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I. Az iskola működési feltételei 

 

Személyi feltételek - Pedagógusok 

 

A 2018/2019-es tanévben nevelő-oktató munka 2 óvodai csoportban, 11 osztályban folyt. Az 

intézményben az nevelő-oktató munkát nagyrészt a Köznevelési Törvényben meghatározott 

képesítéssel rendelkező pedagógusok végzik. Pedagógusaink közül 11 fő gyógypedagógus (1 

fő GYES utáni szabadságát tölti). 4 fő szaktanár, akik közül 1 fő gyógypedagógiai főiskolai 

tanulmányokat folytat és 1 fő testnevelő-történelem szakos tanulmányokat folytat, 3 fő tanító, 

akik közül 1 fő gyógypedagógiai főiskolai tanulmányokat folytat, 2 fő szakoktató, 7 fő 

nevelőtanár, 2 fő óvodapedagógus, 1 fő szociálpedagógus végzettséggel dolgozik 

Intézményünkben.  

A tanévben Fekete Adrienn kolléga hagyta el Tagintézményünket, helyét sikeresen pótoltuk 

Pavló Zita gyógypedagógus kollégával. 

 

 

A félévkor 29 (1 fő GYES utáni szabadságát tölti) pedagógus állt rendelkezésünkre. (22 fő 

napközben, 7 fő kollégiumban látja el a feladatait), 1 fő betöltetlen pedagógus álláshelyünk van, 

ami évek óta ellátatlan (pszichológus). Jelenleg 17 fő oktató-nevelő munkát segítő 

munkatársunk van, abból 1 fő GYES-en tartózkodik, Bányász Ottó rendszergazda 0,5 állásban 

van, valamint Csernyik Szilvia 0,5 ápoló és 0,5 gyógypedagógiai asszisztensként segíti a 

mindennapunkat. Az iskolai élet zavartalan működését 7 fő teljes állásban +2 fő 

közfoglalkoztatott technikai dolgozó látja el. 

2019. áprilisától Papp Sándor Kollégiumi nevelőtanár nyugdíjba ment. 

 

Változások a személyi feltételek területén: 

 

A 2018/2019-es tanév első félévében, a tantestületünkben 5 fő külső óraadó segítségét vettük 

igénybe a feladatok ellátásához. A logopédiai- és rehabilitációs órákat Horváth Nikolett látja 

el. A család és háztartás ellátási gyakorlatokat a 9. Családellátó osztályban Zámbó Ilona 10. 

Családellátó osztályban Fajó Jánosné, a szabás, előkészítés gyakorlat órákat Vaszkó Jánosné, a 

természetismeret-fizika, kémia, matematika órákat az Domonkos Illésné segíti.  

 



A 2018-as minősítési eljárásra Farkas Istvánné (pedagógus 2.) és Sajben Mónika 

(mesterpedagógus) jelentkezett. Sajben Mónika 2018. novemberben sikeres mesterpedagógus 

vizsgát, Farkas Istvánné pedig 2018. decemberben sikeresen pedagógus 2 minősítést szerzett. 

Feladatok kiosztása 

 

A 2018/2019-es tanévben első félévében az tagintézmény-vezetői teendőket Fajó János látta el. 

Óvodai intézményegység vezető: Hegedűs Mariann Ildikó 

A munkaközösségek irányítását, munkafolyamataik koordinálását az alábbi kollégák végezték: 

1. Farkas Istvánné –általános iskolai munkaközösség vezető 

2. Gombkötőné Markó Erika- szakiskolai munkaközösség vezető 

3. Orbán József - kollégiumi munkaközösség vezető. 

 

A diákönkormányzat vezetését a 2018/2019-es tanévben első félévében Reményiné Tulipán 

Gyöngyi kolléganő vállalta fel, és látta el lelkiismeretesen. 

A könyvtári feladatokat és a tankönyvfelelősi feladatokat a tanévben Borsiné Sódar Zsuzsanna 

látja el. 

A munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi feladatokat Futaki János látja el. 

Pályaválasztásért felelős tanár: Priskin Ferenc, a 8. osztály osztályfőnöke. 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Reményiné Tulipán Gyöngyi 

Az idei tanévtől a Mezőkovácsházi Család és Gyermekjóléti Központtól egy szociális segítő 

munkatárs jár ki heti rendszerességgel Tagintézményünkbe. 

Az idei tanévben az Tagintézmény-életébe sikeresen bekapcsolódott az ERŐSDÖ CSALÁDI 

KÖTELÉKEKÉRT ALAPÍTVÁNY, a kuratórium több pályázatot adott be a környező 

településeknek, illetve sikeresen pályázott az Erzsébet karácsonyra, illetve az Erzsébet nyári 

táborokra. 

 

Az osztályfőnöki teendőket a következő pedagógusok látják el: 

 

 Általános iskola 

osztályfok osztályfőnök 

1.-2. Jakabné Szántó Ágnes 

3.-4. Tamásné Pántya Hajnalka 

5.-6. Gombkötőné Markó Erika 

7. Hegedűs Mariann Ildikó 



8. Priskin Ferenc 

 

 

 Szakiskolai képzés 

 

 

osztályfok osztályfőnök Szakma 

9.E Fajó János szakmai előkészítő osztály 

9.Szg-

10.Szg 
Sajben Mónika 

számítógépes adatrögzítő 

9.B-10.B Tóth Zsuzsanna bőrtárgy készítő 

9.K-10.K Tamás József kerti munkás 

9.Cs-

10.Cs 

Bozsóné Budai 

Zsuzsanna 
családellátó 

9.-

12.Ksszi 
Farkas Istvánné 

készségfejlesztő osztály 

 

 Kollégiumi csoportvezető pedagógusok 

 

Név tanulócsoport 

Zomborácz Zita 1. 

Csepreghyné Bokor Zsuzsanna 2. 

Papp Sándor 3. 

Sóváriné Zámbori Erzsébet 4. 

Orbán József 5. 

 

 

 Nevelő-oktató munkát segítők: 

 

Név Beosztás  

Kiss Imréné óvodai dajka 

Bonczné Keresztes Hajnalka gyógypedagógiai 

asszisztens 



Czúthné Turkus Izabella gyógypedagógiai 

asszisztens 

Kakusziné Rakonczai Éva 

Mónika 

óvodai dajka 

Kolasovszki Éva gyógypedagógiai 

asszisztens 

Fejes Mihályné Éjszakás 

gyermekfelügyelő 

Fórisné Dajcs Anikó gyógypedagógiai 

asszisztens 

Nagy Margit gyógypedagógiai 

asszisztens 

Sándorné Vígh Éva Délutános nevelő 

Dús Szilvia gyógypedagógiai 

asszisztens 

Pótáriné Jakab Éva Délutános nevelő 

Szekerczés Róbert Éjszakás 

gyermekfelügyelő 

Droppa Erika Henrietta gyógypedagógiai 

asszisztens 

Forgó Lajosné Iskolatitkár 

Csernyik Szilvia 0,5 fő ápoló 0,5 fő 

pedagógiai munkát 

segítő 

Bányász Ottó 0,5 Rendszergazda 

Ambrus Cintia Dajka – jelenleg 

GYES-en tartózkodik 

 

Ügyeleti munka: 

 

A tanári ügyelet beosztása a pedagógusok órarendjéhez igazodik, az óraadó kollégákat nem 

osztottuk be ügyeletbe. 

Az ügyeleti munka nehéz feladat.  



Az autizmus spektrum zavarokkal diagnosztizált gyermekek és fiatalok igényeihez való 

alkalmazkodás, a nyugalmuk biztosítása igen nagy feladat a tantestületnek. 

A pontos érkezés, a gyerekek mozgásának figyelemmel kísérése, irányításuk a pontos 

órakezdésre, valamint a nemdohányzók védelmében hozott törvény betartatása gyakran 

nehézségekbe ütközik, ám következetes és egységes követelményrendszer felállítása segíti a 

szabályok betartatását. 

 

 

 

 

Tárgyi feltételek alakulása 

 

Intézményünkben az oktatás tárgyi feltételei adottak.  

 Az intézmény AV-eszköz ellátása megfelelő. A színvonalas nevelő-oktató munka 

elősegítésére rendelkezésre állnak a legszükségesebb IKT eszközök, TV, 6 db interaktív 

tábla, 5 db projektor. Az AV eszközök, tárgyi eszközök, oktatási segédanyagok tanórai 

előkészítése, épületből történő elvitele szabályozottan történik. 

 Iskolánkban a fénymásolás és a nyomtatás rendje: a központi, szakiskolai és kollégiumi 

épület, tanári szobájában lévő nyomtató és fénymásoló gép használata nyújt lehetőséget.  

Iskolai tankönyvellátás 2018/2019. tanévre: A digitális tankönyvellátási rendszerben a 

tankönyvellátás ütemterve elkészült, a felmérések határidőre megtörténtek. Ingyenes 

tankönyvre minden tanulónk jogosult. Az ingyenes tankönyvellátásban részesülő tanulók 

az iskolai könyvtár állományából a tankönyvi nyilvántartásba vett tankönyveket 

kölcsönözték ki.  

 December hónapban Tagintézményünk Szakiskolai épületében WIFI hálózat fejlesztése 

valósult meg. 

 Tavasszal az Intézmény kis busza sikeres műszaki vizsgán esett át. 

 

A 2018/2019-es tanévben a terembeosztás a következő: 

 

 osztály épület terem   

Egyéni fejlesztés Központi épület 

régi szárny 
Logopédia 

511 
  

régi szárny 
SZIT  

fejlesztő szoba 



210 

Magántanuló ellátás Központi épület régi szárny 510 

Óvodai csoportszoba 

(Micimackó csoport) 
Központi épület új szárny 023 

Óvodai csoportszoba 

(Napocska csoport) 
Központi épület új szárny 026 

Óvodai fektetőszoba Központi épület új szárny 024 

Óvodai öltözőszoba Központi épület új szárny 027 

1.-2. Központi épület régi szárny 208 

3.-4. Központi épület régi szárny 203 

5.-6. Központi épület új szárny 025 

7. Központi épület új szárny 028 

8. szakiskola emelet 11 

9.E szakiskola emelet 13 

9-10.SZg – 

számítógépes 

adatrögzítő 

Központi épület emelet 112 elmélet 

Központi épület 

(10.Szg) 
emelet 112 gyakorlat 

Szakiskola(9.Szg) emelet 15 gyakorlat 

9.-10.CS - 

családellátó 
Szakiskola emelet 14 elmélet 

 Központi épület régi szárny 209 gyakorlat 

9.Bk-10.Bk 

Bőrtárgy készítő 

 

szakiskola 

 

földszint 

 

02 

 

elmélet/gyakorlat 

9.K – kerti m. 

10.K – kerti m. 

szakiskola emelet 12 elmélet  

szakiskola földszint 03 gyakorlat 

9-12. KSSZI Központi épület földszint 201 elmélet, gyakorlat 

 

A működés színterei: 

 Szakmai munkaközösségek 

 Diákönkormányzat  

 Iskolaorvos: Dr. Szikszai József 

 Iskola védőnő: Matuska Sára 

 Szülői Közösség szervezeti kerete az egész iskolára kiterjed. A Szülői Közösség 

vezetője: Béni-Varga Ágnes  

 Pályaválasztási felelős tanárok a 8. osztály osztályfőnöke, Priskin Ferenc a végzős 

osztályok osztályfőnökei és a munkaközösség vezetők. 

 

A dolgozók munkaköri feladatai külön munkaköri leírással rendelkeznek, melyek 

összhangot képeznek a belső működés feltételeit szabályzó törvényekkel, jogszabályokkal. 



Intézményünk esélyegyenlőségi tervvel rendelkezik. 

 

A 2018/209-es tanévben a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak munkáját a törvényi 

előírásoknak megfelelően szerveztük. A kialakított munkaidő-nyilvántartó adatlap 

tartalmazza a tanítással lekötött idő heti megoszlását.  

 

Az nevelő-oktató munka koordinálásának színterei a vezetői értekezletek, a tanévnyitó 

értekezlet, nevelési értekezletek, a szakképzési értekezletek és a félévi értekezlet és az 

információs napok. Mindezek szervezése és megtartása a Munkatervben rögzítettek szerint 

történt. 

A tanév folyamán keddenként rendszeres heti vezetői munkaértekezleteken történt a feladatok 

koordinálása. 

 

A diákönkormányzattal és a közalkalmazotti tanács tagjával a kapcsolattartás szükség szerint 

megtörtént. 

  



II. BEISKOLÁZÁS 

 

II. BEISKOLÁZÁS 

 

A 2018/2019-es tanévben 119 tanuló kezdte meg a tanévet. 

Tanulói létszám osztály 

száma 2018.09.03 

  kollégista bejáró magánt. Napközi összesen   

Fejlesztő nevelés 0 1 0 0 1 egyéni f. 

Óvoda - Micimackó 0 6 0 0 6 1 

Óvoda - Napocska 1 5 0 0 6 1 

1. osztály  0 2 0 2 2 
1 

2. osztály 1 3 0 4 4 

3. osztály  4 4 0 4 4 
1 

4. osztály 0 2 0 2 2 

5. osztály 9 3 1 2 13 
1 

6.osztály 0 1 0 0 2 

7. osztály 6 6 0 2 12 1 

8. osztály 4 6 2 4 10 1 

Általános iskola 24 27 3 20 49 5 

9.E osztály 3 2 0 0 5 1 

9.Szg - Számítógépes 

adatrögzítő 1 3 0 1 4 

1 

10.Szg-Számítógépes 

adatrögzítő 2 5 0 0 7 

9.Cs - Családellátó 2 2 0 0 4 

1 10.Cs- Családellátó 1 8 0 0 9 

9.K - Kerti munkás 2 2 0 0 4 

1 10.K - Kerti munkás 4 0 0 0 4 

9.B – Bőrtárgy készítő 1 6 0 0 7 

1 

10.B – Bőrtárgy 

készítő 1 3 0 0 4 



9.KSI - 

Készségfejlesztő 0 3 0 1 3 

1 

12.KSI-

Készségfejlesztő 3 3 0 1 6 

Szakiskola 20 37 0 3 57 6 

Iskola összesen: 44 64 3 23 106 11 

 

A 2018/2019-es tanév első félévében 118 tanuló jár Tagintézményünkbe. 

 

Tanulói létszám 
osztály száma 

2019.01.25 

  kollégista bejáró magánt. Napközi összesen   

Fejlesztő nevelés 0 1 0 0 1 egyéni f. 

Óvoda - Micimackó 1 6 0 0 7 1 

Óvoda - Napocska 1 6 0 0 7 1 

1. osztály 0 2 0 2 2 
1 

2. osztály 1 3 0 4 4 

3. osztály 3 1 0 1 4 
1 

4. osztály 0 2 0 2 2 

5. osztály 8 3 1 2 12 
1 

6. osztály 0 1 0 0 1 

7. osztály 7 4 2 2 13 1 

8. osztály 2 7 2 4 11 1 

Általános iskola 21 21 5 17 49 5 

9.E osztály 3 5 0 0 5 1 

9.Szg - Számítógépes 

adatrögzítő 1 4 0 1 5 

1 

10.Szg-Számítógépes 

adatrögzítő 2 5 0 0 7 

9.Cs - Családellátó 3 1 0 0 4 

1 10.Cs- Családellátó 1 7 0 2 8 

9.K - Kerti munkás 3 0 0 0 3 

1 10.K - Kerti munkás 3 0 0 0 3 



9.Bk – Bőrtárgy 

készítő 0 6 0 0 6 

1 

10.Bk – Bőrtárgy 

készítő 1 3 0 0 4 

9.KSI - 

Készségfejlesztő 0 3 0 1 3 

1 

12.KSI-

Készségfejlesztő 3 3 0 1 6 

Szakiskola 20 37 0 5 54 6 

Iskola összesen: 41 58 5 23 103 11 

 

A 2018/2019-es tanév végén 117 tanuló jár Tagintézményünkbe. 

 

Tanulói létszám 
osztály száma 

2019.06.14 

  kollégista bejáró magánt. Napközi összesen   

Fejlesztő nevelés 0 1 0 0 1 egyéni f. 

Óvoda - Micimackó 1 7 0 0 8 1 

Óvoda - Napocska 1 6 0 0 7 1 

1. osztály 0 2 0 2 2 
1 

2. osztály 1 3 0 3 4 

3. osztály 3 0 0 0 3 
1 

4. osztály 0 2 0 2 2 

5. osztály 6 7 1 2 13 
1 

6. osztály 0 1 0 0 1 

7. osztály 7 6 2 2 13 1 

8. osztály 2 9 2 4 11 1 

Általános iskola 19 30 5 15 49 5 

9.E osztály 3 3 0 0 6 1 

9.Szg - Számítógépes 

adatrögzítő 1 4 0 1 5 

1 

10.Szg-Számítógépes 

adatrögzítő 3 3 0 0 6 



9.Cs - Családellátó 2 2 0 0 4 

1 10.Cs- Családellátó 1 7 0 2 8 

9.K - Kerti munkás 3 0 0 0 3 

1 10.K - Kerti munkás 1 2 0 0 3 

9.Bk – Bőrtárgy 

készítő 0 4 0 0 4 

1 

10.Bk – Bőrtárgy 

készítő 1 3 0 0 4 

9.KSI - 

Készségfejlesztő 0 3 0 1 3 

1 

12.KSI-

Készségfejlesztő 3 3 0 1 6 

Szakiskola 18 34 0 5 52 6 

Iskola összesen: 37 60 5 20 101 11 

 

 

III. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATAI 

 

A szülői munkaközösség vezetőjével, Béni-Varga Ágnessel élő a kapcsolat. A találkozás 

fórumai az összevont szülői értekezletek, valamint a fogadóórák. Meg kell állapítanom, hogy a 

szülői kötelezettségek teljesítése nem valósul meg maradéktalanul. Nem megfelelő a tanulók 

szülői ellenőrzése, felügyelete, a tanulói hiányzások szülői kezelése, az étkezési térítési díjak 

befizetése, azonban az iskolai rendezvények iránt egyre növekvő a szülői érdeklődés. 

Közvetlen kapcsolatot építettünk ki a helyi és a környező általános iskolákkal, oktatási 

intézményekkel, valamint a kötelező szakértői vizsgálatok kapcsán a Békés Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálattal. 

 

A Tűzoltóság, a Rendőrség, a Katasztrófavédelem, a helyi egészségügyi ellátók (orvos, védőnő, 

iskola-fogorvos) segítik iskolánkat. 

Igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani a környező Általános Iskolákkal, a helyi Művelődési 

házzal, és a településen működő könyvtárral is. 

Intézményünk rendezvényeit, diákjait az első félévben több vállalkozó is támogatta. 

 



A karácsonyi ünnepségre támogatóinkat és az tagintézmény közvetlen kapcsolatrendszerét 

biztosító szervezetek képviselőit is meghívtuk. 

 

A problémás diákok szüleivel, gyámmal, családgondozókkal a helyzet megoldása érdekében 

folyamatos a kapcsolattartás. A szükséges intézkedéseket minden esetben megtettük.  

 

A pedagógusok leterheltsége 

 

Órarend, túlóra, helyettesítés: 

Az órarend összeállításánál a túlórák egyenlő elosztására törekedtünk, azért, hogy a 

pedagógusok leterheltsége is azonos mértékben osztódjon meg. A helyettesítéseket zömében a 

betegségekből adódó hiányzások tették ki. A hiányzó pedagógusok helyettesítésekor a 

szakszerűséget, és az érvényes szabályzókat egyaránt számításba vettük.  

 

 

 

 

 

 

 

IV. A 2018/2019-es tanév rendezvényei 

 

1. Szülői értekezlet 

   Felelős: Osztályfőnökök 

   Határidő: 2018. szeptember 3.  1000 

 

2. Tanévnyitó ünnepély 

   Felelős: Sajben Mónika 

   Határidő: 2018. szeptember 3.  900 

 

3. ERASMUS-pályázat összefüggő gyakorlat 

Felelős: Szakoktatók 

    Határidő: 2018. szeptember 
 

4. Megemlékezés október 6.-áról 

Felelős: Tamásné Pántya Hajnalka, Tamás József 

   Határidő: 2018. október 5.   1000 

 

5. Őszi kirándulás Óvoda 

 Felelős: Óvónők 

 Határidő: 2018. október 12-ig 



 

6. Megemlékezés október 23.-áról 

Felelős: Mazurák Zoltán  

    Határidő: 2018. október 20.   1000 

 

7. Pályaválasztási Vásár - Békéscsaba 

Felelős: Futaki János 

    Határidő: 2018. November 7.  

   

8. Nyílt nap az általános iskolások, szakiskolások számára 

Felelős: pedagógusok 

    Határidő: 2018. november 13. 0900 

 

9. SZIN-Te Kulturális Összejövetel – Felelős: DÖK, Nórándt Péter, Kálmánné Péli 

Ibolya, Reményiné Tulipán Gyöngyi 

    Határidő: 2018.nov.28 – új időpontja:2019.03.04 

10. Mikulás nap   

   Felelős: Kollégium 

    Határidő: 2018.dec. 06 

11. Ovi Mikulás   Felelős: Óvoda      

    Határidő: 2018.dec.06 

 

12. Adventi projektnap - Karácsonyi ünnepség 

Felelős: Kálmánné Péli Ibolya, Nórándt Péter 

Határidő: 2018. december 21. 

 

13. Szülő-pedagógus kerekasztal megbeszélés Óvoda 

   Felelős: Óvónők 

   Határidő: 2019. január második hetétől folyamatosan 

 

 

14. Óvodai Farsang 

                                   Felelős: Óvónők 

                                   Határidő: 2019. február 7. 

 

15. Iskolai Farsang 

 Felelős: Priskin Ferenc, Kollégium 

    Határidő: 2019. február 16. 

 

16. Szín-Te Kulturális összejövetel 

 

 Felelős: Reményiné Tulipán Gyöngyi,Nórándt Péter 

    Határidő: 2019.március 4. 

 

 

 

17. Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól 

                                   Felelős: Osztályfőnökök 



                                   Határidő: 2019. február 22. 

     

18. Komplex tanulmányi verseny felkészülés 

Felelős: Farkas Istvánné, Gombkötőné Markó Erika 

    Határidő: folyamatos 

 

19. Megemlékezés március 15.-éről 

Felelős: Tamás József, Nórándt Péter 

    Határidő: 2019. március 14. 1000 

 

 

20. Komplex tanulmányi verseny válogató 

Felelős: Farkas Istvánné, Gombkötőné Markó Erika 

Időpont: 2019. április 10. (Békéscsaba) 

 

21. Versmondó verseny 

                                   Felelős: Kálmánné Péli Ibolya 

                                   Határidő: 2019. április 12. 

 

22. Tavaszi kirándulás Óvoda 

                                  Felelős: Óvónők 

                                  Határidő: 2019. április 26. 

 

23. Fenntarthatósági témahét 

Felelős: Osztályfőnökök 

Időpont: 2019. március 18-22. 

 

24. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól 

                                   Felelős: Osztályfőnökök, történelem tanár 

                                  Időpont: 2019. április 12. 

 

25. Gyereknap 

Felelős: DÖK, Reményiné Tulipán Gyöngyi, Kálmánné Péli 

Ibolya 

Időpont: 2019. május 31. 

 

26. Nemzeti összetartozás napja 

Felelős: Tamás József, Nórándt Péter  

Határidő: 2019. június 2. 

 

27. Ballagás 



Felelős: Bozsóné Budai Zsuzsanna 

    Határidő: 2019. június 14.   1300 

 

28. Tanévzáró ünnepély 

Felelős: Bozsóné Budai Zsuzsanna 

    Határidő: 2019. június 20.   0900 

 

 

29. Nyári szakmai gyakorlatok 

Felelős: szakoktatók 

Határidő: 2019. június 15.- június 28. 
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2018/2019. NEVELÉSI ÉV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Készítette: Hegedűs Mariann Ildikó 

Óvodai intézményegység - vezető 

 
TARTALOM: 

 

 Személyi feltételek 

Alkalmazotti létszám 

Gyermeklétszám 

 Tárgyi feltételek 

 Nevelő munka  

Helyzetértékelés csoportonként 

 Micimackó csoport  

 Napocska csoport 

 Katica csoport 

 Eperke csoport 



 

 Az óvodai munkaközösség munkatervi feladatainak értékelése 

 Összegzés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Személyi feltételek 

 

 Alkalmazotti létszám: 

 

 Micimackó 

csoport 

Napocska 

csoport  

Eperke  

csoport 

Katica  

csoport 

óvodapedagógus 2 fő 1 fő 2 fő 2 fő 

gyógypedagógiai 

asszisztens 

1 fő 1 fő 1 fő 1 fő  

dajka 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 

 

A nevelési év elején az alkalmazotti létszámváltozás a Magyarbánhegyesi 

intézményegységet érintette. Az idei nevelési év egy  új – Napocska - csoporttal indulhatott 

el, egy dajka felvételére került sor. Békésen a második félévben egy halmozottan sérült 

kisfiú felvétele indokolta egy fő segítő munkatárs alkalmazását a csoportban. 

 

 Gyermeklétszám: 

 

 Micimackó 

csoport 

Napocska  

csoport 

Eperke  

csoport 

Katica  

csoport 

Nevelési év 

elején (okt.01.)  

7 fő 7 fő 7 fő 7 fő 

Félévkor 7 fő 7 fő  10 fő 10 fő 

Nevelési év 

végén 

8 fő 7 fő 10 fő 11 fő 

 

 

 

Az előző nevelési évhez képest volt némi mozgás a gyermeklétszámban.  Félévkor Békésen 3 

– 3 fővel nőtt a csoportlétszám a Katica - és az Eperke csoportokban. A nevelési év végére 

Magyarbánhegyesen a Micimackó csoportba, Békésen pedig a Katica csoportba érkezett egy 

kisgyermek. 



 
  

A következő táblázat a  hiányzásokat mutatja az óvodai csoportokban:  

 

 



Az alábbiakban a 2H és 3H-s gyermekek számát láthatjuk csoportokra lebontva.  
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Tárgyi feltételek 

Az első félévben sok új tárgyi eszközzel bővültek a magyarbánhegyesi csoportok a nagylelkű 

adományozóknak köszönhetően.  

Szent Lázár alapítványtól nagyon nagymértékű támogatást kaptak a békési csoportok (textíliák, 

kiegészítők, ajándékok, élelmiszer adományok). 

 

Nevelő munka 

Helyzetértékelés csoportonként:  

Micimackó csoport 

 

Pedagógus(ok): 

(név) 

Nagy Orsolya 

 

gyógypedagógus 

- 

óvodapedagógus 

 

                                  

A Micimackó csoportba 8 gyermek jár, 5 fő autizmus diagnózissal rendelkezik, 

ebből 4 gyermek beszélő, jól funkcionáló, egy gyermek pedig nembeszélő. További 

két gyermek kevert specifikus fejlődési zavarral rendelkezik, egy gyermek pedig 

középsúlyos értelmileg akadályozott. A gyermekek közül 6 fiú és két lány. Egy 

gyermek május óta jár óvodánkba. A csoportból 5 gyermek megy szeptembertől 

iskolába. Ennek az öt gyermeknek egész évben az iskolához szükséges 

kompetenciáit próbáltuk erősíteni, melyet iskolaérettségi teszttel mértünk fel év 

elején, ezután mindenkinek a saját képességeihez mérten, egyénileg, differenciálva 

állítottuk össze a feladatokat. Az óvodai élet elsődleges tanulási formája a szabad 

játék, amit ebben az évben a gyermekek fejlett szerepjátékokban éltek leginkább. 

Nem beszélő autizmus diagnózissal rendelkező gyermekünk ebben a nevelési évben 

kezdett el nevére reagálni, illetve kártyával inni/ kedvenc rágcsálnivalót kérni. A 

kártyás rendszert a szülők otthon is használják, Én-könyvből felismer embereket, 

reagál rájuk. Nagyon szereti a zenés foglalkozásokat. A feladatvégzés csoportosan, 

egyénileg, illetve mikrocsoportos formában történt. A gyermekek fejlődése 

megfelelő, a Strassmeier fejlődési mutatók szerint, illetve a szülők elégedettsége 

alapján is. Szeptemberben 5 új óvodás érkezik csoportunkba, elsődleges célunk az 

ő zökkenőmentes beszoktatásuk. 

Krizsán Márton 

 

 

óvodapedagógus 

 

1. A nevelési év során kitűzött célokat teljesítettük. Komolyabb magatartási 

problémák egy gyermeknél alakult ki aminek megoldása érdekében felvettük a 

kapcsolatot az illetékes családvédelmi szervekkel. A fegyelmi helyzet a problémás 

gyermek viselkedésén kívül megfelelő volt. 2. Sikernek könyvelhető el a tavaly 

érkezett F.F. gyermek valamint egy új kisgyermek M.G. gyermek fokozatos és 

problémamentes beszoktatása. Nehézségként írható le L.L. nevű gyermek 

problémás / agresszív viselkedése, amivel kapcsolatban nem sikerült megoldásra 

jutnunk. . 3. A gyermekek értelmi szintjüknek megfelelően fejlődtek a nevelési év 

során. 4. A következő félév célja az újonnan érkező gyermekek beszoktatása . 

Szakmai tapasztalatok szerzése és megfelelő alkalmazása az új gyermekeknél. 5. A 

szülőkkel és a kirendelt gyermekvédelmi és családvédelmi szervekkel való 

tapasztalat pozitív. 
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Pedagógiai 

asszisztens: 

Czúthné Turkus 

Izabella 

A pedagógiai munka segítése igen sokrétű a Micimackó csoportban. Az egyéni 

illetve csoportos, mikrocsoportos tevékenységek során a gyermekek egyéni 

megsegítésére van szükség, néhány gyermeknél a tevékenység egésze alatt 

szükséges tevőlegesen irányítani. A pedagógiai munkán túl a gyermekek szabad 

tevékenységében is szükséges néha megsegítés, egy konfliktus, vagy a játék 

megakadása során. A gyermekek megsegítésén túl munkám szerves része az 

eszközök elkészítése és előkészítése, amit a dajkával közösen végzünk. A témákhoz 

kapcsolódó díszítés, dekorálás a gyermekek harmonikus személyiségfejlődéséhez, 

szépérzékük kialakításához elengedhetetlen. Szeptemberben az újonnan érkező 5 

gyermek számára szeretnénk szintén egy harmonikus, kellemes környezetet 

biztosítani. 

Dajka: 

Kiss Imréné 

A csoportba járó gyermekek közül 7 fő önellátásra képes. Wc-t egyedül használják, 

kis segítséggel öltözködni képesek. Egy gyermek nem szobatiszta, 4 éves, az ő 

szobatisztaságra szoktatását a szülők nyárra tervezik. Étkezni egy kivétellel 

önállóan étkeznek, ügyesen használják a evőeszközöket, innivalót maguknak 

töltenek, szalvétát, papírzsebkendőt többé-kevésbé rendeltetésének megfelelően 

használják. Naposi rendszerben terítenek és segítenek az étkezések után elpakolni. 

Ágyukat pihenés után maguk igazítják. Ebéd utáni fogmosásban többen segítségre 

szorulnak. 

  

 

Napocska 

 

Pedagógus(ok): 

(név) 

Monostori  

Katalin 

gyógypedagógus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

  

A Napocska csoport két jól beszélő, egy beszédet kommunikációs céllal kevéssé 

használó, és négy nembeszélő, autizmus diagnózissal rendelkező gyermekkel 

kezdte a 2018-2019-es nevelési évet. Életkorukat tekintve is vegyes a csoport: 3-tól 

6 éves korig járnak a gyerekek a csoportba. Az egyéni felmérést és tervezést közös 

módszertani alapokon nyugvó, egyénre szabott fejlesztés követ, ami autizmusban 

alapkövetelmény. A legfontosabb fejlesztési cél a gyermekek típusos nehézségeiből 

fakadó, szociális, kommunikációs hátrányaik leküzdése, gondolkodásuk 

rugalmatlanítása, a harmonikus gyermeki személyiség fejlődésének elősegítése. Ez 

többnyire strukturált egyéni, kiscsoportos és csoportos foglalkozások keretein belül 

valósul meg. Beavatkozást igényel a gyermekek spontán játéka is, amit leginkább a 

magányos játék tesz ki, de felnőtt irányítása mellett képesek társas 

játéktevékenységet is kezdeményezni/folytatni szabadidejükben. Strukturált egyéni 

játéktevékenység végzésére legalább néhány feladat erejéig minden gyermek képes. 

Strukturált csoportos tevékenységekbe legalább néhány percre minden gyermek 

bevonható. A gyermekek kommunikációját AAK-s eszközök segítik. A szülők napi 

rendszerességgel érdeklődnek gyermekeik fejlődése felől. Az oviban megtanult 

dolgok otthoni általánosításában együttműködők. Három gyermek képcserés 

kommunikációt használ. Önkiszolgálás terén is látványos a gyermekek fejlődése. A 

többség önállóan vált cipőt, egyedül terít, tisztán étkezik. A gyermekek fejlődéséért 

felelős három kolléganő mindenben egyetértve tevékenykedik napi munkája során. 
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Pedagógiai 

asszisztens: 

 

Kolasovszki  

Éva 

A Napocska csoportban a pedagógiai munkát segítő feladatok sokrétűek. Nem csak 

az egyéni és csoportos foglalkozásokon, hanem a gyermekek mindennapi 

tevékenységei, spontán és irányított interakciói során is szükséges a személyre 

szabott segítségadás a prompt hierarchia betartását figyelembe véve. A gyermekek 

számára érzelmi biztonságot jelentő protetikus környezet megteremtése is fontos 

feladat csoportunkban. Ennek részeként a vizuális segítségek elkészítése rendszeres 

feladat az asszisztens számára. Az egyéni strukturált feladatok elkészítése és 

előkészítése, a másnapi napirend kikészítése a gyerekek napi aktivitásait figyelembe 

véve szintén napi rutin feladat. 

Dajka: 

Kakusziné 

Rakonczai Éva  

A csoportban önkiszolgálás terén változó mértékben igényelnek megsegítést a 

csoport tagjai. Négy gyermek szobatiszta, bár vécéhasználat során kisebb-nagyobb 

segítséget igényelnek. A három pelenkás kisgyermek közül egy vécéhez szoktatása 

már otthon folyamatban van, a másik kettőét a nyári hónapokra tervezik a szülők. 

Öltözködni személyre szabott megsegítéssel képesek a gyermekeink. Cipőt váltani 

egy kivétellel minden gyermek tud. A nagyok naponta önállóan mosnak fogat. 

Teríteni egyénre szabott megsegítéssel hat gyermek képes. A két három éves 

gyermek önállóan eszik kanállal, a két legnagyobb igényli a villát a megfelelő 

ételféleségeknél. 

 

 

Katica csoport 

 

Pedagógus(ok):  

 

Vetési Emese 

 

Nevelési helyzet (általános jellemzők) magatartási, fegyelmi helyzet 

Óvodai csoportunkba 2018. novemberétől kezdve havonta úgy gyermek érkezett. 

(november:Ádám, december:Gyuri, január: Márió, március Attila). A 

szeptemberhez képest 7 főről 11 főre nőtt a csoportlétszám. Ezzel párhuzamosan 

segítségül kaptuk Hoffman Tünde gyógypedagógiai asszisztens kolléganőt, aki 

főként Bíró Imike gondozásában és nevelésében segédkezik. Úgy gondolom, hogy 

a közösségünkben megtalálta a helyét és a gyerekek is teljes mértékben elfogadták. 

Mivel folyamatosan történt a beszokatás, ezért nagy hangsúlyt kellett fektetni az 

óvodai szokásrendszer és szabályrendszer kialalakítására. A csoportlétszám 

bővülése és annak a hatása a csoport működésére ambivalens. Néhány gyermek 

számára inspiráló az új társak jövetele, fantáziajátékuk gazdagodik és a társas 

kapcsolatok is erősödnek, barátságok alakulnak ki (Horvát Kristóf- Zoé, Márió 

játéktevékenysége, stb). Ugyanakkor vannak olyan gyermekek, főleg az 

autizmussal küzdők, akikre a csoportlétszám növekedése visszaesést 

eredményezett (Gyányi Kristóf kevesebbet beszél és agresszív, indulatossá válik; 

Rácz Ádám heves érzelmi és indulatkitörései, mely fizikai értelemben is önmagára 

és a társaira vagy akár felnőttekre is irányulhat, Susánszki Attila kisebb 

csoportlétszám esetében kevésbé fáradékony, nyűgös és lobbanékony; Bella játéka 

gyakorta céltalan bolyongás, ha nem kapja meg a megfelelő felnőtt irányítást; Zoé 

pedig ugrándozik, szökdécsel, túlmozgásossá válik) A létszám növekedésből 

eredően kevesebb idő jut a gyermekekkel az egyszemélyes helyzetek kialakítására.  

Sikerek, nehézségek a nevelési év során 

Azt gondolom a második félévre sikerült egy viszonylag jól működő, hatékony napi 

és heti rendet kialakítani, mely harmoniában van a pedagógiai programban foglalt 

tevékenységformák előfordulási arányával. Ami inkább nehézséget okozott az a 

gyermekek egyéni fejlesztése volt. Sajnos az óvónő munkatársak túlterheltsége 

miatt a szakértői véleményben foglalt heti óraszám nem tudott megvalósulni. 

Sajnos egyéni gyógypedagógiai fejlesztés csak a TSMT-be ágyazottan történt csak 
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meg, illetve az óvodai csoportos foglalkozások keretein belül. Úgy vélem, hogy 

ezeknél a gyermekeknél a hatékony és rendszeres fejlesztések megléte 

nélkülözhetetlen.  

Előző félévben kitűzött céljaink közül több is megvalósult. A gyermekek napi és 

hetirendjét lefixáltuk, kialakítottuk. A PECS kártyákat bővítettük és következetesen 

használjuk a főbb napirendi pontok és feladatok jelölésére. Az autizmussal küzdő 

gyermekeink minden nap nézik és forgatják, főként Bellának nagy segítség ez a 

rendszer. Gyakran levesz egy napirendi pontot jelképező kártyát és elkezd 

készülődni önállóan a torna foglalkozásra. Ez az eredmény nagyon jó 

visszacsatolás, valóban fejlődtek ezen a területen a gyermekek.  

Gyermekek fejlődése 

Bíró Imike a második félévtől kezdett benn aludni az óvodában és néhány hónap 

leforgása alatt át is állt az alvás-ébrenlét bioritmusa. Tündének nagyon hálásak 

lehetünk, amit elértünk Imikével az mind az ő odaadó gondoskodásának 

köszönhető. Elkezdtük Imikét a pépes, otthoni étel helyett óvodai ételt adni és 

hihetetlen étvágya lett a kisfiúnak. Mostanra elértünk odáig, hogy darabosat is eszik 

már és fel lett táplálva, gyarapodott a súlya. Kezd kialakulni a vázizomzata, mely 

elősegítheti a további mozgásfejlődés javulását. A kisfiú számára az óvodai 

légkörben kinyílt a világ. Új ízek, hangok, szagok, élmények és új pajtások veszik 

körül. A társak teljes mértékben elfogadták Imrust, játszanak vele és hiányolják őt, 

ha nincs ott. Megismerték, hogyan kell Imikével óvatosan bánni, szívesen hozzák 

a babakocsiját a kisfiúnak, adogatják a játékot a kezébe, szeretgetik. Ez egy nagyon 

nagy siker volt a Katica csoportban! Tündi napi rendszerességgel ad a gyermek 

számára gyógyszert, mely mindig sikeresen, problémamentesen megtörténik. 

Szerencsére nem alakult ki Imikénél apnoés roham az óvodában és otthon is sokkal 

ritkábban történik meg. Célként tűztük ki, hogy az új gyermekekhez elmegyünk 

családot látogatni. A négy gyermek közül csak Ádámhoz mentünk el Újkígyósra. 

A további látogatások még nem történtek meg a vidéki tartózkodás miatt. Zoénál 

sajnos altatásnál még mindig szükséges a pelenka. Már a nevelőszülőt kértük a 

vizelettel kapcsolatos organikus eredetű problémák kivizsgálásra, aki el is vitte a 

kislányt és kijelentette, hogy a bepisilés nem organikus hátterű.  

Bella viszonylag jól kommunikál a képes módszerrel, ugyanakkor nagyon makacs 

és öntörvényű. Sajnos odahaza mindent ráhagynak és ezt szeretné elérni az 

óvodában is, ami gyakran mikor nem valósul meg hisztivel és dühöngéssel 

végződik. Ricsike érzelmileg nagyon labilis. Hiányzik az édesanyja, mivel 

kollégista és gyakran hosszú-hosszú időre a rajzolásba temetkezik. 

Tevékenységváltásoknál indulatkitörései vannak, esetleg csapkodás, kiabálás. A 

napirendi kártyákból csak azt valósítaná meg, ami tetszik neki. Horváth Kristóf 

szomorúvá, negatívvá, kétségbeesetté vált az elmúlt időszakban, mely az édesanya 

és édesapa kapcsolatára vezethető vissza, akik az elmúlt fél évben eltávolodtak 

egymástól, majd szét is költöztek. Varga Zoé tudja a csoportban támogatni egy 

kicsit és felvidítani és nagyon számít a kislány barátságára. Fatima az első félévhez 

képest ismét sokat hiányzott. Édesanya nem jelentkezett, nem jelzett, hogy mi az 

óvodai távolmaradás oka. A gyermek iskolai beíratása is nehezen ment. Közel 10 

napot hiányzott úgy a gyermek, hogy édesanya elfelejtett igazolást behozni. 

