunka – a tanári együttműködés formái
A háromhavonta kötelező értékelési
Értékelő esetmegbeszélések
rendszerhez kapcsolódva
Alkalmanként osztályfőnök, szülő, tanulói
Problémamegoldó fórumok
közösség kezdeményezésére
Hospitálásra épülő együttműködés
Mentoráló intézmény
5. Kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei
Egyéni fejlődési napló
Egyéni fejlődési napló szerinti haladás
6. Multikulturális tartalmak
Multikulturális tartalmak folyamatos
megjelenítése a különböző
Tanórák, tanórán kívüli projektek
tantárgyakban
7. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása
Pályaorientáció
Pályaválasztási ütemterv
Továbbtanulásra felkészítő program
Saját program alapján osztályfőnöki órákon

IPR munkaterv

1-8. oszt.

1-8. oszt.
1-8. oszt.
1-8. oszt.

1-8. oszt.

8. oszt.
5-8. oszt.
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INTÉZKEDÉSI TERV
AZ INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN
Intézmény neve: Bíborvég Általános Iskola Decs
OM azonosító: 201013
Intézményvezető: Bergerné Ifju Erzsébet
Intézményvezető oktatási azonosítója: 79676197641
Intézkedési terv kezdő dátuma: 2018. február 08.
Intézkedési terv befejező dátuma: 2022. december 31.
A tanfelügyeleti ellenőrzés alapján megállapított kiemelkedő területek felsorolása

1. Pedagógiai folyamatok

- Az intézmény pedagógiai programjával
összhangban történik a nevelési-oktatási
célok, módszerek, eljárások kiválasztása,
kidolgozása, különös tekintettel a kiemelt
figyelmet igénylő tanulókra.
- A hagyomány- és értékőrzés, a helyi
identitás fejlesztése magas szinten jelenik
meg a pedagógiai folyamatokban.

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

- A közösségfejlesztő tevékenység az
intézmény hagyományaival és a tanulók
személyes kompetenciáinak fejlesztésével
összhangban történik meg.
- A tanulói környezettudatosság sokoldalú és
sokszínű fejlesztése.
- Az intézményben a tanulók személyes és
szociális képességeinek fejlesztési színterei
széleskörűek.
A
tanulók
szociális
hátrányainak enyhítését, különösen a kiemelt
figyelmet
igénylő
tanulók
esetében
meghatározó feladatként kezelik.

3. Eredmények

- Az intézmény a mérési eredményeket
igényesen elemzi, azok visszacsatolása a
tanítás-tanulás folyamatába rendszeresen
megtörténik. Az ehhez kapcsolódó tervek
tudatosak és fejlesztőek.
- Az iskola értékeit több külső szakmai
közösség is elismeri, elkötelezettségüket
követendőnek tartják. (Diákvállalkozások
eredményei,
Örökös
Ökoiskola
cím,
Akkreditált Kiváló Tehetségpont, Fogyasztói
tudatosságra
nevelő
iskola
cím,
bábfesztiválok eredményei)

4. Belső kapcsolatok, együttműködés,
kommunikáció

- Az intézmény belső kapcsolatrendszerének
középpontjában a támogató szervezeti
struktúra áll, amely a pedagógusok szakmai
együttműködésén alapszik. A nevelő-oktató
munka érdekében tervszerűen működő,
folyamatos megújulásra képes, innovatív
közösséget alakítottak ki.
- Nagy hangsúlyt fektetnek a belső
tudásmegosztásra,
a
jó
gyakorlatok
terjesztésére.

5. Az intézmény külső kapcsolatai

- Az intézmény fontosnak tartja a külső
partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét,
ezért azt megtervezi, kialakítja és működteti.
Partneri
kapcsolatai
sokszínűek,
eredményesek.
- Az információk átadása többirányú és
sokoldalú a partnerek között.
- Kiemelkedő az iskola szerepvállalása a
község kulturális életében.

6. A pedagógiai munka feltételei

-Példaértékű az intézményben a pedagógusok
szakmai és emberi együttműködése, egymás
munkájának segítése és elismerése.
- Az intézmény dolgozói elkötelezettek az
innováció mellett, nagyfokú kreativitás
jellemzi őket.

7. A Kormány és az oktatásért felelős
miniszter által kiadott tantervi szabályozó
dokumentumban megfogalmazott
elvárásoknak és a pedagógiai programban
megfogalmazott céloknak való megfelelés

Az intézményi dokumentumok a jogszabályi
előírásoknak
megfelelnek,
egymással
koherensek, a bennük meghatározott
pedagógiai folyamatok az intézmény
sajátosságaihoz illeszkednek.