Folyamatosan fennálló probléma volt ezen kívül nála, hogy egész évben tetves volt 

a kislány, melyet az óvodában állandóan kezeltünk, de otthoni következetes 

ápolásra nem került sor. Gyurika óvodai csoportunk új tagja, akinél nagy 

nehézséget okozott a felnőttekhez való szokatlan és túlzott kötődése. Gyakran a 

gyermek a csoportot elhagyva elfutott egy-egy számára kedves felnőtthöz szó 

nélkül. A szabályokat nagyon rugalmasan kezeli és tudatosan feszegeti azokat. 

Nagy Márióban rengeteg energia és kreativitás található. Jól tevékenykedtethető 
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gyermek, ugyanakkor könnyedén felpörög és túlbillen, amikor már szemtelen, 

makacs és sunyivá válik a társaival szemben. Susánszki Attila a legújabb 

óvodásunk, aki hihetetlenül jól tájékozódott, gazdag szókinccsel és folyamatosan 

új történetekkel áll elő. Az első pár hónapban folyamatosan jellemző volt, hogy ön 

és közveszélyessé vált (ütött,harapott, rúgott tépett felnőttet), valamint csúnya 

szavakat célzottan mondott felnőtteknek. Mára elértük, hogy szeressen óvodába 

járni, megszerette a felnőtteket és mindig kedveskedik nekünk. Persze jelenleg is 

előfordul, hogy átkattan (főként fáradtság esetén, vagy ha nem egyértelmű 

utasításokat kap) a gyermek és kétségbeesetten pánikolva próbál a helyzetből 

kilépni vagy akár csak adott tevékenységet folyamatosan ismétel, vagy segítséget 

kér, majd elutasít. Ilyenkor tombol és lélekszakadva sír. Ezek a helyzetek egyre 

kevesebbszer fordulnak elő és már ismerjük a megelőző tüneteket (fáradtság, 

nyűgösség). Megelőzés gyanánt lehetőséget adunk a kisfiúnak, hogy kipihenje 

magát a plédjén, cumizzon, igyon a teájából vagy csak egy kicsit egyedül legyen. 

A megbeszélt időtartamot követően óra csörgésre legtöbbször képes visszatérni a 

csoport által végzett tevékenységhez. Attila egy nagyon kedves, jó humorú, 

tájékozott kisfiú, igazi karakter. 

Szülők, gyermekvédelmi szervek: 

A félév során a szülőkkel való kapcsolattartást leginkább online, Facebook 

csoportban, levelezéssel, illetve lehetőség szerint személyesen történt meg. Nagyon 

sok gyermekünk szülője nem jár be nap mint nap az óvodában, mivel vagy 

vidékiek, kollégisták, vagy támogató szolgálat hordja őket rendszeresen. A 

legnagyobb nehézség az volt, hogy bizonyos szülők rendszeresen elfelejtenek 

szólni, hogy mi az oka, hogy nem jön a gyermek az óvodába. Ha meg akarom tudni 

az információt nekem kell őket hívni. Vannak akik nem együttműködők. Viszont 

vannak olyan szülők, akik az óvodai csoportunknak felajánlottak zöldséget, 

gyümölcsöt, sütit, lekvárt. Bíró Imike édesanyja egy mikrót ajánlott fel, mellyel a 

gyermekének nap mint nap meg tudjuk melegíteni a hozott elemózsiáját. Az év 

során Rácz Ádám gyermekvédelmi alapellátásával kapcsolatban írtunk véleményt. 

Ezen kívül Burai Fatima Kiarával kapcsolatosan kellett véleményt alkotnunk. Nagy 

Richárd Levente esetében pedig bejelentést tettünk arra irányulva, hogy gyakorta 

állította a gyermek, hogy patkány van a házban. A helyi családsegítőben dolgozó 

munkatárs a védőnővel tereptanulmányt végeztek és megnyugtató visszajelzést 

kaptunk, hogy megfelelőek a lakhatási feltételek a gyermek otthonában. 

Egyéb: 

A kutyaasszisztált terápia csodákat művelt a gyermekekkel. Megtanultak nem félni 

a kutyától, megtanulták, hogyan kell a kutyához közeledni. Motiválttá és nagyon 

lelkessé váltak. Imádták a keddi napot a gyerekek! Toleránsakká és türelmesekké 

váltak az ovisok a foglalkozásoknak köszönhetően. Biankát pedig zseniális 

szakembernek tartom. Élvezet volt a terápiában részt venni. 

 

Köszönöm Rácz Gabi, Laci és Gyuri munkáját, akik Imike számára egy praktikusan 

használható és biztonságosabb környezetet alakítottak ki.  

Kérünk szépen hűtőt az óvodába, mivel jelenleg is több olyan óvodásunk van, 

akinek édesanyja főt ételt küld és könnyen megromlik.  
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Bereczki 

Mónika 

 

1.Általános jellemzők, magatartási fegyelmi helyzet 

A 2018/19-es tanévet 7 fővel kezdte meg a Katica csoport a nevelési évet. Félévkor 

csoportunk létszáma 10 főre emelkedett. Év végére 11 fővel zártuk. Ebből a 11 

főből 3 fő iskolába megy az ősszel. 8 fiú és 3 kislány. 

Nagy kihívás volt számomra, hogy szinte folyamatosan változott csoportunk 

létszáma. Szinte mindig volt beszoktatós gyermekünk. Ez a csoportunk mindennapi 

életét is befolyásolta. Gyermekeink elfogadóak, de a változás mindenkit megviselt, 

főleg az autizmus spektrum zavarral küzdőeket. A csoportunkra jellemző, hogy a 

gyermekek az alapvető szabályokat betartják, de akadtak komoly nevelési 

helyzetek, amelyek megoldása kihívás volt számomra. R. Á. agresszív kitörései 

felnőttekkel és társaival szemben. S. A. beszoktatása és a napi rutin kialakítása 

óriási kihívás volt (nagyon nehezen tudtunk a gyermeket együttműködésre biztatni, 

folyamatos ellenállást tanúsított. Társaival, felnőttekkel szemben agresszív 

kitörések és előfordult, hogy saját maga ellen is. O. Gy. folyamatos ragaszkodása a 

felnőttekhez szintén nehézséget okoz, mivel kérdés nélkül otthagyja a csoportot, 

amikor ő észre vesz egy számára szimpatikus felnőttet és odabújik hozzá. B.I. 

láthatóan jól érzi magát a csoportban a többi gyermek is szeretettel és 

gondoskodással fordul felé. Kialakultak barátságok V. Z. és H. K. között. B. F. a 

csoport szeretet bázisa volt mindenki nagyon szerette és ő is mindenkit nagyon 

szeretett és kedvesen fordulta társai felé. Gy . K. nagyon nehezen fogadta el az új 

társak érkezését, zavarta Őt az új helyzet és az új személy Ebből adódóan agresszív 

időszakok voltak megfigyelhetők nála is, ezzel próbálta a figyelmet felhívni 

magára. 

Általánosságban elmondható a csoportról, hogy érdeklődőek, aktívak, elfogadóak, 

nagyon igénylik a szeretetet a törődést. ragaszkodóak. 

A csoportunk mindenféle szempontból sokszínű: 3 fő gyermek, nevelőcsaládból jár 

a csoportunkba. 

4 fő gyermeket támogató szolgálat hoz az óvodába. ( Dévaványa 1, Körösladány 1, 

Kamut 1, Békés 1) 

3 ovis gyermekünk, kollégista.2.  

2. Sikerek nehézségek a nevelési év során 

Összességében sikernek érzem, a szülőkkel, fejlesztő munkatársakkal való 

együttműködést. A csoportunkba járó egyes gyermekek fejlődése siker számomra. 

Nagyon nagy sikernek tartom a kedden megtartott állat asszisztált terápiát. Sikernek 

érzem az új gyógypedagógiai asszisztens beszokását elfogadását csoportunk 

életébe. Nehézség számomra, hogy ebben a nevelési évben csökkent Emesével az 

átfedési időnk. Hétfőn én vagyok teljesen egyedül, pénteken pedig ő. Nehézségnek 

érzem a csoport összetételét. Nagyon eltérőek az egyéni igények, szükségletek, 

ebből adódóan sokat kell logisztikázni, egyéni feladatokat megoldani kitalálni, úgy 

hogy a közben a csoportkohéziót a közös programokat, élményeket jó lenne 

közösen megélni. Sikernek érzem a betervezett és megvalósított programokat. 

Óriási segítség volt számunkra szülői felajánlásból kapott mikrohullámú sütő. Ezért 

nagyon hálásak vagyunk. Továbbra is hiányzik még egy hűtő, ami igazán jó 

szolgálatot tenne, ha lenne. Fontos, hogy a férfi kisegítő munkatársak (Gabi, Laci 
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és Gyuri bácsi) mindig nagyon segítőkészek voltak sokat segítettek a napi 

munkavégzés során. Köszönjük a munkájukat. 

3. Gyermekek fejlődése 

Bíró Imre: 

 Szeptemberben került hozzánk a halmozottan sérült kisgyermek, aki a nevelési 

évet félnaposként kezdte. Jelenleg egész napos óvodás. Nagyon sokat a fejlődött a 

kezdetekhez képest. Megtanult rágni, folyamatosan kóstoltatjuk vele az új ízeket. 

Önállóan ül kis széken kis asztalnál ügyesen próbálkozik az állással felállással. 

Szeret papírt tépni különböző minőségű anyagokat fogdosni, tapintani. Szeret 

különböző hangokat kiadni és „zenélni”. Jókedvű kisgyermek. Szeretik a 

csoporttársai is. A vele foglalkozó gyógypedagógiai asszisztenst nagyon szereti, ez 

a szeretet kölcsönös. Imike megismer minket hangról és illatunkról, fantasztikusan 

reagál az óvodai környezetre. Nagyon sok cél lebeg előttünk az ő fejlődésével 

kapcsolatban. Próbálkozunk a szobatisztasággal, az önálló étkezéssel és a járással. 

Nagyon bizakodóak vagyunk az ő jövője szempontjából. 

 

Burai Fatima: 

Ez a nevelési év rendezettebb szervezettebb volt az anya részéről. Fatima a nevelési 

év elején rendszeresen járt óvodába anya nagyon együttműködő volt. Sajnos a 

fejtetvességgel folyamatosan küzdöttünk egész évben. Fatima nagyon kedves 

kislány mindenki szereti együttműködő, néha fáradt kialvatlan, de akkor ezt 

biztosítjuk a számára a pihenést.  Szeret beszélgetni szerepelni- nagyon fog 

hiányozni nekünk. 

 

Gyányi Kristóf:  

Nagyon sokat fejlődött ebben a tanévben. A finom motorikát még sokat kellene 

fejleszteni a nyáron, hogy bátran használja a kezét. Az érzelmi élete kissé hullámzó 

lett az év közben érkezett gyermekeket nehezen fogadta el. A szülőknek egységes 

nevelési elvet kellene képviselni, ez is stabilabbá tenné Kristóf érzelmi életét. ( anya 

nagyon megengedő, apa szigorúbb aztán a családi béke kedvéért apa enged) 

 

Horváth Kristóf: 

Kristófka nagyon fantáziadús játékokat játszik, sokat szerepjátékozik társaival, 

ugyanakkor nehezen vált tevékenységet, mely gyakori ellenállást és hisztit 

eredményez. Kristóf könnyedén benne ragad egy játékban és az egész napját végig 

kíséri. Ebben a félévben nagyon mély érzelmi állapotba került a kisfiú ezt jeleztünk 

is az édesanyjának, depresszió kezdett kialakulni nála. (nem tudom megcsinálni, 

nem jó gyerek vagyok, buta vagyok, nem vagyok alkalmas semmire,,,) Kiderült, 

hogy a szülők nincsenek jól egymással. Májusba külön költöztek. Ez nagyon nehéz 

időszak volt a kisfiúnak. 
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Nagy Richárd Levente: 

Minden felnőttet a nevén szólít. Megszeretget bennünket kifejezi felénk érzelmeit. 

„Szeretlek, ne haragudj..” Érzelmileg nagyon sokat fejlődött. Ha magában szeretne 

maradni angolul kezd beszélni.  

Fejlődött a PECS kártya használata is, de itt még előfordulnak dühkitörések. 

 

Nagy Márió Mihály: 

Máriót gyerekek könnyen elfogadták, figyelemmel kísérik hiányzását keresik 

hiányolják. Az eddigi tapasztalatok alapján nála is a szigorú határok és a 

következetes szabálytartás vezet célra. Nagyon bújós ragaszkodó, szeretetigényes 

kisfiú. Nagyon beszédhibás, de könnyen tanul meg verseket énekeket. 

 

Oláh György: 

 Vésztői nevelőcsaládban nevelkedő gyermek, ebből adódóan kollégista. Erősen 

dadog. Szeret énekelni, és nagyon szereti az ollót használni. Minden nap előveszi, 

használja az ollót. Szeret festeni is. A legnagyobb problémát a túlzott ragaszkodása 

(kötődési zavar) okozza. Ha találkozik egy felnőttel, aki kedves hozzá, azonnal 

odamegy és megszeretgeti. Ezzel az a probléma, hogy ezt kérdezés nélkül teszi séta, 

foglalkozás, öltözködés…. stb közbe. Ezt nem teheti meg a csoporttársaival és a 

csoportot vezető felnőttekkel szemben sem. Ezt jövőre tudatosítani kell benne és a 

körülvevő felnőttekbe, hogy kérdezés nélkül nem mehet a csoportból.  

 

Rácz Ádám: 

A szülők továbbra is sokat panaszkodnak Ádámra (agresszív, dühöngő, csúnya 

beszéd, szófogadatlan)  

A gyermek megtanulta elfogadta az óvoda szabályait Néha vannak dühkitörései 

ezek általában hétfőn vagy pénteken fordulnak elő. Folyamatosan 

tevékenykedtetjük, külön feladatokkal bízzuk meg, sokat dicsérjük, ezzel nagyon 

jól lehet motiválni. Segítőkész ragaszkodó kisfiú. Ádám édesanyja hetente többször 

telefonál, kikéri a szakmai véleményünket, amit nem tart be vagy csak nehezen. 

Következetlen szülői magatartást tanúsít így nehézkes az együttműködés. 

 

Susánszki Attila Máté: 
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Gyermekkori autizmus diagnózissal került márciusban a csoportunkba. Nagyon 

komoly feladat elé állította a kis közösségünket ennek a gyermeknek a befogadása. 

A folyamatos dühkitörései, amik ijesztőek voltak a gyerekeknek felnőtteknek 

egyaránt. Állandó tiltakozás, alkudozás jellemző a viselkedésére. Megengedő anyai 

hozzáállás, és szigorú apai magatartás még inkább nehezíti a hétköznapokat. 

Nagyon tájékozott, okos és figyelmes kisfiú hatalmas érdeklődési köre van. Sokat 

kérdezősködik. A nevelési év végére elfogadott és megszeretett bennünket, ahogy 

mi is megszerettük őt. 

 

Tóth Bella Jázmin: 

Továbbra is nehézkes a kapcsolattartás Bella szüleivel. Utólag és nehezen pótolja 

az igazolást. Nem szólt és nem is jöttek az évzáróra. Anya nem kommunikál 

egyértelműen. Az eddigi tapasztalatok szerint a kislány sokkal több mindent tudna, 

ha a szülői támogató viselkedés segítené a munkánkat. Bella nem beszél és nagyon 

szabályok nélkül él otthon. Így itt az oviba minden hét kezdés nagyon nehézkes 

visszazökkenteni az itteni szabályok szerint a napi tevékenységet folytatni. 

Eredményként éltük meg, hogy Bella megkóstolja az ételeket.  

 

Varga Zoé Martina: 

Zoé és Horváth Kristóf barátságot kötöttek egymással sokat játszanak együtt.. Zoé  

mosolygós cserfes kislány, aki a tiszta szép ruhákat boldogan viseli. Szeretnek a 

csoporttársai is játszani vele. Továbbra is a délutáni szobatisztaság a következő 

félév nevelési célja. Igényli a felnőttekhez való bújást a babusgatást. 

 

4. Következő nevelési év célja 

 Új munkatárs (Emese helyett) befogadása, beszoktatása a csoport életébe. A 

betervezett programok megtartása. A gyermekek visszaszoktatása, beszoktatása az 

óvodai életbe. Az egyéni szükségletekhez tartozó tárgyi feltételek megteremtése. A 

gyermekek önmagukhoz képest való fejlődésének segítése. (szobatisztaság, 

iskolára való felkészítés, kulturált étkezési szokások elsajátítása, pontos 

önkiszolgáló munka végzése) Szülőkkel való hatékony együttműködés tovább 

folytatása. 

 

5. Szülőkkel, családvédelmi, gyermekvédelmi szervekkel való tapasztalat 

Összességében elmondható, hogy hatékony jó együttműködést sikerült kialakítani 

a szülőkkel, nevelőszülőkkel, gyermekvédelmi gyámokkal, gyermekjóléti 

szolgálatokkal.  



32 

 

Tavaly évben a helyi Családsegítő szolgálatnál jelzést tettünk Burai Fatima 

rendszeres óvodai hiányzásáról és az elhanyagolás (fejtetvesség) bizonyos jeleiről. 

Ebben a nevelési évben pozitív irányba változott helyzet. A kislányt ismét a 

Támogató Szolgálat szállítja. Édesanya befizette a csoportpénzt, behozta a Fati 

számára fontos felszereléseket. Elvitte a kislányt speciális fogászatra, ahol ki is 

húzták a fogait és viszi kardiológiai vizsgálatra is. A családsegítőnek jelzést tettünk 

a szülő aktivitását és pozitív változását illetően. Sajnos a fejtetvesség továbbra sem 

változott folyamatosan tetves volt Fatima, és összesen 2 napot viselte a szemüvegét, 

azóta sem láttuk rajta, többszöri felszólítás ellenére sem. Itt tapasztalhatunk nagyon 

sok és pozitív irányú változást, de vannak még hiányosságok, amire továbbra is oda 

kell figyelni.  

Nagy Richárd Levente rendszeresen mondogatta, amikor visszajött az oviba, hogy 

otthon patkány van náluk. Erre rákérdeztünk édesanyánál is, de kértünk segítséget 

a helyi családsegítő szolgálat munkatársától is. A szülő és a szolgálat is 

együttműködő volt. Szerencsére a helyi környezettanulmány nem talált 

veszélyeztető körülményt. A gyermekvédelmi gyámok két havonta havonta 

látogatták az intézményben a gyermekeket ezeket rögzítették a naplóba a hivatalos 

látogatások helyénél. 

Pedagógiai 

asszisztens: 

Kiss Márta 

Mónika 

 

A Katica csoportot 7 óvodással kezdtük év elején, majd év közben 4 kisfiú 

csatlakozott hozzánk (Rácz Ádám nov., Nagy Márió dec., Oláh György jan., 

Susánszki Attila ápr.). A csoport összetétele 8 fiú és 3 lány. Nevelési igényük 

szerint: 5 autizmus spektrum zavarral küzdő, 2 középsúlyos értelmi sérült, 3 

pszichés zavarral küzdő, 1 halmozottan sérült gyermek. Imike a nevelési évet 

félnaposként kezdte, majd szülői kérésre egész napos óvodás lett februártól. Emiatt 

a vezetőség biztosított még egy fő gyógypedagógiai asszisztens kollegát a csoport 

számára. Imike a csoport mindennapjaiba jól beleilleszkedett. Csoportunkban 3 

kisgyermek kollégiumi ellátásban is részesül, amely megfigyeléseink alapján 

hatással van a fegyelmi és magatartási helyzetükre, különös tekintettel a hétfői és 

pénteki napokra. Általánosságban mi úgy látjuk, hogy a csoport harmonikusan és 

összeszokottan működik. A gyerekek megtanulták a napirend követését 

(autistáknál kártya rendszer) és a foglalkozásokon való részvételt, egymásra és a 

felnőttekre való odafigyelést. A nevelési év végére a csoport minden tagja tud 

együtt dolgozni és "jól betartani az óvodai szabályokat. A nevelési év végén 3 

kisgyermek ballagott el, az első osztályt az intézményünkben kezdik meg. 

Szeretnénk megköszönni az állatasszisztált terápiát és fejlesztéseket, amely a 

csoport életében nagy segítséget nyújtanak. Sikerként könyvelhető el, hogy a 

második félévben kétszer is buszos kirándulásra vittük el az összes óvodásunkat és 

problémamentesen zajlottak a kirándulások. 

Hoffmann 

Tünde 

A Katica csoportot 7 óvodással kezdtük év elején, majd év közben 4 kisfiú 

csatlakozott hozzánk (Rácz Ádám nov., Nagy Márió dec., Oláh György jan., 

Susánszki Attila ápr.). A csoport összetétele 8 fiú és 3 lány. Nevelési igényük 

szerint: 5 autizmus spektrum zavarral küzdő, 2 középsúlyos értelmi sérült, 3 

pszichés zavarral küzdő, 1 halmozottan sérült gyermek. Imike a nevelési évet 

félnaposként kezdte, majd szülői kérésre egész napos óvodás lett februártól. Emiatt 

a vezetőség biztosított még egy fő gyógypedagógiai asszisztens kollegát a csoport 

számára. Imike a csoport mindennapjaiba jól beleilleszkedett. Csoportunkban 3 

kisgyermek kollégiumi ellátásban is részesül, amely megfigyeléseink alapján 

hatással van a fegyelmi és magatartási helyzetükre, különös tekintettel a hétfői és 

pénteki napokra. Általánosságban mi úgy látjuk, hogy a csoport harmonikusan és 

összeszokottan működik. A gyerekek megtanulták a napirend követését 
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(autistáknál kártya rendszer) és a foglalkozásokon való részvételt, egymásra és a 

felnőttekre való odafigyelést. A nevelési év végére a csoport minden tagja tud 

együtt dolgozni és "jól betartani az óvodai szabályokat. A nevelési év végén 3 

kisgyermek ballagott el, az első osztályt az intézményünkben kezdik meg. 

Szeretnénk megköszönni az állatasszisztált terápiát és fejlesztéseket, amely a 

csoport életében nagy segítséget nyújtanak. 

Dajka: 

Domokosné 

Szűcs Judit 

A Katica csoportot 7 óvodással kezdtük év elején, majd év közben 4 kisfiú 

csatlakozott hozzánk (Rácz Ádám nov., Nagy Márió dec., Oláh György jan., 

Susánszki Attila ápr.). A csoport összetétele 8 fiú és 3 lány. Nevelési igényük 

szerint: 5 autizmus spektrum zavarral küzdő, 2 középsúlyos értelmi sérült, 3 

pszichés zavarral küzdő, 1 halmozottan sérült gyermek. Imike a nevelési évet 

félnaposként kezdte, majd szülői kérésre egész napos óvodás lett februártól. Emiatt 

a vezetőség biztosított még egy fő gyógypedagógiai asszisztens kollegát a csoport 

számára. Imike a csoport mindennapjaiba jól beleilleszkedett. Csoportunkban 3 

kisgyermek kollégiumi ellátásban is részesül, amely megfigyeléseink alapján 

hatással van a fegyelmi és magatartási helyzetükre, különös tekintettel a hétfői és 

pénteki napokra. Általánosságban mi úgy látjuk, hogy a csoport harmonikusan és 

összeszokottan működik. A gyerekek megtanulták a napirend követését 

(autistáknál kártya rendszer) és a foglalkozásokon való részvételt, egymásra és a 

felnőttekre való odafigyelést. A nevelési év végére a csoport minden tagja tud 

együtt dolgozni és "jól betartani az óvodai szabályokat. A nevelési év végén 3 

kisgyermek ballagott el, az első osztályt az intézményünkben kezdik meg. 

Szeretnénk megköszönni az állatasszisztált terápiát és fejlesztéseket, amely a 

csoport életében nagy segítséget nyújtanak. 

 

Eperke csoport 

 

Pedagógus(ok): 

(név) 

 

Dr. Pásztorné 

Péter Tímea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2019-es nevelési év második félévét 10 fővel kezdtük, 2 kislánnyal 8 kisfiúval. 

Az év elején (február, március)a beszoktatás a két utoljára érkező kisfiú esetében 

még aktívan zajlott. Levente egész napos óvodásként szokott be óvodánkba. A 

szabályokhoz szépen alkalmazkodott, együttműködő magatartást tanúsított. 

Beszoktatása problémamentesen zajlott, édesanyjáról szépen levált, napközben 

nem sírt, alvása zavartalan volt. Étkezések alkalmával a számára ismeretlen 

ételeket, textúrákat nehezen fogadta el, ezért bizonyos ételek pl. hús lenyelését 

teljes mértékben hárította. Ez év végére rendeződött, kevés segítséget igényel. 

Szobatisztasága kialakulóban van. Csabika (a másik beszokó kisfiú) időközben 

autizmus sprektum zavara diagnózist kapott, ő minden tekintetben odafigyelést, 

folyamatos kontrolt igényel. Önállóan nem étkezik, nem öltözik, mosdózik, 

szobatisztasága még kialakulatlan. A csoportból két gyermek: Márkusz és Kristóf 

iskolánk tanulói lesznek. Márkusz súlyosan nagyot halló - igyekezetünk ellenére- 

nem sikerült az ő igényeinek legmegfelelőbb iskolatípusba beíratni. Kristóf 

esetében a logopédus szakemberrel való konzultációt követve arra az elhatározásra 

jutottunk -a szülővel egyezteve- hogy számára intézményünk 1. osztálya lenne 

megfelelő súlyos beszédproblémája miatt. Az idő előrehaladtával csoportunk egyre 

összetartóbb, egymással kedves, segítőkész magatartást tanúsítanak a gyerekek. A 

szülőkel a megfelelő együttműködés jellemezte az évet. Aktívan részt vettek a 

közös programokon: családi nap, a karácsonyi gálára eljöttek, a nyílt nap iránt 

érdeklődőek voltak. A második félévben Léni esetében hivatalos jelzéssel éltünk a 

családsegítő szerv felé. Egész évben sikertelen volt a szülőkkel való 

kommunikáció. Többször próbáltunk segítséget nyújtani Léni gondozását, 

nevelését illetően. A szociális segítő (Pikóné Domokos Magdolna) volt abban 

segítségünkre, hogy Léni otthonában környezettanulmányt végezzenek. Ez az ügy 

jelenleg folyamatban van. Sikerként könyveljük el, hogy jó hangulatban telt az év 
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gyerekek és felnőttek részéről egyaránt. A foglalkozásokon igyekeztünk a kitűzött 

célokat és feladatokat megvalósítani, rendszeres heti tervet készítettünk, melyet a 

faliújságra függesztve a szülők számára is elérhető legyen. A második félévben 

nagy hangsúlyt fektettünk a mozgás- és zenei nevelésre. Ezt amiatt tartottuk 

fontosnak, hogy Imike megtanult járni, így ezeken a foglalkozásokon még 

aktívabban részt tudott venni. Nagyon sok mozgásos szabályjátékot játszottunk, 

melyeket az autista gyerekek számára a beszédértés-, szabálykövetés megtanulása 

miatt tartottunk fontosnak. Sikerként értékeljük, hogy az önállóság terén is fejlődést 

tapasztalhattunk (Léni, Imike, Ádám, Marci, Levente). Nehézségként éljük meg, 

hogy szinte minden hónapban volt valamilyen esemény, rendezvény amelyre 

készültünk: családi nap, szakmai nap, nyílt nap), ez nem minden esetben szolgálja 

minden esetben a gyerekek érdekét. Ezáltal a betervezett napi- heti terv nem kerül 

megvalósításra. A következő nevelési évben szeretnénk a szülőket még aktívabban 

segíteni a mindennapi gyermeknevelésben, a mindennapi problémák 

megoldásában. Úgy érezzük, hogy több szülőnek- nevelőszülőnek is szüksége 

lenne a hatékony beszélgetésre, tanácsadásra. Az autista gyerekek számára 

szeretnénk még inkább megfelelőbb környezetet biztosítani optimális 

fejlődésükhöz: strukturált protetikus környezet, napirend, környezettudatos 

nevelés. Továbbra is fontosnak tartjuk a különböző szakmai szervekkel való 

kapcsolattartást. A gyermekvédelmi szervekkel ( a szociális segítő, ill. a 

családsegítő központ) pozitív tapasztalatokról számolhatunk be. A szociális segítő 

valós segítséget nyújt kapcsolattartóként. A Léni esetében várjuk a családsegítő 

hivatalos véleményét. A pamela esetében jeleztük, hogy több igazolatlan hiányzása 

van (péntekenként). Örömünkre szolgált, hogy szükség esetén használhattunk 

projektort, habár az internet sokszor akadozik. Szeretnénk egy állandó kivetítőt, és 

egy vetítő vászont. 

 

Gézárt Nikoletta 

 

A 2019-es nevelési év második félévét 10 fővel kezdtük, 2 kislánnyal 8 kisfiúval. 

Az év elején (február, március)a beszoktatás a két utoljára érkező kisfiú esetében 

még aktívan zajlott. Levente egész napos óvodásként szokott be óvodánkba. A 

szabályokhoz szépen alkalmazkodott, együttműködő magatartást tanúsított. 

Beszoktatása problémamentesen zajlott, édesanyjáról szépen levált, napközben 

nem sírt, alvása zavartalan volt. Étkezések alkalmával a számára ismeretlen 

ételeket, textúrákat nehezen fogadta el, ezért bizonyos ételek pl. hús lenyelését 

teljes mértékben hárította. Ez év végére rendeződött, kevés segítséget igényel. 

Szobatisztasága kialakulóban van. Csabika (a másik beszokó kisfiú) időközben 

autizmus sprektum zavara diagnózist kapott, ő minden tekintetben odafigyelést, 

folyamatos kontrolt igényel. Önállóan nem étkezik, nem öltözik, mosdózik, 

szobatisztasága még kialakulatlan. A csoportból két gyermek: Márkusz és Kristóf 

iskolánk tanulói lesznek. Márkusz súlyosan nagyot halló - igyekezetünk ellenére- 

nem sikerült az ő igényeinek legmegfelelőbb iskolatípusba beíratni. Kristóf 

esetében a logopédus szakemberrel való konzultációt követve arra az elhatározásra 

jutottunk -a szülővel egyeztetve- hogy számára intézményünk 1. osztálya lenne 

megfelelő súlyos beszédproblémája miatt. Az idő előrehaladtával csoportunk egyre 

összetartóbb, egymással kedves, segítőkész magatartást tanúsítanak a gyerekek. A 

szülőkel a megfelelő együttműködés jellemezte az évet. Aktívan részt vettek a 

közös programokon: családi nap, a karácsonyi gálára eljöttek, a nyílt nap iránt 

érdeklődőek voltak. A második félévben Léni esetében hivatalos jelzéssel éltünk a 

családsegítő szerv felé. Egész évben sikertelen volt a szülőkkel való 

kommunikáció. Többször próbáltunk segítséget nyújtani Léni gondozását, 

nevelését illetően. A szociális segítő (Pikóné Domokos Magdolna) volt abban 

segítségünkre, hogy Léni otthonában környezettanulmányt végezzenek. Ez az ügy 
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jelenleg folyamatban van. Sikerként könyveljük el, hogy jó hangulatban telt az év 

gyerekek és felnőttek részéről egyaránt. A foglalkozásokon igyekeztünk a kitűzött 

célokat és feladatokat megvalósítani, rendszeres heti tervet készítettünk, melyet a 

faliújságra függesztve a szülők számára is elérhető legyen. A második félévben 

nagy hangsúlyt fektettünk a mozgás- és zenei nevelésre. Ezt amiatt atrtottuk 

fontosnak, hogy Imike megtanult járni, így ezeken a foglalkozásokon még 

aktívabban részt tudott venni. Nagyon sok mozgásos szabályjátékot játszottunk, 

melyeket az autista gyerekek számára a beszédértés-, szabálykövetés megtanulása 

miatt tartottunk fontosnak. Sikerként értékeljük, hogy az önállóság terén is fejlődést 

tapasztalhattunk (Léni, Imike, Ádám, Marci, Levente). Nehézségként éljük meg, 

hogy szinte minden hónapban volt valamilyen esemény, rendezvény amelyre 

készültünk: családi nap, szakmai nap, nyílt nap), ez nem minden esetben szolgálja 

minden esetben a gyereke érdekét. Ezáltal a betervezett napi- heti terv nem kerül 

megvalósításra. A következő nevelési évben szeretnénk a szülőket még aktívabban 

segíteni a mindennapi gyermeknevelésben, a mindennapi problémák 

megoldásában. Úgy érezzük, hogy több szülőnek- nevelőszülőnek is szüksége 

lenne a hatékony beszélgetésre, tanácsadásra. Az autista gyerekek számára 

szeretnénk még inkább megfelelőbb környezetet biztosítani optimális 

fejlődésükhöz: strukturált protetikus környezet, napirend, környezettudatos 

nevelés. Továbbra is fontosnak tartjuk a különböző szakmai szervekkel való 

kapcsolattartást. A gyermekvédelmi szervekkel (a szociális segítő, ill. a 

családsegítő központ) pozitív tapasztalatokról számolhatunk be. A szociális segítő 

valós segítséget nyújt kapcsolattartóként. A Léni esetében várjuk a családsegítő 

hivatalos véleményét. A Pamela esetében jeleztük, hogy több igazolatlan hiányzása 

van (péntekenként). Örömünkre szolgált, hogy szükség esetén használhattunk 

projektort, habár az internet sokszor akadozik. Szeretnénk egy állandó kivetítőt, és 

egy vetítő vászont. 

Pedagógiai 

asszisztens: 

Kincsesné 

Gyebnár Judit 

 

A csoport létszáma 10 fő. Ebből 5 gyermek igényel állandó odafigyelést, segítséget: 

a foglalkozások lebonyolítása, étkezés, mosdó használat, öltözködés, séta során. Az 

év végére megfigyelhető a csoportban az összetartozás: a kisebbek segítése. A 

"nagyok" rendszeresen nyújtanak segítséget a kisebbeknek a nap folyamán. A 

szeretetteljes, határozott, következetes neveléssel egyre nagyobb önállóságra tettek 

szert a kisebb gyerekek is, mind az öltözködés, mind a mosdó használat terén is. A 

játék folyamán egyre többször, egyre többen játszanak szerepjátékot. Sérülésük 

különbözőségének ellenére nagyon jól megértik egymást, együtt tudnak játszani. 

Fontosnak tartjuk, hogy a napot a vidámság, a jó kedv jellemezze. Egy kis 

óvodásunk (Léni) miatt segítséget kértünk az intézményt látogató szociális 

segítőtől (Pikóné). Azt gondoljuk, hogy Léni esetében az elhanyagolás áll fenn. A 

nevelési év végén két gyermektől búcsúztunk, ők iskolába mennek szeptemberben. 

A következő év célja az önállóság fokozása, a szobatisztaság, az öltözködés és az 

étkezés során. Szeretnénk a vidám és szeretetteljes légkört megtartani. Továbbá a 

kollégákkal való harmonikus együttműködést fenntartani, erősíteni. 



36 

 

Dajka:  

Eperjes Csilla 

A csoport létszáma 10 fő. Ebből 5 gyermek igényel állandó odafigyelést, segítséget: 

a foglalkozások lebonyolítása, étkezés, mosdó használat, öltözködés, séta során. Az 

év végére megfigyelhető a csoportban az összetartozás: a kisebbek segítése. A 

"nagyok" rendszeresen nyújtanak segítséget a kisebbeknek a nap folyamán. A 

szeretetteljes, határozott, következetes neveléssel egyre nagyobb önállóságra tettek 

szert a kisebb gyerekek is, mind az öltözködés, mind a mosdó használat terén is. A 

játék folyamán egyre többször, egyre többen játszanak szerepjátékot. Sérülésük 

különbözőségének ellenére nagyon jól megértik egymást, együtt tudnak játszani. 

Fontosnak tartjuk, hogy a napot a vidámság, a jó kedv jellemezze. Egy kis 

óvodásunk (Léni) miatt segítséget kértünk az intézményt látogató szociális 

segítőtől (Pikóné). Azt gondoljuk, hogy Léni esetében az elhanyagolás áll fenn. A 

nevelési év végén két gyermektől búcsúztunk, ők iskolába mennek szeptemberben. 

A következő év célja az önállóság fokozása, a szobatisztaság, az öltözködés és az 

étkezés során. Szeretnénk a vidám és szeretetteljes légkört megtartani. Továbbá a 

kollégákkal való harmonikus együttműködést fenntartani, erősíteni. 
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Az óvodai munkaközösség munkatervi feladatainak értékelése 

 

Kiemelt nevelési feladatok:  -     mozgásnevelés; 

- egészséges életmódra nevelés;  

- környezettudatos nevelés; 

- óvoda – iskola átmenet elősegítése. 

Olyan továbbképzéseken, szakmai továbbképzéseken való részvétel, ami az óvoda profiljába 

illeszkedik; amely az óvoda szakmai színvonalát tovább erősíti. Folyamatos és tervszerű 

ellenőrzés, a hatékony munkavégzés érdekében. Az önértékelési feladatok elvégzése. 

Közös rendezvényeken való részvétel, mely a család és az óvoda kapcsolatát erősíti, fejleszti.  

Szülőkkel és partnereinkkel való kapcsolatok mélyítése, mely hatására reális képet kaphatnak 

óvodánk pedagógiai munkájáról, értékeinkről, gyermekeinkről. 

A gyermekek egyéni szükségletei indokolttá teszik a hangsúlyosabb egészségügyi, higiéniai 

ellátást, az arra való koncentrált odafigyelést.  

A pedagógus előmeneteli rendszerre való felkészülés. 

 

 

Magyarbánhegyes: 

 Személyi feltételek: 

Pedagógusaink:  

Krizsán Márton (Micimackó csoport) 

Nagy Orsolya (Micimackó csoport) 

Monostori Katalin (Napocska csoport) 

 

Pedagógiai munkát segítők: 

Czúthné Turkus Izabella - gyógypedagógiai asszisztens 

                            Kissné Rátódi Magdolna – dajka 

Kolasovszki Éva - gyógypedagógiai asszisztens 

Kakusziné Rakonczai Éva - dajka 

 

 Óvodai csoportok száma, gyermeklétszám adatok 

2 óvodai csoport: -    Micimackó csoport - 8 fő 

- Napocska csoport - 7 fő  

 

 Tárgyi feltételek: 

 A Micimackó csoport a Magyarbánhegyesi, Kossuth u. 81. szám alatti épületben található.  

- 2 csoportszoba 

- 1 óvodai öltöző 

- 1 fektető szoba 

 

 Kapcsolattartás: 

- Napi személyes kapcsolattartás a szülőkkel, illetve telefonon keresztül. Szülői 

értekezlet, kerekasztal beszélgetés. Fogadóórákon való részvétel. (Intézmény működési 

dokumentumainak megismertetése, éves munkaterv, általános információk. Szülők 

tájékoztatása a gyermekek egyéni fejlettségéről.) 

Közös rendezvények, amelynek célja a család és az óvoda kapcsolatának fejlesztése. 
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- Iskolai kapcsolattartás  

Iskolalátogatás (Iskolai környezettel való ismerkedés.) 

- Egyéb partnerek: 

Egészségügyi szolgáltatók (védőnő, munka alkalmassági orvos) – védőnői szolgálat 

igénybevétele. 

Pedagógiai munka tervezése 

Középtávú célok 2017-2021 Megvalósulásuk ütemezetten 

Szakmai:  

Olyan továbbképzésekre, szakképzésekre 

jelentkezés, amelyek az óvoda profiljába 

illeszkednek: 

-  gyógypedagógiai képzés. 

Eszközfejlesztés:  

Udvari játékeszközök beszerzése, 

karbantartása. Textíliák, konyhai 

eszközök pótlása.  

Szellemi: - Az önértékelési feladatok 

elvégzése. A partnerek tájékoztatásának 

és véleményezési lehetőségeinek 

biztosítása, ennek folyamatos 

felülvizsgálata, visszacsatolása és 

fejlesztése. 

2019. január 19-20. kutyás terápia 

foglalkozás vezető képzésen vett részt 

Nagy Orsolya.  

 

Krizsán Márton sikeres vizsgát tett 2019. 

május 31-én és gyógypedagógiai segítő 

munkatárs képesítést szerzett. 

 

2018. decemberben sok fejlesztő 

eszközzel bővült mindkét óvodai csoport 

(társasjátékok, fejlesztő játékok, 

szenzoros szőnyeg, szerepjátékhoz 

szükséges eszközök). 

 

  

 

 

 Kiemelt szakmai feladatok: 

- Óvoda-iskola átmenet elősegítése: látogatás az első osztályban a tanköteles korú 

gyermekekkel.  

- Mozgásnevelés 

- Egészséges életmódra nevelés 

  



39 

 

Augusztus   

Időpont Tevékenység Felelős Elért Eredmények 

aug. 28. - Szülői értekezlet óvodapedagógusok Szülők, intézményvezető és 

óvodavezető  részvételével 

megvalósult, szükséges 

nyilatkozatok aláírása 

megtörtént, a szülők elfogadták 

a napirendet 

aug.28. - Tanévnyitó 

munkaközösségi 

megbeszélés 

- Éves munkaterv 

összeállítása 

 A megbeszélések, munkaterv 

összeállítása megtörtént. 

aug. 22.-től - Kapcsolatfelvétel 

és ismerkedés az 

új gyermekekkel 

és szülőkkel 

- Új gyermekek 

irat anyagainak 

megtekintése, 

anamnézis 

felvétele 

- A gyermekek 

beszoktatásának 

elkezdése 

- Napirend, 

hetirend 

kialakítása 

- Forgó rendszerű 

dolgozói 

munkarend 

kidolgozása 

Óvodai 

munkaközösség 

A beszoktatás egyéni ütemben, 

egyéni igények szerint, 

zökkenőmentesen zajlott.  

Napirend hetirend kialakítása 

egyénre szabottan megtörtént.  

 

 

Szeptember 

Időpont Tevékenység Felelős  

szept. 15.-ig Az intézményi integráció 

kapcsán az óvodai 

dokumentumok 

áttekintése, harmonizálása. 

óvó-, és 

gyógypedagógusok 

Dokumentumok áttekintése 

megtörtént. Az óvodai 

csoportnaplót a békési 

munkaközösséggel 

együttműködve 

harmonizáltuk. 

szept. 22.-ig  Bementi mérés, 

megfigyelések 

eredményeinek rögzítése 

óvó-, és 

gyógypedagógusok 

A szeptemberi hónapban 

megtörténtek a bemeneti 

mérések és ez alapján a 

fejlesztő pedagógusokkal 

közösen elkészültek az 

egyéni fejlesztési tervek.  

 

 

Október 

Időpont Tevékenység Felelős  
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okt. 12. 

 

 

- Kirándulás 

Békéscsaba – 

Csabapark (Békési 

és 

Magyarbányhegyesi 

óvoda) 

Magyarbánhegyesi 

óvó-gyógypedagógusok 

A kirándulás 

eredményesen 

lezajlott. 

 

November 

Időpont Tevékenység Felelős  

nov. 29. - „Ősz búcsúztató 

nap” 

Nagy Orsolya  

Krizsán Márton 

Monostori 

Katalin 

A nap során a szabad 

levegőn mozgásos 

játékokat játszottunk , 

ezután egészséges ételeket 

készítettünk és 

elfogyasztottuk. 

 

December 

Időpont Tevékenység Felelős  

dec. 1-től - Adventi 

készülődés, téli 

ünnepkörhöz 

kapcsolódó 

hagyományok, 

népszokások 

felelevenítése 

óvó,- és 

gyógypedagógusok 

A decemberi hónap 

az adventi 

készülődésről szólt. 

A környezetünk 

díszítése mellet 

minden 

tevékenységünk a 

karácsonyi 

népszokások 

jegyében zajlott. 

dec. 6. - Télapó 

meglepetés 

látogatása az 

oviban 

munkaközösség 

tagjai 

A két csoport együtt 

várta a Mikulást, 

verssel és énekkel 

köszöntöttük. 

dec. 20.  - Karácsonyváró 

nap 

- Mézeskalács 

sütögetés 

- Karácsonyfa 

díszítés  

óvodai 

munkaközösség 

A rengeteg 

adománynak 

köszönhetően 

óvodánk sok új 

játékkal 

gazdagodott. 

 

 

 

Január 

Időpont Tevékenység Felelős  

jan. 2. hetétől 

folyamatosan 

Első félév zárása 

- félévi beszámoló 

- statisztika 

elkészítése 

- féléves nevelési 

értekezlet 

óvó,- és 

gyógypeda- 

gógusok 

Félévi beszámolók, 

statisztikák elkészültek. 

jan. 2. hetétől 

folyamatosan 

- „Kerekasztal” 

megbeszélés 

óvó, - és 

gyógypeda-

gógusok 

Igény szerint  

lezajlottak. 
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jan. 28-31.-ig Egészség hét  

(Egészség nap a Békési 

óvodában) 

Békési óvo-

gyógypedagó

gusok 

A Napocska csoport 

egy jól megszervezett, 

színvonalas egészség 

napon vehetett részt 

Békésen. 

 

Február 

Időpont Tevékenység Felelős  

febr. 7. - Farsangi 

mulatság 

télbúcsúztatás – családi nap 

 

Micimackó csoport A gyermekek a jelmezes 

felvonulás után előadtak 

egy táncot , a dolgozók 

interaktív mesével 

szórakoztatták a 

vendégeket és a 

Napocska csoportot. 

Febr. 21. - Kiszebáb égetés 

az alsó tagozat 

meghívásával 

Micimackó csoport A heti projekt a kiszebáb 

téma köré épült, 

hangszereket, kiszebábot 

készítettünk, amit a hét 

zárásaként hangos 

énekkel és zenével az 

iskolásokkal együtt 

elégettünk. 

 

Március 

Időpont Tevékenység Felelős  

márc. 15. - Városi emlékhely 

meglátogatása, 

zászló/emlékszalag 

kitűzése 

óvó-

gyógypedagógus 

A Március 15. téma 

hét keretein belül 

közösen 

emlékeztünk meg a 

hősökről a Napocska 

csoporttal. 

 

Április 

Időpont Tevékenység Felelős  

április 16. - Óvodai 

húsvétolás 

(tojásfestés, 

kalácssütés, 

locsolkodás) 

Óvodai 

munkaközösség 

A Napocska 

csoporttal közösen 

a hagyományokat 

őrizve 

locsolkodtunk és 

tojást festettünk. 

ápr. 26. - A Föld napja 

alkalmából 

szülői 

kirándulás 

Szarvasra 

óvodai 

munkaközösség 

A két óvodai 

csoporttal és a 

szülőkkel együtt 

egész napos 

kirándulást 

tartottunk 

Szarvasra , 

megnéztük a Mini 

Magyarországot , 

az Arborétumot és 

hajókáztunk. 
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Május 

Időpont Tevékenység Felelős  

máj. 6. - Anyák és 

nagymamák 

köszöntése  

 

 

 

óvó és 

gyógypedagógus 

A Napocska 

csoport anyák napi 

műsorral 

kedveskedett az 

anyukáknak, a 

Micimackó csoport 

gyermekei 

egyénileg, 

alternatív formában 

köszöntötték az 

édesanyákat 

máj. 13.-17. - Mozgás hete óvó-

gyógypedagógus 

A mozgás hete 

projekthét alatt 

változatos 

sportokat, 

sorversenyeket és 

játékokat 

próbáltunk ki. 

máj. 31. - gyereknap intézményi 

munkaközösség 

A 

Magyarbánhegyesi 

Önkormányzat , 

Általános Iskola és 

óvoda és 

Intézményünk által 

rendezett 

színvonalas 

gyermeknapon 

vehettünk részt.  

 

Június 

Időpont Tevékenység Felelős  

jún. 7. - Évzáró 

ünnepség, 

óvodai 

ballagás 

Nagy Orsolya 

Krizsán Márton 

Hat ballagó gyermektől 

búcsúztunk el , sokszínű 

műsorral készült a két 

csoport, ami nagy sikert 

aratott, mind a szülők mind 

az intézményi dolgozók 

körében. 

Június 28. - Tanévzáró, 

kihelyezett 

nevelési 

értekezlet 

  

Június 14. - Statisztika, 

év végi 

beszámoló 

elkészítése 

 

Nagy Orsolya 

Krizsán Márton 

Monostori Katalin 

Az óvodai dolgozói a 

statisztikákat, 

beszámolókat határidőig 

elkészítették.  

 



43 

 

Békés: 

Csoportok létszáma, csoportokban dolgozók beosztása 

 

Csoportok Létszám Gyógypedagógus 

Óvodapedagógus 

Gyógypedagógiai 

asszisztens 

Dajka 

1. Katica 11 Vetési Emese 

Bereczki Mónika 

Kiss Márta 

Mónika 

Domokosné 

Szűcs Judit 

2. Eperke 10 Gézárt Nikolett 

Dr. Pásztorné Péter Tímea 

Kincsesné 

Gyebnár Judit 

Eperjesi 

Csilla 

 

Statisztikai adatok 

 

 

Megnevezés  

 

Katica csoport  

 

Eperke csoport 

 

Összesen 

Gyermekvédelmi 

kedvezmény 

2 5 7 

Hátrányos Helyzetű 

(HH) 

3 2 4 

Halmozottan 

Hátrányos 

Helyzetű (HHH) 

3 2 5 

Veszélyeztetett  0 0 0 

Nevelésbe vett 3 2 5 

Gyermekét egyedül 

nevelő szülővel 

nevelkedő  

1 1 2 

Három, vagy 

többgyermekes 

családban 

nevelkedő 

4 1 5 

Félnapos óvodás 0 1 2 

 

 

Óvodai munkaközösségünk kiemelt céljai, szakmai feladatai a következők 

voltak: 
 

 Folyamatos és tervszerű ellenőrzés a hatékony munkavégzés érdekében.  

 Az óvoda szakmai színvonalának további erősítése. 

 Szülőkkel és partnereinkkel való kapcsolat mélyítése, mely hatására reális képet 

kaphatnak óvodánk pedagógiai munkájáról, értékeinkről, gyermekeinkről. 

 A pedagógus előmeneteli rendszerre való felkészülés.  

 Belső konfliktusok kezelése, problémák azonnali jelzése, megoldásokra törekvés. 

 Beszélgetések, szakmai viták közben az óvodapedagógusok szakmai önkontrolljának 

javítása, szakmai tudásuk bővítése (előadó meghívása). 

 Folyamatos önképzés, továbbképzésekre jelentkezés. 

 A város védőnői hálózatával és bölcsődéivel való kapcsolatépítés és együttműködési 

formák erősítése. 

 Kiemelt nevelési feladat: környezettudatos nevelés.   

 A gyermekek egyéni szükségletei indokolttá teszik a hangsúlyosabb egészségügyi, 

higiéniai ellátást, az arra való koncentrált odafigyelést.  
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Az óvoda kapcsolatrendszere  

 
Óvoda – család  

Fontos célkitűzés az óvoda és a szülők közötti együttműködésre épülő kapcsolat erősítése.  

Továbbá, a nyílt és bizalomra épülő kommunikációra, információcserére, hiteles tájékoztatásra  

való törekvés.  

 

Kapcsolattartási formáink:  

 Közös rendezvények megszervezése a szülők aktív közreműködésével. 

 Az óvoda nevelési eredményeit bemutató nyílt napok szervezése. 

 Közös ünnepségek szervezése a családokkal.  

 Előadás, tájékoztatás, fórum szervezése igény szerint a szülőknek pszichológus, 

gyermekorvos, védőnő bevonásával /Szakmai munkaközösség/  

 Egyéni beszélgetések.  

 A világhálón keresztül a szülők tájékoztatatása programjainkról, eredményeinkről. 

 

Szakmai kapcsolataink 

 

Nagy hangsúlyt fektettünk: 

- szakemberekkel, szakmai szervekkel való kapcsolattartásra 

- szakmai kompetenciánk, szaktudásunk bővítésére 

- gyógypedagógiai tevékenységünk palettájának színesítésére 

- a rászoruló családoknak nyújtott komplex segítségadásra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Augusztus Tevékenység 

 

Megvalósulás 

 
Óvodai dokumentumok 

áttekintése, csoportnapló 

szerkesztése, éves 

munkaterv összeállítása, 

óvodai szakmai program 

átdolgozása, „nemzeti 

nevelés” beillesztése. 

Az óvodai dokumentumokat átnéztük, a szükséges 

módosításokat elvégeztük, az óvoda szakmai 

programja átdolgozásra került.  

 

Kihelyezett tanévnyitó 

értekezlet 

SWOT-analízis elvégzése megvalósult. Az óvodai 

munkacsoport az „Erősségek”, „Gyengeségek”, 

„Lehetőségek” és „Veszélyek” területén 

szempontokat fogalmazott meg.  

Szeptember Szülői értekezlet A szülői értekezlet mindkét csoportban 

megvalósult. A Házirendet ismertettük, a 

Balesetvédelmi oktatást megtartottuk, az óvoda 
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heti – és napirendjét ismertettük, a csoport – és a 

rehabilitációs célú foglalkozásokat, fejlesztéseket 

a szülőknek bemutattuk. Kérdésekre válaszoltunk. 

Munkacsoport 

megbeszélés 

 

 

SWOT analízis összesítése megtörtént, fejlesztési 

tervet a kollégákkal elkészítettük, a munkatervbe 

illesztettük. A heti beosztást és az aktuális 

kérdéseket megbeszéltük. 

Takarítási Világnap Az iskolához csatlakozva az óvodások is 

szépítették az óvoda udvarát, a szemetet 

szelektíven összegyűjtötték. 

Földünkért Világnap  

 

Csoportonkénti megemlékezés. 

Bemeneti mérések, 

megfigyelések, adatok 

rögzítése 

 

A bemeneti mérések, megfigyelések 

megtörténtek, az adatokat a fejlődési naplóban 

rögzítettük, az anamnézis felvétele az új 

gyermekek esetében folyamatos. 

Gyermekek beszoktatása, 

visszaillesztése 

 

A visszaillesztés minden óvodás számára 

problémamentesen lezajlott. A gyermekek 

óvodánkba folyamatosan érkeznek, ezért a 

beszoktatás folyamatos. 

Családlátogatás Folyamatosan történik, a gyermekek érkezésekor 

időpont egyeztetést követően történik. 

  

Az Eperke csoportban egy szülő esetében nem 

sikerült még időpontot egyeztetni. 

Dekoráció Az aktuális eseményekhez, évszakhoz igazodva. 

Október Állatok Világnapja Csoportonkénti megemlékezés formájában 

valósult meg. 

Munkacsoport 

megbeszélés 

Megvalósult. A soron következő feladatokat 

megbeszéltük, a problémás kérdésekről 

egyeztettünk. 

Közös Kirándulás a 

Micimackó Csoporttal a 

Csaba Parkba 

Nagyon jól sikerült kiránduláson vett részt a 

Katica és az Eperke csoport is. A buszos utazás 

nagy élmény volt a gyerekek számára. a 

Micimackó csoport pedig gondoskodott róla, hogy 

a Csaba Parkban se unatkozzanak az ovisok. 

Birtokba vették a labirintust, a „Sárkányt”, a 

mászókákat és a csúszdákat. Köszönjük a 

Micimackó csoportnak a lehetőséget! 

Őszi projekthét – Családi 

nap az egészséges 

életmód jegyében 

„Itt az ősz, nevetek 

nagyot…” 

Az Őszi projekthét sikeresen megvalósult. Vetési 

Emese játékos sorversenyt szervezett, ahol a két 

csoport mérte össze tudását és erejét. A téma a 

zöldségek voltak. Mindenki jól érezte magát! 

 

Ezen a héten Családi napot is tartottunk, ahol 

mindkét csoportban szép számmal jelentek meg a 

szülők, nagyszülők, nevelőszülők.  

A Katica csoportban egészséges kókusz és 

zabpehely golyócskákat készítettek a szülők aktív 

részvételével.  

Az Eperke csoportosok pedig szőlőből és körtéből 

sünit „faragtak”. Ezt követően a szülők segítettek 
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az őszi udvar rendbetételében, a falevelek 

összegereblyézésében, a komposztáló 

megnagyobbításában. A családi napot közös 

körjátékkal zártuk. Sikeres Családi napot zártunk!  

Hospitálás  

 

Vetési Emesénél hospitált Bereczki Mónika, 

Gézárt Nikolett és Dr. Pásztorné Péter Tímea. 

Okt. 23-ai megemlékezés AZ Eperke csoport nagycsoportosai részt vettek 

az iskolai megemlékezésen. 

Rajzpályázat - Ősz  

 

A Rajzpályázaton gyermekeink sikeresen 

szerepeltek, többen helyezést is elértek. Ennek a 

szülők örültek különösen! 

November Munkacsoport 

megbeszélés 

Az aktuális események nyomon követése - a 

kutyaterápia beindulása, az új gyerekek 

beszoktatása -, a felmerült problémák 

megbeszélése, orvoslása. 

Együttműködési 

megállapodás 

A Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola Készségfejlesztő Iskola és Kollégium, 

valamint a Békés Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 

együttműködési megállapodást kötött.   

Hospitálás Bereczki Mónikánál hospitált Dr. Pásztorné Péter 

Tímea - a BECS által szervezett foglalkozás 

megvalósult.  

Dekoráció Folyamatosan, aktualitásoknak megfelelően. 

December 

 

 

Munkacsoport 

megbeszélés 

Megvalósult. Az Adventi előkészületek 

megbeszélése - Mikulás érkezése, Szent Lázár 

Alapítvány adománya, fenyőfa-igénylés,  

karácsonyi ajándékozás. 

Rajzpályázat A téli rajzpályázatra a programok zsúfoltsága 

miatt nem jelentkezett egyik csoport sem. 

Télapóvárás A gyerekek izgatottan várták a Mikulás érkezését 

és örömmel fogadták a csomagokat. 

Bodrogközi Rita zenés 

műsora 

Minden gyermek jól érzete magát a zenés 

rendezvényen, a közös éneklésbe és táncolásba is 

bekapcsolódott az Eperke csoport néhány tagja.  

Szent Lázár Alapítvány 

adományozása 

A Szent Lázár Alapítvány idén karácsonykor 

óvodánkat és gyermekeinket ajándékozta meg – a 

gyerekek „cipős doboz” ajándékokat kaptak, 

óvodánk sötétítő függönyökkel, népviseleti 

szoknyákkal, kötőkkel, kendőkkel, kispárnákkal, 

bábparavánnal, matató fallal, köpenyekkel lett 

gazdagabb.  

Kedvességüket mindkét csoport által előadott 

rövid kis műsorral és a gyermekek által sütött 

mézeskalácsokkal köszöntük meg.  

„Jaj de szép a 

karácsonyfa…” – Jézuska 

érkezése 

 

Csoportonkénti ajándékozás.  

Karácsonyi vásár Óvodásaink idén is részt vettek a Karácsonyi 

vásáron. Köszönjük a lehetőséget! 

Fülemüle Zenekar 

műsora 

Ezen a rendezvényen csak a nagyobb gyermekek 

vettek részt az ebéd utáni kezdés. 
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Karácsonyi Gála Az idei Karácsonyi Gálán az Eperke csoport 

„Rénszarvastánccal” képviseltette magát.  

Január Munkacsoport 

megbeszélés 

Megvalósult. Aktualitások megvitatása – félévi 

értékelések szempontjainak ismertetése, 

statisztikai adatok megbeszélése, óvodai 

eszközigények összeírása, az Egészséghét 

programjának egyeztetése. 

 

Statisztikák elkészítése, 

beszámolók leadása 

 

A helyzetértékelések, statisztikák elkészültek, az 

óvodai munkaterv félévi eredményeinek 

összefoglalása megtörtént. 

 

I. félév zárása Megvalósult. 

Téli projekthét  Megvalósult. A projekthét felelőse Pásztorné 

Péter Tímea volt. A projekt a mozgás jegyében 

zajlott, mely keretében vendégül láttuk a 

magyarbánehgyesi Napocska csoportot egy 

mozgásos játékra, akadályversenyre. Mindenki 

részt vett a játékokban, jól érezte magát. A 

szülőket zumbázni hívtuk a Családi Nap 

alkalmával, ebben segítségünkre Kis Viktória 

volt.  

Szülői értekezlet A Családi Napot követően került rá sor. Azokkal 

a szülőkkel, akik ezen nem voltak jelen, 

fogadóórán találkoztunk. 

Hospitálás Vetési Emese Pásztorné Péter Tímeánál – 

Mozgásra és Játékra nevelés komplex 

foglalkozáson. 

Február Félévi értekezlet Megvalósult. 

Kiszebáb égetés  A Katicacsoport szervezésében jött létre, énekkel 

és hangszerekkel elűztük a telet. 

Farsangi mulatság, 

télbúcsúztatás 

A két csoport külön szervezett óvodai farsangot. 

Minden gyermek beöltözött, szendvicseket és 

farsangi fánkokat ettünk, táncoltunk és 

elbúcsúztattuk a telet.   

Parasport napja Ezen a napon az Eperke csoport a kijelölt mesét 

elolvasta, a hozzá tartozó színezőket kiszínezte. A 

gyerekeknek nagyon tetszett a mese, majd 

örömmel ragadtak színes ceruzákat a kezükbe.  

Munkacsoport 

megbeszélés 

Megvalósult. A soron következő feladatok 

megbeszélése – Farsangi előkészületek, Szakmai 

Nap /meghívók készítése, előadókkal egyeztetés, 

vendégek regisztrálása, szervezési feladatok 

összeírása/. 

Dekoráció Az Eperke csoport által folyamatos, évszaknak, 

eseményeknek megfelelően. 

Március Szakmai Nap – „A korai 

gondozás és fejlesztés 

lehetősége” 

Sikeresen lezajlott az óvoda által szervezett 

Szakmai Nap. A TSMT terápia és a Kutyás terápia 

iránt különösen nagy volt az érdeklődés. A szülői 

érzékenyítő fórum is sikeresen megvalósult, a 

szülők és a szakemberek között a párbeszéd 

elkezdődött. 
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Tavaszi rajzpályázat Az Eperke csoport eredményesen szerepelt ezen a 

rajzpályázaton is, sok-sok oklevelet gyűjtöttek a 

gyerekek. 

Megemlékezés az 1848-

as szabadságharcra – 

Városi emlékhely 

meglátogatása. 

Mindkét óvodai csoport kitűzte a saját készítésű 

zászlóját és virágát. Ezenkívül megnéztük az 

iskola által szervezett megemlékezést. 

Víz Világnapja Csoportonkénti megemlékezés. Beépítve a heti 

tevékenységtervezetbe, foglalkozásokba. 

Szakmai Nap 

Magyarbánhegyes 

Gézárt Nikolett és Pásztorné Péter Tímea részt 

vett Monostori Katalin autizmus témakörében 

tartott előadásán, melyen megismerkedhettünk e 

téma módszertani gazdagságával. 

Munkacsoport 

megbeszélés 

Megvalósult: Tavaszi projekthét – Családi nap 

programjának megbeszélése. Szervező: Bereczki 

Mónika 

Április Autizmus Világnapja Felvettük a kék pólókat és részt vettünk az iskola 

szervezte rendezvényen.  

Hospitálás Gézárt Nikolett és Aléné Kucsera Andrea 

Pásztorné Péter Tímea Mozgás - és Játékra 

nevelés foglalkozását tekintette meg. 

Pásztorné Péter Tímea hospitált Bereczki 

Mónikánál – Vizuomotoros koordináció 

fejlesztése csoportfoglalkozáson. 

Tavaszi projekthét  A Víz jegyében tartottunk egy idei utolsó 

projekthetet, amit ez alkalommal Bereczki 

Mónika szervezett. Halakat készítettünk és 

akváriumot festettünk a Katica csoportban, ahol az 

Eperkés gyermekek is aktívan és lelkesen 

dolgoztak az ecsetekkel, ezenkívül megnéztük 

diavetítéssel A rút kiskacsa c. mesét. 

A Katica csoport elsétált egy nap a Békési 

kikötőbe. 

Munkacsoport 

megbeszélés 

Megtartottuk. Az aktualitások, következő 

projektek, problémák megvitatása, kérések 

megbeszélése – húsvétolás, hospitálások, fotózás. 

Húsvétolás - Locsolkodás Csoportonkénti ünneplés tartottunk, majd az 

Eperke csoport átment a Katica csoportba 

locsolkodni. Sok-sok piros tojást gyűjtöttek és 

illatosak lettek a gyerekek.  

Föld Világnapja Csoportonként dolgoztuk fel ezt a témát. 

Dekoráció Eperke csoport aktualitásoknak megfelelően 

dekorált ebben a hónapban is. 

Május Anyák és Nagymamák 

köszöntése 

Az Eperke csoport rövid kis műsorral köszöntötte 

az anyukákat, a mamákat és a keresztanyákat. 

Sokan eljöttek, mindenki büszke volt gyermekére. 

Szülői értekezlet Aktualitások, problémák és kérdések, kérések 

megbeszélése – beiskolázás, terápiák, szülői 

együttműködés, gyermekek gondozása (ruházata, 

ápolása), változások gyermekek viselkedésében, 

képességeik tekintetében.  
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Munkacsoport 

megbeszélés 

Megvalósult. Az aktualitások, az évzáró 

menetrendjének egyeztetése. Az év végi teendők, 

beszámolók, értékelések szempontjainak 

megbeszélése. 

Nyílt Nap – Bemutató 

foglalkozások 

Mindkét csoportban nagy volt az érdeklődés a 

bemutató foglalkozások, a gyermekek 

tevékenységei iránt.  

Évzáró - ballagás Mint minden évben, az idén is évzáró műsorral 

zártuk az évet és búcsúztunk a ballagó 

óvodásoktól. A Katica csoport A piros kalapos 

béka c. előadással készült, az Eperke csoport 

pedig vásári forgatagba invitálta a jelenlévőket.  

Kimeneti mérések, 

adatok rögzítése 

Mint minden év végén, most is megtörténtek az év 

végi mérések, az eredmények rögzítése, fejlesztési 

eredmények dokumentálása. 

Június Gyereknap - Kirándulás Megvalósult. Mindkét csoport részt vett az iskola 

szervezésében megrendezett gyermeknapi 

programon. Jól érezték magukat a gyermekek a 

kutya bemutatón, a lovagláson és a néptáncon 

egyaránt. 

A Katica csoport Békéscsabára kirándult, a Cerka 

játszóteret vették birtokukba. Az Eperke csoport a 

Kikötőt nézte meg egy hátizsákos kirándulás 

alkalmával. 

Statisztikák elkészítése, 

beszámolók leadása 

Az év végi statisztikai adatokat rögzítettük, a 

beszámolókat, helyzetértékeléseket elkészítettük. 

A gyermekek fejlődési naplóját lezártuk. 

Tanévzáró értekezlet Megvalósult. 

 

 

 

Az év végi beszámoló a 2018/2019-es óvodai munkacsoport munkatervének alapján készült. A 

kitűzött célok, feladatok és rendezvények sikeres megvalósulásáért köszönetet mondok minden 

kedves óvodában és iskolában dolgozó kollégámnak, gyógypedagógusoknak, gyógypedagógiai 

asszisztenseknek és dajkáknak egyaránt.  

 

 

 

Összegzés 

A 2018/2019-es nevelési eredményesen zárult, a munkatervben szereplő célok folyamatosan 

megvalósultak. Feladatainkat elvégeztük. 

A következő nevelési év célkitűzése továbbra is, hogy a Magyarbánhegyesen és Békésen 

működő óvodai csoport szorosan együttműködve, egymást segítve és kiegészítve haladjon az 

elkezdett úton.  

 

Magyarbánhegyes, 2019. június 21. 

 

Hegedűs Mariann Ildikó 

Óvodai intézményegység-vezető 
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2018/2019 év végi beszámoló 

Általános Iskola 

1.-2. osztály 

Osztályfőnök: Jakabné Szántó Ágnes 

(1. osztály) 
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1. Tanulmányi helyzet (általános jellemzők, kiemelkedő, illetve gyenge tanulók), 

tantárgyak átlaga, felmérések eredményei 

2. Magatartási, fegyelmi helyzet (problémás diákok), Problémák (tanulmányi és 

magatartási) esetén a helyzet kezelése 

3. Sikerek, nehézségek a tanév során 

4. Órai munka jellemzése 

5. Következő félév célja 

6. Családvédelmi, gyermekvédelmi szervekkel való tapasztalat 

7. Egyéb megjegyzések, javaslatok, sikerek 
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1. Tanulmányi helyzet: Az osztályban 2 kislány tanul. Kiss Dorottya Down-

szindrómás, jó kedélyű, jó képességű, viszont nagyon makacs kislány, ami miatt 

a napi munka elkezdése is sok esetben nehezített volt első félévben. A tanuláshoz 

való megfelelő viszonya, feladattudata második félévre sokat javult és az 

ellenállása lényegesen oldódott. Kedvvel kezd a feladatának, örömet okoz neki az 

olvasásban elért sikere és a felnőtt dicsérete.  Szakál Noémi szépen beilleszkedett 

az osztályba, a feladatokat gyakran ő is ellenállással fogadta, viszont februárban 

kórházba került, nagyon rossz állapotban volt hetekig és már nem is tért vissza 

osztályunkba, következő tanévtől fejlesztő nevelés keretében folytatja 

tanulmányait. Dorottyával olvasásból a Játékház tankönyvben a c betűig sikerült 

eljutni, betűismerete stabil, kevés betűt téveszt, összeolvasásban ügyes. Írásbeli 

munkája év elejéhez képest sokat javult, mégis elmarad a várttól. Matematikából 

számfogalma a sok gyakorlás ellenére is bizonytalan, következő félévben további 

gyakorlás szükséges.  2. Az osztályban kirívó magatartású tanuló nincs, szeretik, 

elfogadják egymást, támogatják a gyengébbet.  Az órákon fegyelmezési 

probléma esetenként fordul elő, mely figyelmeztetéssel megoldható. Szünetekben 

felszabadultabbak a gyerekek, futkároznak, legkedveltebb játékuk a fogózás. 

Dorottya esetenként a szünet végét nem tartja be és akkor felnőtt kell bekísérje a 

tanterembe az aulából. 3. Kiss Dorottya személyiségének pozitív irányba történő 

fejlődése, az iskolai szokásokhoz, napirendhez való hozzáállása, és szociális 

készségeinek fejlődése. 

4. A tanórák az egyéni képességekhez igazodó egyéni differenciálással zajlanak. 

Az órákon a munkamorál jó, mindenki végzi a számára kiadott feladatokat, a 

segítségkérést kézfelnyújtással jelzik.  A munka elkezdése okozott a lányoknak 

nagyobb gondot az ellenálló alapállásuk miatt, viszont amikor elkezdték azt 

akkor már haladt minden szépen. Az órák hangulata jó, lendületes, az önállóságra 

nevelésre törekszem, az értékelésnél a pozitív megerősítésre fektetek nagy 

hangsúlyt.  

5. Egyéni képességek még hatékonyabb kiaknázása, tantárgyi követelmények 

elsajátítása. Feladattudat fejlesztése, kitartó munkavégzésre nevelés.  

6. A védőnő rendszeresen látogatja az intézményt, fejtetvesség ellenőrzés 

céljából. Az év során nem fordult elő ilyen probléma. 
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1. osztály, tanulók: Kiss Dorottya, Szakál Noémi Beatrix 

 

1. Tanulmányi helyzet (általános jellemzők, kiemelkedő, illetve gyenge tanulók), 

tantárgyak átlaga, felmérések eredményei: 

Mindkét tanuló, intézményünk óvodájából érkezett osztályunkba. A kislányok 

szépen haladtak az első félév során. A tanév második felében azonban Noémi 

tartós betegség miatt hiányzott. Dorottya természetéből fakadó makacssága, a 

feladatok való hozzáállása pozitív irányba változott. Önállóan kevésbé, 

megsegítéssel kevés hibával dolgozik. 

2. Magatartási, fegyelmi helyzet (problémás diákok), Problémák (tanulmányi és 

magatartási) esetén a helyzet kezelése 

Az első osztályban nem történt kiemelkedő, illetve beavatkozást igénylő 

fegyelmi helyzet. 

3. Sikerek, nehézségek a tanév során 

Kiss Dorottya személyiségének pozitív irányba történő fejlődése, az iskolai 

szokásokhoz, napirendhez való hozzáállása, és szociális készségei is sokat 

fejlődtek. 

4. Órai munka jellemzése 

Az órát tartó pedagógussal együttműködve, az óra anyagát előre egyeztetve, 

leginkább a középsúlyos értelmileg akadályozott tanulók munkáját tudtam 

segíteni. Helyettesítés esetén, az eddig tanultak gyakorlása valósult meg. Az órák 

hangulata általában jó, differenciáltan, változatos módszerekkel fenntartva a 

tanulók figyelmét.  

5. Következő félév/tanév célja 

Az osztály összetételétől, és osztályfoktól függetlenül, az általános célom, hogy a 

pedagógus munkáját segítve, fenntartsam, illetve lehetőség szerint emeljem a 

gyerekek tanulás iránti érdeklődését. Segítségükre legyek a megfelelő tudásanyag 

elsajátításában, mindezt úgy, hogy közben jól érzik magukat, és pozitív 

tapasztalatokkal gazdagodnak. Igyekszem a kollégáim számára is segítséget 

nyújtani, a közösségi munkákban aktívan részt venni. 

6. Családvédelmi, gyermekvédelmi szervekkel való tapasztalat 

Az osztályt rendszeresen látogató védőnővel vagyok rendszeres kapcsolatban, 

ami a gyerekek fejtetvességének ellenőrzésében ki is merül. Egyéb 

kapcsolatfelvétel nem volt szükséges. Eredményként könyvelhető el, hogy az év 

során fejtetvesség az osztályban nem fordult elő. 

7. Egyéb megjegyzések, javaslatok, sikerek 

Ismerve az intézmény lehetőségeit, nem hibáztatható személy szerint senki, 

mégis említést érdemel, hogy egy kis területű, mosdó nélküli tanteremben 

töltöttük az évet, ami ilyen korú gyerekekkel nem volt szerencsés. A tanórákhoz 

szükséges eszközök tárolása miatt, minimális hely maradt a gyerekek számára.  
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Testnevelés és sport: Az osztályban egy tanuló tartozik ebbe a csoportba. A 

testnevelés órai szorgalma változó. Azt vettem észre, hogy leginkább 

hangulatfüggő. Ha jó kedve van, nagyon aktívan részt vesz a munkában, elvégzi 

a gyakorlatokat. Azonban ha nincs, nagyon nehéz rábírnom bármilyen feladatra. 

Magatartásával nincs gond, a szorgalma hullámzó. Az előző félévben kitűzött 

céljaimat részben sikerült elérnem, a tanórai szorgalma, főleg az év vége felé 

pozitív irányban változott. Lelkesebben vett részt a feladatokban, szívesebben 

dolgozott.  

Mozgásnevelés: Az osztályban egy tanuló tartozik ebbe a csoportba. 

Mozgásnevelés órákon a szorgalma megfelelő. A munkában nagy segítségemre 

van az osztályban dolgozó gyógypedagógiai asszisztens. Vele együtt szokott 

dolgozni, a kiadott feladatokat elvégzi. A félév során vele kapcsolatban nem sok 

nehézségbe ütköztem ezeken az órákon, aktívan részt vett az órákon.  

Ábrázolás alakítás: Az összevont osztályban egy tanuló tartozik ebbe a 

csoportba. A második félévben egészségügyi problémái miatt nagyon sokat 

hiányzott, így a kitűzött célokat sajnos nem tudtuk elérni.   

Vizuális kultúra: Az összevont osztályban egy tanuló tartozik ebbe a csoportba. 

Az órákon a munka változó aktivitással zajlik, a tanév vége felé egyre 

szívesebben végezte el a feladatokat, szorgalma sokat javult. A tervezett 

feladatokat sikerül elkészíteni, a saját képességeinek megfelelően. Nehézségek 

ritkán adódnak, azok megoldása gördülékenyen történik. 
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(2. osztály) 
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1. Tanulmányi helyzet (általános jellemzők, kiemelkedő, illetve gyenge tanulók), 

tantárgyak átlaga, felmérések eredményei 

2. Magatartási, fegyelmi helyzet (problémás diákok), Problémák (tanulmányi és 

magatartási) esetén a helyzet kezelése 

3. Sikerek, nehézségek a tanév során 

4. Órai munka jellemzése 

5. Következő  félév célja 

6. Családvédelmi, gyermekvédelmi szervekkel való tapasztalat 

7. Egyéb megjegyzések, javaslatok, sikerek 
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1. Tanulmányi helyzet: Az osztályban 4 fiú tanul, Bánszki Bence normál 

intellektusú, autizmus spektrum zavarral élő, Engelhardt Gergő szintén normál 

program szerint haladt egész évben, azonban év végén esett át szakértői 

vizsgálaton, melynek eredményeként következő tanévtől a TANAK program 

szerint halad.  Lőcze Zoltán és Máhler Benjámin középsúlyos értelmi fogyatékos, 

ÉRTAK program szerint haladunk tanulmányaik során. A tanuláshoz való 

viszonya mindegyik gyermeknek megfelelő, kedvvel kezdenek a feladathoz, 

örömet okoz nekik a sikeres feladat megoldás és a felnőtt dícsérete.  Bence 

szépen, folyékonyan olvas, szövegértése jó, az olvasottakat szinte hibátlanul 

visszamondja. Írásképe áttekinthető, hibátlanul másol, kevés hibát vét 

tollbamondáskor. Matematikából számfogalma 100-as számkörben biztos eszköz 

használatával. Összeadás, kivonás, pótlás, bontás műveleteket általában 

hibátlanul végez akkor, ha a feladatvégzés elején átbeszéjük, hogy a 

számegyenesen merre kell haladni. Szabályjátékok, nyitott mondatok, szöveges 

feladatok megértésével gondjai vannak, felnőtt segítségével is csak ritkán képes 

megoldani.   Gergő magyarból ismeri a betűket, összeolvasása hosszabb 

szavaknál hibázó. Írásképe sokat javult éve eljéhez képest. Másolás során kevés 

hibát vét, tollbamondása hibázó. Matematikából számfogalma 100-as 

számkörben biztos, összeadás, kivonás, pótlás, bontás műveleteket általában 

hibátlanul végez. Szabályjátékok, nyitott mondatok, szöveges feladatok 

megértésével gondjai vannak, csak felnőtt segítségével képes megoldani azokat. 

Magyar nyelvből fejlesztésre szorul, matematikából a tantárgy követelményeit 

teljesítette. Zoli és Benji a részükre kioszott feladatokat nagy-nagy lelkesedéssel, 

kitartóan végezte. A tantervi követelményeket mindkét tanuló teljesítette. 2. Az 

osztályban kirívó magatartású tanuló nincs, szeretik, elfogadják egymást, 

támogatják a gyengébbet.  Az órákon fegyelmezési probléma esetenként fordul 

elő, mely figyelmeztetéssel megoldható. Szünetekben felszabadultabbak a 

gyerekek, futkároznak, legkedveltebb játékuk a fogózás. 3. Bánszki Bence iskolai 

életbe való beillesztése nagy sikertörténet. A tananyag gyors elsajátítása mellett 

szociális készségei is sokat fejlődte, mellyel szülei is nagyon elégedettek. Az 

osztályban uralkodó felszabadult, jó hangulat. A gyerekek jól érzik magukat, 

haza jönnek minden nap. 

4. A tanórák az egyéni képességekhez igazodó egyéni differenciálással zajlanak. 

Az órákon a munkamorál jó, mindenki végzi a számára kiadott feladatokat, a 

segítségkérést kézfelnyújtással jelzik.   Az órák hangulata jó, lendületes, az 

önállóságra nevelésre törekszem, az értékelésnél a pozitív megerősítésre fektetek 

nagy hangsúlyt. 

 

 

5. Egyéni képességek még hatékonyabb kiaknázása, tantárgyi követelmények 

elsajátítása. Feladattudat fejlesztése, kitartó munkavégzésre nevelés.  
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6. A védőnő rendszeresen látogatja az intézményt, fejtetvesség ellenőrzés 

céljából. Az év során nem fordult elő ilyen probléma. 
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2. osztály, tanulók: 

 Bánszki Bence Gábor 

 Engelhardt Gergő 

 Lőcze Zoltán 

 Mahler Benjamin József 

 

1. Tanulmányi helyzet (általános jellemzők, kiemelkedő, illetve gyenge tanulók), 

tantárgyak átlaga, felmérések eredményei: 

Bence kiemelkedően jó tanulmányi eredménye, motivációja sok diák számára 

példaértékű lehet. Gyengeséget nem tudok kiemelni, minden tanuló önmagához 

képest sokat fejlődött. Ez a korosztály jól fejleszthető, megfelelő megsegítéssel, 

és pozitív visszajelzésekkel jól fenntartható a motivációjuk.  

2. Magatartási, fegyelmi helyzet (problémás diákok), Problémák (tanulmányi és 

magatartási) esetén a helyzet kezelése 

Az második osztályban nem történt kiemelkedő, illetve beavatkozást igénylő 

fegyelmi helyzet. 

3. Sikerek, nehézségek a tanév során 

A gyerekek személyiségének pozitív irányba történő fejlődése, az iskolai 

szokásokhoz, napirendhez való hozzáállása, és szociális készségei is sokat 

fejlődtek. 

4. Órai munka jellemzése 

Az órát tartó pedagógussal együttműködve, az óra anyagát előre egyeztetve, 

leginkább a középsúlyos értelmileg akadályozott tanulók munkáját tudtam 

segíteni. Helyettesítés esetén, az eddig tanultak gyakorlása valósult meg. Az órák 

hangulata általában jó, differenciáltan, változatos módszerekkel fenntartva a 

tanulók figyelmét.  