A tanfelügyeleti ellenőrzés alapján megállapított fejleszthető területek felsorolása
A tanulói teljesítmények mérésén alapuló egyéni
utak
differenciált
segítése
módszertani
1. Pedagógiai folyamatok
megújulással.
Olyan pedagógiai attitűd kialakítása, amely alapján
képesek a pedagógusok a gyakorlatukban arra,
hogy a tanulóik optimálisan fejlődjenek,
Intézkedés célja, indokoltsága:
figyelembe véve az egyéni érdeklődést és
kvalitásokat.
Társas tanulási környezet aktív alkalmazása.
Széleskörű tevékenységrepertoár.
Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési pontjai: Dokumentációk ellenőrzése. Óralátogatások.
A
tanulók
megismerésének
módszerei,
párhuzamos
tanulásszervezési
megoldások,
A célok eléréséhez szükséges feladatok:
tanulóra, csoportra optimalizált tanulási feladatok,
személyre szabott visszacsatolás és minősítő
értékelés.
Ötletcsere munkaközösségi szinten, jó gyakorlatok
A feladat végrehajtásának módszere:
átadása, szakmai műhelymunka, hospitálások,
dokumentumelemzés.
Az egyéni, differenciált fejlesztés tervezése
A feladat elvárt eredménye:
megjelenik a pedagógusok dokumentumaiban
(tanmenetek, fejlesztési tervek).
A feladat tervezett ütemezése:
Folyamatosan, óralátogatások, dokumentumok
ellenőrzése a belső ellenőrzési terv szerint
A feladat felelőse(i):
Pedagógusok,
intézményvezető,
ig.h.,
munkaközösség-vezetők.
A megfogalmazott erősségek továbbfejlesztése, a
2. Személyiség- és közösségfejlesztés
képességfejlesztés módszereinek szélesítése.
Az intézmény egyik legfontosabb feladata a
személyiség- és közösségfejlesztés kereteinek
biztosítása. A közösségfejlesztő tevékenység az
Intézkedés célja, indokoltsága:
intézmény hagyományaival és a tanulók személyes
kompetenciáinak
fejlesztésével
összhangban
történjen.
Munkaközösségi foglalkozások tematikájának
Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési
összeállítása, jó gyakorlatok átadása, szakmai
pontjai:
műhelymunka, óralátogatások.
A pedagógusok módszertani kultúrájának további
fejlesztése, változatos nevelési, oktatási formák
alkalmazása:
differenciálás
módszertana,
alulteljesítő tanulókkal való kiemelt bánásmód,
A célok eléréséhez szükséges feladatok:
tehetséggondozás, pozitív, fejlesztő hatású tanórai
légkör megteremtés, a tanulók önismeretének,
önértékelésének fejlesztése.
Az önálló tanulás támogatása érdekében:
Tanulás tanítása módszertan
Megbeszélések, belső továbbképzések, hospitálás,
A feladat végrehajtásának módszere:
reflexió, esetmegbeszélések.
Szakmai műhelymunka.

A feladat elvárt eredménye:

A feladat tervezett ütemezése:
A feladat felelőse(i):
3. Eredmények

Intézkedés célja, indokoltsága:
Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési
pontjai:

A célok eléréséhez szükséges feladatok:

A feladat végrehajtásának módszere:
A feladat elvárt eredménye:
A feladat tervezett ütemezése:
A feladat felelőse(i):
4. Belső kapcsolatok, együttműködés,
kommunikáció
Intézkedés célja, indokoltsága:
Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési
pontjai:
A célok eléréséhez szükséges feladatok:
A feladat végrehajtásának módszere:
A feladat elvárt eredménye:
A feladat tervezett ütemezése:
A feladat felelőse(i):