5. Következő félév/tanév célja 

Az osztály összetételétől, és osztályfoktól függetlenül, az általános célom, hogy a 

pedagógus munkáját segítve, fenntartsam, illetve lehetőség szerint emeljem a 

gyerekek tanulás iránti érdeklődését. Segítségükre legyek a megfelelő tudásanyag 

elsajátításában, mindezt úgy, hogy közben jól érzik magukat, és pozitív 

tapasztalatokkal gazdagodnak. Igyekszem a kollégáim számára is segítséget 

nyújtani, a közösségi munkákban aktívan részt venni. 

6. Családvédelmi, gyermekvédelmi szervekkel való tapasztalat 

Az osztályt rendszeresen látogató védőnővel vagyok rendszeres kapcsolatban, 

ami a gyerekek fejtetvességének ellenőrzésében ki is merül. Egyéb 

kapcsolatfelvétel nem volt szükséges. Eredményként könyvelhető el, hogy az év 

során fejtetvesség az osztályban nem fordult elő. 

7. Egyéb megjegyzések, javaslatok, sikerek 

Ismerve az intézmény lehetőségeit, nem hibáztatható személy szerint senki, 

mégis említést érdemel, hogy egy kis területű, mosdó nélküli tanteremben 

töltöttük az évet, ami ilyen korú gyerekekkel nem volt szerencsés. A tanórákhoz 

szükséges eszközök tárolása miatt, minimális hely maradt a gyerekek számára.  
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Testnevelés és sport: Az összevont osztályban két tanuló tartozik ebbe a 

csoportba. Az órákon az aktivitásuk megfelelő. Mindig szívesen vesznek részt a 

közös munkában. A kért feladatokat mindig teljesítik, a saját képességeiknek 

megfelelően. A félév elején kitűzött célokat sikerült elérni, a következő tanévben 

szeretném, ha megmaradna ez a lelkesedés a tantárgy iránt, így a kitűzött célok 

megvalósításában sem fogunk problémákba ütközni. Magatartási problémákkal 

nagyon-nagyon ritkán találkozom, azok megoldása nem okoz nehézséget, 

szófogadók. 

Mozgásnevelés: Az összevont osztályban két tanuló tartozik ebbe a csoportba. A 

mozgásnevelés órákon a két tanuló aktivitása megfelelő, szívesen vesznek részt a 

munkában. A számukra tervezett feladatokat mindig örömmel teljesítik. 

Magatartási problémákkal nem találkozom velük kapcsolatban. A kitűzött célokat 

képességeiknek megfelelően teljesítették. 

Ábrázolás alakítás: Az összevont osztályban két tanuló tartozik ebbe a 

csoportba. Az tanórai aktivitásuk megfelelő. Aktívan részt vesznek a munkában. 

A kért feladatokat a saját képességeiknek megfelelően teljesítik. A feladatok 

teljesítése közben gyakran elbizonytalanodnak, megerősítésre van szükségük. 

Amint azt megkapják, folytatják a megkezdett munkát. A félévre kitűzött 

céljaimat sikerült teljesíteni. A következő tanév célja elsődleges célja, hogy az 

önbizalmukat növeljem, hogy kevesebb megerősítésre legyen szükségük. 

Szeretném, ha többet tudnának önállóan dolgozni, segítség nélkül.  

Vizuális kultúra: Az összevont osztályban két tanuló tartozik ebbe a csoportba. 

A közös munkában ritkán akadnak nehézségek. A nehézségek megoldása 

gördülékenyen megy, nem okoz problémát. A feladatokat lelkesen, saját 

képességüknek megfelelően végzik. A félév elején kitűzött célok teljesültek. A 

tanulók szorgalma megfelelő, képesek önállóan dolgozni.   
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3.-4. osztály 

Osztályfőnök: Tamásné Pántya Hajnalka 

(3. osztály) 

A
 h

el
y
ze

té
rt

ék
el

és
 

sz
em

p
o
n

tj
a
i:

 

1. Tanulmányi helyzet (általános jellemzők, kiemelkedő, illetve gyenge 

tanulók), tantárgyak átlaga, felmérések eredményei 

2. Magatartási, fegyelmi helyzet (problémás diákok), Problémák (tanulmányi 

és magatartási) esetén a helyzet kezelése 

3. Sikerek, nehézségek a tanév során 

4. Órai munka jellemzése 

5. Következő  félév célja 

6. Családvédelmi, gyermekvédelmi szervekkel való tapasztalat 

7. Egyéb megjegyzések, javaslatok, sikerek 

T
a
m

á
sn

é 
P

á
n

ty
a
 H

a
jn

a
lk

a
 

3.-4. összevont osztály 

A 3.osztályt 4 tanulóval kezdtük el , évközben B.Zs. más intézménybe került, 

így a tanév végére 3 fő maradt. Mind fiú. 

Magatartás: sok rendbontás volt, bár a második félévre ez kissé 

mérséklődött. Állandó felügyeletet igényelnek, melyben nagy segítségemre 

volt kolléganőm, Fórisné Dajcs Anikó. 

Nehezen fogadták el egymás hiányosságait, türelmetlenek voltak egymással. 

Sajnos a csúnya beszéd miatt is több alkalommal szólnunk kellett. 

Megpróbáltunk a tanév folyamán olyan alapvető higiénés szokásokat 

rögzíteni, melyek nélkülözhetetlenek a kulturált életvitelhez. (tisztálkodás, 

orrfújás, evőeszközzel való helyes étkezés, stb.) 

Szorgalom: önállóan csak E. Misi tudott dolgozni, azonban ő is elvárta az 

állandó megsegítést. Házi feladataikat többnyire elkészítették, azonban azt is 

többszöri felszólításra. 

Figyelmük szórt, rövid idejű! Ebből adódóan hamar feladják a gondolkodtató 

feladatok megoldását, nagyon sok pozitív motiválással vehetők csak rá a 

kitartó munkavégzésre. 

A közösségi munkából azonban kivették részüket. Szerepeltek a farsangon, E. 

Mihály és L. Józsi a színjátszókörrel több alkalommal is sikeresen szerepelt. 

A helyi szavalóversenyen is mindannyian részt vettek, a megyei döntőbe 

továbbjutott E. Mihály és L. Józsi. 

Magyar nyelv és irodalom 

N. Balázs nem tudott írni, olvasni. A tantervtől eltérően a Játékház 

tankönyvcsalád alapján történt a felzárkóztatása. Az alapozás elérte célját, a 

sok hiányzás ellenére is, bár nem sikerült az összes betűt megtanulni. A 

kétjegyűek közül csak az „sz” és „gy” betűt sikerült megtanítani.  

A másik két tanuló ismeretlen szöveget szótagolva olvas, ismert, begyakorolt 

szöveget hangsúlyozva tudnak előadni.  

Nyelvtani szabályokat alkalmazni nem tudnak, másoláskor betűkihagyások, 

ékezet hiányosságok előfordulnak. Misi írásképe nagyon rendezetlen. 

Mindkettőjük betűalakítása, betűkapcsolása szabálytalan.  Tollbamondás utáni 

írásukban sok hiba van, melyet önellenőrzéskor sem vesznek észre. 

Szövegértésük megfelelő, szókincsük azonban nagyon szegényes. 

A következő tanév célja: ismereteiket bővíteni, hiányosságaikat pótolni. 

Matematika 

Alapműveleteket eszközhasználattal tudnak csak elvégezni. A bennfoglalás 

műveletét nem értik, nem tudják helyesen alkalmazni. A fejszámolás 

nehézséget okoz. Analógiás gondolkodása Misinek megfelelő, a többieké 

elmarad az elvárttól. A szöveges feladatok megoldása többnyire sikeres, 

azonban a feltett kérdésre sokszor nem adekvát a válasz. 
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Az inverz gondolkodást igénylő feladatokat nem tudják értelmezni, 

megoldásuk sikertelen. 

A következő tanév célja: sok érdekes feladattal tempójukat gyorsítani, 

rutinszerűvé tenni fejszámolásukat. 
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3. osztály: 
Az osztályban tanuló diákok a 2018/2019-es tanév során heti két alkalommal 

vesznek részt környezetismeret órán. Minden tanóra egy megszokott, közösen 

kialakított rend alapján zajlik. Megkövetelem a hiánytalan felszerelést, a 

rendet, a fegyelmet, házi feladat elkészítését, az órára való felkészülést. A 

tanulók mind az órai, mind a házi feladatot szorgalmasan megoldják. Az 

önálló feladatvégzés során egyre kevesebb tanári segítséget igényelnek. A 

tanulók a második félév alatt képességeikhez mérten sokat fejlődtek. Aktívak, 

szorgalmasok a tanórák alatt, magatartási problémák egyre kevesebbek lettek 

a második félév alatt. Az órákon nem csak játékokkal, de interaktív 

számítógépes feladatokkal is könnyen motiválhatók.  
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A 2018/2019-es tanévben heti 2 órában ének-zene tantárgyat tanítottam 

összevontan az alsó tagozatnak. A gyermekek alapvetően szeretik a zenét, 

szívesen hallgatnak és énekelnek dalokat. A legnagyobb nehézség a tanév 

során az volt, hogy 13 gyermek és 3 felnőtt gyakorlatilag nem fér el semelyik 

alsós tanteremben sem. Óra előtt a székeket a 3-4. osztályosok áthozták a 

termünkbe és próbáltuk úgy elhelyezni, hogy mindenkinek legyen ülőhelye. 

Az órák jó hangulatban teltek, sokat tapsoltunk, különböző ritmus 

hangszereket szólaltathattak meg, amit nagyon élveztek. A zsúfoltság miatt 

azonban konfliktusok adódtak, fegyelmezési helyzetek leggyakrabban a Bauer 

fiúkkal volt. A súlyosság és követelményrendszer különbözősége miatt az 

ének órákon folyamatos differenciálásra volt szükség.  
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Testnevelés és sport: Az osztályba a félév elején 4 gyermek, majd Bauer Zsolt 

távozásával 3 gyermek járt. A tanórák légköre az első félévhez képest javult. 

A tanulók magatartása jó irányba változott, így az előző félév végén kitűzött 

célomat sikerült elérnem. A feladatokat a tanulók saját képességeiknek 

megfelelően elvégezték, számottevő nehézségekbe nem ütköztem.  

Etika: Az etika órákon a tanulók szorgalma megfelelő. Magatartási problémák 

ritkán fordulnak elő. A problémák megoldása kevés alkalommal okoz csak 

nehézséget. A félév elején kitűzött célokat sikerült megvalósítanunk.  

Technika, életvitel és gyakorlat: A technika, életvitel és gyakorlat órákon a 

tanulók szorgalma megfelelő. A munkában szívesen vesznek részt. A tanulók 

képességei a tantárgy tekintetében változatosak. Mindenki a saját 

képességének megfelelően teljesít, kiugró magatartási probléma nem fordult 

elő, a tanórai magatartás nagymértékben javult, ami jót tett a tanulók 

teljesítményének.  

Vizuális kultúra: A vizuális kultúra órákon a tanulók aktivitása megfelelő. 

Mindenki a saját képességének megfelelően teljesít. A kért feladatokat a 

tanulók teljesítik, kiugró magatartási problémával a második félév jelentős 

részében nem találkoztam, ezért a tanórák hangulata javult. Különböző 
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rajzpályázatokon is részt vettünk, amikre a gyerekek nagy lelkesedéssel 

készítettek pályamunkákat.  
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A 2018/2019-es tanévben heti 1 órában informatika tantárgyat tanítottam 

összevontan a 3.-4. osztálynak. A tanév folyamán a tanulók megismerkedtek 

az információhordozók széles skálájával, alapvető könyvtári ismeretekre is 

szert tettek. A számítógéppel való ismerkedés során találkoztak a hardver és 

szoftver fogalmával, felismerés és megnevezés szintjén elsajátították a 

számítógép felépítését. A programok közül áttekintettük a számítógép 

működéséhez nélkülözhetetleneket, az internetes böngészőket. Találkoztak a 

korosztályosan felkereshető legfontosabb honlapokkal, mesék, zene, 

oktatóprogramok felkeresése aratott nagy sikert. Az információk rögzítése 

írásban valósult meg. Jól teljesített Engelhard Mihály. 
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Az osztályban tanuló diákok a 2018/2019-es tanév során heti két alkalommal 

vesznek részt környezetismeret órán. Minden tanóra egy megszokott, közösen 

kialakított rend alapján zajlik. Megkövetelem a hiánytalan felszerelést, a 

rendet, a fegyelmet, házi feladat elkészítését, az órára való felkészülést. Az 

osztályban tanuló 2 diák nem csak a szorgalom, de magatartás terén is nagyon 

változóak. Az osztály renitens tanulója a tanórákat sokszor megzavarta oda 

nem illő viselkedésével, magatartásával. Társát az órákon nem hagyta 

dolgozni, ezek rengeteg konfliktus helyzethez vezettek. Szorgalma az órákon 

a második félév alatt változó volt. Az asszisztens segítsége nélkül nem volt 

hajlandó dolgozni. 
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3.-4. osztály 

Osztályfőnök: Tamásné Pántya Hajnalka 

(4. osztály) 
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1. Tanulmányi helyzet (általános jellemzők, kiemelkedő, illetve gyenge 

tanulók), tantárgyak átlaga, felmérések eredményei 

2. Magatartási, fegyelmi helyzet (problémás diákok), Problémák (tanulmányi és 

magatartási) esetén a helyzet kezelése 

3. Sikerek, nehézségek a tanév során 

4. Órai munka jellemzése 

5. Következő félév célja 

6. Családvédelmi, gyermekvédelmi szervekkel való tapasztalat 

7. Egyéb megjegyzések, javaslatok, sikerek 
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A 4.osztályba 2 fiú tanuló volt. Magatartás: sok rendbontás volt, bár a második 

félévre ez kissé mérséklődött. Állandó felügyeletet igényelnek, melyben nagy 

segítségemre volt kolléganőm, Fórisné Dajcs Anikó. 

Nehezen fogadták el egymás hiányosságait, türelmetlenek voltak egymással. 

Sajnos a csúnya beszéd miatt is több alkalommal szólnunk kellett. 

Megpróbáltunk a tanév folyamán olyan alapvető higiénés szokásokat rögzíteni, 

melyek nélkülözhetetlenek a kulturált életvitelhez. (tisztálkodás, orrfújás, 

evőeszközzel való helyes étkezés, stb.) 

Szorgalom: Önállóan csak V. Szabolcs dolgozott, ő csak abban az esetben kért 

segítséget, ha valamit nem tudott értelmezni. B. Karcsi feladattudata nem 

alakult ki, motiválni semmivel nem lehetett. Egyszemélyes feladathelyzetben 

sem mindig volt hajlandó dolgozni.  

Magyar nyelv és irodalom 

V. Szabolcs ebben a tanévben kezdett el bátrabban beszélni. Súlyos 

beszédhibás. Nagy sikernek könyvelem el, hogy a szavalóversenyen 

megmérettette magát, ezáltal az önbizalma sokat nőtt. A tanév végére a 

hangosan olvasott szöveget jól meg lehetett érteni. Értő olvasása jó, írásbeli 

feladatokat megértett, utasításokat végrehajtott. Tollbamondás utáni írása 

sikertelen, többnyire a magánhangzókat hagyta ki. Írásképe rendezett, másolása 

többnyire hibátlan. Analógiára épülő nyelvtani feladatokat helyesen oldott meg. 

B. Karcsi hangos olvasása, lassú, akadozó. Szövegértése alulmarad az elvárttól. 

Csakis egyszemélyes feladathelyzetben dolgozott, csak egy utasítást tudott 

megjegyezni, az összetett utasításokat nem értette meg. Írásképe rendezetlen, 

füzetben tájékozódni nem képes. Tollbamondás után sok hibával, 

betűtévesztéssel, betűkihagyással írt. Memoritereket nem tudott többletidő 

mellett sem megtanulni. Szókincsük nagyon szegényes. Tanulmányi átlag:3,42 

Matematika 

B. Karcsi lapműveleteket eszközhasználattal tud csak elvégezni. A szorzás, 

bennfoglalás műveletét nem érti, nem tudja helyesen alkalmazni. A 

fejszámolás, szöveges feladatok értelmezése, megoldása, a feltett kérdésre való 

helyes válasz megfogalmazása nehézséget okoz. V. Szabolcs kedvenc tantárgya 

volt. Értette a feladatokat, nagyon jó logikus és praktikus gondolkodással 

rendelkezett. A gondolkodtató feladatok is kihívást jelentettek számára. Minden 

esetben önállóan dolgozott. Segítséget csak a szöveges feladatoknál, a 

feleletírásnál kért. Sok esetben kellett nehezebb, időkitöltő feladatokkal 

megkínálni. Szorzó és bennfoglaló tábla bevésése még nem teljesen sikerült, 

azonban minden esetben tudja a helyes megoldást, ismetelt összeadással 

számol. Tanulmányi átlag: 3,77.  

Jövő tanévben mindketten felső tagozatos tanulók lesznek, bízom benne, hogy 
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hamar megszokják azt, hogy "hírtelen nagyok lesznek"(több tanár, több 

tantárgy, kevesebb egyéni megsegítés ). 
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4. osztály: Az osztályban tanuló diákok a 2018/2019-es tanév során heti két 

alkalommal vesznek részt környezetismeret órán. Minden tanóra egy 

megszokott, közösen kialakított rend alapján zajlik. Megkövetelem a hiánytalan 

felszerelést, a rendet, a fegyelmet, házi feladat elkészítését, az órára való 

felkészülést. Az osztályban tanuló 2 diák nem csak a szorgalom, de magatartás 

terén is nagyon változóak. Az osztály renitens tanulója a tanórákat sokszor 

megzavarta oda nem illő viselkedésével, magatartásával. Társát az órákon nem 

hagyta dolgozni, ezek rengeteg konfliktus helyzethez vezettek. Szorgalma az 

órákon a második félév alatt változó volt. Az asszisztens segítsége nélkül nem 

volt hajlandó dolgozni. 

J
a
k

a
b

n
é 

S
zá

n
tó

 Á
g
n

es
 

A 2018/2019-es tanévben heti 2 órában ének-zene tantárgyat tanítottam 

összevontan az alsó tagozatnak. A gyermekek alapvetően szeretik a zenét, 

szívesen hallgatnak és énekelnek dalokat. A legnagyobb nehézség a tanév során 

az volt, hogy 13 gyermek és 3 felnőtt gyakorlatilag nem fér el semelyik alsós 

tanteremben sem. Óra előtt a székeket a 3-4. osztályosok áthozták a termünkbe 

és próbáltuk úgy elhelyezni, hogy mindenkinek legyen ülőhelye. Az órák jó 

hangulatban teltek, sokat tapsoltunk, különböző ritmus hangszereket 

szólaltathattak meg, amit nagyon élveztek. A zsúfoltság miatt azonban 

konfliktusok adódtak, fegyelmezési helyzetek leggyakrabban a Bauer fiúkkal 

volt. A súlyosság és követelményrendszer különbözősége miatt az ének órákon 

folyamatos differenciálásra volt szükség. 
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Testnevelés és sport: Az osztályba két tanuló jár. A testnevelés és sport órákon 

az aktivitásuk megfelelő. Szorgalmuk jó. A kitűzött feladatokat képességeiknek 

megfelelően elvégzik. Magatartási probléma Bauer Károllyal szokott 

előfordulni. A probléma kezelése ritkán ütközik nehézségekbe. A félév elején 

kitűzött célok megvalósultak.  

Etika: Az etika órákon a tanulók szorgalma megfelelő. Magatartási problémák 

egy tanulóval fordulnak elő, Bauer Károllyal. A problémák megoldása ritkán 

nehézségekbe ütközik. A félév elején kitűzött célokat sikerült megvalósítani. 

Technika, életvitel és gyakorlat: A technika, életvitel és gyakorlat órákon a 

tanulók szorgalma megfelelő. A munkában szívesen vesznek részt. A tanulók 

képességei a tantárgy tekintetében változatosak. Mindenki a saját képességének 

megfelelően teljesít. Magatartási problémák egy tanulóval fordulnak elő, Bauer 

Károllyal. A probléma ritkán ütközik csak nehézségekbe. 

Vizuális kultúra: Az osztályba két tanuló jár. A vizuális kultúra órákon a 

tanulók aktivitása megfelelő. Mindenki a saját képességének megfelelően 

teljesít. Magatartási problémák egy diákkal fordulnak elő, Bauer Károllyal. A 

legnagyobb nehézségeket ez a probléma okozza. A kért feladatokat az egyik 

tanuló minden alkalommal elvégzi, Károly nem mindig hajlandó dolgozni. A 

tanév során kitűzött célokat részben sikerült teljesíteni.  
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A 2018/2019-es tanévben heti 1 órában informatika tantárgyat tanítottam 

összevontan a 3.-4. osztálynak. A tanév folyamán a tanulók megismerkedtek az 

információhordozók széles skálájával, alapvető könyvtári ismeretekre is szert 

tettek. A számítógéppel való ismerkedés során találkoztak a hardver és szoftver 

fogalmával, felismerés és megnevezés szintjén elsajátították a számítógép 

felépítését. A programok közül áttekintettük a számítógép működéséhez 
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nélkülözhetetleneket, az internetes böngészőket. Találkoztak a korosztályosan 

felkereshető legfontosabb honlapokkal, mesék, zene, oktatóprogramok 

felkeresése aratott nagy sikert. Az információk rögzítése írásban valósult meg. 

Jól teljesített Engelhard Mihály. 
F

ó
ri

sn
é 

D
a
jc

s 
A

n
ik

ó
 

  4. osztályos tanulók: 

           Bauer Károly 

           Valach Szabolcs 

1.        Tanulmányi helyzet. 

Szabolcs magyarázat után képes a feladatok elvégzésere, önálló munkára. 

Olvasása sokat fejlődött, szívesen foglalkozik új dolgokkal. Karcsit nehéz 

munkára bírni, szinte csak segítséggel képes dolgozni. Ha nem kapja meg a 

kizárólagos figyelmet, nem hajlandó önállóan dolgozni, és ez esetben zavarja  

többieket a munkában. 

2.        Magatartási, fegyelmi helyzet. 

A két gyerek nehezen jön ki egymással, leginkább Karcsi viselkedése miatt. 

Karcsi rátelepszik az emberekre, agresszív, és szinte mindig piszkálódik, 

kötekszik a többiekkel. Szabolcs ezt nehezen viseli, dühíti ez a magatartás. 

3.        Sikerek, nehézségek a tanév során. 

Szabolcs nyilvános szereplései (versmondó verseny, farsang) beszéd hibája 

ellenére, szerintem sikernek számítanak. Ami Karcsit illeti, rá ilyen dolgokban 

nem lehet számítani. 

4.        Órai munka jellemzése. 

Mivel Szabolcs sokkal önállóbb, így Karcsit próbáltam segíteni, de ő sok 

esetben visszaélt a helyzettel. Számára a segítség annyit jelent, hogy valaki 

megoldja helyette a feladatokat.  

5.        Következő tanév célja. 

A következő tanévben felső tagozatba lépnek, és csak remélni merem, hogy az 

új környezet nem ront sokat a helyzeten. 

6.        Családvédelmi, gyermekvédelmi szervekkel való tapasztalat. 

A lakásotthonnal, ahol Karcsi él, megfelelő a kapcsolat, a nevelőkkel napi 

szinten találkozunk. Szabolcs esetében nem volt szükség gyermekvédelemmel 

kapcsolatos intézkedésre. A védőnő heti rendszerességgel látogatja az osztályt, 

a kapcsolat megfelelő. 
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5.-6. osztály 

Osztályfőnök: Gombkötőné Markó Erika 

(5. osztály) 
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1. Tanulmányi helyzet (általános jellemzők, kiemelkedő, illetve gyenge tanulók), 

tantárgyak átlaga, felmérések eredményei 

2. Magatartási, fegyelmi helyzet (problémás diákok), Problémák (tanulmányi és 

magatartási) esetén a helyzet kezelése 

3. Sikerek, nehézségek a tanév során 

4. Órai munka jellemzése 

5. Következő  félév célja 

6. Családvédelmi, gyermekvédelmi szervekkel való tapasztalat 

7. Egyéb megjegyzések, javaslatok, sikerek 
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Az összevont 5.-6. osztály osztályfőnöke vagyok, emellett történelmet , ének-

zenét és hon- és népismeretet tanítottam az osztálynak. Az osztálylétszám 

nagyon magas 14 fő. Emellett igen heterogén összetételű az osztály. A tanév 

során egy tanuló távozott és egy tanuló érkezett. A legnagyobb gondot a 

magatartási problémák kezelése jelentette . Az osztályban 3 kislány van és 10 

fiú, mert egy masgántanulónk is van. A fiúk között állandó probléma volt az 

osztályban betöltött vezető szerepért való rivalizálás. Nagyon sok eszközt, 

módszert bevetettem osztályfőnöki órákon a csoportépítés érdekében. Több-

kevesebb sikerrel. A siker, mindig nagyon rövid életű volt. Tanítási óráimon 

mindannyian képességüknek megfelelően teljesítettek. A történelm órákat 

nagyon szerették, igyekeztem mindig szemlélteni a tanultakat, érdekes 

feladatokat összeállítani a tananyag elmélyítésének segítésére. Az órák jó 

hangulatban teltek, keveset kellett fegyelmezni. Az ének órákon nagyon 

szerették a daltanulást, a néptáncot, a zenehallgatást. Zenehallgatás közben 

mindig alkottak valamit, festettek, rajzoltak, a zenei inspirációk alapján. A hon-

és népismeret órákon mindig aktívan dolgoztak, nagyon érdekelte őket a régen 

élt emberek élete. Talán a tanév végére minimális elmozdulás érzékelhető 

fegyelmi téren más tanítási órákon is. A következő tanév feladata a 

közösségépítés további folytatása, egymás elfogadásának erősítése. 
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 Az 5 -6. osztály összevont osztály. Nehézséget okoz minden órára a három féle 

tanmenet összehangolása. 3 fő értelmileg akadályozott, 10 fő tanulásban 

akadályozott, 1fő pedig 6. osztályos tanulásban akadályozott tanmenettel tanul. 

Az órákon sok a magatartási probléma a gyerekekkel, az óra nagy része 

fegyelmezéssel telik. A második félév során érkezett az 5. osztályba egy fiú, aki 

mindent megtesz az órákon, hogy jó jegyet kapjon. A nagy létszám miatt nincs 

idő az elmélyítésre, a személyre szabott differenciálásra. Sok a gyengébb 

képességű tanuló az osztályban írás, olvasás problémákkal ők nehezebben értik 

meg a feladatokat. Az év végi témazáró dolgozatot mindenki sikeresen megírta 

rengeteg gyakorlást követően.   
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Az osztálynak heti 1 órában tanítom a tantárgyat. Az órákat többnyire jó 

hangulat jellemezte, a diákok együttműködtek, aktívak voltak. Az osztály 

magatartási, fegyelmi helyzete jónak mondható. Próbáltam folyamatosan olyan 

gyakorlatokat, feladatokat összeválogatni, melyek játékosak és élményszerű 

megközelítéssel, eredményesen járultak hozzá az erkölcsi értékek 

közvetítéséhez. Jól érezték magukat a tanórákon. Szívesen elmondták 

véleményüket. Különös figyelmet fordítottunk egymás meghallgatására, a 

vélemények kulturált formában történő közlésére. A következő tanévben 

fokozottabb figyelmet fordítok az önismeret, önbizalom, önbecsülés 

fejlesztésére. 
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Az osztállyal a 2018/2019-es tanév során heti 8 alkalommal találkoztam. 

Összességében elmondható, hogy a tanulók képességeikhez képest szorgalmasak 

voltak, órákon mindig aktívan közreműködtek, nyitottak voltak minden új 

ismeretre. Figyelmüket könnyen le lehet kötni az interaktív eszközökkel, színes 

feladatlapokkal, csoportmunkával, tanórához kapcsolódó játékokkal, önálló 

munkákkal, verseny feladatokkal.  Ennek ellenére a házi feladatokat nagyon 

sokszor nem, vagy nagyon hiányosan, nem az utasításaimnak megfelelően 

készítették el. A második félév alatt, mind az írásos és mind a szóbeli feleletük 

több tanulónál is egyre gyengébben sikerült. Technika –életvitel, vizuális kultúra 

tanórákon azonban sok tanuló fejlődést mutatott a munkák esztétikai 

kivitelezésében. 
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 A 8 fő tanulásban akadályozott gyermek mindegyike tud olvasni. 

Lassan, akadozva Sándor Zoltán, sok hibával Szabó Szabina. 

A többiek szépen, folyékonyan olvasnak.  

Nyelvtani szabályokat ismernek, alkalmazni azonban csak segítséggel tudnak. 

Tollbamondás után Cziráki István Kevin, Szita Viktória, Tóth Ádám az, aki nem 

tud írni. A helyesírásuk további 

fejlesztésre szorul. 

 A tanítási órák légköre leszámítva a kisebb fegyelmezetlenségeket, ideális. 

Ezzel szemben a két évfolyam tananyagának elsajátíttatása, az eltérő képességű 

tanulók differenciálása megnehezíti a tanítási órákon folyó munkát. 
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Testnevelés és sport: Az összevont 5-6. osztályban a munka a testnevelés 

órákon változó sikerrel zajlik. A közös munkát megnehezítik a magatartási 

problémák. Az osztályban több tanulót is rendszeresen fegyelmeznem kell, ami a 

mai napig sok időt vesz igénybe. A második félév során nem csak nehézségekkel 

találkoztam, voltak sikerek is. Az osztály több tanulójának is több éve tanítok 

testnevelést, őket már jól ismerem, ezért tudom, mit várhatok el tőlük. Így 

minden tanulót a saját képességéhez mérten értékelek. Voltak, akik önmagukhoz 

képest sokat fejlődtek a második félév során, aminek nagyon örültem. A 

következő tanévben folytatjuk a megkezdett munkát, elsődleges célom lesz, 

hogy a tanulók még fegyelmezettebben viselkedjenek az órán, ezzel meglapozva 

a sikeres munkát.  
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Az általános iskolás évfolyamokon az összevont 5-6. osztályos csoportban 

tartottam a tanórákhoz kapcsolódóan tömegsport órákat, heti két alkalommal. A 

tananyagfelosztás során a tanmenetet úgy állítottuk össze, hogy ezekre az órákra 

a képességfejlesztés és a labdajátékok főbb technikai és taktikai elemeinek 

elsajátítása, gyakorlása jutott. A tanulók szívesen vettek rész az órákon, 

Aktivitásuk azonban néhány perc után alábbhagyott, motiváltságuk lecsökkent. 

Jellemzően nagyon sok fegyelmezési problémával kellett megküzdenünk, 

különösen Egyed Patrik állandósult trágár beszéde, Cziráki Kevin és Tóth Ádám 

kötözködő hangoskodása, Bencze Hunor és Korponai Dániel esetenként 

agresszív magatartása miatt. Legjobban a labdajátékok és téli időszakban a 

tornateremben versengéssel összekötött gyakorlatok kötötték le őket. 
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Ebben a tanévben az ötödik és hatodik osztály összevontan 

működött.Összességében egy  igen heterogén osztály,magas létszámmal (14 fő, 

ebből egy tanuló értelmi fogyatékos, egy magántanuló egy pedig autista.)Az 

osztály létszáma a tanév során nem változott, de az összetétele a második 

félévben igen. Az új tanuló érkezésével ismét felborult a megszokott rend. Az új 

gyermek rövid időn belül beilleszkedett, magatartásával nem volt probléma. 

Az osztály szorgalma változó, magatartásukkal összességében igen sok probléma 

volt.Az értelmi fogyatékos tanulónk szorgalma sokat javult, az év elejéhez 

képest nagy mértékben fejlődött finom motorikája és beszédkészsége. Az autista 

tanulónknál fejlődés nem látható, figyelmét alig lehetett lekötni,az év vége felé 

már a  kártyákat sem használta. Szociálisan nem megengedett szokásai vannak 

(nyálaz, köpköd).  
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5.-6. osztály 

Osztályfőnök: Gombkötőné Markó Erika 

(6. osztály) 
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1. Tanulmányi helyzet (általános jellemzők, kiemelkedő, illetve gyenge tanulók), 

tantárgyak átlaga, felmérések eredményei 

2. Magatartási, fegyelmi helyzet (problémás diákok), Problémák (tanulmányi és 

magatartási) esetén a helyzet kezelése 

3. Sikerek, nehézségek a tanév során 

4. Órai munka jellemzése 

5. Következő  félév célja 

6. Családvédelmi, gyermekvédelmi szervekkel való tapasztalat 

7. Egyéb megjegyzések, javaslatok, sikerek 
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A 6. osztályt egy tanuló alkotja. Nehézséget okozott a tanév során, hogy rá sokkal 

keveseb idő jutott, mint az 5. osztályra. Ennyi felé differenciálni úgy, hogy a 45 

percen belül mindenkire azonos mennyiségű idő jusson, nagyon nehezen 

kivitelezhető. Az óráimon mindig szorgalmasan dolgozott, bár gyakran kellett 

motiválni, mert figyelme elkalandozott és az 5. osztályos órára figyelt. Magatartási 

probléma ritkán akadt az óráimon vele. A következő tanév feladata, hogy több idő 

jusson az egyéni foglalkozásra. 
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A 6. osztály össze van vonva az 5 osztállyal. Egy gyermek alkotja. Nehézséget okoz 

minden órára a három féle tanmenet összehangolása. 3 fő értelmileg akadályozott, 10 

fő tanulásban akadályozott, 1fő pedig 6. osztályos tanulásban akadályozott 

tanmenettel tanul. Az órákon sok a magatartási probléma a gyerekekkel, az óra nagy 

része fegyelmezéssel telik. A nagy létszám miatt nincs idő az elmélyítésre, a 

személyre szabott differenciálásra. Sok a gyengébb képességű tanuló az osztályban 

írás, olvasás problémákkal ők nehezebben értik meg a feladatokat. A félévi témazáró 

dolgozatot mindenki sikeresen megírta rengeteg gyakorlást követően.   
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  Az idei tanévben 12 hittanos tanulóm volt, ebből 1 kislány elment. .  

A tanév célja az volt, hogy próbáljunk lelkiekben gyarapodni, jobbá válni. voltatok 

Az idei tanévben többször voltunk kirándulni, részt vettünk a tesz-vesz tavaszban és 

az egyházi ünnepekben egyaránt.  
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 Az osztály tanulójával a 2018/2019-es tanév során heti 8 alkalommal találkoztam. 

Magatartása, szorgalma a tanév alatt nagyon változó volt. Sokszor volt gond az 

órákon a folyamatosan rendbontással, beszédével zavarta az 5. osztály többi diákját. 

A második félévben azonban ez is rendeződni látszódott. A tanuló az órák során nem 

mindig volt tevékeny, de minden rá kiszabott feladatot – szorgalmi feladatot is – 

képességeinek megfelelően elkészített. Felszerelése mindig hiánytalan volt. A 

kreativitást, kézügyességet igénylő órákon nagyon ügyesen szerepelt a tanévben. 
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Nagy Dávid az összevont 5-6.osztály egyetlen hatodikos tanulója. A tantervi 

követelményeket teljesítette. A tanuló differenciálása nem volt egyszerű ebben az 

eltérő képességekkel rendelkező  osztályban.  Sokszor ő maga is zavarta a tanítási 

óra menetét folyamatos beszédével, társai provokálásával. Máskor a hiányzó 

felszerelése nehezítette a kiegyensúlyozott órai munkát. 
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Testnevelés és sport: Az összevont 5-6. osztályban a munka a testnevelés órákon 

változó sikerrel zajlik. A közös munkát megnehezítik a magatartási problémák. Az 

osztályban több tanulót is rendszeresen fegyelmeznem kell, ami a mai napig sok időt 

vesz igénybe. A második félév során nem csak nehézségekkel találkoztam, voltak 

sikerek is. Az osztály több tanulójának is több éve tanítok testnevelést, őket már jól 

ismerem, ezért tudom, mit várhatok el tőlük. Így minden tanulót a saját képességéhez 

mérten értékelek. Voltak, akik önmagukhoz képest sokat fejlődtek a második félév 

során, aminek nagyon örültem. A következő tanévben folytatjuk a megkezdett 

munkát, elsődleges célom lesz, hogy a tanulók még fegyelmezettebben viselkedjenek 

az órán, ezzel meglapozva a sikeres munkát.  
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Az általános iskolás évfolyamokon az összevont 5-6. osztályos csoportban tartottam 

a tanórákhoz kapcsolódóan tömegsport órákat, heti két alkalommal. A 

tananyagfelosztás során a tanmenetet úgy állítottuk össze, hogy ezekre az órákra a 

képességfejlesztés és a labdajátékok főbb technikai és taktikai elemeinek elsajátítása, 

gyakorlása jutott. A tanulók szívesen vettek rész az órákon, Aktivitásuk azonban 

néhány perc után alábbhagyott, motiváltságuk lecsökkent. Jellemzően nagyon sok 

fegyelmezési problémával kellett megküzdenünk, különösen Egyed Patrik 

állandósult trágár beszéde, Cziráki Kevin és Tóth Ádám kötözködő hangoskodása, 

Bencze Hunor és Korponai Dániel esetenként agresszív magatartása miatt. 

Legjobban a labdajátékok és téli időszakban a tornateremben versengéssel 

összekötött gyakorlatok kötötték le őket. 
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A hatodik osztály tanulójának magatartásával szinte minden nap probléma volt, 

állandó beszéde nagyon zavarta társait. Feladatmegoldások esetén sokszor igen 

könnyen elterelődött a figyelme. Felszerelése sokszor hiányos volt. Kézügyessége és 

kreativitása kiemelkedő. 
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7. osztály 

Osztályfőnök: Hegedűs Mariann Ildikó 
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1. Tanulmányi helyzet (általános jellemzők, kiemelkedő, illetve gyenge tanulók), 

tantárgyak átlaga, felmérések eredményei 

2. Magatartási, fegyelmi helyzet (problémás diákok), Problémák (tanulmányi és 

magatartási) esetén a helyzet kezelése 

3. Sikerek, nehézségek a tanév során 

4. Órai munka jellemzése 

5. Következő  félév célja 

6. Családvédelmi, gyermekvédelmi szervekkel való tapasztalat 

7. Egyéb megjegyzések, javaslatok, sikerek 
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A hetedik osztályt a 2018/2019-es tanévben12 fővel indítottuk el; decemberben jött 

egy kislány, így 7. osztály félévére 13 fős lett az osztály, ez a létszám már nem 

gyarapodott tovább a tanév végére.  

A nemek összetételét tekintve 10 fiúból és három lányból áll az osztály. 

Diagnózisuk alapján 2 fő enyhe fokú értelmi fogyatékos tanuló; 11 fő egyéb 

pszichés fejlődési zavarral diagnosztizált diák és ebből 7 gyermek a tanulmányait a 

tanulásban akadályozottak képzési programjával teljesíti, 4 gyermek pedig a normál 

általános iskolai követelmény szerint teljesíti tankötelezettségét. A hiányzások 

száma tanév végére 1187 igazolt tanítási óra volt, a mulasztások oka betegség, 

kórházban való tartózkodás.  

Az idei tanévben 2 diák (tanulásban akadályozottak képzési programja szerint) 

magántanulóként teljesíti tankötelezettségét a szülők kérésére. A tanév végén 

sikeres osztályozó vizsgát tettek minden tantárgyból. 

Nincs az osztályban valamiben kimagaslóan teljesítő gyermek, nagyon gyengén 

teljesítő diák 3 fő. Összességében elmondható, hogy a gyermekek a képességeikhez 

mérten teljesítenek.  

A tanévben az osztály magas létszáma (a fiúk magas aránya) és a tanulók 

összetételéből adódóan előfordultak magatartásbeli problémák. A problémás diákok 

szüleivel a helyzet megoldása érdekében folyamatos a kapcsolattartás.  

A tanév során a sikert az adta az osztállyal kapcsolatban, hogy egyre több tanuló 

vett részt/szerepelt iskolai rendezvényeken, tanulmányi versenyeken, 

sportversenyeken és veszi ki a részét a Diákönkormányzat munkájában is. 

A következő tanév célja, hogy megőrizzük az osztály lelkesedését, hogy ugyanilyen 

számban vegyenek rész iskolai rendezvényeken és aktív tagjai legyenek az iskolai 

közösségi életnek. Kiemelt feladat a magatartási helyzeten javítani valamint a 

hiányzások számát csökkenteni.  

A tanítási órákon Forgó Szilvia asszisztens segíti az osztály tanulóit, valamint az ott 

tanító pedagógusok munkáját, amit az osztály nagy létszáma és összetétele indokol. 

Munkájára nagyon nagy szükség van.  
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é Az osztálynak heti 1 órában tanítom a tantárgyat. A tanítási órákon képességeikhez 

mérten jól teljesítettek a tanulók. Az osztály magatartási, fegyelmi helyzete jónak 

mondható.  A témakörök, a tananyag tartalmak feldolgozása differenciáltan a 

tanulók öntevékenységére épült. Nagy hangsúlyt fektettem szövegek felidézése, 

beszámolók, viták, beszélgetések során a kommunikációs készségük fejlesztésére. A 

következő tanévben fokozottabb figyelmet fordítok az önismeret, önbizalom, 

önbecsülés fejlesztésére. 
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Természetismeret-biológia: Változatos munkaformákban , differenciáltan tudunk 

dolgozni a csoportban.Örömmel veszik a feladatokat, ügyesen haladnak és segítik 

társaikat a hiányosságok pótlásában. Az önálló tanulási technikákat kezdtük 

elsajátítani, amit kiegészítettünk az informatikai órákon. A tanulók jól 

motíválhatók, sokat elsajátítottak az ismeretekből. Önálló gyüjtőmunka, vagy 

leckeírás még nem volt eredményes, talán a következő évben. Egy tanulóval nem 

tudtam megfelelően haladni, K. F. Vagy aludt órán vagy nem akart a hiányos 

felszerelésével dolgozni az órán.  Informatika: Mindig a biológia órához kapcsolódó 

feladatokat kaptak a tanulók, amit érdeklődéssel, és ügyesen végeztek el.Tanulási 

folyamatunk eredményességét mindig körültekintő figyelemmel, türelemmel 

segítette Dús Szilvia aszisztensnő.Köszönjük lelkiismeretes munkáját! 
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Az osztályban tanuló diákok a 2018/2019-es tanév során heti egy alkalommal 

vesznek részt Vizuális kultúra órán. Minden tanóra egy megszokott, közösen 

kialakított rend alapján zajlik. A tapasztalatok alapján a tanulók szeretnek kreatív 

feladatokat elvégezni. Az első félév során többször voltak konfliktus helyzetek, 

több alkalommal szembesültem motiválatlansággal. A második félév során ez 

rendeződni látszódott. A gyerekek minden órán cselekvőül részt vettek a 

munkafolyamatokban, a kért házi feladatokat az osztály többsége mindig elvégezte. 

Magatartásukban is javulást tapasztaltam a félév alatt. Ez a tantárgy kifejezetten 

igényli a folyamatos munkafegyelmet, összpontosítást, kooperációt, aktivitást. 

Egyes területeken azonban a következő évben még egy kissé fejlődniük kell. 

Kifejezetten öröm látni, hogy a különböző verseny feladatokat, rajzpályázatokat 

nagyon szívesen elkészítik a diákok. 
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A 7. osztályba  12 tanuló jár, két fő magántanuló. A tanulók képességei között 

óriási eltérések fedezhetők fel.Több tanuló szókincse rendkívúl szegényes.A tanítási 

órák jó hangulatban, többnyire ideális körülmények között zajlanak 

A tanulók többsége könnyen motiválható, az iskolai műsorok állandó szereplői.(   

Gulyás Nikolett, Kállai Ferenc, Majláti Mariann,  Medve Adrián, Németh Ferenc, 

Szücs Gabriella). 

Nagy segítséget jelent Dús Szilvia asszisztensi munkája. 
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Az osztály tanulói az intellektuális képességek területén jelentős különbségeket 

mutatnak. Kiemelkedik közülük Németh Ferenc, a másik végletet Szlukovinyi 

Bence, Kállai Ferenc és Fodor Krisztián képviselik. Érdemi munkát részükről szinte 

kizárólag a szavak, szószerkezetek tanulásában tapasztaltam, a nyelvtani 

szerkezetek elsajátítása, megértése, reprodukálása rendszerint meghaladja 

képességeiket. A magatartási problémák rendszeresek, szinte minden órán szükség 

van valaki fegyelmezésére. Néha együttműködőek, de feladatvégzésük akkor sem 

kitartó. Próbáltuk arra helyezni a hangsúlyt, hogy praktikus ismereteket 

szerezzenek, olyan tudás birtokába jussanak, amit a mindennapi életben is 

kamatoztatni tudnak. A következő félévben ugyanebben a szellemben tervezzük 

folytatni a tanulmányokat. 
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A 2018/2019-es tanévben heti két órában tanultak történelem és állampolgári 

ismereteket. Az osztály hozzáállása az órához éppen csak elfogadható. Az órák 

elején próbáltak meggyőzni arról, hogy ne tanuljunk. Amikor rájöttek, hogy mégis 

azt fogunk, akkor lassan keveredett elő a felszerelés, így értékes perceket 

vesztettünk. Még az így fentmaradó időben sem voltak képesek tartósan figyelni, 

gyakran elkalandozott a figyelmük, ilyenkor egymás piszkálásával próbálták meg 

elűzni az időt. Az órai vázlatokat azonban legtöbbször leírták. A következő órára 

való készülés teljesen elmaradt. Az órákon kiemelkedő teljesítményt nyújtott 

Medve Adrián és amikor olyan kedve volt, akkor Németh Ferenc és Váczi László. 
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Az ő órai teljesítményük nélkül megfeneklett volna az óra. Szinte minden órán volt 

valamilyen magatartási probléma, ezek megfékezésében nagy segítségemre volt a 

gyógypedagógiai asszisztens. Pozitívumként értékelem az osztály teljesítményét a 

komplex tanulmányi versenyen.  
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A testnevelés tantárgy a legtöbb gyermek számára csak az általuk kedvelt 

"játékórát" jelentette. Leginkább a labdarúgás, zsinórlabda (röplabda) és 

asztalitenisz érdekelte őket. Az atlétika és a torna gyakorlása során nagyon nehéz 

volt aktivitásukat kiváltani. Különösen a futó-számok okoztak nehézségeket. Ennek 

ellenére volt néhány kiemelkedőbb teljesítmény is, sportversenyeken is 

eredményesen szerepeltek az osztály tanulói. Egyenletesen jól teljesített Németh 

Ferenc, Medve Adrián, és képességeihez mérten kiemelkedően Gulyás Nikolett. 

Németh Szabolcs és Kállai Ferenc teljesítményére a fegyelmezetlenség és 

nagyképűség nyomta rá a bélyegét. Nagy csalódást okozott a negatív hozzáállásával 

és folyamatos felszerelés hiányával Vágási István, aki sokkal jobb teljesítményre 

lenne képes. Az egész osztállyal kapcsolatban - a tanév eleji kezdeti lelkesedés után 

- egyre többet kellett a felszereléshiánnyal és a passzivitással, Kállai Ferenc 

esetében a teljes elutasítással küzdeni. 
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Kémia/ természetismeret 

Elvont, nehéz tantárgy. Igyekeztem szemléletes egyszerű kísérletekkel színesíteni, 

megértetni az anyagot. Az internet adta lehetőségeket kihasználva oktatófilmeket is 

megtekintettünk olykor. 

Ismeretanyaguk a minimum követelménynek megfelelő. Írásbeli házi feladataikat 

elég sűrűn nem készítették el, vagy ha igen, akkor nem volt alapos a munka. Az 

elméleti anyagot a tanítási órán sajátították el, rögzítették azt.  

Nagyon sok megsegítést igényelt Sz. Bence, G. Niki és K. Fecó. Elég sűrűn 

szabotálta az óra zökkenőmentes menetét V. Pisti, F. Krisztián, N. Szabolcs és a 

tanév vége fele K. Feri. 

Kisebb rendbontások sűrűn adódtak, ezeket azonban sikerült hamar lereagálni.  

Tanulmányi átlag: normál tanterv szerint haladók: 3,77 

                              tanulásban akadályozottak tanterve szerint haladók:3,45 

Ének-zene 

Sikerült a tanév és az előző tanév folyamán a zenét megszerettetni velük. Szívesen 

énekeltek ismert népdalokat. Sok újat is megismertünk. A komolyzenét nem tudták 

minden esetben értékelni, nem értették mondanivalóját. 

A kottaolvasás, kottamásolás nehézséget okozott. A ritmusgyakorlatokat, főleg a 

mozgással kísérteket nagyon szerették. Nagyon jól tudtam hasznosítani az „Így tedd 

rá!” tanfolyamon szerzett ismereteket. Nagyon sok mozgáskoordinációs gyakorlatot 

végeztünk, keresztcsatornák és figyelem, koncentráció erősítésével. 

Tanulmányi átlag: normál tanterv szerint haladók: 4,32 

                              tanulásban akadályozottak tanterve szerint haladók:3,55 

 

Technika és életvitel 

Elmondható, hogy a kedvenc tantárgyak egyike volt ez is. Sok mérési, tervezési, 

szerkesztési feladatot végeztünk. Az elméleti tudást mindig gyakorlatba ültetve 

rögzítettük. A tanév folyamán igyekeztem olyan színes, érdekes feladatokkal 

megismertetni őket, amelyek az önálló életvezetésben hasznosak lehetnek. (pl: 

varrás, tű befűzése, varrás eldolgozása, mérés, anyagtakarékosság, 
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pénzgazdálkodás, kertgazdálkodás, stb). Gulyás Nikolett éves munkáját szeretném 

kiemelni, aki mindvégig nagy lelkesedéssel, precizitással önállóan oldotta meg a 

gyakorlati feladatokat. Fegyelmezetten dolgozott V. Laci és F.Krisztián is. Kirívó 

magatartási probléma nem volt a tanév folyamán. 

Tanulmányi átlag: normál tanterv szerint haladók: 4,39 

                              tanulásban akadályozottak tanterve szerint haladó 
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Földrajz órákon a megszokott rendszert alkalmaztuk. Minden órán sikerült elérni a 

kitűzött célt. Tanév elején érezhető volt a kamaszokra jellemző negatív magatartás, 

de az év végére visszaállt a rend. Számomra nagy segítség a pedagógiai munkát 

segítő kolléganő jelenléte, mert így sokkal hatékonyabban lehet differenciálni és 

színesebb órát tartani, mint egyedül. A magatartással nem volt problémám. 
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Matematika 

 

Képességeik nagyban eltérnek egymástól. Igyekeztem differenciáltan, egyénre 

szabottan fejleszteni a tanulókat. Kis lépésekben, a végső célt magam előtt látva 

építettem fel a tanórákat. Minden új ismeretet a gyakorlati hasznosítás oldaláról 

vezettem be.  

Nagyon ügyes: Váczi Laci, Medve Adrián, Szűcs Gabi. Nagyon szorgalmas Gulyás 

Niki, Majláti Mariann. 

Az osztály magatartása változó, 1-2 eset kivételével kezelhető volt. 

 

 

Fizika 

 

Nagy érdeklődést mutattak egész évben e tantárgy iránt. Tetszettek az elmondott és 

filmen látott kísérletek. Mindent a gyakorlati oldal bemutatásával, hasznos és káros 

tulajdonságok kidomborításával dolgoztunk fel. A törvények kimondása, 

szaknyelven való megtanulása mindenkinek nehézséget okozott.  

Az órák jó hangulatban teltek, magatartási probléma nem adódott. 
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Második tanéve vagyok jelen, mint pedagógiai munkát segítő munkatárs a 7 

osztályban. A mindennapokra jellemző, hogy folyamatosak a magatartásbeli 

problémák a gyerekekkel, olykor meg kell fékeznem egyeseket. Váczi László, 

Németh Szabolcs, Fodor Krisztián és Vágási István miatt folyamatos a feszültség, 

de leginkább Németh Ferenc a hangadójuk.  

Tanítási órákon többnyire fegyelmezettek, de sok múlik a bent lévő pedagóguson. 

Mivel nem egységesen fegyelmeznek és követelnek, ezért a problémák előtérbe 

kerülnek. 

Célként kitűztem a következő tanévre, hogy az osztályközösséget még jobban 

összekovácsoljam, valamint az esetlegesen előforduló agresszív 

megnyilvánulásokat visszaszorítsam. 
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8. osztály 

Osztályfőnök: Priskin Ferenc 
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1. Tanulmányi helyzet (általános jellemzők, kiemelkedő, illetve gyenge tanulók), 

tantárgyak átlaga, felmérések eredményei 

2. Magatartási, fegyelmi helyzet (problémás diákok), Problémák (tanulmányi és 

magatartási) esetén a helyzet kezelése 

3. Sikerek, nehézségek a tanév során 

4. Órai munka jellemzése 

5. Következő  félév célja 

6. Családvédelmi, gyermekvédelmi szervekkel való tapasztalat 

7. Egyéb megjegyzések, javaslatok, sikerek 
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A 2018/2019-es tanévben heti két órában tanulnak történelem és állampolgári 

ismereteket. Az első félévhez képest pozitív elmozdulás figyelhető meg a 

tanulmányi átlagban. Ha egész évben így dolgoztak volna, akkor sokkal jobb 

eredményeket értek volna el összességében. Az órai munkájuk megfelelő volt, 

sokat javult év elejhez képest. Ebben kiemelkedő volt Balázs Zsolt és Kakuszi 

Márk. Magatartási problémák nem voltak olyan sűrűek, mint az első félévben. 

Azonban Korponai Zsombor és Rácz Balázs még így is sokszor viselkedett 

tűrhetetlen módon. Ez köszönhető annak is, hogy képtelenek voltak akár fél órán 

át koncentrálni a tananyagra.    
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Az osztályban kétféle tanmenettel dolgozom. Tanulásban akadályozott négy 

tanuló öt tanuló normál tanmenet szerint halad. Az osztály létszáma 11 fő (3 

lány- 8 fiú), 1 lány és 1 fiú magántanulói státusszal tanul. A tanítási órákon nehéz 

a kitűzött cél, célokat elérni, mert nagyon sok a magatartási probléma. Főleg, ha 

Korponai Zsombor jelen van. Ha nincs iskolában Zsombor, minden probléma 

nélkül tudunk haladni, nem kell fegyelmezni a többieket. A 8. osztályos tanév  

követelményeket mindenki teljesítette a képességeinek megfelelően.  
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Az osztálynak heti 1 órában tanítom a tantárgyat. A tanítási órákon 

képességeikhez mérten jól teljesítettek a tanulók. Az osztály magatartási, 

fegyelmi helyzete változó. A legtöbb probléma Korponai Zsombor tanulóval volt, 

ő nehezebben motiválható és tanítási órákon időnként beszélgetésével zavarta az 

óra menetét A témakörök, a tananyag tartalmak feldolgozása differenciáltan a 

tanulók öntevékenységére épült. Nagy hangsúlyt fektettem szövegek felidézése, 

beszámolók, viták, beszélgetések során a kommunikációs készségük 

fejlesztésére. A következő tanév célja az önismeret, türelem, empátia, tolerancia 

gyakorlása lesz. 
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A 2018-2019.tanévben a természetismeret-biológia, földrajz, vizuáliskultúra, 

ének-zene és informatika tantárgyakat tanítom. A tanulmányi eredményeik 

jobbak is lehettek volna. Sajnos a K. Zs., H. I. folyamatos fegyelmezetlensége, 

motiválatlansága miatt, a többi tanuló is folyamatos visszahangolást igényelt a 

tanulási folyamatba. A munkalapok, óravázlatok feldolgozásában már sokkal 

ügyesebbek voltak.  A kreatív órákon  sokat javult a munkafegyelmük. Szívesen 

segítettek a közösségi  rendezvények díszleteiben.Az informatikai órákat 

szerették a legjobban.  

 

 

 

Igyekeztem a tanuláshoz szükséges feladatokkal változatosabbá tenni a 

foglalkozásokat. Sajnos K. B. az órák jelentős részére csak késve érkezett. Az 

óratípusoktól függetlenül sokat fejlődött H.M., M. D:,  K. M. B. ZS. . A 
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következő tanévben ők biztosan sokkal eredményesebbek lesznek a rendbontók 

nélkül! 
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 A 8. osztály létszáma 11 fő, melyből 2 diák magántanuló. Általánosságban 

elmondható, hogy nehezen motiválhatók, figyelmük nem tartós, érdeklődési 

körük nagyon szűk. Az osztályban tanulók tanulmányi képessége eltérő. Sajnos a 

legtöbben nagyon gyengén teljesítenek, bár vannak ,akik helyt állnak 

tanulmányaikban. Az osztály tanulóinak a tantárgyhoz , a tanuláshoz való 

hozzáállása meglehetősen negatív.  

Minden módszert be kell vetni a tanítási órákon, hogy motiválhatóak legyenek. 

Minden témához igyekszem IKT eszközöket alkalmazni, kisfilmeket, 

rajzfilmeket, játékokat felhasználni motivációként. 
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Az osztály tanulói az intellektuális képességek területén jelentős különbségeket 

mutatnak. Kiemelkedik közülük Kakuszi Márk, a másik végletet Mucsi Dávid és 

Tóth Béla képviselik. Érdemi munkát részükről szinte kizárólag a szavak, 

szószerkezetek tanulásában tapasztaltam, a nyelvtani szerkezetek elsajátítása, 

megértése, reprodukálása rendszerint meghaladja képességeiket. A magatartási 

problémák rendszeresek, szinte minden órán szükség van valaki fegyelmezésére. 

Néha együttműködőek, de feladatvégzésük akkor sem kitartó. Próbáltuk arra 

helyezni a hangsúlyt, hogy praktikus ismereteket szerezzenek, olyan tudás 

birtokába jussanak, amit a mindennapi életben is kamatoztatni tudnak.  
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A 8. osztály egész éves testnevelés órai teljesítményére rányomta bélyegét 

néhány tanuló fegyelmezetlen magatartása. Rácz Balázs folyamatos 

trágárkodással,Kiss Brigitta a késéseivel, passzivitásával, Korponai zsombor 

pedig folyamatos agresszivitásával, trágár beszédével zavarta, sőt kifejezetten 

zavarta az órai tevékenységet. Erre a csoportra is jellemző, hogy elsősorban a 

játékos feladatok, labdajátékok kötötték le őket, de a többi testgyakorlati ágban is 

jobban munkára lehetett fogni őket a 7. osztálynál. Tóth Béla és Rácz Balázs 

kifejezetten jó eredményt produkált futó és hajító számokban. Az osztály tanulói 

közül többen versenyeztek, képviselték iskolánkat is. Jól teljesített Tóth Béla, 

Rácz Balázs, Höhn István, fejlesztésre szorul Hoppál Mária, és Mucsi Dávid. 
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 Technika órán semmivel nem tudtam felkelteni az érdeklődést sajnos. 

Igyekeztem változatos feladatokkal színesíteni a tananyagot, több-kevesebb 

sikerrel jártam. A magatartásuk ebben a tanévben sokkal jobb volt, mint tavaly.  
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 Matematika Képességeik nagyban eltérnek egymástól. Igyekeztem differenciáltan, 

egyénre szabottan fejleszteni a tanulókat. Kis lépésekben, a végső célt magam előtt 

látva építettem fel a tanórákat. Minden új ismeretet a gyakorlati hasznosítás oldaláról 

vezettem be. Az osztály magatartása változó, 1-2 eset kivételével kezelhető volt. 

Fizika -Kémia Nagy érdeklődést mutattak egész évben e tantárgy iránt. Tetszettek az 

elmondott és filmen látott kísérletek. Mindent a gyakorlati oldal bemutatásával, 

hasznos és káros tulajdonságok kidomborításával dolgoztunk fel. A törvények 

kimondása, szaknyelven való megtanulása mindenkinek nehézséget okozott. Az órák 

jó hangulatban teltek, magatartási probléma nem adódott. 

 

 

  



73 

 

9.-10. CS osztály 

Osztályfőnök: Bozsóné Budai Zsuzsanna 

(9. CS osztály) 
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1. Tanulmányi helyzet (általános jellemzők, kiemelkedő, illetve gyenge tanulók), 

tantárgyak átlaga, felmérések eredményei 

2. Magatartási, fegyelmi helyzet (problémás diákok), Problémák (tanulmányi és 

magatartási) esetén a helyzet kezelése 

3. Sikerek, nehézségek a tanév során 

4. Órai munka jellemzése 

5. Következő  félév célja 

6. Családvédelmi, gyermekvédelmi szervekkel való tapasztalat 

7. Egyéb megjegyzések, javaslatok, sikerek 
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A tanévet 5 tanulóval kezdtük, de sajnos 1 tanuló kiíratkozott, 1 tanuló pedig nem 

járt iskolába. Összevont osztály lett a 9. és a 10. osztály. Nehéz volt elfogadniuk 

a végzősöknek ezt a helyzetet és emiatt sajnos nem alakult ki igazán jó 

közösségünk. A magatartásukkal nem volt jelentős probléma, a tanulmányi 

eredmény a végzősök esetén stagnál, a 9. osztályosok esetén jónak mondható. A 

családsegítő szolgálattal szinte napi kapcsolatban voltunk a hiányzások miatt, 

igyekeztem velük együtt és hatékonyan dolgozni. Jelenleg a szakmai vizsgára 

készülünk, optimizmussal tekintünk előre. 
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Az osztályban sajátos nevelési igényű tanmenettel dolgozom matematika órákon. 

Az osztály létszáma 4 lány. A tanév során egy lány kiírásra került a hiányzásai 

miatt. Tinti Melinda is nagyon sokat hiányzott ezért osztályozni sem tudtam. 

Nehézséget okozott a tanév során a 9-10. osztály összevonása. A két csoportnak 

nem azonos a tanmenete és a követelménye.  Magatartási probléma a tanítási 

órákon nem fordult elő, jó képességű osztály. Az év végi témazárót mindenki a 

képességeinek megfelelően, sikeresen megírta, teljesítve a tanév követelményét. 
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Az osztálynak heti 1 órában tanítom a tantárgyat. A tanítási órákon 

képességeikhez mérten jól teljesítettek a tanulók. Az órákat jó hangulat 

jellemezte, a diákok együttműködtek, aktívak voltak. Az osztály magatartási, 

fegyelmi helyzete jónak mondható.  Az osztályközösségben folyamatosan 

szükségesnek tartottam a tolerancia és az empátia gyakorlását. A tanévben 

nyújtott jó teljesítménye alapján kiemelném Tasi Tünde tanulót. A következő 

tanévben fokozottabb figyelmet fordítok az önismeret, önbizalom, önbecsülés 

fejlesztésére. 
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Az informatikai órákra a tanulók szerettek járni. Munkafegyelmük jó, 

munkatempójuk még fejlődhet. Szivesen vállaltak szorgalmi feladatokat. 

Önállóan még nem mindig sikerül a feladat végrehajtása, így lépésenként , 

egymást összevárva haladunk. Többször ismétlünk, hogy megmaradjon valami 

emlékkp a tanulóknak.Ügyesen segítettek egymásnak a problémás helyzetekben. 

A következő tanévben munkatempójuk gyorsítása, önállóságuk növelése lesz a 

célom. 
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Magatartási, fegyelmi probléma nem jellemző az osztályra, a tanítási órák 

légköre ideális. Ezzel szemben a két évfolyam tananyagának elsajátíttatása, az 

eltérő képességű tanulók differenciálása megnehezítette a tanítási órákon folyó 

munkát. 
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A 2018/2019-es tanévben heti három órában tanítottam az osztályt testnevelés 

órán. Az osztály a 10. évfolyammal össze volt vonva, ezért nehéz dolgom van 

egyedül a 9. évfolyamot értékelni. Órai aktivitásuk az év elején jó volt, azonban 

az idő előrehaladtával egyre inkább kezdtek elkanászodni. Folyamatos unszolásra 

sikerült csak kellő energiabefektetésre ösztönöznöm a tanulókat. A legnehezebb 

dolgom az állóképesség fejlesztésével volt, hiszen kitartó munkára nehezen 

vehetőek rá. Magatartási problémák nem voltak az év folyamán.  
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A szakiskolás évfolyamokon a 9.-10. osztályos összevont csoportokban tartottam 

a tanórákhoz kapcsolódóan tömegsport órákat, heti két alkalommal. A 

tananyagfelosztás során a tanmenetet úgy állítottuk össze, hogy ezekre az órákra 

a képességfejlesztés és a labdajátékok főbb technikai és taktikai elemeinek 

elsajátítása, gyakorlása jutott. A tanulók szívesen vettek rész az órákon, 

különösen kedvelték a röplabdát (zsinórlabda) és a labdarúgást. Téli időszakban a 

játékos versenyfeladatok és a floorball voltak kedveltek. A képességfejlesztés 

gyakorlatai közül az izomerő fejlesztését szolgáló konditermi foglalkozásokat 

szerették. 
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 A csoport kis létszámmal indult 5 fővel, a tanév végére 4 főre csökkent Tinti 

Melinda nem járt iskolába. A családellátós lányok szorgalmasak és ügyesek 

voltak a tanév során. Szívesen végeztek el minden feladatot. A gyakorlati 

feladatokat szívesen végezték, az elméti tananyagot  kevésbé szerették. Az 

órákon a betervezett feladatokat el tudtuk végezni, a tanterem rendbetételére is 

volt idő. Szívesen dolgoztak együtt, segítették egymást a feladatok elvégzésében. 

A legnehezebb feladatnak a dagasztás bizonyult, a kelt tészték készítése 

igényelték a legtöbb segítséget. A legügyesebb a csoportban Csurár Dzsenifer, a 

legszorgalmasabb Tasi Tünde volt. A tanévben semmiféle magatartási probléma 

nem volt, a tanulók szorgalma is megfelelő volt. A begyakorolt munkafázisokat 

mindenki önállóan el tudta sajátítani. Az órák jó hangulatban teltek. Számomra a 

nehézséget az jelentette, hogy az órákhoz az alapanyag szükséglete nem volt 

biztosítva. 
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Gyakorlati tárgyat oktattam ebben az osztályban. Kis létszámú, lemorzsolódott 2 

tanuló tanév közben. A főzés alapjait tanultuk meg, valamint a háztartási gépek 

biztonságos használatát. A tanulók fegyelmezettek és szorgalmasak, magatartási 

probléma nem volt jellemző. 
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9.-10. CS osztály 

Osztályfőnök: Bozsóné Budai Zsuzsanna 

(10. CS osztály) 
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1. Tanulmányi helyzet (általános jellemzők, kiemelkedő, illetve gyenge tanulók), 

tantárgyak átlaga, felmérések eredményei 

2. Magatartási, fegyelmi helyzet (problémás diákok), Problémák (tanulmányi és 

magatartási) esetén a helyzet kezelése 

3. Sikerek, nehézségek a tanév során 

4. Órai munka jellemzése 

5. Következő  félév célja 

6. Családvédelmi, gyermekvédelmi szervekkel való tapasztalat 

7. Egyéb megjegyzések, javaslatok, sikerek 
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 A tanévet 8 tanulóval kezdtük és 8 tanulóval is fejeztük be. Jelenleg a szakmai 

vizsgára készülünk, véleményem szerint sikeres évet zárunk. Az osztályok 

összevonása miatt az egész tanévben feszültség volt közöttük, nem volt jó a 

hangulat. Magatartási probléma nem volt, a tanulmányi helyzetük, eredményeik 

megfelelőek. 
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Az osztályban sajátos nevelési igényű tanmenettel dolgozom matematika órákon. 

Az osztály létszáma 8 fő 6 lány és 2 fiú. Nehézséget okozott a tanév során a 9-10. 

osztály összevonása. A két csoportnak nem azonos a tanmenete és a 

követelménye.  Magatartási probléma a tanítási órákon ritkán fordult elő, jó 

képességű osztály, de vannak közöttük gyengébb képességű, lassabb tanulók is 

(Tanács lányok). Az évvégi témazárót mindenki a képességeinek megfelelően, 

sikeresen megírta, teljesítve a tanév követelményét. 
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Az osztálynak heti 1 órában tanítom a tantárgyat. A tanítási órákon 

képességeikhez mérten jól teljesítettek a tanulók. Az órákat jó hangulat 

jellemezte, a diákok együttműködtek, aktívak voltak. Az osztály magatartási, 

fegyelmi helyzete jónak mondható. Ebben az osztályban több erős személyiségű 

tanuló van. Időnként a temperamentumosabb, hangadó diákok próbálták 

elnyomni a csendesebb, visszahúzódó társaikat, ezért ebben az 

osztályközösségben folyamatosan szükségesnek tartottam a türelem, a tolerancia 

és az empátia gyakorlását. A tanévben nyújtott jó teljesítménye alapján 

kiemelném Fodor Gréta, Rézműves Alex és Balán Roland tanulókat.  
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Az informatikai órákon szeretnek dolgozni a tanulók. Két- három tanuló önállóan 

is elvégzi a feladatokat. Sokszor még pluszfeladatokat vállaltak és örömmel 

elvégezték. A testvérpár aluszékony, nehezen vonhatók be a 

munkafolyamatokba. Motiválni nehéz őket, de a noszoktatásoknak köszönhetően 

dupla idővel elvégezni a követelményeket. Az órák hangulata jó. A lemaradó 

társaknak az ügyesebbek segítenek a lemaradóknak. 
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 Az osztály teljesítménye általában megfelel az elvárásoknak. 

Szorgalmuk többnyire megfelelő. Motiválhatóak, többségük első 

szóra hajlandó a feladatokkal foglalkozni.  

Tanács Ilonát, Tanács Brigittát nehéz rávenni a feladatok elvégzésére. 

Kiemelkedően teljesít Rézműves Alex és Fodor Gréta. 

Általánosságban a helyesírás gyenge, a szövegértés megfelelő, a 

szövegalkotás gyenge, a lexikális tudás sok hiányossággal bír.  

Az osztály több tanulója (Kovács Zsuzsanna, Balán Roland, 

Fodor Gréta) rendszeres résztvevője az iskolai 

rendezvényeknek, megemlékezéseknek, versenyeknek. 
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c A 2018/2019-es tanévben heti 3 órában tanítottam az osztályt testnevelés órán. 

Az osztály össze volt vonva a 9. évfolyamosokkal, ezért nehéz dolgom van 

egyedül értékelnem az osztályt. Az osztály munkamorálja megfelelő volt az év 

folyamán. Magatartási gondok nem voltak. Az órákra bejárók szorgalmasan 

végezték a feladatokat. Kiemelkedő tanuló: Fodor Gréta és Balán Roland, akik 

több megyei és országos versenyen öregbítették iskolánk hírnevét.   
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Család- és háztartás ellátási gyakorlat tantárgyon belül az ápolási, gondozási 

gyakorlati tevékenységekkel ismerkedtünk meg a tanév során. 

A tanulók nyitottak voltak az új ismeretek iránt. Hasznosnak tartották a csecsemő 

és kisgyermek gondozásával, az idős-, beteg emberek ápolásával, valamint az 

elsősegélynyújtással kapcsolatosan megtanult technikák gyakorlását. 

Magatartási probléma nem fordult elő. 

A gyengébb képességű tanulók szorgalmukkal kompenzálták hátrányukat. 

Minden tanuló igyekezett a gyakorlás során a precíz munkavégzésre. 

A gyakorlati szakmai vizsgára felkészültek. Reményeim szerint valamennyien 

sikeresen zárják szakmai tanulmányaikat! 
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A szakiskolás évfolyamokon a 9.-10. osztályos összevont csoportokban tartottam 

a tanórákhoz kapcsolódóan tömegsport órákat, heti két alkalommal. A 

tananyagfelosztás során a tanmenetet úgy állítottuk össze, hogy ezekre az órákra 

a képességfejlesztés és a labdajátékok főbb technikai és taktikai elemeinek 

elsajátítása, gyakorlása jutott. A tanulók szívesen vettek rész az órákon, 

különösen kedvelték a röplabdát (zsinórlabda) és a labdarúgást. Téli időszakban a 

játékos versenyfeladatok és a floorball voltak kedveltek. A képességfejlesztés 

gyakorlatai közül az izomerő fejlesztését szolgáló konditermi foglalkozásokat 

szerették. 
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A Család- és háztartás ellátási gyakorlat tantárgymoduljának vagyok a gyakorlati 

oktatója heti 7 gyakorlati órában a 10. Családellátó osztályban.  

Az órákon a tanulók képességeihez mérten teljesítettek. Hiányzásuk minimális, 

az órai aktivitásuk megfelelő volt. Magatartási probléma a tanulók között nem 

fordult elő, valamint úgy gondolom, hogy a kitűzött célokat sikeresen 

megvalósítottuk. 
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9.-12. KSSZI osztály 

Osztályfőnök: Farkas Istvánné 

(9. KSSZI osztály) 
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1. Tanulmányi helyzet (általános jellemzők, kiemelkedő, illetve gyenge tanulók), 

tantárgyak átlaga, felmérések eredményei 

2. Magatartási, fegyelmi helyzet (problémás diákok), Problémák (tanulmányi és 

magatartási) esetén a helyzet kezelése 

3. Sikerek, nehézségek a tanév során 

4. Órai munka jellemzése 

5. Következő  félév célja 

6. Családvédelmi, gyermekvédelmi szervekkel való tapasztalat 

7. Egyéb megjegyzések, javaslatok, sikerek 
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A tanévet 3 tanulóval kezdtük meg, és 3 tanulóval is fejeztük be. Példás 

magatartású és szorgalmú osztály. Minden tanuló sikeresen teljesítette a tanév 

követelményeit. Tanítási órákon aktívak, nyitottak, jól motiválhatóak. A 

pedagógusok szívesen járnak be az órákra, a foglalkozások családias, jó 

hangulatban telnek. Az osztály tanulmányi átlaga jó.  Sok egyéni megsegítést 

igényel Sárga Gergő. Ügyesen teljesít Süli Ferenc és Gyucha Máté tanuló. 

A kollégák visszajelzései alapján, a tanév során magatartási probléma nem volt. 

Minden héten osztályfőnöki óra keretén belül foglalkozunk a felmerülő 

gondokkal, problémákkal, és azokat folyamatosan orvosoljuk is.  

A délelőtt és a délután folyamán pedagógiai asszisztens segíti a tanulmányi 

munkát. Nagy segítséget jelent diáknak, kollégának egyaránt.  

Sikernek könyvelem el, hogy nagyon aktív, jó magatartású, szorgalmas, 

érdeklődő, tisztelettudó osztályt tudhatok magaménak.  

Köszönet ezért a pedagógiai asszisztensnek, és az osztályban tanító kollégáknak 

is.  

Céljaim között szerepel a tanulók önállóságának növelése, önbizalmuk erősítése. 

Ezek a feladatok a következő tanév fejlesztési alapját fogják képezni.  
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Az osztályban tanuló diákok a 2018/2019-es tanév során heti négy alkalommal 

vesznek részt Ének-zene, illetve Információs eszközök használata órán. Minden 

tanóra egy megszokott, közösen kialakított rend alapján zajlik. A gyerekek a 

tanórákon fegyelmezettek, szorgalmasok. A tanév elején kialakított szabályokat a 

tanév alatt egyre önállóbban alkalmazták. Tantárgyi átlaguk megfelelő, 

felmérésük képességeikhez igazodva legtöbbször szóban/ gyakorlati feladatokkal 

valósult meg. Érdeklődőek, mindig fegyelemmel kísérik az utasításaimat. 

Ismereteik, gyakorlataik a számítógépen különbözőek- de mindenki 

képességeikhez képest mindegyik tanuló fejlődött az első félévhez képest-, így az 

eszközzel folyó munkák során is nagy segítséget jelent a gyógypedagógia 

asszisztens. 
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A 9. évfolyam három tanulójának számolás-mérést és kommunikációt tanítottam. 

Nagyon jól motiválhatóak voltak és képességeiknek megfelelően mindig 

elvégezték a feladatokat. Nehézséget jelent, hogy olvasni egyikük sem tud. 

Egyéni bánásmódot igényelnek mindhárman. Magatartási probléma az óráimon 

nem fordult elő. Igyekeztem képességeikhez mérten választani meg a feladatokat. 

A számolás-mérés tantárgyat nagyon szerették, analógiák alapján jól dolgoztak. 

A következő tanévben szeretném a betűismeretüket elmélyíteni, s két tanuló 

finommotorikája továbbra is fejlesztésre szorul. Kis lépésekkel ugyan, de 

szeretnék eredményt elérni a jövő tanévben is velük. 
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A 9. készségfejlesztő osztályban több tantárgyat is tanítok: ábrázolás-alakítás 

(átlag:4,81), életvitel és gyakorlat (átlag:4,7), környezet és egészségvédelem 

(átlag:4,63) valamint társadalmi ismeretek (átlag: 4,63).  

Képességeikhez mérten jól teljesítenek. Magatartási, viselkedési probléma nem 

fordult elő a tanévben, a tanítási órák légköre ideális a tanítási óra megtartásához. 

A témakörök és a tananyag feldolgozása a tanulók képességeihez igazodik. A 

gyermekek nagyon ügyesek az órákon, nagy igyekezetet tanúsítanak az önálló 

munkavégzésre. Önálló feladatvégzésnél igyekszem a differenciált 

sikerélményhez való juttatáshoz. 

Sikerként élem meg, hogy a gyermekek aktívak a tanítási órákon, nagyfokú 

érdeklődését tanúsítank a tantárgyak iránt. Nehézséget talán az osztály 

specifikumából adódóan a kommunkikációs akadályozottság jelent. 

A következő tanév célja, hogy sikerélményhez juttassam a gyerekeket valamint 

az érdeklődésüket továbbra is fent tartsam a tantárgyak iránt. 
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A gyakorlati képzés előkészítése tantárgy keretein belül az agyag 

feldolgozásának lehetőségeivel, a munkavállalással kapcsolatos fogalmakkal, és a 

környezetünkben előforduló munkaterületekkel ismerkedtünk. A tanulócsoport 

magatartásával nem fordult elő probléma a tanév során. 

Az alkotó tevékenység sok sikerélményhez jutatta a diákokat. Ennek 

köszönhetően könnyebben voltak motiválhatóak a különböző feladatok 

végrehajtása során. 

Süli Ferenc aktivitását nagyban befolyásolta aktuális hangulata. 

Kedvetlenségéből nehéz volt kimozdítani, de amikor sikerült felkelteni 

érdeklődését, a feladatot nagyon precízen végezte el minden esetben. 

Az órákat vidám, családias hangulat jellemezte. A tanulók érezhetően jól érezték 

magukat a szerető környezetben. 

A következő tanévben folytatni szeretnénk az agyag kínálta alkotó tevékenységek 

mellett a tanulók praktikus ismereteinek bővítését! 
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Az osztály magatartása és szorgalma példás.  

Gyuha Máté: Sokat fejlődött szeptember óta, de csak segítséggel tud feladatokat 

megoldani. Agyagozásban ügyesen teljesít, a szerszámokat jól ismeri, nagyon 

segítőkész. 

Süli Ferenc: Csendes, visszahúzódó diák, nem beszél, a hallottakat ismétli. A 

kapott feladatok megoldásában kimagaslóan dolgozik.  

Sárga Gergő: A kommunikációja sokat fejlődött, egyre érthetőbben beszél, 

segítőkész, rendkívül szeretetre méltó. A feladatokat csak segítséggel tudja 

megoldani. Folyamatos irányítás mellett ügyesen dolgozik. 
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9.-12. KSSZI osztály 

Osztályfőnök: Farkas Istvánné 

(12. KSSZI osztály) 
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1. Tanulmányi helyzet (általános jellemzők, kiemelkedő, illetve gyenge tanulók), 

tantárgyak átlaga, felmérések eredményei 

2. Magatartási, fegyelmi helyzet (problémás diákok), Problémák (tanulmányi és 

magatartási) esetén a helyzet kezelése 

3. Sikerek, nehézségek a tanév során 

4. Órai munka jellemzése 

5. Következő félév célja 

6. Családvédelmi, gyermekvédelmi szervekkel való tapasztalat 

7. Egyéb megjegyzések, javaslatok, sikerek 
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A tanévet 6 tanulóval kezdtük meg, és 6 tanulóval is fejeztük be. Példás 

magatartású és szorgalmú osztály. Minden tanuló sikeresen teljesítette a tanév 

követelményeit. Tanítási órákon aktívak, nyitottak, jól motiválhatóak. A 

pedagógusok szívesen járnak be az órákra, a foglalkozások családias, jó 

hangulatban telnek. Az osztály tanulmányi átlaga jó. Legjobb képességű tanulónk 

Ökrös Barbara, ő önálló munkavégzésre is képes. Sok egyéni megsegítést igényel 

Kocsis Attila és Bákai Boglárka. 

A kollégák visszajelzései alapján, a tanév során magatartási probléma nem volt. 

Minden héten osztályfőnöki óra keretén belül foglalkozunk a felmerülő 

gondokkal, problémákkal, és azokat folyamatosan orvosoljuk is.  

A délelőtt és a délután folyamán pedagógiai asszisztens segíti a tanulmányi 

munkát. Nagy segítséget jelent diáknak, kollégának egyaránt.  

Sikernek könyvelem el, hogy nagyon aktív, jó magatartású, szorgalmas, 

érdeklődő, tisztelettudó osztályt tudhatok magaménak. Dicsőség és elismerés 

számunkra, hogy a végzős tanulók valamennyien kiválóan teljesítettek a házi 

vizsgán.  

Köszönet ezért a pedagógiai asszisztensnek, és az osztályban tanító kollégáknak 

is.  

Céljaim között szerepel a tanulók önállóságának növelése, önbizalmuk erősítése. 

Ezek a feladatok a következő tanév fejlesztési alapját fogják képezni.  
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 A 12. évfolyam három tanulójának számolás-mérést és kommunikációt tanítottam. 