Hatékony,
önálló
tanulás
támogatása,
személyiségfejlesztés, pozitív életszemléletre való
képesség kialakítása, tevékenységalapú tanulás
megvalósulása.
A pedagógusok személyiségének és pedagógiai
előmenetelének fejlesztése, csapatépítés.
A tanulók fejlődését folyamatosan segítő minőségi
nevelés, oktatás.
Folyamatosan, óralátogatások a belső ellenőrzési
terv szerint
Pedagógusok
A községben működő óvodából a helyi iskolába
lépő gyerekek arányának növelése, az iskola
értékeinek erőteljesebb bemutatása az óvodások
szüleinek körében, a támogató szülői közösségek
bevonásával.
Az iskolában folyó munka, és az elért eredmények
bemutatása, ezáltal az iskola népszerűsítése.
Az
óvoda-iskola
átmenet
programjának
dokumentációja, az EFOP-3.11.1 „Szülő-Suli”
kapcsolódó dokumentumai, újságcikkek, honlap.
Az óvoda-iskola átmenet komplex programjának
kibővítése. Az ovis szülők bevonása az EFOP3.11.1 „Szülő-Suli” programjaiba.
Rendszeres megjelenés a helyi és a regionális
sajtóban. Az iskolai honlap magas színvonalon és
naprakészen tartása.
Javaslatok gyűjtése Szülői Munkaközösségtől.
Az iskola jó hírének növekedése, ami stabil, ill.
növekvő tanulólétszámot is eredményez.
2018 szeptemberétől folyamatosan
Alsós munkaközösség, EFOP-3.11.1 projekt-team,
intézményvezető.
A szakmai munkaközösségek erőteljesebb
jelenléte az intézmény és az iskolavezetés
munkájában.
A szakmai együttműködés napi gyakorlata
erősödjön. Tervszerűen működő, folyamatos
megújulásra
képes,
innovatív
közösségek
dolgozzanak az intézményben.
Munkaközösségi munkatervek, beszámolók.
Munkaközösség-vezetők összehangolt munkája,
belső tudásmegosztás.
Havonta rendszeres megbeszélések. Értekezletek,
hospitálások, dokumentumkészítés, elemzés.
Együttműködő, motiváló szakmai környezet
fenntartása. A belső tudásmegosztás javulása.
Folyamatosan a tanévek munkarendje szerint.
Intézményvezető, munkaközösség-vezetők.

5. Az intézmény külső kapcsolatai
Intézkedés célja, indokoltsága:

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési
pontjai:

A célok eléréséhez szükséges feladatok:
A feladat végrehajtásának módszere:

A feladat elvárt eredménye:
A feladat tervezett ütemezése:
A feladat felelőse(i):
6. A pedagógiai munka feltételei
Intézkedés célja, indokoltsága:
Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési
pontjai:
A célok eléréséhez szükséges feladatok:
A feladat végrehajtásának módszere:
A feladat elvárt eredménye:
A feladat tervezett ütemezése:
A feladat felelőse(i):
7. A Kormány és az oktatásért felelős
miniszter által kiadott tantervi szabályozó
dokumentumban megfogalmazott
elvárásoknak
és a pedagógiai programban
megfogalmazott céloknak való megfelelés

Rendszeresebbé tenni a szülői partneri igények
felmérését,
annak
módszereit
a
szülők
lehetőségeihez igazítani.
A szülői elégedettségmérő tesztek elemzésének
eredményei szolgáljanak alapul a következő
tervezéskor.
Intézményi
dokumentumok
véleményezési
jegyzőkönyvei. Vezetői (2. és 4. év) és intézményi
önértékelések (5. év) esetén elégedettségmérő
kérdőívek összesítése, ill. szülői interjú
eredményei.
Rendszeres SZMK ülések, megbeszélések, nyílt napok,
több,
szülőket
is
megmozgató
rendezvény.
Elégedettségmérő kérdőívek.

SZMK-véleményezési eljárások. SZMK-ülések. A
szülői elégedettségmérő kérdőívek az előbbi
esetekben.
A kiemelt partner (szülők) nagyobb betekintést
nyerhetnek az iskola életébe, kulcsfontosságú
partner szerepük erősödik. Nő az együttműködés
hatékonysága.
Folyamatosan
Intézményvezető, ig.h., osztályfőnökök.
A humán erőforrás javítása a pedagógusok
túlterheltségének csökkentése érdekében.
A belső átcsoportosítások átmeneti megoldásai
helyett az üres és a nyugdíjazások miatt
megüresedő álláshelyek betöltése. Alkalmazotti
kör bővítése: pedagógiai asszisztens, pszichológus.
Határozatlan, ill. határozott időre szóló
szerződések. Tantárgyfelosztás.
Álláshelyek, álláshirdetések egyeztetése
a
fenntartóval.
Álláshirdetések, keresés személyesen.
Javul az intézmény szakos ellátottsága, pozitív
irányban változik a tantestület sokszínűsége. Bővül
az alkalmazotti kör.
Folyamatosan az álláshelyek betöltéséig
Intézményvezető

Nem került megfogalmazásra fejleszthető terület.