Nagyon jól motiválhatóak voltak és képességeiknek megfelelően mindig elvégezték 

a feladatokat. Könnyebbséget jelent, hogy az osztályból páran ismerik a betűket, 

számokat és így volt már mire építenem. Egyéni bánásmódot igényelnek 

mindhárman. Magatartási probléma az óráimon nem fordult elő. Igyekeztem 

képességeikhez mérten választani meg a feladatokat. A számolás-mérés tantárgyat 

nagyon szerették, analógiák alapján jól dolgoztak. A következő tanévben szeretném 

a betűismeretüket elmélyíteni, s két tanuló finommotorikája továbbra is fejlesztésre 

szorul. Kis lépésekkel ugyan, de szeretnék eredményt elérni a jövő tanévben is velük. 
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Heti 2 órában tanítom a tantárgyat, a tananyag feldolgozása differenciáltan 

történik. Képességeikhez mérten jól teljesítenek. (osztályátlag: 4,61) 

Fegyelmezési probléma nem fordult elő egy gyermekkel a tanévben.  

Sikernek könyvelem el az osztály nagyfokú érdeklődését a tantárgy iránt. Értékes 

hozzászólásaikkal gazdagítják az órákat.  

Heti 2 órában összevontan van jelen a tanítási órákon a 9. és a 12. osztály, a 

tanítási órák  légköre jó, ideális a tanórák megtartásához.  
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Az irodatechnikai eszközök használata heti 4 órás tantárgy. 

A tantárgy keretében fő cél a digitális kompetencia fejlesztés, melynek során a 

tanulók megismerik az információs eszközök használatának lehetőségeit a 

kapcsolatteremtés, a megismerés és a szabadidő hasznos eltöltése érdekében.  

Az egész tanév során alapvető adatbeviteli-, gépelési és szövegszerkesztési 

feladatokat oldottak meg a tanulók, képességeik alapján differenciált 

feladatkiosztással.  

A tanév első féléve során a fiatalok elsősorban a számítógép használati 

alapismereteket erősítették meg, illetve fejlesztették alapvető IT ismereteiket. A 

különböző szoftverek, internetes tartalmak, közösségi portálok, multimédiás 

eszközök célszerű és felelősségteljes használatának elsajátítása és interiorizálása 

fontos az egyre digitalizálódó világban, így e fejlesztési cél az első félév során is 

kiemelt hangsúlyt kapott.  

A második félév célja az egyre nagyobb munkavégzési önállóság, és a 

felelőségteljes internethasználat elérése volt, valamint a felkészülés a szakmai 

vizsgára, melyet minden tanuló képességeinek megfelelően maximálisan 

teljesített. 

A gyerekek a teljes tanév során képességeiknek megfelelően teljesítenek a 

tanítási órákon. Általában érdeklődők, szívesen vettek részt az órákon. A tanulók 

értékelése során egyéni képességeiket, önmagukhoz mért fejlődésüket is 

figyelembe vettem. Magatartási, viselkedési probléma nem fordult elő. 
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nagyon sok sikerhez, örömhöz juttatta a tanulókat. Nagyon szorgalmasan, 

lelkiismeretesen dolgoztak valamennyien. 

Magatartási, vagy egyéb probléma nem fordult elő a közösségben. Az órák jó 

hangulatban, vidáman teltek. Munkakedvük töretlen volt. A biztonsági 

szabályokat minden esetben betartották. Környezetüket felhívás nélkül rendezték 

a munka befejeztével. 

A tetszetős munkadarabjaival kiemelkedő teljesítményt ért el Ökrös Barbara. 

Kitartó munkavégzése ösztönzőleg hatott társaira. 

A szakmai vizsgán minden tanuló sikeresen hajtotta végre az elméleti és 

gyakorlati tudást igénylő feladatokat. 
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Heti 8 órát voltunk együtt a 6 fős csapattal. Nagyon lelkes, fegyelmezett, 

megbízható társaság. Terápia volt számomra az ott eltöltött idő. Hagyták, hogy 

tanítsam őket, és sokat is tanultak. Családias légkör jellemezte a tanítási 

órákat.Pozitívan motiválta őket minden kis dicséret, minden rájuk bízott feladat. 

Lelkesen, nagy odaadással dolgoztak. A tanév végén mindannyian sikeres 

szakmai vizsgát tettek. Alapos tudásról adtak számot mind elméleti, mind 

gyakorlati tudásukról. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott a két év alatt Ökrös 

Barbara. Az osztály tanulmányi átlaga: 4,56. Úgy gondolom, hogy ez a 

teljesítmény is igazolja, hogy a 2 évre kitűzött cél megvalósult: az önállóságra 

nevelés, sikeres, boldog felnőttkor elősegítése. 
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Az osztály magatartása és szorgalma példás.  

Bákai Boglárka: Agyagozás terén ügyes, kiemelkedő. Ebben a tanévben nagyon 

sokat önállósodott. 

Mahler Ákos: Szorgalmas, de időnként motivációja nehézkes a 

hangulatváltozásai miatt. Iskolai ünnepi műsorok alkalmával színvonalasan 

teljesít. 

Medve Adrienn Nikolett: Csendes, de aktív tanuló. Szívesen vesz részt közösségi 

munkákban. Magtartása és szorgalma példás. 

Kocsis Attila: Nagyon segítőkész, az osztály mókamestere. Mindig lehet rá 

számítani, szorgalmas diák. 

Knapp Bence: A második félévben rendkívül sokat fejlődött. Közösségi 

munkákban szívesen vesz részt.  

Ökrös Barbara: Magatartása, szorgalma példás, Az osztály kiemelkedő tanulója. 

Kézügyessége kiváló. Közösségi munkákban szívesen vesz részt. Minden 

feladatban és helyzetben lehet rá számítani. 
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9. E osztály 

Osztályfőnök: Fajó János 
A
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1. Tanulmányi helyzet (általános jellemzők, kiemelkedő, illetve gyenge tanulók), 

tantárgyak átlaga, felmérések eredményei 

2. Magatartási, fegyelmi helyzet (problémás diákok), Problémák (tanulmányi és 

magatartási) esetén a helyzet kezelése 

3. Sikerek, nehézségek a tanév során 

4. Órai munka jellemzése 

5. Következő  félév célja 

6. Családvédelmi, gyermekvédelmi szervekkel való tapasztalat 

7. Egyéb megjegyzések, javaslatok, sikerek 
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Tanulmányi helyzet: 

Az osztály tanulmányi munkája, átlaga (kiemelkedő/segítséget igénylő tanulók): Az 

osztály a 2018/2019-es tanévet 5 fő tanulóval kezdte, 3 fő kollégista 2 bejárós, 

majd második félévben 1 tanuló érkezett, így a tanévet 6 fővel zárjuk.  Az 

osztályban egy tanulót emelnék ki, akinek segítségére a tanítási órákon nagyobb 

hangsúlyt kell fektetni  Az ő munkáját, differenciálással tudjuk segíteni. 

Rendszeres hiányzó tanuló nincs az osztályban, becsületesen járnak iskolába.  

A felmérések eredményei: Az osztály többnyire értelmi képességükhöz képest jó 

képességű diákokból állnak. Bukás nem volt. A osztály/csoport szaktárgyi 

fejlődése: Az osztály tanulói jobbára aktívak, képességeikhez képest jó tanulókból 

áll, közülük kiemelkedik Farkas Ervin, aki közösségi munkában teljesít 

kimagaslóan. Az osztály az órákra képességeikhez mérten legtöbbször felkészültek, 

igyekeznek az osztály tisztaságát megőrizni, szándékos rongálását elkerülni. 

Magatartási, fegyelmi helyzet: A tanév során kiemelkedő magatartási problémák 

nem adódtak. A pedagógusok visszajelzései alapján fegyelmezési problémák nem 

voltak. Órai munka jellemzése: A tanulók többsége tanítási órákon aktív, 

segítőkészek, viszont a délutáni órákban a tanulók többsége fáradt és tompa, 

ilyenkor nehéz őket munkára fogni. 
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Matematika: Az osztályban sajátos nevelési igényű tanmenettel dolgozom. Az 

osztály létszáma 6 fő 2 lány és 4 fiú. Magatartási probléma a tanítási órákon nem 

fordult elő, jó képességű osztály, egyedül Bali István, aki több segítséget igényel a 

többiekhez képest. A kis osztály létszámnak köszönhetően jól lehetet haladni az 

osztállyal és tudtunk több időt fordítani az ismeretek elmélyítésére is. A félévi 

témazárót mindenki a képességeinek megfelelően, sikeresen megírta, teljesítve a 

tanév követelményét. Pályaorientáció: Heti egy órás tantárgy. Az osztályban 

magatartási probléma nem jellemző a tanítási órákon. Szeretnek beszélgetni, 

könnyen motiválhatóak. Szívesen járnak az órákra. Remélem évvégére sikerül 

kialakítani bennük melyik szakma iránt érzik a leginkább az elhivatottságot.  
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Az osztálynak heti 1 órában tanítom a tantárgyat. Az órákat jó hangulat jellemezte, 

a diákok együttműködtek, aktívak voltak. Az osztály magatartási, fegyelmi 

helyzete példásnak mondható. Próbáltam folyamatosan olyan gyakorlatokat, 

feladatokat összeválogatni, melyek játékosak és élményszerű megközelítéssel, 

eredményesen járultak hozzá az erkölcsi értékek közvetítéséhez. A következő 

tanévben fokozottabb figyelmet fordítok az önismeret, önbizalom, önbecsülés 

fejlesztésére. 
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Az informatikai órákon aktív figyelemmel és fegyelemmel dolgoznak . Nagyon 

igyekvő osztály. Szívesen dolgoznak, kitartóan véégzik a plusz feladatokat. 

Második félévben jött K.R., aki jó magaviseletével és tanulásával szépen 

beilleszkedett a csoportba. Az osztály "lelke" K. R., aki a nevelő jobb keze. A 

következő tanévben szeretném elsajáttítatni,  megerősíteni az önálló tanulás 

technikáit a diákokkal. 
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Az osztály tanulói intellektuális szempontból többnyire egységes képet mutatnak. 

Borbély Richárd és Káli Richárd emelkedik ki közülük, bár előbbinek a tanév 

végére sokat romlott a tanuláshoz való hozzáállása. Lisztóczki Szabolcs nagyon 

stabil teljesítményt nyújt, Krizsán Ramóna viszont szorgalma és hozzáállása 

szempontjából példaértékű. A leggyengébbek Sosterics Zsófia és Bali István, de ők 

sem szorulnak ki semmiből emiatt. Az osztályközösség kiváló, segítik, támogatják, 

elfogadják egymást. Motiválhatók, kezelhetők, együttműködők. Magatartási 

problémára lényegében az egész tanév során nem volt példa. 
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Állampolgári ismeretek: A 2018/2019es tanévben heti egy órában tanulták a 

tantárgyat. Az órai munkájuk megfelelő volt. A kiadott feladatokat mindig szó 

nélkül végezték el, mindenki a képességeihez mérten. A jó hangulatú órákon 

igyekeztem azokat a fontos ismereteket átadni számukra, amelyekre az életben is 

szükségük lehet. A második félévben érkezett Káli Richárd, aki pozitívan 

változtatta meg az osztályközösséget. Testnevelés: A 2018/2019-es tanávben heti 5 

órában tanulták a tantárgyat. Itt is elfogadható volt az egész éves teljesítményük. 

Kiemelkedő tanuló: Lisztóczki Szabolcs és Sosterics Zsófia. Ők több megyei 

versenyen képviselték iskolánkat.  
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A tanév folyamán a szakmai alapozó ismeretek tantárgy családellátó modulján 

belül a szakon elsajátítható kompetenciákkal ismerkedtek a tanulók. 

A tanítási órákon a csoport tagjai aktívan vettek részt, bármilyen feladatra szívesen 

vállalkoztak. Motiváltságuk megkönnyítette feladatomat. Nyitottak, 

együttműködőek voltak az új ismeretek elsajátítása során. 

A tanév közben érkezett az osztályközösségbe Káli Richárd. Beilleszkedése 

zökkenőmentes volt. Lendületes munkavégzése, szorgalma növelte a csoport 

munkakedvét. 

Bali István gyengébb képességét kompenzálta lelkesedésével, mindég elsők között 

vállalkozott a feladatok teljesítésére. 

Magatartási probléma nem fordult elő az osztályban. Fegyelmezett munkavégzés, 

problémamentesség jellemezte az órákat. 

A következő tanévben minden diák megkezdi szakmai tanulmányait a választott 

szakon. 
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A szakmai alapozó ismeretek tantárgy informatikai modulja heti 1,5 órás tantárgy. 

A tantárgy keretében fő cél a szakképzéshez szükséges alapvető digitális 

kompetencia fejlesztés. A tanulók megismerik az információs eszközök 

használatának lehetőségeit a kapcsolatteremtés, az ismeretszerzés és a szabadidő 

hasznos eltöltése érdekében.  

Az első félévben informatikai alapismeretekkel, az operációs rendszer 

alapfunkcióival és az  etikus internethasználattal ismerkedtünk. A teremhasználati 

rendet, a hardver eszközök és perifériák megfelelő és biztonságos használatát 

alakítottuk ki.  

A második félév során az alapvető ismereteket bővítettük, valamint a 

szövegszerkesztés alapjaival foglalkoztunk. A második félév célja az egyre 

nagyobb munkavégzési önállóság, és a felelőségteljes internethasználat elérése 

volt, melyet nagyrészt sikerült elérni. 

Egy tanuló munkatempója nagyon lassú, de ő is iparkodik elfogadható teljesítményt 

nyújtani. Az osztlyközösséghez év közben csatlakozó fiatalember a követlményekt 

a tanév végére elsajátította. 

A tanítási órákon a tanulók aktívak, nyitottak voltak.  A csoport tagjainak 

érdeklődése széleskörű, így kevés motiválással felkelthető volt az érdeklődésük. A 

tanórákat nyugodt légkör, jó hangulat jellemezte. 
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 A tanévet 5 fővel kezdtük, év végére 6 főre emelkedett a létszám. Heterogén 

összetételű, képességeiket tekintve is eltérő , többnyire gyengébb képességű kis 

csapat.  

Magatartási probléma a tanév folyamán nem adódott, fegyelmezettek voltak, 

csendes kis csapat. 

A mérési, szerkesztési feladatok nehézségeket okoztak, sőt eleinte az ollóhasználat 

is. Állandó, egyéni megsegítéssel azonban mindenki az adott munkát elvégezte. 

Síkbeli és térbeli alkotások születtek, többnyire papírból. 

A tanév folyamán szerzett tapasztalatok remélhetőleg elősegítették a jövőbeni 

szakmák követelményrendszerének könnyebb teljesítését. 

Tanulmányi átlag:4,41. 
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osztályba /Káli Richárd/ Hamar beilleszkedett a csoportba, társai megfelelően 

fogadták. Foglalkozásokon érdeklődők, jól motiválhatók, magatartásuk 

szabálykövető, jó. Mezőgazdasági ismeretek felé nyitottak, érdeklődők. Igazi 

elhivatottságot Bali István és Krizsán Ramóna részéről tapasztalható. Lisztóczki 

Szabolcs csendes, visszahúzódó. Borbély Richárd megfelelő alapokkal rendelkezik, 

de Ő még határozatlan szakmaválasztás szempontjából. Bízva érdeklődésükben és 

sikereikben pozitívan értékelik a szakma szépségét. 
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Természetismeret tantárgyat tanítottam ebben az osztályban ebben a tanévben. A 

legjobb osztály véleményem szerint intézményi szinten. Minden feladatot szívesen 

elvégeztek, a magatartásuk is jó volt végig. A nehézségeket könnyebb feladatokkal 

át tudtuk hidalni, így szinte mindig sikerélményük volt. 
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9.-10.K osztály 

Osztályfőnök: Borsiné Sódar Zsuzsanna 

(9.K osztály) 
A
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1. Tanulmányi helyzet (általános jellemzők, kiemelkedő, illetve gyenge 

tanulók), tantárgyak átlaga, felmérések eredményei 

2. Magatartási, fegyelmi helyzet (problémás diákok), Problémák (tanulmányi és 

magatartási) esetén a helyzet kezelése 

3. Sikerek, nehézségek a tanév során 

4. Órai munka jellemzése 

5. Következő félév célja 

6. Családvédelmi, gyermekvédelmi szervekkel való tapasztalat 

7. Egyéb megjegyzések, javaslatok, sikerek 
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A létszámot tekintve 4 tanulóval kezdtük meg a tanévet. Az első félév során 1 

tanuló kiírásra került sorozatos hiányzásai miatt. Nagyon hasonló mentalítású 

gyerekek alkotják az osztályt. Tanulmányi helyzet: Az osztály tanulmányi 

munkája, átlagos, segítséget igénylő tanulók, Orosz Viktor, Szász László Gábor. 

Minden a három tanuló kollégiumban tartózkodik hétfőtől péntekig. Tanulmányi 

munkájuk jó. Mindenki a képességeinek megfelelően teljesítette az éves 

követelményeket. Az osztályban bukás nem történt és tantárgyi dicséretet sem 

kapott senki. Magatartási, fegyelmi helyzet: Az osztályban kirívó magatartási 

probléma nem történt. A diákokkal nincs probléma tisztelet tudóak és segítik a 

gyengébbeket. Az osztály jól összeszokott közösséggé vált az elmúlt tanévben, 

szívesen vállalnak közösségi feladatokat, rendszeresen részt vesznek az iskolai 

rendezvények lebonyolításában. Emellett képviselik iskolánkat a különböző 

sporteseményeken is.  A félév során igazolatlan hiányzása senkinek sem volt. 

Sikerek, nehézségek a félév során: Minden tanuló nehéz anyagi körülmények 

között él, nagyon örültünk a lehetőségnek, hogy többen is jelentkezhettek a 

MACIKA ösztöndíj programba. Sajnos a beadott pályázatok közül egy kapott 

pozitív elbírálást. A gyerekek mindent megtesznek annak érdekében, hogy 

képességeikhez mérten a lehető legtöbbet hozzák ki magukból.  

Matematika: Órai munka jellemzése: Magatartásuk, szorgalmuk megfelelő. 

Többségük rendszeresen jár az órákra, felkészül, felszerelésük rendben.  Nem 

igazán tett jót az osztályok összevonása, mert a 10. évfolyamosoknak más a 

követelménye a vizsgára való felkészülés miatt. Az osztály létszáma miatt nem 

fordítható kell idő a felkészülésre. Következő tanév célja: A tanulmányi 

eredmény javítása és a hiányzások további csökkentése. Maximális odafigyelés 

egymásra.  
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Az osztálynak heti 1 órában tanítom a tantárgyat. Az órákat jó hangulat 

jellemezte, a diákok együttműködtek, aktívak voltak. Az osztály magatartási, 

fegyelmi helyzete jónak mondható. Folyamatosan törekedtem arra, hogy 

sajátítsák el a helyes viselkedésformákat, melyek szükségesek ahhoz, hogy 

hatékonyan részt tudjanak venni a mindennapi társadalmi életben. Igyekeztem a 

tudatos életvezetéshez szükséges jellemvonásokat, készségeket és ismereteket is 

fejleszteni. Világnézetük, helyes önismeretük, önbizalmuk erősítése is 

folyamatos volt. A következő tanévben fokozottabb figyelmet fordítok az 

önismeret, türelem, empátia, tolerancia fejlesztésére. 
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Munkavállalói ismeretek: 

A tanulók ennél a tananyag típusnál, nehezebben fogadják be a tananyagot. Az 

órai munkát és a feladatok értelmezését az olvasási problémák nagyban 

befolyásolják, nehezítik.  

A tanulókon azt veszem észre, hogy ez az ismeretanyag nehezen értelmezhető 

ismereteket tartalmaz számukra, azt gondolják, hogy erre nekik nem lesz 

szükségük, és így nagyon nehézkes az információ átadás a témában. 

Magatartásból eredő problémák nem nehezítik az oktatást, esetenként 

nehézséget jelent a tervszerű munkavégzésben a hiányzások mennyisége. 

Szorgalmi helyzet hullámzó egy-egy olyan témánál ahol van saját tapasztalatuk, 

sokkal motiválhatóbbak, érdeklődőbbek a tanulók. 

A munka-, baleset- és tűzvédelmi ismeretek alapjait ebben az évfolyamban 

részben sikerült elsajátítaniuk a tanulóknak, ezekre kell építeni a következő 

tanévben a sikeres vizsga megszerzéséhez. 

Kiemelkedő tanuló: Szász László 

 

Növénytani ismeretek 

A tanulók nehezen motiválhatók ennél a tananyag típusnál. 

Az órai munkát és a feladatok értelmezését az olvasási problémák nagyban 

befolyásolják, nehezítik. Az órát az utolsó hetekben a korábbi vizsgafeladatok 

megoldására használtuk, több-kevesebb sikerrel. 

Azoknál a tananyag részeknél, amelyeket a gyakorlati órákon is tapasztaltak, 

valamint korábbi megtapasztalással rendelkeznek a témában sokkal 

befogadóbbak és könnyen gyorsan elsajátítják az információkat, viszont a tőlük 

távolállóbb területeken elutasítóbbak, közömbösek, nehezen fogadnak be új 

információkat. 

Magatartásból eredő problémák nem nehezítik az oktatást. 

Szorgalmi helyzet hullámzó.  

A növények felépítése, és a növényi működések sokszor tartalmaztak számukra 

olyan nehezen elsajátítható területeket, melyekre a következő tanévben még rá 

kell erősítenünk. A növény és környezettanból, csak egy-két témakör volt amit 

könnyen fogadtak be a tanulók, ezekre fokozott figyelmet fordítunk majd az 

éveleji ismétlések alkalmával. 

Kiemelkedő tanuló: Szász László 

 

Műszaki alapismeretek 

A műszaki ismeretek tananyagban előforduló száraz tananyag részek sok 

esetben csak nagy nehézségek árán kerülnek feldolgozásra.  

Az órai munkát és a feladatok értelmezését az olvasási problémák nagyban 

befolyásolják, nehezítik. Az órát az utolsó hetekben a korábbi vizsgafeladatok 

megoldására használtuk, több-kevesebb sikerrel. 

Magatartásból eredő problémák nem nehezítik az oktatást. Szorgalmi helyzet 

hullámzó.  

 

A gépismeret ebben az évben a diákok számára egy könnyebben elsajátítható 

anyagrész volt, ahol a korábbi ismeretek és a  gyakorlati órákon tapasztaltak 

miatt könnyen és gyorsan tudtuk feldolgozni a tananyagot. 
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Magatartási problémák nincsenek. Helyesírásuk 

megfelelő, szövegalkotásuk, lexikális tudásuk gyengébb, 

szövegértésük átlagos. l. Szorgalmas a tanítási órákon Szász László Gábor. 

A leggyengébb teljesítményt  Orosz Viktor nyújtja.  Az osztály magatartási 

,fegyelmi helyzete jónak mondható. 

 Ezzel szemben a két évfolyam tananyagának elsajátíttatása, az eltérő képességű 

tanulók differenciálása jelentősen megnehezíti a tanítási órákon folyó munkát. 
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 A 2018/2019-es tanévben heti 3 órában tanulták a tesntevelés tantárgyat. A kis 

létszámú osztály aktívan vett részt az órákon. Képességeikhez mérten próbálták 

mindig elvégezni a kiadott feladatokat. Szerették a tantárgyat, ezért szívesen is 

vettek rajta részt. Magatartási problémák nem voltak a tanév folyamán. 
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A szakiskolás évfolyamokon a 9.-10. osztályos összevont csoportokban 

tartottam a tanórákhoz kapcsolódóan tömegsport órákat, heti két alkalommal. A 

tananyagfelosztás során a tanmenetet úgy állítottuk össze, hogy ezekre az órákra 

a képességfejlesztés és a labdajátékok főbb technikai és taktikai elemeinek 

elsajátítása, gyakorlása jutott. A tanulók szívesen vettek rész az órákon, 

különösen kedvelték a röplabdát (zsinórlabda) és a labdarúgást. Téli időszakban 

a játékos versenyfeladatok és a floorball voltak kedveltek. A képességfejlesztés 

gyakorlatai közül az izomerő fejlesztését szolgáló konditermi foglalkozásokat 

szerették. 
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A második félévet 6 tanulóval kezdtük, az első félévben két tanuló 

lemorzsolódott, távozott a csoportból. A tanulók előmenetele mérsékelten jó, 

nehézséget okoz a csoport összevonás, illetve a részképességek hiánya. 

Foglalkozásokon megjelennek, késések-hiányzások előfordulnak, mely a 

kialakulatlan kötelesség tudattal magyarázható.  Feladat végrehajtásra nehezen 

motiválhatók /Farkas Ervin, időközben betegsége miatt távozott az osztályból, 

valamint Orosz Viktor, és Páger Richárd feladat értelmezési problémák miatt./ 

Bíró Dániel a csoport legjobban motiválható tagja, ha lelki problémái rendben 

vannak elméletben és gyakorlatban jó teljesít. Lisztovszki László csendes, kissé 

lassú, de mégis kitartó a munka végzése. Szász László szétszórt, nem veszi 

komolyan a feladatokat. Viselkedése, magatartása életkorához képest elmaradt. 

Folyamatos gyakorlati munkavégzéssel, az elméleti ismeretek elmélyítésével 

készülünk a vizsgára. 
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 Az informatikai órákra a tanulók szerettek járni. Munkafegyelmük jó, 

munkatempójuk még fejlődhet. A többlépcsős feladatoknál több segítséget 

igényel O. V.. Szívesen vállaltak szorgalmi feladatokat. SZ. L. a személyes 

problémái miatt sokszor késve kapcsolódott be a tanórába. Ügyesen segítettek 

egymásnak a problémás helyzetekben. A következő tanévben munkatempójuk 

gyorsítása, önállóságuk növelése lesz a célom. 
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9.-10. K osztály 

Osztályfőnök: Borsiné Sódar Zsuzsanna 

(10.K osztály) 
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1. Tanulmányi helyzet (általános jellemzők, kiemelkedő, illetve gyenge 

tanulók), tantárgyak átlaga, felmérések eredményei 

2. Magatartási, fegyelmi helyzet (problémás diákok), Problémák 

(tanulmányi és magatartási) esetén a helyzet kezelése 

3. Sikerek, nehézségek a tanév során 

4. Órai munka jellemzése 

5. Következő félév célja 

6. Családvédelmi, gyermekvédelmi szervekkel való tapasztalat 

7. Egyéb megjegyzések, javaslatok, sikerek 
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A 10. osztály létszámot tekintve 4 tanulóval kezdtük meg a tanévet. A 

tanév során 1 tanuló kiírásra került sorozatos hiányzásai miatt. Nagyon 

hasonló mentalítású gyerekek alkotják az osztályt. Tanulmányi helyzet: Az 

osztály tanulmányi munkája, átlagos, segítséget igénylő tanuló Lisztóczki 

László. Ketten minden nap bejárnak egy diák pedig kollégiumban 

tartózkodik hétfőtől péntekig. Tanulmányi munkájuk jó. Mindenki a 

képességeinek megfelelően teljesítette a tanévi követelményeket. Az 

osztályban bukás nem történt és tantárgyi dicséretet sem kapott senki. 

Magatartási, fegyelmi helyzet: Az osztályban kirívó magatartási probléma 

nem történt. A diákokkal nincs probléma tisztelet tudóak és segítik a 

gyengébbeket. Az osztály jól összeszokott közösséggé vált az elmúlt 

tanévben és a 9-sek is sikeresen beilleszkedtek, szívesen vállalnak 

közösségi feladatokat, rendszeresen részt vesznek az iskolai rendezvények 

lebonyolításában. Emellett képviselik iskolánkat a különböző 

sporteseményeken is. A tanév során igazolatlan hiányzása senkinek sem 

volt. Sikerek, nehézségek a félév során: Minden tanuló nehéz anyagi 

körülmények között él, nagyon örültünk a lehetőségnek, hogy többen is 

jelentkezhettek a MACIKA ösztöndíj programba. Sajnos a beadott 

pályázatok közül egy kapott pozitív elbírálást. A gyerekek mindent 

megtesznek annak érdekében, hogy képességeikhez mérten a lehető 

legtöbbet hozzák ki magukból. Órai munka jellemzése: Magatartásuk, 

szorgalmuk megfelelő. Többségük rendszeresen jár az órákra, felkészül, 

felszerelésük rendben.  Nem igazán tett jót az osztályok összevonása, mert 

a 10. évfolyamosoknak más a követelménye a vizsgára való felkészülés 

miatt. Az osztály létszáma miatt nem fordítható kell idő a felkészülésre.   

Matematika: Az osztályban sajátos nevelési igényű tanmenettel dolgozom 

matematika órákon. Az osztály létszáma 3 fiú.  Magatartási probléma a 

tanítási órákon nem fordult elő, jó képességű osztály, de van közöttük 

gyengébb képességű, lassabb tanuló (Lisztóczki László), de van 

kiemelkedő képességű tanuló is (Bíró Dániel) is. Az évvégi témazárót 

mindenki sikeresen megírta, bukás nincs. 

F
a
rk

a
s 

Is
v
á
n

n
é 

Az osztálynak heti 1 órában tanítom a tantárgyat. Az órákat jó hangulat 

jellemezte, a diákok együttműködtek, aktívak voltak. Az osztály 

magatartási, fegyelmi helyzete jónak mondható. Folyamatosan törekedtem 

arra, hogy sajátítsák el a helyes viselkedésformákat, melyek szükségesek 

ahhoz, hogy hatékonyan részt tudjanak venni a mindennapi társadalmi 

életben. Igyekeztem a tudatos életvezetéshez szükséges jellemvonásokat, 

készségeket és ismereteket is fejleszteni. Világnézetük, helyes 

önismeretük, önbizalmuk erősítése is folyamatos volt.  
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Munkavállalói ismeretek 

A tanulók nehezen motiválhatók ennél a tananyag típusnál, sajnos az sem 

jelent sokszor előnyt, hogy a vizsga tartalmazza a tantárgy tananyagát.  

Az órai munkát és a feladatok értelmezését az olvasási problémák nagyban 

befolyásolják, nehezítik. Az órát az utolsó hetekben a korábbi 

vizsgafeladatok megoldására használtuk, több-kevesebb sikerrel. 

A tanulókon azt veszem észre, hogy ez az ismeretanyag nehezen 

értelmezhető ismereteket tartalmaz számukra, azt gondolják, hogy erre 

nekik nem lesz szükségük, és így nagyon nehézkes az információ átadás a 

témában. 

Magatartásból eredő problémák nem nehezítik az oktatást, azonban a 

hiányzások száma már igen nagy problémát jelent a tervszerű 

munkavégzésben. 

Szorgalmi helyzet hullámzó egy-egy olyan témánál ahol van saját 

tapasztalatuk, sokkal motiválhatóbbak, érdeklődőbbek a tanulók. 

Kiemelkedő tanuló: Bíró Dániel 

 

Növénytani ismeretek 

A tanulók nehezen motiválhatók ennél a tananyag típusnál, sajnos az sem 

jelent sokszor előnyt, hogy a vizsga tartalmazza a tantárgy tananyagát.  

Az órai munkát és a feladatok értelmezését az olvasási problémák nagyban 

befolyásolják, nehezítik. Az órát az utolsó hetekben a korábbi 

vizsgafeladatok megoldására használtuk, több-kevesebb sikerrel. 

Azoknál a tananyag részeknél, amelyeket a gyakorlati órákon is 

tapasztaltak, valamint korábbi megtapasztalással rendelkeznek a témában 

sokkal befogadóbbak és könnyen gyorsan elsajátítják az információkat, 

viszont a tőlük távolállóbb területeken elutasítóbbak, közömbösek, 

nehezen fogadnak be új információkat. 

Magatartásból eredő problémák nem nehezítik az oktatást, azonban a 

hiányzások száma már igen nagy problémát jelent a tervszerű 

munkavégzésben. 

Szorgalmi helyzet hullámzó.  

 

Kiemelkedő tanuló: Bíró Dániel 

 

Műszaki alapismeretek: 

A műszaki ismeretek tananyagban előforduló száraz tananyag 

részek sok esetben csak nagy nehézségek árán kerülnek 

feldolgozásra. 

Az órai munkát és a feladatok értelmezését az olvasási problémák 

nagyban befolyásolják, nehezítik. Az órát az utolsó hetekben a 

korábbi vizsgafeladatok megoldására használtuk, több-kevesebb 

sikerrel. 

Magatartásból eredő problémák nem nehezítik az oktatást. 

Szorgalmi helyzet hullámzó. 

A gépismeret ebben az évben a diákok számára egy könnyebben 

elsajátítható anyagrész volt, ahol a korábbi ismeretek és a 

gyakorlati órákon tapasztaltak miatt könnyen és gyorsan tudtuk 

feldolgozni a tananyagot. 

Összességében a csoport összevonás nem könnyíti meg az oktatói munkát, 

mivel az eredményes differenciálást nehéz megvalósítani. A tanulókat 

zavarja az önálló munkában a másik csoport bármely tevékenysége is. 
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Kiemelkedő tanuló: Bíró Dániel 

 

Kerti munkák  

Elméleti tantárgyként az korábbiakhoz hasonló problémákkal küzdünk 

ahol is gondot okoz a motiválatlanság, nehéz sikerélményekhez juttatni a 

tanulókat. A tanulási nehézségek nagyban akadályozzák őket az 

eredményes munkavégzésben. 

A tavaszi időszakban korábbi tapasztalatok alapján sokkal könnyebb az 

ismeretek átadása, a gyakorlat tapasztalatokra való hivatkozások és a 

kapcsolódás a gyakorlati órákhoz, élménydúsabbá téve a tanulást a diákok 

számára. 

Összességében a csoport összevonások sem könnyítik meg az oktatói 

munkát, mivel az eredményes differenciálást nehéz megvalósítani. A 

tanulókat zavarja az önálló munkában a másik csoport bármely 

tevékenysége is, figyelmük könnyen elkalandozik. 

Kiemelkedő tanuló: Bíró Dániel,  
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Az osztály teljesítménye általánosságban megfelelő. Motiválhatóak, 

panaszkodás nélkül hajlandóak a feladatokkal, tananyaggal 

foglalkozni.  Magatartási problémák nincsenek. Helyesírásuk 

megfelelő, szövegalkotásuk, lexikális tudásuk gyengébb, 

szövegértésük átlagos. Kiemelkedik közülük Bíró Dániel.  

A leggyengébb teljesítményt Lisztóczki László  nyújtja.  
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A 2018/2019-es tanévben heti 3 órban tanulták a testnevelés tantárgyat. 

Kislétszámú osztály össze volt vonva a 9. évfolyamosokkal. A tanórákon 

mindig szófogadóan végezték a feladatokat. Képességeikhez mérten 

sikerült elsajátítaniuk a tananyagot. Magatartási problémák nem voltak, 

azonban Bíró Dánielre többször kellett szólni a zenehallgatás miatt. 
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A szakiskolás évfolyamokon a 9.-10. osztályos összevont csoportokban 

tartottam a tanórákhoz kapcsolódóan tömegsport órákat, heti két 

alkalommal. A tananyagfelosztás során a tanmenetet úgy állítottuk össze, 

hogy ezekre az órákra a képességfejlesztés és a labdajátékok főbb 

technikai és taktikai elemeinek elsajátítása, gyakorlása jutott. A tanulók 

szívesen vettek rész az órákon, különösen kedvelték a röplabdát 

(zsinórlabda) és a labdarúgást. Téli időszakban a játékos versenyfeladatok 

és a floorball voltak kedveltek. A képességfejlesztés gyakorlatai közül az 

izomerő fejlesztését szolgáló konditermi foglalkozásokat szerették. 
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A második félévet 6 tanulóval kezdtük, az első félévben két tanuló 

lemorzsolódott, távozott a csoportból. A tanulók előmenetele mérsékelten 

jó, nehézséget okoz a csoport összevonás, illetve a részképességek hiánya. 

Foglalkozásokon megjelennek, késések-hiányzások előfordulnak, mely a 

kialakulatlan kötelesség tudattal magyarázható.  Feladat végrehajtásra 

nehezen motiválhatók /Farkas Ervin, időközben betegsége miatt távozott 

az osztályból, valamint Orosz Viktor, és Páger Richárd feladat értelmezési 

problémák miatt./ Bíró Dániel a csoport legjobban motiválható tagja, ha 

lelki problémái rendben vannak elméletben és gyakorlatban jó teljesít. 

Lisztovszki László csendes, kissé lassú, de mégis kitartó a munka végzése. 

Szász László szétszórt, nem veszi komolyan a feladatokat. Viselkedése, 

magatartása életkorához képest elmaradt. Folyamatos gyakorlati 

munkavégzéssel, az elméleti ismeretek elmélyítésével készülünk a 

vizsgára. 
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Az infomatika órákon a teljesítményük hullámzó teljesítményt mutatott az 

év folyamán. Folyamatos kérés, irányítás ellenére,lassú a munkatempójuk, 

figyelmük kalandozó. B. D. sajnos rontott az első félévhez képest. Ez nem 

tudásának hiányossága miatt van, hanem magatartásának és 

munkamoráljánakaz eredménye.A másik két tanuló lassúbb, de igyekszik 

képességeihez képest a legjobb teljesítményre. 
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9.-10. BK osztály 

Osztályfőnök: Tóth Zsuzsanna 

(9. BK osztály) 
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1. Tanulmányi helyzet (általános jellemzők, kiemelkedő, illetve gyenge 

tanulók), tantárgyak átlaga, felmérések eredményei 

2. Magatartási, fegyelmi helyzet (problémás diákok), Problémák 

(tanulmányi és magatartási) esetén a helyzet kezelése 

3. Sikerek, nehézségek a tanév során 

4. Órai munka jellemzése 

5. Következő  félév célja 

6. Családvédelmi, gyermekvédelmi szervekkel való tapasztalat 

7. Egyéb megjegyzések, javaslatok, sikerek 
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A 9. osztályosok év elején 7 fővel indult.   Kiiratkozott 3 fő. Fésűs Balázs, 

Szokircsák Dániel, és Tóth Zoltán. Az osztály létszáma így 4 fő lett, 2 lány 

és 2 fiú. Autizmus spektrumzavarral diagnosztizált 2 tanuló, 2 tanuló pedig 

enyhe értelmi fogyatékos. Minden tanuló bejáró. 

Magatartás: Eléggé problémás tanulók, legtöbb fegyelmezési probléma 

Pule Éduával szokott lenni.  

Túl hangos, csúnya beszéde irritálja a többi tanulót. Főleg így az összevont 

órákon vannak a 10.-esekkel.  

Nagyon nehéz gyakorlaton az összevonás miatt. 2 különféle feladat 

végrehajtás, 9 osztályosokkal az alapoknál való kezdés, ugyanakkor a10 

osztályosokkal már a vizsgára, az önálló munkavégzésre kellett 

koncentrálni. A 9. teljesítette a bőrtárgy készítés  és szabás gyakorlati 

feladatait. 

B
o
rs

in
é 

S
ó
d

a
r 

Z
su

zs
a
n

n
a
 

Az osztályban sajátos nevelési igényű tanmenettel dolgozom. Az osztály 

létszáma 4 fő 2 lány és 2 fiú. A félévben nagy problémát jelentett a 9- 10. 

évfolyam összevonása. A két évfolyamnak más a követelmény rendszere 

és a tananyaga. Nehéz volt összehangolni a két osztály munkáját. 

Magatartási probléma a tanítási órákon nem volt jellemző, de ritkán 

előfordult. Jó képességű osztály, de nagyon lassúak. Az évvégi témazárót 

mindenki sikeresen megírta, teljesítve a követelményét. 

P
a
v
ló

 Z
it

a
 

Az informatikai órákon a tanulók többsége fegyelmezett, a tanulási 

folyamatokban aktív. Sajnos volt olyan diák(K. D.), aki pontatlanságával 

hátráltatta az órák menetét. A diákok képességeik változó, így a feladatokat 

ennek megfelelően készítettem. Időtől, hangulatuktól függően igyekeztek 

teljesíteni. A fáradékonyabb tanulónak lehetőséget biztosítottam az 

elmaradások pótlására. A következő tanévben a munkamorál erősítésére 

fordítok kiemelt figyelmet.A differenciálásnál figyelembe fogom venni a 

különböző képességű , munkatempójú diákokat. 
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Túl hangos, csúnya beszéde irritálja a többi tanulót. Főleg így az összevont 

órákon vannak a 10.-esekkel. 
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A 2018/2019-es tanévben heti 3 órában tanítottam az osztályt testnevelés 

tantárgyra. Az osztály összetétele még bonyolódott azzal, hogy a 9. 

évfolyammal közösen alkotott egy tanulói csoportot. Az osztály egy részét 

nagyon nehéz volt motiválni, a másik fele pedig emiatt volt néha nehéz 

helyzetben. Megfelelni a pedagógusnak vagy megfelelni a kortársaknak. 

Szerencsére azért többször sikerült a jó irányba elbillenni a döntéshozatallal. 
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Nagyon nehéz gyakorlaton az összevonás miatt. 2 különféle feladat 

végrehajtás, 9 osztályosokkal az alapoknál való kezdés, ugyanakkor a10 

osztályosokkal már a vizsgára, az önálló munkavégzésre kellett 

koncentrálni. A 9. teljesítette a bőrtárgy készítés és szabás gyakorlati 

feladatait. 
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Az osztály összevonással indult az év eleji összeszokás nagyon nehezen 

alakult. A 9. osztály számára eleinte nehezen ment az ismeretek 

elsajátítása, viszont az igyekezet minden tanulóban megvolt. Az év végére 

sem lehet azt mondani, hogy a két csoport teljesen összeszokott, Az órai 

haladást azonban nem befolyásolta. A tanmenetnek megfelelően haladtunk. 

Az egymás szóbeli fegyelmezése néha vitákba torkollik. Az órákon 

magatartási problémák nem fordultak elő. 

 A 9. osztályból ügyes Kurunczi Dávid. Gyengébb az ismeretek 

elsajátításában Papp László. A 10. oszt-ban a legjobban Nemes András 

Bence és Gyucha Márk sajátítja el az ismereteket, gyengébb  Adochiti 

Evelin. 

 Cél:volt a második félévben a nézeteltérések megfelelő kordinálása. A 

tanmenetnek megfelelő ismeretek elsajátítása. A végzős tanulók sikeres 

vizsgára való felkészítése. Mindez megfelelő képpen teljesült. A 10. 

osztályban a vizsgát három 5-ös és egy négyes eredménnyel és szóbeli 

dicsérettel teljesítették a tanulók. 
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Az osztálynak heti 1 órában tanítom a tantárgyat. Az órákat jó hangulat 

jellemezte, a diákok együttműködtek, aktívak voltak. Az osztály 

magatartási, fegyelmi helyzete jónak mondható. Igyekeztem a helyes 

erkölcsi értékeket, a tudatos életvezetéshez szükséges jellemvonásokat, 

készségeket, ismereteket fejleszteni, helyes világszemléletüket, 

önismeretüket erősíteni. A tanévben nyújtott jó teljesítménye alapján 

kiemelném Hanzely Dóra tanulót. A következő tanévben fokozottabb 

figyelmet fordítok az önismeret, önbizalom, önbecsülés fejlesztésére 
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9.-10. BK osztály 

Osztályfőnök: Tóth Zsuzsanna 

(10. BK osztály) 
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1. Tanulmányi helyzet (általános jellemzők, kiemelkedő, illetve 

gyenge tanulók), tantárgyak átlaga, felmérések eredményei 

2. Magatartási, fegyelmi helyzet (problémás diákok), Problémák 

(tanulmányi és magatartási) esetén a helyzet kezelése 

3. Sikerek, nehézségek a tanév során 

4. Órai munka jellemzése 

5. Következő  félév célja 

6. Családvédelmi, gyermekvédelmi szervekkel való tapasztalat 

7. Egyéb megjegyzések, javaslatok, sikerek 
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A 10 osztályok létszáma nem változott, 4 fő.  3 fiú, 1lány. 1 fő enyhe 

értelmi fogyatékos, 3 tanuló autizmus spektrumzavarral 

diagnosztizált.  

Magatartási probléma nem volt, viszont nagyon irritálta őket Pule 

Édua állandó csacsogása. 

Sikerült elsajátítani a bőrtárgy készítés és a szabás gyakorlati 

feladatokat. 

A szakmai vizsgán nagyon szépen teljesítettek a gyerekek. 
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Az osztályban sajátos nevelési igényű tanmenettel dolgozom. Az 

osztály létszáma 4 fő  1 lány és 3 fiú. A félévben nagy problémát 

jelentett a 9- 10. évfolyam összevonása. A két évfolyamnak más a 

követelmény rendszere és a tananyaga. Nehéz volt összehangolni a 

két osztály munkáját. A tanulók többsége autista. Magatartási 

probléma a tanítási órákon nem volt jellemző, de ritkán előfordult. Jó 

képességű osztály, de nagyon lassúak. Az évvégi témazárót 

mindenki sikeresen megírta, teljesítve a követelményét. 
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Az osztálynak heti 1 órában tanítom a tantárgyat. Az órákat jó 

hangulat jellemezte, a diákok együttműködtek, aktívak voltak. Az 

osztály magatartási, fegyelmi helyzete jónak mondható. Igyekeztem 

a helyes erkölcsi értékeket, a tudatos életvezetéshez szükséges 

jellemvonásokat, készségeket, ismereteket fejleszteni, helyes 

világszemléletüket, önismeretüket erősíteni. A tanévben nyújtott jó 

teljesítménye alapján kiemelném Zsoldi Zsolt, Nemes András Bence 

tanulókat.  
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Az informatikai órák kedveltek a tanulók számára. A diákok 

ügyesek, a kiadott feladatokat figyelmesen valósítják meg. Önálló 

munkavégzésük lehetővé tette, hogy plusz feladatokat is végeztek. 

Egymást segítették, a nevelőkkel mindig együttműködve dolgoztak. 
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A 9-10. BK osztálynak heti 2 órában tanítom a magyar 

nyelvet és irodalmat. Magyar nyelvből a tanév során több témakör 

ismeretanyagát kell a tanulóknak elsajátítaniuk: a nyelvtani 

ismereteken kívül kommunikációs és médiaismereti foglalkozások 

szélesítik műveltségüket. Nyelvtanból jól teljesít Nemes András 

Bence, Pule Édua , Zsoldi Zsolt 
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 2018/2019-es tanévben heti 3 órban tanulták a testnevelés 

tantárgyat. Kislétszámú osztály össze volt vonva a 9. 

évfolyamosokkal. A tanórákon mindig szófogadóan végezték a 

feladatokat. Képességeikhez mérten sikerült elsajátítaniuk a 

tananyagot. Magatartási problémák nem voltak, azonban Bíró 

Dánielre többször kellett szólni a zenehallgatás miatt. 
T

a
m

á
s 

J
ó
zs

ef
 

A szakiskolás évfolyamokon a 9.-10. osztályos összevont csoportokban 

tartottam a tanórákhoz kapcsolódóan tömegsport órákat, heti két 

alkalommal. A tananyagfelosztás során a tanmenetet úgy állítottuk 

össze, hogy ezekre az órákra a képességfejlesztés és a labdajátékok 

főbb technikai és taktikai elemeinek elsajátítása, gyakorlása jutott. A 

tanulók szívesen vettek rész az órákon, különösen kedvelték a röplabdát 

(zsinórlabda) és a labdarúgást. Téli időszakban a játékos 

versenyfeladatok és a floorball voltak kedveltek. A képességfejlesztés 

gyakorlatai közül az izomerő fejlesztését szolgáló konditermi 

foglalkozásokat szerették. 
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Az osztály összevonással indult az év eleji összeszokás nagyon 

nehezen alakult. A 9. osztály számára eleinte nehezen ment az 

ismeretek elsajátítása, viszont az igyekezet minden tanulóban 

megvolt. Az év végére sem lehet azt mondani, hogy a két csoport 

teljesen összeszokott, Az órai haladást azonban nem befolyásolta. A 

tanmenetnek megfelelően haladtunk. Az egymás szóbeli 

fegyelmezése néha vitákba torkollik. Az órákon magatartási 

problémák nem fordultak elő. 

A 9. osztályból ügyes Kurunczi Dávid. Gyengébb az ismeretek 

elsajátításában Papp László. A 10. oszt-ban a legjobban Nemes 

András Bence és Gyucha Márk sajátítja el az ismereteket, gyengébb  

Adochiti Evelin. 

Cél:volt a második félévben a nézeteltérések megfelelő kordinálása. 

A tanmenetnek megfelelő ismeretek elsajátítása. A végzős tanulók 

sikeres vizsgára való felkészítése. Mindez megfelelő képpen 

teljesült. A 10. osztályban a vizsgát három 5-ös és egy négyes 

eredménnyel és szóbeli dicsérettel teljesítették a tanulók.     
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Szabás előkészítés gyakorlat: A tanmenetnek megfelelően haladtunk 

a csoporttal. Sokat javult a csoport ismeret elsajátítása, hozzáállása. 

Ez a csoport nagyon csendes összetételű.  

A legjobb kézügyességű Gyuha Márk,precíz, kiváló minőségű 

munkát adott ki a kezéből. Nemes András Bence a leggyorsabban 

sajátította el az ismereteket, viszont nem a legjobb a minőségi 

munkája. Adochiti Evelin közepes tempóban haladt elsajátítás és 

munkavégzésben egyaránt. Zsoldi Zsolt sokat fejlődött a előző évhez 

képest, az ismeretek elsajátítása gyorsabb a munkavégzése lassú és 

nem törekedett a minőségi munka végzésre. 

A második félév legfontosabb feladata: a vizsgára való felkészülés 

volt. Mindenki képességeinek megfelelő sikeres vizsgát tett. Szóbeli 

dicséretben részesült a szép munkájáért Gyucha Márk, Nemes 

András Bence és Zsoldi Zsolt.  

 

9.-10. SZG osztály 

Osztályfőnök: Sajben Mónika 

(9.SZG osztály) 
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1. Tanulmányi helyzet (általános jellemzők, kiemelkedő, illetve gyenge 

tanulók), tantárgyak átlaga, felmérések eredményei 

2. Magatartási, fegyelmi helyzet (problémás diákok), Problémák 

(tanulmányi és magatartási) esetén a helyzet kezelése 

3. Sikerek, nehézségek a tanév során 

4. Órai munka jellemzése 

5. Következő  félév célja 

6. Családvédelmi, gyermekvédelmi szervekkel való tapasztalat 

7. Egyéb megjegyzések, javaslatok, sikerek 
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A 2018/2019. tanévtől az osztály összevont osztályként újabb tagokkal, a 9. 

évfolyam tanulóival, 5 fővel bővült, így az idei tanévben 12 tanulóval 

működött az osztály. 2 fő másod szakosként, míg 3 fő első szakos. A 

csoportot 5 fiú alkotja. A tanulócsoportban több típusú sajátos nevelési igény 

jelenik meg. Autizmus spektrum zavarral diagnosztizált 2 fő, enyhe értelmi 

fogyatékos 3 fő.  

2 tanuló kollégiumi elhelyezést nyert, a naponta iskolánkba járó tanulók 

közül valamennyien családból érkeznek. Családi háttér: A 9. osztályban 2 

tanulót édesanya kíséri minden nap iskolába, ők érdeklődők, 

együttműködők. 2 tanuló szülei szükség szerint elérhetőek, 1 tanuló 

családjával a családsegítő szolgálaton keresztül tudjuk tartani a kapcsolatot.  

 

A tanéves munkát, az osztályban tanító pedagógusok egybehangzó 

véleménye szerint, nagyban nehezíti az osztályösszevonás. A már jól 

összeszokott, kialakult szokásrendszerrel működő tizedikesek mellett a 

kilencedik osztály új tagjai közül 2 fő, Szlukovinyi Viktor és Csurár Róbert 

szocializációs problémák miatt, etnokulturális háttérrel rendelkező 

impulzivitása és viselkedészavara nagyban zavarja az osztály munkáját. 

A két kilencedikes autista fiatal, valamint az ötödik új osztálytag az osztály 

szabályrendszerét könnyen elfogadta, azokhoz alkalmazkodott, a tizedikesek 

ezt a beilleszkedést nagymértékben segítik és támogatják őket.  

 

1.        Tanulmányi helyzet  

A kilencedik osztály szorgalma egyénileg nagyon eltérő, szórt képet mutat. 

Elek Tamás és Pós Dávid egyéni motiváció mellett, Rácz Richárd nagyon 

lassú munkatempóban dolgozik, de igyekeznek a feladatokat precízen 

megoldani. Szlukovinyi Viktor rendívül gyenge olvasási teljesítmény 

mellett, szórt figyelemmel, Csurár Róbert impulzívan, szórt figyelemmel 

dolgozik. 

Az osztály valamennyi tagja a tantervi követelményeket teljesítette. 

 

2. Magatartási, fegyelmi helyzet  

 

A 9. osztályosok közül 3 fő magatartásával nem volt semmilyen probléma, 

azonban 2 fő az alapvető együttélési és az iskolai szabályok elsajátítását 

gyakorolja. Főként 2 tanuló magatartási problémáit folyamatosan 

megbeszéljük velük, a hibás viselkedésmintákat korrigálni igyekszünk, a 

szülőket tájékoztatjuk a felmerült viselkedési problémákról. Ez főként 

értékrendi konfliktusokat jelent, így a trágár beszéd, impulzivitás, órai 

késések, feleselések, hazudozások. Igazolt hiányzásai a csoport tagjainak 

csak betegségek, gyógykezelések miatt keletkeztek. Igazolatlan hiányzása 

Csurár Róbertnek volt, aki a tanév végére az alapvető iskolai szabályokat 
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sem akarta betartani, folyamatosan valótlan indokok miatt akarja az iskolát 

elhagyni, és engedély nélkül meg is teszi.  

3 tanuló magatartása nagyon jó, csendesek, dolgosak, nagy 

munkafegyelemmel rendelkeznek, alkalmazkodnak egymáshoz. A tanulók 

igyekeznek az osztály tisztaságát megőrizni, osztálytermi rongálások 

nincsenek. Szlukovinyi Viktor igényszintje a tisztaságot illetőleg fejlesztésre 

szorul. Minden aktuális esetében igyekszünk megértetni vele a rongálás 

fogalmát, és kijelölni a helyes magaviselet határait. 

Problémák (tanulmányi és magatartási) esetén a helyzet kezelése 

A tanév elején az összevont osztályban a csoportalakítás volt a legfőbb 

feladat. 

Képességeiket tekintve a kilencedik osztály nagyon szórt képet mutat. A 

gyengébb képességű tanulók sok ismétlést és egyéni magyarázatot 

igényelnek. Számonkérésnél az időtényező megnövelését, pedagógiai 

megsegítést, a feladatok differenciálását alkalmazzák a kollégák.  

Pedagógiai asszisztensi segítségnyújtást az egészségügyi problémák 

kezelése, a sajátos nevelési igények sokrétűsége, az autista fiatalok 

támogatása és a magatartási problémák megelőzése indokolják.  

 

3.        Sikerek, nehézségek a félév során 

A tanévben az újonnan alakult osztály közösséggé formálása volt a legfőbb 

feladat, valamint a szakma által megkövetelt fegyelmezett munkavégzési 

attitűd kialakítása, valamint a napirendnek való megfelelés volt a cél, melyet 

sikerrel valósítottunk meg.  

Valamennyi, az osztályban tanító kolléga jelezte, hogy az osztályösszevonás 

nagy kihívás. Nem csak a két osztályfoknak megfelelő tananyag 

elsajáttíttatása, de a rendkívül szórt képet mutató sajátos nevelési igények, 

valamennyi tanuló egyéni bánásmód igénye nehezíti a pedagógusok 

munkáját. 

Kialakult a házirend és a tanulmányi követelményeknek megfelelő 

viselkedésminta, két tanuló azonban még nem képes ezeket betartani. 

Többségében elmondható, hogy a tanulók egymás segítői lettek, kialakultak 

a csoportszerepek.  

Sikerként értékelem, hogy a tanulmányi követelményeknek minden tanuló 

megfelelt, valamennyien osztályozhatók. 

 

4.       Órai munka jellemzése 

Saját tapasztalataim, valamint a kollégáktól érkező beszámolók alapján 

megállapítható, hogy szórt képességstruktúrájú, de többségében jól motivált 

az osztályközösség. Tantárgyi követelményeknek képességeiknek 

megfelelően eleget tesznek. Magatartási probléma a két 9-es fiatal 

kivételével, a tanulókkal nincs. 

 

5.        Következő félév célja 

Osztályfőnökként fontosnak tartom egymás személyiségének megismerését, 

sokat beszélgetünk családunkról, életünkről, a mindennapjainkról. Iskolán 

kívüli tevékenységekkel szeretném az autista tanulók rigiditását oldani. 

Igyekszem a tanulók közötti jó kapcsolatot fenntartani. A következő félévi 

nevelési célok között a szakmai vizsgára történő felkészülésen túl, 

hangsúlyos szerepet kap az egészséges életmódra nevelés, és az önállóság 

fejlesztése, valamint a két tanulónk viselkedésének korrigálása. 
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Szakmai célkitűzés a következő időszakra a vizsga anyag elsajátítása.  

 

6.        Családvédelmi, gyermekvédelmi szervekkel való tapasztalat 

Két esetben kértük a családvédelmi szervek segítségét. Első esteben a 

szülőkkel történő kapcsolatfelvételben, második esetben, a második félév 

során rendszeresen a magatartás problémás fiatal hiányzásai ügyében. Az 

igazolatlan hiányzások kezelése érdekében a családsegítő szolgálatban 

dolgozó kollégák a szülőkkel szintén elbeszélgettek. A fiatal esetében az 

iskola-szülő-gyermekvédelem összefogásával sem sikerült a további 

hiányzásokat megelőznünk. 

 

7.        Egyéb megjegyzések, javaslatok 

A tanulócsoporttal való munkát állandó pedagógiai asszisztens-ápoló 

kolléganő segíti. 

Jelenlétével, munkájával biztos támaszt nyújt az egészségügyi problémákkal 

terhelt tanulóközösséggel való munkában. Szakértelme a súlyosan 

epilepsziás fiatallal töltött időben nagy biztonságot nyújt minden kolléga 

számára. Tanítási szünetekben, étkezésekkor mind a segítségre szoruló 

autizmus spektrum zavarral diagnosztizált, mind a mozgássérült fiatal 

számára nagy biztonságot nyújt. Tanítási órákon a heterogén 

képességstruktúrájú csoportban a lassabb haladási ütemű fiatalok számára 

nyújt segítséget, mely az eredményes felzárkóztatást segíti. 
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Az osztályban sajátos nevelési igényű tanmenettel dolgozom matematika 

órákon. Sajnos nehéz a tanítás az osztályban többek között, azért mert két 

évfolyam lett összevonva, így nagy létszámú osztály alakult ki. Az osztály 

létszáma jelenleg 11 fő 5-en 9.évfolyamosok, 6-an pedig 10-sek. Az órákon 

magatartási probléma Szlukovinyi Viktorral szokott lenni, leginkább a szája 

miatt. A csoport mellett van asszisztens,de a gyerekek összetétele miatt nem 

mindig megoldható a hatékony munka végzés. Jó képességű osztály, de 

vannak közöttük gyengébb képességű, lassabb tanulók Szlukovinyi Viktor, 

Rácz Richárd Mihály. Az év végi témazárót a jelenlévők sikeresen megírták, 

teljesítve a tanév követelményét.  
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Az osztálynak heti 1 órában tanítom a tantárgyat. Az órákat jó hangulat 

jellemezte, a diákok együttműködtek, aktívak voltak. Az osztály magatartási, 

fegyelmi helyzete jónak mondható. Az egyéni képességeket figyelembe véve 

a tanulók központúságára fókuszáltam. Igyekeztem lényegi kérdéseket, 

összefüggéseket felismertetni és értelmezni. Az etikai gondolkodásra 

kiemelt figyelmet szenteltem. A következő tanév célja a tudatos 

életvezetéshez szükséges ismeretek, készségek fejlesztése lesz. 
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Két fiú (CS. L. és SZ. V. )nehezen fogadja el a meghatározott feladatokat. 

Náluk mindennapos a könyörgés és alkudozás. A sorozatos késések után 

nem értik,vagy nem akarják a feladatokat teljesíteni. Ezáltal Ezáltal a 

kialakított fegyelem lazul, és megint sorba kell állítani a diákokat a feladat 

felé. A csoport többi tagja ügyes képességeikhez mérten igyekeznek 

dolgozni. Segítőkészek, figyelnek egymásra. A tanítási órák  fegyelme jó . A 

következő évben a két "lazább "tanuló számára más feladatokkal készülök, 

ha már ennyire önállóak. A többi tanulóval fokozatosan egyre több feladatos 

tananyag elvégzését tervezem. 
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Gépírás és levelezési gyakorlat 

Az osztály egy része nehezen munkára fogható, apróbb fegyelmi helyzetek 

sokszor nehezítik az oktatást, az előforduló problémákat azonnal 

megbeszéljük az adott tanulóval, és minden esetben jelzem az osztályfőnök 

kollégának. A diákok csak ritkán végzik szívesen a feladatokat, sűrűn 

morgolódás van a nehezebb, hosszabb feladatoknál. Az osztály többnyire 

átlagos képességű. Mentális állapottól függően vannak lemaradások a 

feladatvégzések tempójánál. Az osztályközösség 2 pólusú, a nagyon harsány 

tanulóktól a csöndes zárkózott tanulókig, így nehezebb kezelni a kialakult 

helyzeteket. 

Az osztály tanulói közül egy-két főnél, képességeihez képest lemaradás 

tapasztalható, itt próbálok segítséget nyújtani a felzárkózáshoz. 

A gépírási feladatok sokszor elkalandozásra adnak lehetőséget, az olvasási 

és helyesírási problémák nagyon nagy különbségeket okoznak az osztály 

tanulóinál, amit csak differenciálással lehet orvosolni. 

Az osztályban vannak olyan tanulók akik önállóan a gépírási feladatok 

esetén is képesek a hibátlan önálló megoldásra.  

Kiemelkedő tanuló: Elek Tamás 

 

Irodai alkalmazások gyakorlata 

 

Az irodai alkalmazások tantárgyban többször alkalmazott frontális 

bemutatás után csak a tanulók egy része érti meg az új tananyagokat, ezek 

után a lemaradó tanulóknál külön segítem a munkát.  

Szerencsés a kis létszámú csoport, ahol több esetben a tanulók egymást is 

segítik a lemaradások esetén. Sok esetben a digitális táblánál a II. félévben is 

önállóan végeztek formázási feladatokat, mely közben ennek az IKT 

eszköznek a működését is megtanulhatták. 

Az új anyagoknál érdeklődőbbek, azonban nehezen látnak a dolgok mélyére, 

esetenként kérdeznek, és ilyenkor is segítem őket ha valamit nem sikerült 

megérteni. Az osztály tanulói közül egy-két főnél, képességeihez képest 

lemaradás tapasztalható, itt próbálok segítséget nyújtani a felzárkózáshoz. 

Az információáramlást segíti a tanár és diák között létrehozott email címek 

használata, melyet a tanulók többsége gond nélkül alkalmaz a feladatok 

leadásánál, csatolt fájlok küldésére. A szöveg formázása témánál előforduló 

nehézségeket folyamatos gyakorlással igyekszünk az elvárt szintre hozni. 

A félévben a szövegszerkesztő program alapfunkcióit sajátítottuk el, mely 

közben az internetről történő kép letöltést információ keresést is 

megtanulhatták a gyerekek. 
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Az osztály intellektuális szempontból meglátásom szerint kifejezetten 

gyenge. Még talán Csurár Róbert lehetne kiemelkedő közülük, ha a 

tanuláshoz való attitűdje nem akadályozná a fejlődésben. Pós Dávid csak 

echolál, Elek Tamás viszont kiváló rövid és közép távú memóriával 

rendelkezik, viszont afelől vannak kétségeim, hogy ehhez társul-e megértés 

is. Szlukovinyi Viktor és Rácz Richárd számára talán valami 

gyakorlatiasabb, kétkezi tevékenység lenne megfelelőbb, az elvárt elméleti 

tananyagot nem nagyon lesznek képesek megtanulni. Nehezen motiválhatók, 

könnyen terelődik a figyelmük, nehéz velük eredményt elérni. 
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A 2018/2019-es tanévben heti 3 órában tanítottam az osztályt testnevelés 

tantárgyra. Az osztály a 10. évfolyammal összevonva lakotott egy tanulói 

csoportot. Az osztály tanulói összetétele teljesen vegyes. Mind SNI 

kategóriában, szociális helyzetben, mind mozgáskészségben, 

előképzettségben különbségek vannak. Éppen ezért elég nehéz feladatom 

volt mindenkinek a saját képességeihez mért feladatokat kitalálni. 

Motiváltságuk is változó volt. Kiemelkedő tanuló Csurár Róbert, aki több 

megyei és országos versenyen vett részt, ezzel öregbítve iskolánk hírnevét. 

Emellett azonban a magatartásával is voltak problémák. Amikor olyan kedve 

volt Szlukovinyi Viktorral többször zavarta az óra lefolyását.  
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A szakiskolás évfolyamokon a 9.-10. osztályos összevont csoportokban 

tartottam a tanórákhoz kapcsolódóan tömegsport órákat, heti két 

alkalommal. A tananyagfelosztás során a tanmenetet úgy állítottuk össze, 

hogy ezekre az órákra a képességfejlesztés és a labdajátékok főbb technikai 

és taktikai elemeinek elsajátítása, gyakorlása jutott. A tanulók szívesen 

vettek rész az órákon, különösen kedvelték a röplabdát (zsinórlabda) és a 

labdarúgást. Téli időszakban a játékos versenyfeladatok és a floorball voltak 

kedveltek. A képességfejlesztés gyakorlatai közül az izomerő fejlesztését 

szolgáló konditermi foglalkozásokat szerették. 

C
se

rn
y
ik

 S
zi

lv
ia

 

A csoport létszáma: 5 fő, összetétele vegyes. 2 autista tanulónk van, akik 

kiemelt figyelmet és segítségnyújtást igényeltek. A szülőkkel a 

kapcsolattartás folyamatos és jól működő volt. Segítettek megismerni a 

gyermekük szokásait, megosztották nehézségeiket és szükség esetén 

megbeszéltük az őket érintő akár otthoni konfliktus helyzeteiket. 

Iskolánkban probléma nem lépett fel, az egyik autista tanulónk kerüli a 

nagyobb iskolai rendezvényeket, nála ez okoz kisebb problémát édesanya 

elmondása szerint, de fokozatosan betudtuk vonni a közösségi életbe. A 

tömeget, zajokat jól viselte, fegyelmezetten végig tudta csinálni. A közös 

tízóraiztatás, ebédeltetés, valamint a szünetekben a felügyelet, és az órákon 

való jelenlétem támogatást, biztonságot nyújtott számukra.  Gondjaikkal 

bármikor megkereshettek. Az osztályban kisebb magatartási problémák 

előfordultak, de minden helyzetet sikeresen tudtunk kezelni. Egy 

tanulónknál jelentett problémát az órákon való folyamatos részvétel, sajnos 

emiatt sok igazolatlan összegyűlt neki. A helyzetet a megfelelő személyek 

bevonásával kezelték. Ápolóként a második félévben feljegyzés 1 esetben 

íródott róla, mert ismert epilepsziás beteg. Zárójelentése szerint utolsó 

rohama 2019.01.31.-én volt, amikor otthonából mentő szállította az orosházi 

kórház gyerekosztályára, mert álmában tónusos görcse zajlott. Kiderült, 

hogy további szükséges gyerekneurológia bemutatásra nem mentek el, 

gyógyszeres beállítás szóba jött. További megfigyelésre, kivizsgálásra nem 

került sor, mert szülő saját felelősségre haza vitte a gyermeket, ezzel vállalva 

az esetleges következményeket. Emiatt Dr. Szikszai József is felvette a 

kapcsolatot velem, mert orvosi papírt én vittem le neki kérésre. Elmondta, 

hogy ezek hiányában és betegségére való tekintettel nem engedélyez 

számára semmilyen futball szereplést, versenyt. Az említett okok miatt nem 

vállal felelősséget érte.  

Pedagógiai asszisztensként a csoportban a sajátos nevelési igények és 

magatartási problémák megelőzése, kezelése és az önállóság, önellátásra 

nevelés fontos feladat volt. Ápolóként a felmerülő egészségügyi problémák 

megoldása. 
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9.-10. SZG osztály 

Osztályfőnök: Sajben Mónika 

(10.SZG osztály) 
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1. Tanulmányi helyzet (általános jellemzők, kiemelkedő, illetve gyenge 

tanulók), tantárgyak átlaga, felmérések eredményei 

2. Magatartási, fegyelmi helyzet (problémás diákok), Problémák 

(tanulmányi és magatartási) esetén a helyzet kezelése 

3. Sikerek, nehézségek a tanév során 

4. Órai munka jellemzése 

5. Következő  félév célja 

6. Családvédelmi, gyermekvédelmi szervekkel való tapasztalat 

7. Egyéb megjegyzések, javaslatok, sikerek 
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A tanulócsoport 2017. szeptember 1-jén 7 fővel alakult. 4 fő másod-, 3 fő 

első szakmaként választotta a számítógépes adatrögzítő szakot. Az előző 

tanévet 8 fővel zártuk, Gábor Nikolett Adél átvételével. A 2018/2019. 

tanévtől az osztály összevont osztályként működött tovább. A második, idei 

tanévre Lázár Katalin Viktória gyermekszülés miatt tanulói jogviszonyát 

megszüntette, a második félévre egészségügyi okok miatt tanulói 

jogviszonyát megszüntette Szűcs Károly, így a 10. évfolyamot 6 tanulóval 

zártuk. A csoport heterogén összetételű, 3 fiú és 3 lány alkotja. 

A tanulócsoportban több típusú sajátos nevelési igény jelenik meg. Pszichés 

fejlődési zavarral diagnosztizált 2 fő, autizmus spektrum zavarral 

diagnosztizált 2 fő, mozgássérült 1 fő, enyhe értelmi fogyatékos 1 fő. 

1 tanuló kollégiumi elhelyezést nyert, a naponta iskolánkba járó tanulók 

közül valamennyien családból érkeznek. Családi háttér: A 10. osztályos 

tanulók családi háttere rendezett, szüleik érdeklődők, tartják a kapcsolatot az 

iskolával.  

A tanéves munkát, az osztályban tanító pedagógusok egybehangzó 

véleménye szerint, nagyban nehezíti az osztályösszevonás. A már jól 

összeszokott, kialakult szokásrendszerrel működő tizedikesek megbízhatóan, 

képességeikhez mérten teljesítik a követelményeket, 1 autista nagylány 

diagnózisából adódó, korrigálható alkalmi magaviseleti zavarain kívül 

magatartási problémák nem jelentősek. 

 

1.        Tanulmányi helyzet  

 

A tizedik osztály szorgalma jó. Az új ismereteket figyelemmel követik, 

feladatokat szívesen vállalják, igyekeznek képességeiknek megfelelően 

teljesíteni. Szorgalmukkal igyekeznek a követelményszintet teljesíteni. Az 

első félévben minden tanuló önmagához mért teljesítménye javult. Szarvas 

Julianna szorgalmával, precizitásával kiemelkedő teljesítményt nyújt gépírás 

tantárgyból egész tanév során. Bagi Zsanett szintén jól teljesítette a szakmai 

követelményeket. Locskai József és Zolván Tamás folyamatos motiváció 

mellett önálló munkavégzésre képes, Panyik Máté munkatempója 

fejlesztésre szorul, Gábor Nikolett a követelményeket képességeihez mérten, 

folyamatos segítségnyújtás mellett teljesíti. 

Szarvas Julianna a kommunikációs nehézségei miatt a szóbeli vizsgára 

történő felkészülést teljes mértékben hárította. A Szakértői Bizottság 

javaslata alapján ő a szakmai vizsgán a szóbeli beszámolás helyett írásbeli 
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beszámolóval teljesítheti a vizsgakövetelményeket. 

Az osztály valamennyi tagja a tantervi követelményeket teljesítette. 

 

2.        Magatartási, fegyelmi helyzet  

Súlyos fegyelmi probléma a tanév során nem fordult elő. A tizedikes tanulók 

tanórai és tanórán kívüli magatartása példamutató. Igazolt hiányzásai a 

csoport tagjainak csak betegségek, gyógykezelések miatt keletkeztek, 

igazolatlan hiányzás nem volt. 

A tanulók többségének magatartása nagyon jó, csendes, dolgos, nagy 

munkafegyelemmel rendelkező osztály. Többségében jól motivált, jól 

szocializált tanulók. Egymás igényeit szem előtt tartják, alkalmazkodnak 

egymáshoz. A tanulók szívesen segítettek egymásnak, igyekeznek az osztály 

tisztaságát megőrizni, osztálytermi rongálások nincsenek. 

Problémák (tanulmányi és magatartási) esetén a helyzet kezelése 

A tanév elején az összevont osztályban a csoportalakítás volt a legfőbb 

feladat. Az összeszokott 10. osztály tagjai mellé érkezett 5 fő közül ketten 

osztálytársak voltak az előző szakképzésen, így ők jól ismerték egymást. A 

8. osztályból érkezett tanulót, valamint az autista, első szakmára jelentkező 

fiatalokat szívesen fogadták társai, segítőkészen fordultak feléjük. Az autista 

kislány kommunikációs nehézségeit a csoportösszevonás újra felszínre 

hozta, lassabban szokott hozzá az új helyzethez,  azonban a félév végére 

kiemelkedő gépírási és szövegszerkesztési teljesítménye mintaadóvá vált 

mindkét osztályfokon. Régi osztálytársaival hajlandó újra beszélgetni, az új 

osztálytársakkal minimális az interakciója. Régi osztálytársai közül Panyik 

Mátéra nagyon haragszik, bár saját bevallása szerint sem bántotta őt Máté. 

Édesanyával folyamatosan, napi szinten beszélünk és tájékoztatjuk egymást 

a nagylány érzelemvilágáról, mely az utóbbi időben, családi egészségügyi 

problémákra visszavezethetően, nagyon labilis.  

Képességeiket tekintve a kilencedik osztály nagyon szórt képet mutat, a 

tizedik osztály jó képességű tanulókból áll. A gyengébb képességű tanulók 

sok ismétlést és egyéni magyarázatot igényelnek. Számonkérésnél az 

időtényező megnövelését, pedagógiai megsegítést, a feladatok 

differenciálását alkalmazzák a kollégák.  

Pedagógiai asszisztensi segítségnyújtást az egészségügyi problémák 

kezelése, a sajátos nevelési igények sokrétűsége, az autista fiatalok 

támogatása és a magatartási problémák megelőzése indokolják.  

 

3.        Sikerek, nehézségek a félév során 

A tanévben az újonnan alakult osztály közösséggé formálása volt a legfőbb 

feladat, valamint a szakma által megkövetelt fegyelmezett munkavégzési 

attitűd kialakítása, valamint a napirendnek való megfelelés volt a cél, melyet 

sikerrel valósítottunk meg.  

Valamennyi, az osztályban tanító kolléga jelezte, hogy az osztályösszevonás 

nagy kihívás. Nem csak a két osztályfoknak megfelelő tananyag 

elsajáttíttatása, de a rendkívül szórt képet mutató sajátos nevelési igények, 

valamennyi tanuló egyéni bánásmód igénye nehezíti a pedagógusok 

munkáját. 

Kialakult a házirend és a tanulmányi követelményeknek megfelelő 

viselkedésminta, két tanuló azonban még nem képes ezeket betartani. 

Többségében elmondható, hogy a tanulók egymás segítői lettek, kialakultak 

a csoportszerepek.  

Sikerként értékelem, hogy a tanulmányi követelményeknek minden tanuló 



103 

 

megfelelt, valamennyien osztályozhatók. 

 

4.        Órai munka jellemzése 

Saját tapasztalataim, valamint a kollégáktól érkező beszámolók alapján 

megállapítható, hogy szórt képességstruktúrájú, de többségében jól motivált 

az osztályközösség. Tantárgyi követelményeknek képességeiknek 

megfelelően eleget tesznek. Magatartási probléma a két 9-es fiatal 

kivételével, a tanulókkal nincs. 

 

5.        Következő félév célja 

Osztályfőnökként fontosnak tartom egymás személyiségének megismerését, 

sokat beszélgetünk családunkról, életünkről, a mindennapjainkról. Iskolán 

kívüli tevékenységekkel szeretném az autista tanulók rigiditását oldani. 

Igyekszem a tanulók közötti jó kapcsolatot fenntartani. A következő félévi 

nevelési célok között a szakmai vizsgára történő felkészülésen túl, 

hangsúlyos szerepet kap az egészséges életmódra nevelés, és az önállóság 

fejlesztése, valamint a két tanulónk viselkedésének korrigálása. 

 

Szakmai célkitűzés a következő időszakra a vizsga anyag elsajátítása.  

 

6.        Családvédelmi, gyermekvédelmi szervekkel való tapasztalat 

Két esetben kértük a családvédelmi szervek segítségét. Első esteben a 

szülőkkel történő kapcsolatfelvételben, második esetben, a második félév 

során rendszeresen a magatartás problémás fiatal hiányzásai ügyében. Az 

igazolatlan hiányzások kezelése érdekében a családsegítő szolgálatban 

dolgozó kollégák a szülőkkel szintén elbeszélgettek. A fiatal esetében az 

iskola-szülő-gyermekvédelem összefogásával sem sikerült a további 

hiányzásokat megelőznünk. 

 

7.        Egyéb megjegyzések, javaslatok 

A tanulócsoporttal való munkát állandó pedagógiai asszisztens-ápoló 

kolléganő segíti. 

Jelenlétével, munkájával biztos támaszt nyújt az egészségügyi problémákkal 

terhelt tanulóközösséggel való munkában. Szakértelme a súlyosan 

epilepsziás fiatallal töltött időben nagy biztonságot nyújt minden kolléga 

számára. Tanítási szünetekben, étkezésekkor mind a segítségre szoruló 

autizmus spektrum zavarral diagnosztizált, mind a mozgássérült fiatal 

számára nagy biztonságot nyújt. Tanítási órákon a heterogén 

képességstruktúrájú csoportban a lassabb haladási ütemű fiatalok számára 

nyújt segítséget, mely az eredményes felzárkóztatást segíti. 
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 Az osztályban sajátos nevelési igényű tanmenettel dolgozom matematika 

órákon. Sajnos nehéz a tanítás az osztályban többek között, azért mert két 

évfolyam lett összevonva, így nagy létszámú osztály alakult ki. Az osztály 

létszáma jelenleg 6 fő 3 lány és 3 fiú. Az órákon magatartási probléma 

Szlukovinyi Viktorral szokott lenni, leginkább a szája miatt. A csoport 

mellett van asszisztens,de a gyerekek összetétele miatt nem mindig 

megoldható a hatékony munka végzés. Jó képességű osztály, de vannak 

közöttük gyengébb képességű, lassabb tanulók Gábor Nikolett, Panyik Máté. 

A félévi témazárót a jelenlévők sikeresen megírták, teljesítve a tanév 

követelményét.  
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Az osztálynak heti 1 órában tanítom a tantárgyat. Az órákat jó hangulat 

jellemezte, a diákok együttműködtek, aktívak voltak. Az osztály magatartási, 

fegyelmi helyzete példásnak mondható. Az egyéni képességeket figyelembe 

véve a tanulók központúságára fókuszáltam. Igyekeztem lényegi kérdéseket, 

összefüggéseket felismertetni és értelmezni. Az etikai gondolkodásra 

kiemelt figyelmet szenteltem. Egész évben nyújtott jó teljesítménye alapján 

kiemelném Zolván Tamás tanulót.  
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Változó teherbírással rendelkeznek adiákok, de önmagukhoz képest 

sikeresen dolgoztakNagyon jó, fegyelmezett csoport. Egyéni képességeik ( 

figyelem tattóssága, hosszútávú emlékezet)  különbözők, de mindenki 

önmagához képest nagyon igyekszik. Tisztelettudóak a felnőttekkel is. 

Kiemelkedő szorgalommal , és segítőkészséggel teljesített L. J. ésG. N. 

tanuló. 
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Az osztály tanulói intellektuális szempontból jelentős különbségeket 

mutatnak. Bagi Zsanett és Locskai József a legmegbízhatóbbak, de Panyik 

Máté is tud meglepetéseket okozni. Zolván Tamás picit lemaradt mögöttük, 

de a másik végletet igazán Gábor Nikolett és Szarvas Julianna jelenti. 

Előbbinél a szellemi képességek, utóbbinál a tanuláshoz, vizsgázáshoz való 

elutasító hozzáállás az ok. Könnyű velük együttműködni, kezelhetőek, 

motiválhatóak, de a figyelmük könnyen terelődik. Magatartási probléma 

lényegében nem fordult elő a tanév során. 

P
ri

sk
in

 F
er

en
c 

A 2018/2019-es tanévben heti 3 órában tanítottam az osztályt testnevelés 

tantárgyra. Az osztály összetétele még bonyolódott azzal, hogy a 9. 

évfolyammal közösen alkotott egy tanulói csoportot. Az osztály egy részét 

nagyon nehéz volt motiválni, a másik fele pedig emiatt volt néha nehéz 

helyzetben. Megfelelni a pedagógusnak vagy megfelelni a kortársaknak. 

Szerencsére azért többször sikerült a jó irányba elbillenni a döntéshozatallal. 

A tananyag elsajátítása összességében sikeres volt. Kiemelkedő tanuló: 

Locskai József. Magatartási problémák nem voltak jellemzőek.  
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A szakiskolás évfolyamokon a 9.-10. osztályos összevont csoportokban 

tartottam a tanórákhoz kapcsolódóan tömegsport órákat, heti két 

alkalommal. A tananyagfelosztás során a tanmenetet úgy állítottuk össze, 

hogy ezekre az órákra a képességfejlesztés és a labdajátékok főbb technikai 

és taktikai elemeinek elsajátítása, gyakorlása jutott. A tanulók szívesen 

vettek rész az órákon, különösen kedvelték a röplabdát (zsinórlabda) és a 

labdarúgást. Téli időszakban a játékos versenyfeladatok és a floorball voltak 

kedveltek. A képességfejlesztés gyakorlatai közül az izomerő fejlesztését 

szolgáló konditermi foglalkozásokat szerették. 
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Az osztályban a második félévben 6 diák volt, ebből autista gyerekek és 

egészségügyi problémával rendelkező tanulók is megtalálhatók. Egy 

tanulónk kiiratkozott romló egészségügyi állapota miatt. Magatartási 

problémák nem voltak. Pedagógiai asszisztensként és ápolóként 

segítségnyújtásban, az egészségügyi problémák megoldásában vettem részt. 

Egy kislány lassú munkatempója, szétszórt figyelme és hiányos 

alapismeretei miatt támogatásra szorult. A sikeres előrehaladás érdekében 

állandó segítséget igényelt. Fő célunk a sikeres vizsgákra való felkészülés 

volt. Egészségügyi feljegyzés egy estben történt egy autista kislányról, mert 

számára a vizsga, felelés és számonkérés hatalmas frusztrációt váltott ki, 

melynek következményeképp sok esetben szorult ápolói beavatkozásra, mert 

eleredt az orra vére többször. Szülővel megbeszéltem, hogy szakorvoshoz 

eljussanak, Gyulán Dr. Jobbágy Tamás fül-orr-gégész adjunktus úr fogadta 

és megvizsgálta. Kezeléseket megkapta. 1 hónapig szedett rá gyógyszert.  

Stressz helyzetben a probléma előjön, ezért fontos számára a támogatás, 

megnyugtatás, a folyamatos jelenlétem. A csoportban a mozgássérült fiatal 

iskolai mozgásának koordinálása szintén támogatást igényelt. A napi 

étkezésekben, szünetekben a felügyeletben és a fellépő egészségügyi 

problémák megoldásában vettem részt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tanév programjait a munkaközösség vezetők beszámolójának csatolásával mutatom be. 

 

Munkaközösségek munkatervi feladatainak értékelése 2018/2019. tanév 

Általános iskolai munkaközösség 

Vezető: Farkas Istvánné 

 

Munkatervi feladatok  Eredményességek, tapasztalatok 
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SZEPTEMBER 

Tanévnyitó ünnepély-szept. 03. 

 

Szülői értekezlet-szept. 03. 

 

Általános iskolai munkaközösségi értekezlet 

szept. 25. 

 

Labdarúgó megyei bajnokság, B.csaba-

szept.27. 

 

OKTÓBER 

Megemlékezés okt. 6.-okt.5. 

 

 

 

Atlétikai megyei bajnokság, B.csaba-okt.11. 

 

 

 

Megemlékezés okt. 23.-okt.19. 

 

Általános iskolai munkaközösségi értekezlet-

okt.24. 

 

 

 

NOVEMBER 

Kosárlabda Megyei Diákolimpia, Békés-

nov.08. 

 

Általános iskolai nyílt nap-nov.20. 

 

 

 

 

Terematlétika Megyei Diákolimpia, 

Békéscsaba-nov.22. 

 

 

 

Általános iskolai munkaközösségi értekezlet-

nov.27 

 

Szín-Te Kulturális összejövetel-nov.30. 

 

DECEMBER 

Labdarúgás Mikulás kupa, Békés-dec.05 

 

 

Mikulás nap-dec.6. 

 

Az éves munkatervnek megfelelően 

zajlottak a szeptemberi munkatervi 

feladatok.  

 

 

 

 

 

Általános iskolás tanulóink a bajnokságon 

második helyezést értek el. 

 

 

Október hónapban két színvonalas 

megemlékezési ünnepséget állítottak össze 

a kollégák.  

 

A bajnokságon különböző 

versenyszámokban több dobogós, és első 

helyezést is sikerült elérni tanulóinknak. 

 

 

 

A munkaközösségi értekezleten az aktuális 

problémákat beszéltünk meg, és értékeltük 

a hónap eseményeit. 

 

 

A versenyen az általános iskolás csapatunk 

szépen helytállva a második helyen 

végzett. 

 

Az általános iskolai nyílt nap november 

20-án került megrendezésre. Az ide 

látogató szülők, és diákok is kellemes 

élményekkel távoztak. 

 

A Terematlétikai Megyei bajnokságon nem 

tudtuk magunkat képviseltetni, a 

felkészített diákok többsége betegség miatt 

hiányzott. 

 

A munkaközösségi értekezletet a kiírt 

időpontban megtartottuk.  

 

A rendezvény március 04-én kerül 

megrendezésre. 

 

Általános iskolás diákjaink második 

helyezést értek el. 

 

December 6-án megrendezésre került a 

Mikulás napi ünnepség.  
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Asztalitenisz Megyei Diákolimpia, 

Békéscsaba-dec.13. 

 

 

 

Általános iskolai munkaközösségi értekezlet-

dec.18. 

 

 

Karácsonyi ünnepség-dec.21 

 

 

 

 

 

 

JANUÁR 
Netfit mérés- jan.09-től-ápr. 26-ig 

 

Zsinórlabda Megyei Diákolimpia, 

Békéscsaba-jan.10. 

 

 

Félévi osztályozó vizsgák-jan. 14-től-17-ig 

 

 

 

 

 

Félévi osztályozó értekezlet-jan.17. 

 

 

Általános iskolai munkaközösségi értekezlet-

jan.29. 

 

 

Félévi szülői értekezlet-jan.29. 

 

 

 

 

 

 

A versenyen tanulóink szép eredményeket 

értek el. Az általános iskolás diákok közül 

hárman az országos versenyen is 

képviseltetik majd magukat. 

 

A munkaközösségi értekezletet 

megtartottuk, fő témánk a Karácsonyi 

készülődés, és az adománygyűjtés volt.  

 

A település másik iskolájával közösen 

színvonalas karácsonyi műsorral leptek 

meg mindenkit tanulóink, kollégáink. 

Nagy örömünkre sikerült minden kis 

óvodásunknak, és tanulónknak szép, 

tartalmas csomagot összeállítanunk. 

 

 

Folyamatban 

 

Az általános iskolai csapat a negyedik 

helyezést érte el. 

 

 

Az osztályozó vizsgán öt fő általános 

iskolás tanulónk vett részt. A vizsgán négy 

tanuló sikeresen teljesítette a félév 

követelményeit, egy tanuló nem jelent meg 

két kijelölt napon. 

 

Az osztályozó értekezletet a kiírt 

időpontban megtartottuk. 

 

A munkaközösségi értekezleten fő témánk 

az első félév eseményeinek elemzése, és 

értékelése lesz. 

 

A félévi szülői értekezletet a kiírásnak 

megfelelően megtartottuk. 

 

FEBRUÁR 

Félévi bizonyítványosztás-febr.01. 

 

Félévi nevelőtestületi értekezlet-febr.05. 

 

 

Iskolai farsang 

 

A kiírásnak megfelelően a félévi 

bizonyítványosztás megtörtént. 

 

A félévi nevelőtestületi értekezletet a 

kiírásnak megfelelően megtartottuk. 

 

Iskolai farsangi műsorunk sikeres volt, amit 

a visszajelzések is megerősítettek.  
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Sakk Megyei bajnokság, Magyarbánhegyes-

febr.21. 

 

 

Megemlékezés a kommunista és egyéb 

diktatúrák áldozatairól-febr.22. 

 

 

 

Iskolabál 

 

Pénz 7, Pénzügyi és vállalkozói témahét-

febr.25-márc.1-ig  

 

Általános iskolai munkaközösségi 

értekezlet-febr.26. 

 

 

MÁRCIUS 

Komplex tanulmányi verseny felkészülés 

 

Szín-Te Kulturális összejövetel, 

Magyarbánhegyes-márc.04. 

 

 

 

 

 

 

 

Megemlékezés március 15-ről-márc.14. 

 

 

Fenntarthatósági Témahét-márc.18-22-ig 

 

 

 

Darts Megyei bajnokság, Békéscsaba-

márc.21. 

 

 

Általános iskolai munkaközösségi 

értekezlet-márc.26. 

 

 

 

Kapkodd a lábad Megyei Diákolimpia, 

Békés-márc.28. 

 

 

Iskolabál, Magyarbánhegyes-márc.30. 

 

A Vándorsakk kupán kiválóan szerepeltek 

diákjaink. Egy arany és két ezüstérmet 

szereztek. 

 

Február 22-én megemlékeztünk a 

kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatairól.  

 

A rendezvény március 30-án került 

megrendezésre. 

 

Minden osztályban megtartottuk, és 

rögzítettük a témahetet. 

 

Az általános iskolai munkaközösségi 

értekezleten a február havi eseményeket 

értékeltük. 

 

A komplex tanulmányi versenyre a kollégák 

folyamatosan készítették fel a tanulókat. 

 

Április Március 4-én megrendezésre került a 

nagyszabású kulturális összejövetel, melyen 

Békés megye gyógypedagógiai intézményei, 

illetve a többségi általános iskolák SNI-s 

tanulói méretették meg magukat 

színjátékban és csoportos tánc kategóriában. 

A rendezvénynek óriási sikere volt, 

intézményünk tanulói kiválóan szerepeltek. 

 

Március 14-én színvonalas megemlékezési 

ünnepséget állítottak össze a kollégák.  

 

A kiírásnak megfelelően a pedagógus 

kollégák megtartották és rögzítették a 

témahetet.  

 

Technikai okok miatt nem tudtunk részt 

venni a versenyen. 

 

 

A munkaközösségi értekezlet fő témája a 

komplex tanulmányi versenyre való 

felkészülés volt. 

 

A Diákolimpián nem tudtuk magunkat 

képviseltetni, a felkészített diákok közül 

néhányan betegség miatt hiányoztak. 

 

„A bál a kis hősökért” iskolabálunk március 

30-án került megrendezésre. A 
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ÁPRILIS 

Mezei futás Megyei Diákolimpia, 

Békéscsaba-ápr.04. 

 

Digitális témahét-ápr.08-12. 

 

 

 

Komplex megyei válogató, 

Magyarbánhegyes-ápr.10. 

 

 

 

 

Versmondó verseny, Magyarbánhegyes-

ápr.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labdarúgás Megyei Diákolimpia, 

Békéscsaba-ápr.11. 

 

 

 

Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól-

ápr.12. 

 

 

 

Általános iskolai munkaközösségi értekezlet 

 

 

 

Netfit mérés- jan.09-től-ápr. 26-ig 

 

 

 

MÁJUS 

Tanítás nélküli munkanap-máj.02. 

 

Tanítás nélküli munkanap-máj.03. 

rendezvénynek óriási sikere volt. A jó 

hangulatú, színvonalas bálat köszönjük a 

szervező kollégáknak! 

 

 

A mezei futás Diákolimpián létszám hiány 

miatt nem tudtuk képviseltetni magunkat. 

 

 

A kiírásnak megfelelően a pedagógus 

kollégák megtartották és rögzítették a 

témahetet.  

 

Idén a megyei forduló a magyarbánhegyesi 

tagintézményben került megrendezésre, ahol 

4 csapat képviselte magát (Orosháza, Gyula, 

Magyarbánhegyes, Békés). Intézményünk 

tanulói harmadik helyezést értek el. 

 

József Attila születésének 114. évfordulóján, 

április 11-én került sor iskolánkban az 1. 

maSNI Versmondó Verseny 

megrendezésére, melyen a régió iskoláinak 

sajátos nevelési igényű tanulói mérhették 

össze tudásukat. Nagy örömünkre szolgált, 

hogy idén 9 iskola 16 felkészítő tanárának 

közel 50 diákja képviseltette magát 

rendezvényünkön. Diákjaink közül többen 

értek el dobogós helyezést. 

 

A megyei labdarúgó versenyről általános 

iskolás csapatunk aranyéremmel tért haza, 

így automatikusan kvalifikálták magukat 

Kaposvárra az országos döntőre. 

 

Április 12-én megemlékeztünk a Holokauszt 

áldozatairól. 

 

A munkaközösségi értekezleten aktuális 

problémákat beszéltünk meg, és értékeltük a 

hónap eseményeit. 

 

A mérést minden testnevelés tantárgyat 

tanító kolléga elvégezte és rögzítette. 
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Országos labdarúgó döntő, Kaposvár-

máj.03-04. 

 

Anyák napja-máj.06. 

 

 

Atlétika Megyei Diákolimpia, Békéscsaba-

máj.09. 

 

 

 

Floorball kupa, Magyarbánhegyes-máj.09. 

 

 

 

 

 

 

Idegen nyelvi Kompetencia mérés-máj.22. 

 

 

Sportvetélkedő Toldi kupa, Békés-máj.23. 

 

Általános iskolai munkaközösségi 

értekezlet-máj.28. 

 

 

Tanulmányi kirándulás (1, 2, 3, 4 osztály) 

Mezőhegyes 47-es major-máj.29. 

 

 

 

Országos Kompetencia mérés-máj.29. 

 

 

 

Gyereknap, DÖK-nap – Tanítás nélküli 

munkanap-máj.31. 

 

 

 

 

Tanév végi szülői értekezlet-máj.31. 

 

 

JÚNIUS 

Nemzeti összetartozás napja-jún.02. 

 

 

Tanév végi osztályozó értekezlet-jún.05. 

 

Általános iskolás tanulóink a 13 csapatból, 

az előkelő 5. helyezést érték el. 

 

Május 06-án Anyák napi ünnepséget 

szerveztek az alsó tagozatos osztályfőnökök.  

 

Az atlétikai versenyen nem képviseltettük 

magunkat. Intézményünkbe, ebben az 

időpontban került megrendezésre a floorball 

kupa. 

 

Intézményünk első ízben rendezett floorball 

versenyt. A hangulatos tornán négy 

intézmény csapata képviseltette magát. A 

hagyományteremtő versenyen iskolánk 

egyik csapata első, a másik pedig harmadik 

helyezést ért el. 

 

Az idegen nyelvi mérést a kijelölt 

időpontban zavartalanul lebonyolítottuk. 

 

A Toldi kupa nem került megrendezésre. 

 

A munkaközösség fő feladata az általános 

iskolai ballagási, és tanévzáró ünnepély 

megszervezése és lebonyolítása. 

 

Iskolánk alsó tagozatos tanulói egy 

csodálatos és tartalmas napot töltöttek el 

Mezőhegyesen a Peregi Vendégházban és 

Iskola múzeumban.  

 

Az országos kompetenciamérést a kijelölt 

időpontban zavartalanul lebonyolítottuk. 

 

 

A gyereknap az ide tanévben is a 

Magyarbánhegyesi Önkormányzattal és a 

Kossuth Lajos Általános Iskolával közösen 

szervezett rendezvény keretében valósult 

meg. 

 

Az év végi szülői értekezletet a kiírásnak 

megfelelően megtartottuk. 

 

 

A Nemzeti összetartozás napja június 2-án 

került megrendezésre. 

 

Az osztályozó értekezletet a kiírt időpontban 

megtartottuk. 
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Év végi osztályozó vizsgák-jún.10-14. 

 

 

 

Ballagás-jún.14. 

 

 

Tanévzáró ünnepély-jún.20. 

 

Tanévzáró nevelőtestület értekezlet-jún.24. 

 

Az osztályozó vizsgán öt fő általános iskolás 

tanulónk vett részt. Mindegyik tanuló 

sikeresen teljesítette a tanév követelményeit. 

 

Június 14-én került megrendezésre ballagási 

ünnepségünk. 

 

Tanévzáró ünnepélyünket a kiírásnak 

megfelelő időpontban, június 20-án tartottuk 

meg. 

 

 

Munkaközösségek munkatervi feladatainak értékelése 2018/2019 tanév 

 Szakiskolai módszertani munkaközösség 

Vezető: Gombkötőné Markó Erika 

Munkatervi feladatok  Eredményességek, tapasztalatok 

SZEPTEMBER 

Tanévnyitó ünnepély-szept. 03. 

 

Szülői értekezlet-szept. 03. 

 

Szakiskolai munkaközösségi értekezlet 

szept. 25. 

 

Labdarúgó megyei bajnokság, B.csaba-

szept.27. 

 

OKTÓBER 

Megemlékezés okt. 6.-okt.5. 

 

 

 

Atlétikai megyei bajnokság, B.csaba-okt.11. 

 

 

 

Megemlékezés okt. 23.-okt.19. 

 

Szakiskolai munkaközösségi értekezlet-

okt.24. 

 

 

 

NOVEMBER 

Kosárlabda Megyei Diákolimpia, Békés-

nov.08. 

 

 

Pályaválasztási vásár, Békéscsaba-nov.15. 

 

 

Az éves munkatervnek megfelelően 

zajlottak a szeptemberi munkatervi 

feladatok.  

 

 

 

 

 

A szakiskolás tanulók a dobogó harmadik 

fokára állhattak fel. 

 

 

Október hónapban két színvonalas 

megemlékezési ünnepséget állítottak össze 

a kollégák.  

 

A bajnokságon különböző 

versenyszámokban több dobogós, és első 

helyezést is sikerült elérni tanulóinknak. 

 

 

 

A munkaközösségi értekezleten az aktuális 

problémákat beszéltünk meg, és értékeltük 

a hónap eseményeit. 

 

 

 

A versenyen a szakiskolás csapatunk 

szépen helytállva a negyedik helyen 

végzett. 

 

Békéscsabán, a Csaba Parkban került 

megrendezésre a Pályaválasztási vásár, 

melyen iskolánk szakmái is bemutatkoztak. 
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Szakiskolai nyílt nap-nov.20. 

 

 

 

 

Szakiskolai munkaközösségi értekezlet-

nov.27 

 

Szín-Te Kulturális összejövetel-nov.30. 

 

DECEMBER 

Labdarúgás Mikulás kupa, Békés-dec.05 

 

 

Mikulás nap-dec.6. 

 

 

 

Asztalitenisz Megyei Diákolimpia, 

Békéscsaba-dec.13. 

 

 

 

Szakiskolai munkaközösségi értekezlet-

dec.18. 

 

 

Karácsonyi ünnepség-dec.21 

 

 

 

 

 

 

JANUÁR 
Netfit mérés- jan.09-től-ápr. 26-ig 

 

Zsinórlabda Megyei Diákolimpia, 

Békéscsaba-jan.10. 

 

Félévi osztályozó vizsgák-jan. 14-től-17-ig 

 

 

 

Félévi osztályozó értekezlet-jan.17. 

 

 

Szakiskolai munkaközösségi értekezlet-

jan.29. 

 

 

 

A szakiskolai nyílt nap november 20-án 

került megrendezésre. Az ide látogató 

szülők, és diákok is kellemes élményekkel 

távoztak. 

 

A munkaközösségi értekezletet a kiírt 

időpontban megtartottuk.  

 

A rendezvény március 04-én kerül 

megrendezésre. 

 

Szakiskolás diákjaink harmadik helyezést 

értek el. 

 

December 6-án megrendezésre került a 

Mikulás napi ünnepség.  

 

 

A versenyen tanulóink szép eredményeket 

értek el. A szakiskolás diákok közül ketten 

az országos versenyen is képviseltetik 

majd magukat. 

 

A munkaközösségi értekezletet 

megtartottuk, fő témánk a Karácsonyi 

készülődés, és az adománygyűjtés volt.  

 

A település másik iskolájával közösen 

színvonalas karácsonyi műsorral leptek 

meg mindenkit tanulóink, kollégáink. 

Nagy örömünkre sikerült minden kis 

óvodásunknak, és tanulónknak szép, 

tartalmas csomagot összeállítanunk. 

 

 

Folyamatban 

 

A szakiskolai csapat a negyedik helyezést 

érte el. 

 

Az osztályozó vizsgán szakiskolás diákok 

nem vettek részt, minden tanuló sikeresen 

teljesítette a félév követelményeit. 

 

Az osztályozó értekezletet a kiírt 

időpontban megtartottuk. 

 

A munkaközösségi értekezleten fő témánk 

az első félév eseményeinek elemzése, és 

értékelése lesz. 
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Félévi szülői értekezlet-jan.29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRUÁR 

Félévi bizonyítványosztás-febr.01. 

 

Félévi nevelőtestületi értekezlet-febr.05. 

 

 

Iskolai farsang 

 

 

Sakk Megyei bajnokság, Magyarbánhegyes-

febr.21. 

 

 

Megemlékezés a kommunista és egyéb 

diktatúrák áldozatairól-febr.22. 

 

 

Iskolabál 

 

 

Pénz 7, Pénzügyi és vállalkozói témahét-

febr.25-márc.1-ig  

 

Szakiskolai munkaközösségi értekezlet-

febr.26. 

 

MÁRCIUS 

A kiírásnak megfelelően a félévi 

bizonyítványosztás megtörtént. 

 

A félévi nevelőtestületi értekezletet a 

kiírásnak megfelelően megtartottuk. 

 

Iskolai farsangi műsorunk sikeres volt, amit 

a visszajelzések is megerősítettek.  

 

A Vándorsakk kupán kiválóan szerepeltek 

diákjaink. Egy arany és egy ezüstérmet 

szereztek. 

 

Február 22-én megemlékeztünk a 

kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatairól.  

 

A rendezvény március 30-án került 

megrendezésre. 

 

Minden osztályban megtartottuk, és 

rögzítettük a témahetet. 

 

A szakiskolai munkaközösségi értekezleten 

a február havi eseményeket értékeltük. 
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Szín-Te Kulturális összejövetel, 

Magyarbánhegyes-márc.04. 

 

 

 

 

 

 

 

Megemlékezés március 15-ről-márc.14. 

 

 

Fenntarthatósági Témahét-márc.18-22-ig 

 

 

 

Szalagavató ünnepség-márc.22. 

 

 

 

Darts Megyei bajnokság, Békéscsaba-

márc.21. 

Szakiskolai munkaközösségi értekezlet-

márc.26. 

 

Kapkodd a lábad Megyei Diákolimpia, 

Békés-márc.28. 

 

 

Iskolabál, Magyarbánhegyes-márc.30. 

 

 

 

 

 

ÁPRILIS 

Mezei futás Megyei Diákolimpia, 

Békéscsaba-ápr.04. 

 

Digitális témahét-ápr.08-12. 

 

 

 

Versmondó verseny, Magyarbánhegyes-

ápr.11. 

 

 

 

 

 

 

 

Március 4-én megrendezésre került a 

nagyszabású kulturális összejövetel, melyen 

Békés megye gyógypedagógiai intézményei, 

illetve a többségi iskolák SNI-s tanulói 

méretették meg magukat színjátékban és 

csoportos tánc kategóriában. A 

rendezvénynek óriási sikere volt, 

intézményünk tanulói kiválóan szerepeltek. 

 

Március 14-én színvonalas megemlékezési 

ünnepséget állítottak össze a kollégák.  

 

A kiírásnak megfelelően a pedagógus 

kollégák megtartották és rögzítették a 

témahetet.  

 

Hagyományainkhoz híven ebben az évben is 

megemlékeztünk szalagavató ünnepség 

keretében végzős tanulóinkról. 

 

Technikai okok miatt nem tudtunk részt 

venni a versenyen. 

A munkaközösségi értekezlet fő témája az 

aktuális problémákat beszéltük meg. 

 

A Diákolimpián nem tudtuk magunkat 

képviseltetni, a felkészített diákok közül 

néhányan betegség miatt hiányoztak. 

 

„A bál a kis hősökért” iskolabálunk március 

30-án került megrendezésre. A 

rendezvénynek óriási sikere volt. A jó 

hangulatú, színvonalas bálat köszönjük a 

szervező kollégáknak! 

 

 

A mezei futás Diákolimpián létszám hiány 

miatt nem tudtuk képviseltetni magunkat. 

 

A kiírásnak megfelelően a pedagógus 

kollégák megtartották és rögzítették a 

témahetet.  

 

József Attila születésének 114. évfordulóján, 

április 11-én került sor iskolánkban az 1. 

maSNI Versmondó Verseny 

megrendezésére, melyen a régió iskoláinak 

sajátos nevelési igényű tanulói mérhették 

össze tudásukat. Nagy örömünkre szolgált, 

hogy idén 9 iskola 16 felkészítő tanárának 

közel 50 diákja képviseltette magát 
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Labdarúgás Megyei Diákolimpia, 

Békéscsaba-ápr.11. 

 

Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól-

ápr.12. 

 

ERASMUS pályázat összefüggő gyakorlat, 

Zetelaka-ápr24. 

 

 

Szakiskolai munkaközösségi értekezlet-

ápr.30. 

 

 

Netfit mérés- jan.09-től-ápr. 26-ig 

 

 

 

MÁJUS 

Tanítás nélküli munkanap-máj.02. 

 

Tanítás nélküli munkanap-máj.03. 

 

HATÁRTALANUL pályázat, kirándulás 

Erdélybe-május 6-10. 

 

 

Atlétika Megyei Diákolimpia, Békéscsaba-

máj.09. 

 

 

 

Sportvetélkedő Toldi kupa, Békés-máj.23. 

 

Szakiskolai munkaközösségi értekezlet-

máj.28. 

 

 

Gyereknap, DÖK-nap – Tanítás nélküli 

munkanap-máj.31. 

 

 

 

 

Tanév végi szülői értekezlet-máj.31. 

 

 

JÚNIUS 

Nemzeti összetartozás napja-jún.02. 

 

rendezvényünkön. Diákjaink közül többen 

értek el dobogós helyezést. 

 

Szakiskolás csapatunk a megyei fordulón 2. 

helyezést ért el. 

 

Április 12-én megemlékeztünk a Holokauszt 

áldozatairól. 

 

Ebben a tanévben ismételten három 

tanulónk vett részt az összefüggő szakmai 

gyakorlaton. 

 

A munkaközösségi értekezleten aktuális 

problémákat beszéltünk meg, és értékeltük a 

hónap eseményeit. 

 

A mérést minden testnevelés tantárgyat 

tanító kolléga elvégezte és rögzítette. 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázat keretében szakiskolás tanulóink 

betekintést nyerhettek az erdélyi diákok 

életébe. 

 

Az atlétikai versenyen nem képviseltettük 

magunkat. Intézményünkbe, ebben az 

időpontban került megrendezésre a floorball 

kupa. 

 

A Toldi kupa nem került megrendezésre. 

 

A munkaközösség fő feladata a szakiskola 

ballagási, és tanévzáró ünnepély 

megszervezése és lebonyolítása. 

 

A gyereknap az ide tanévben is a 

Magyarbánhegyesi Önkormányzattal és a 

Kossuth Lajos Általános Iskolával közösen 

szervezett rendezvény keretében valósult 

meg. 

 

Az év végi szülői értekezletet a kiírásnak 

megfelelően megtartottuk. 
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Tanév végi osztályozó értekezlet-jún.05. 

 

 

Év végi osztályozó vizsgák-jún.10-14. 

 

 

 

Készségfejlesztő szakmai vizsga-június 11. 

 

 

Bőrtárgykészítő szakmai vizsga-június 12. 

Számítógépes adatrögzítő írásbeli vizsga-

júnis 14. 

Kertimunkás írásbeli vizsga-június 14. 

Ballagás-jún.14. 

 

 

Családellátó szakmai vizsga-június 18. 

 

 

Számítógépes adatrögzítő szóbeli vizsga-

június 19. 

 

Tanévzáró ünnepély-jún.20. 

 

 

 

Kertimunkás szóbeli vizsga-június 21. 

 

 

 

Tanévzáró nevelőtestület értekezlet-jún.24. 

 

A Nemzeti összetartozás napja június 2-án 

került megrendezésre. 

 

Az osztályozó értekezletet a kiírt időpontban 

megtartottuk. 

 

Az osztályozó vizsgán egy szakiskolás 

tanulónk vett részt, sikeresen teljesítette a 

tanév követelményeit. 

 

Minden tanulónk kiválóan megfelelt 

minősítést kapott. 

 

Szakmai vizsgák lebonyolításához 

szükséges előkészületek rendben zajlottak. 

A vizsgák lebonyolítása zavartalan volt, 

minden tanulónk eredményesen szerepelt.  

Június 14-én került megrendezésre ballagási 

ünnepségünk. 

 

Minden tanulónk sikeres szakmai vizsgát 

tett. 

 

Diákjaink eredményesen szerepeltek, sikeres 

részszakképesítést szereztek. 

 

Tanévzáró ünnepélyünket a kiírásnak 

megfelelő időpontban, június 20-án tartottuk 

meg. 

 

A beszámoló írásának időpontja megelőzi a 

vizsgatevékenység időpontját. Minden 

tanuló felkészült a vizsgára, így 

valószínűleg mindannyian jól teljesítenek. 

 

 

Sportversenyek beszámolója 

 

2018. 10. 11-én rendezték meg Békéscsabán a megyei atlétika bajnokság megyei fordulóját. A 

verseny célja a tavaszi, továbbjutós verseny előtt felmérni a gyerekek képességeit. A versenyen 

7 tanulónk indult. Összesen 3 első-, 5 második- és 1 harmadik helyezést sikerült szerezniük. 

 

2018.12.05-én rendezték meg Békésen a labdarúgó Mikulás-kupát.  

Iskolánk két csapattal vett részt a tornán. Szakiskolás csapatunk a dobogó harmadik fokát érte 

el, az általános iskolások pedig -szoros küzdelemben- ezüstérmet szereztek. 

A torna legjobb játékosa Németh Szabolcs lett, akit különdíjjal jutalmaztak. 
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2019. február 21-én iskolánk, hagyományainkhoz hűen, az idei tanévben is otthont adott a 

Speciális Általános Iskolák és Szakiskolák megyei sakk bajnokságának. A versenyben iskolánk 

tanulói kiválóan szerepeltek. Alsó tagozatos korcsoportban Valach Szabolcs ezüst érmet, felső 

tagozatos korosztályban a fiúknál Korponai Zsombor első helyezést, Matejdesz Zsuzsanna 

ezüst érmet, szakiskolában lányoknál Fodor Gréta aranyérmet, míg fiúknál Locskai József 

ezüstérmet szerzett. 

Március 26-án a FODISZ szervezésében rendezték meg a sajátos nevelési igényű általános 

iskolás tanulók országos asztalitenisz bajnokságát. 5 tanulónk jutott tovább a megyei 

fordulóból. Három tanuló ért el harmadik (Kiss Brigitta, Sosterics Zsófia, Balán Roland), 

Németh Ferenc 7.osztályos tanuló pedig első helyezést.  

2019. május 9-én iskolánk első ízben rendezett floorball versenyt Magyarbánhegyesen. A 

rendezvény célja, hogy a Békés megyében élő sajátos nevelési igényű fiatalok kipróbálhassák 

magukat egy olyan sportágban, amelyből nem szoktak nekik versenyeket rendezni. A jó 

hangulatú tornán 4 iskola diákjai vették részt és érezték jól magukat. A hagyományteremtő 

versenyen iskolánk egyik általános iskolás csapata első, a másik pedig harmadik helyezést ért 

el. 

 

A 2019. április 11-ei Békéscsabai Megyei Labdarúgó versenyről általános iskolás csapatunk 

aranyéremmel tért haza, így automatikusan kvalifikáltuk magunkat Kaposvárra az országos 

döntőre (május 3-4.), ahol 13 csapatból az előkelő 5. helyezést értünk el. Szakiskolás csapatunk 

a megyei fordulón 2. helyezést ért el. 

 

A megyei atlétika verseny után, sajnos az országos versenyt nem rendezték meg, így a tavaszi 

célkitűzések egyik felét rajtunk kívül álló okok miatt nem tudtuk teljesíteni. 

 

 

Diákönkormányzat 

ÉVES MUNKA ÉRTÉKELÉSE 

2018/2019-es tanév 

 

Szeptemberben 6-án 22 fő, megválasztott képviselő kezdte meg a diákönkormányzat munkáját.  

A tanév során személycsere történt, egyik képviselő iskolaváltása miatt, az érintett 

osztályközösség új képviselőt jelölt ki a diákönkormányzati munkára. 
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Szeptember hónapban a tagok megválasztották a főtitkárt és helyettesét, A bizalmat Fodor 

Grétának, és helyettesének, Szász László Gábornak szavazták meg. 

Éves munkatervet készítettek, célokat tűztek ki, melyeket a tanév végéig terveztek 

megvalósítani. 

A munkatervben foglalt feladatokra- önkéntes alapon felvállalva, felelősöket jelöltek ki. 

 

Október hónapban a diákönkormányzat meghirdette a „HÓNAP TANULÓJA”- elnevezésű 

versenyt iskolánkban.  A tanulmányi átlagokat nyomon követve, és a közösségi munkában való 

részvétel figyelembevételével, kihirdetésre kerül a legszorgalmasabb diákok neve. 

 

Novemberben az egészséges életmódról, annak feltételeiről színes prevenciós anyagot 

gyűjtöttek, majd a faliújságon mutatták be azt iskolatársaiknak. 

 

December hónapban aktívan részt vettek az adventi készülődésben. Dekorációk készítésében, 

ünnepi jelenetben, táncos előadásban vállaltak részt a képviselők nagy létszámban. 

 

Januárban a főtitkár értékelte az önkormányzat első félévi munkáját. Elmondása szerint 

sikeres volt a szervezet működése. A kitűzött célokat sikerült megvalósítani. Véleményével a 

tagok egyetértettek, ezt kézfelnyújtással jelezték. 

 

 

Február hónapban a hagyományosan megrendezett farsangi mulatságokon az önkormányzati 

tagok szerepvállalásra ösztönözték osztálytársaikat. Segíttek a szervezési feladatokban, 

műsorszámok választásában, jelmezkészítésben. 

 

Márciusban iskolánknak és környezetének szépítésében vettek részt a képviselők. 

Dekorációkat készítettek, hulladékot gyűjtöttek az udvaron és az utcai részen. Aktívak voltak a 

„SZÍN-TE”- nevű kulturális verseny előadásaiban, szervezési feladatainak végrehajtásában is. 

 

Áprilisban, az erdélyi tanulók fogadásában vettek részt. A vendégeknek bemutatták iskolánkat, 

diákéletüket. Közös kirándulásokon vettek részt. A május első hetében tervezett 

viszontlátogatásukra ajándéktárgyakat készítettek. 

 

 

Május hónapban a gyermeknap programjára tettek javaslatot a tagok. 
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Településünk Önkormányzata minden iskolás gyermeket meghívott egy közös gyermeknapra.  

A szórakozási lehetőségek között szerepeltek a tanulók által kívánt programok is. 

Nagyon színes, változatos gyermeknapon vehettek részt diákjaink. Feledhetetlen élményt 

jelentett számukra a vidám műsorszámok, ügyességi próbák, sport-, és játék lehetőségek, 

ajándékok. 

Június első hetében a diákönkormányzat tagjai értékelték a tanévben elért eredményeket. 

Az éves munkatervben foglaltakat figyelembe véve, működésüket sikeresnek ítélték. 

A szeptemberben megfogalmazott célkitűzéseket többségében sikerült megvalósítaniuk. 

Munkájukkal színesítették az iskolai életet, hasznos információkhoz segítették diáktársaikat. 

 

 

 

Magyarbánhegyes, 2019. június 14. 

 

Reményiné Tulipán Gyöngyi 

diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus 

 

Gyermek- és ifjúságvédelem helyzetértékelése: 

 

Tanulói létszám: 117 fő.    (15 fő óvodás + 101 iskolai tanuló + 1 fő fejlesztő nevelés) 

  a. ) Ebből magántanuló: 5 fő. 

  b. ) Sajátos nevelési igényű: 117 fő. 

        Részesül- e rehabilitációban: igen.  

  c. ) Tanköteles korú: 67 fő / - 15 fő óvodás 

  d. ) Nem tanköteles korú: 50 fő.  

  e. ) Kollégiumi elhelyezést igénylő: 39 fő. 

 

Szociális helyzet:   

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult tanulók száma: 5 fő, 

H H. tanulók száma: 20 fő,  

H H H. tanulók száma: 28 fő. 

A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása során kiscsoportos foglalkozások keretében 

életvezetési technikák megismertetésével, problémakezelési technikák átadásával segítjük az 

érintett diákok felzárkózását. 
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A nehéz anyagi körülmények közt élő családokból érkező tanulóink számára adományok 

gyűjtésével, eljuttatásával, lehetőségek felkutatásával igyekszünk segíteni helyzetük javítása 

érdekében. 

 

Típusproblémák:     

a.) - Iskolakerülő diákok / 50 igazolatlan órát meghaladó hiányzás miatt/ Tinti Melinda, 

Csurár Róbert Lajos és Nagy Balázs több mind 50 igazolatlan órával rendelkezik 

/. 

b.) - Szükséges intézkedések: 

6 tanköteles, és 2 nem tanköteles diák estében kellett intézkedni igazolatlan mulasztása 

miatt. 

       - Telefonos és személyes kapcsolatfelvétel szülőkkel, valamint az illetékes Gyermekjóléti-

, ill. Családsegítő Szolgálatokkal. 

c. ) Bántalmazásra utaló jeleket nem észleltünk. 

d. ) Pártfogói felügyelet alatt: nem érkezett jelzés. 

e. ) Drogproblémával: nem találkoztunk. 

f. ) Tanuló terhessége: 2 fő / 1 fő szülést követően kiiratkozott. 

 

 

A tagintézményünkben ápolónő látja el az egészségügyi problémával hozzá forduló tanulókat.  

Védőnői tisztasági szűrések 

Egészségügyi tevékenység bemutatása a második félévben kollégiumi és iskolai szinten: 

2018/2019.tanév 

 

Állandó gyógyszert 

szedő kollégisták 

száma: 

Gyógyszert szedő 

iskolásaink (óvoda 

is) száma: 

Új gyógyszeres 

tanuló 

Gyógyszer 

leállítás 

10 fő 36 fő  1 fő 1 fő 

Alkalomszerűen asztmás szereket: 7 tanuló szed. Gyógyszerváltozás, az első félévhez képest 2 

esetben történt szakorvos által. (emelés, csökkentés).1 tanuló lett beállítva új gyógyszerre, mert 

eddig nem ismert epilepsziás betegségére derült fény. Családjában apai és anyai ágon is van 

halmozottan előfordulása a betegségnek. Kezelik. Folyamatos orvosi után követése 

megkezdődött. Levil 500 mg: 1-0-1  beállítás mellett rosszullétei iskolánkban nem voltak. A 

rohamai mindig otthonában zajlottak. 1 tanulónk egészségügyi panaszai, súlyosbodó állapot 

rosszabbodása miatt, iskolánkból kiiratkozott. 
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Védőnői tisztasági szűrések időpontjai 

 

Az idei tanévben is, szeptember óta minden héten ellenőrzést tartunk fejtetvesség miatt. Erre a 

célra egy külön füzet van vezetve, melyben fel van tüntetve az aktuális probléma, nevekkel, 

időpontokkal és a kezelésekkel. Fajó János tagintézmény vezetőnek minden alkalomkor 

bemutatva, aki az aláírásával láttamozza.  Megállapítható, hogy az óvodában, a negyedik 

osztályban és a szakiskolában 1-1 gyerek a gócpont, rájuk fokozott figyelmet fordítunk mind 

kezelés mind védőnői nyomon követés szempontjából. Iskolai védőnőnk, minden héten hétfőn 

tart ellenőrzést. Márciusi hónapban egyáltalán nem fordult elő fertőzöttség. Áprilisban egy 

kisebb hullám következett, majd májusban elszórtan előfordult, amikor a lakásotthonból egy 

tanuló behozta. A szükséges protokoll szerint lakásotthon vezetőt értesítettük, aki a szükséges 

lépéseket megtette. Utána védőnőnk problémát nem talált náluk. Kezelések szükség szerint 

történnek. A Pedex tetűirtószer készletünkön azóta is nagyon minimálisra csökkent és a 

gyógyszerkészletünk is kifogyóban. 

ISKOLAORVOSI EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK  

 

Szűrést végezte: - Dr. Szikszai József iskolaorvos 

Asszisztált: - Matuska Sára- iskolai védőnő 

                   - Csernyik Szilvia- iskolai és kollégiumi ápoló 

Iskolánkban az iskolaorvosi szűrések a kötelező korcsoportokra nézve, több körben  

megtörténtek. 20 tanulót szűrtünk ki, akiket ortopédiai vizsgálatra 3 alkalommal a 

mezőkovácsházi Vis Medica Kft. ortopédiai szakrendelésére elszállítottunk (májusi hónapban), 

ahol gyógytestnevelést, gerinctornát és 2 esetben gyógycipőt javasoltak.  

FOGÁSZATI ISKOLAI SZŰRŐVIZSGÁLATOK 

 

A fogászati szűrővizsgálatok az adott korcsoportokra megtörténtek. A szükséges kezelések 

egész évben folyamatosan kontrollálva voltak. 

 

 

A következő tanévben is igyekszünk munkánkat magas színvonalon végezni gyermekeink 

érdekében. 

Megköszönöm a Vezetőségnek a bizalmat, a támogatást, amellyel hozzájárultak 

feladataim elvégzéséhez! Köszönöm Hegedűs Mariann Ildikó intézményegység-
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vezetőnek, a sok segítséget, s hogy mindenben számíthattam rá! Köszönöm a Kollégáknak 

a munkájukat, amit túlterheltségük ellenére igyekeztek maximálisan végezni! 

 

Magyarbánhegyes, 2018. 06. 13. 

 

                                                                                          Fajó János 

                                                                                                 tagintézmény-vezető 

 

 


