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Intézmény neve: Kiskunhalasi EGYMI, Óvoda és Általános Iskola BB1801 

Beszámoló  a 2020/2021. tanév munkájáról 
  számadat százalék 

1. A működésre jellemző legfontosabb adatok 

1.1. Személyi feltételek      

Kréta felületen tantárgyfelosztás alapján engedélyezett létszám     

Pedagógus álláshelyeken foglalkoztatottak létszáma 26   

ebből főállású 21 81 

ebből részfoglalkozású/áttanító 0 0 

ebből óraadó 5 19 

Hány új kolléga került a tantestületbe (fő)? 2   

Az új kollegák közül hány pályakezdő (1-3 év)? 1   

Hány pedagógus vonult nyugdíjba? 2   

Ebből hány kolléga a "nők 40" nyugdíjjal? 2   

Hány kolléga öregségi nyugdíjjal? 0   

Nyugdíjba vonuló kollégák közül férfi: 0   

nő: 2   

Milyen a szakos ellátottság %-os aránya az intézményben?   54 

Milyen szakos pedagógus hiányzik leginkább a nevelő-oktató munkából??     

  

NOKS létszám 9   

pedagógiai asszisztens létszám 7   

Technikai dolgozók létszáma összesen 5   

ebből takarító 3   

karbantartó 1   
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portás 1   

egyéb 0   

1.1.2.Továbbképzés (a beszámoló évét megelőző naptári év adatai)     

A pedagógusok közül hány fő vett részt akkreditált továbbképzéseken?  9   

Az éves beiskolázási tervben szereplő továbbképzések hány %-a realizálódott?   ? 

A továbbképzéseken részt vevőkre jutó átlagos összeg fejenként (Ft): 10 000   

A továbbképzésekre fordított összeg hány %-át fedezték?     

intézményi költségvetésből 0%   

-pályázatból 100%   

-egyéb 0%   

1.2.1. Pályázatok     

A beadott pályázatok száma: 5   

Eredményes pályázatok száma: 4   

A pályázat típusa, forrása, az elnyert összeg:      

Napközi Erzsébet tábor: 2021-NAP-0101869  
(288000 Ft (+ 27% ÁFA adóalanyok esetében)) 

288 000   

Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és 
Szabadidősport Szövetsége a Magyar Parasport Napja alkalmából meghirdetett 

MPN2021 LÉLEKMOZGATÓ RAJZPÁLYÁZATÁN „FODISZ – Együtt a pályán!” KÜLÖNDÍJ: 
Kolompár Patrícia 8.a (10.000 Ft értékű DECATHLON ajándékkártya és oklevél)  

10 000   

Merkbau Zrt által meghirdetett rajzpályázat:  "TERVEZZÜNK KABALÁT"  3. helyezést ért 
el a 4. évfolyam: Egészséges nassolnivalók csomagot kaptak 

0   

MUS-E Magyarország Közhasznú Egyesület - országos kulturális-, társadalmi-, nevelési 
programja , megvalósuló időszak: 2021.10.01-2022.05.31 

0   

pályázat összes 298 000   
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2. A pedagógiai munka értékelése az éves munkaterv alapján 

2.1. Oktatás     

2.1.1.Tanulmányi eredmények (osztályok átlageredményei, magatartás és 

szorgalom nélkül) 
    

Tanév végi tanuló létszám 114   

A tanulmányi átlageredmény változása      

Tanulmányi átlageredmény 2018/2019-os tanévben: 3,72   

Tanulmányi átlageredmény 2019/2020-as tanévben: 3,61   

Tanulmányi átlageredmény 2020/2021-es tanévben: 3,84   

(változás három év alatt)     

2.1.2.Kitűnők - bukások     

Szöveges értékelés alapján kiválóan megfelelt és kitűnő (minden tantárgyból 

jeles) tanulók száma és aránya az összes tanuló %-ában: 
0 0 

 Elégtelen osztályzatot kapott tanulók száma és aránya az összes tanuló %-ában:  12 11 

 Elégtelen osztályzatok száma  49   

 A 2020/2021-es tanévben évismétlő tanulók száma, aránya       

Felzárkóztató foglalkozásokon, korrepetálásokon részt vett tanulók száma és %-

a összes tanulóhoz képest  
100 88 

A tanévben hozott tantárgyi felmentési határozatok száma:  0   

Egyéni munkarend szerint tanulók létszáma: 14   

Az egyéni munkarend szerint tanulókból hány fő végezte eredményesen a 

tanévet? 
8 57 

2.1.3.Éves tantárgyi és egyéb mérések     

Az 2020/2021-es tanév OKM mérésén szövegértésből a minimumszintet el nem 

érő 6. évfolyamos tanulók létszáma és aránya 
0   

Az 2020/2021-es tanév OKM mérésén matematikából a minimumszintet el nem 

érő 6. évfolyamos tanulók létszáma és aránya 
0   
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Az 2020/2021-es tanév OKM mérésén szövegértésből a minimumszintet el nem 

érő 8. évfolyamos tanulók létszáma és aránya 
0   

Az2020/2021-es tanév OKM mérésén matematikából a minimumszintet el nem 

érő 8. évfolyamos tanulók létszáma és aránya 
0   

Az országos kompetenciamérésen kívül végzett egyéb mérések típusai 

(megnevezés, tantárgy, évfolyam, stb.) 
    

Az idei tanévben nem volt egyéb mérés. 

Az OKM kedvezőtlen eredmény mutatók  alapján készített Intézményfejlesztési 

és intézkedési tervben szereplő adekvát intézkedések rövid megfogalmazása: 
    

  

2.1.4.Továbbtanulás (az adott tanévre vonatkozó adatok)     

8. évfolyamos tanulók száma 18   

A 8. o. tanulók továbbtanulása (száma, aránya)     

gimnáziumban 0 0 

szakgimnáziumban 0 0 

szakközépiskolában 0 0 

szakiskolában(gyógypedagógiai ) 13 72 

A tanulói továbbtanulási mutatók  alapján készített Intézményfejlesztési és 

intézkedési tervben szereplő adekvát intézkedések rövid megfogalmazása: 
    

  

6. évfolyamos tanulók száma 20 18 

6 évfolyamos gimnáziumban továbbtanulók száma, és %-os aránya a 6. 

évfolyamos tanulók létszámához viszonyítva 
0 0 

2.1.5./A Érettségi (csak tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulókra)     



6 
 

Május-júniusban érettségi vizsgára engedett végzős tanulók száma 0   

Érettségi vizsgatantágyak száma (összesen) 0   

Hány fő tett eredményes emelt szintű érettségi vizsgát? (db)-ennek aránya a 

végzős tanulók létszámához viszonyítva 
0 0 

Az érettségiző osztályok érettségi átlageredményeinek átlaga: 0,00   

Az előrehozott érettségi vizsgát tevők létszáma:  0   

Az előrehozott érettségi vizsgák száma:  0 0 

2.1.5./B Szakmai vizsgák (csak tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulókra)     

Május-júniusban szakmai vizsgára engedett végzős tanulók száma 0 0 

Hány fő tett eredményes szakmai vizsgát? 0 0 

2.1.6. Nyelvvizsgák (csak végzős diákok esetében)     

Középfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkező tanulók száma 0   

Felsőfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkező tanulók száma 0   

Egynél több idegen nyelvből nyelvizsgával rendelkező tanulók száma 0   

2.1.7.Beiskolázás     

Az intézménybe jelentkezett tanulók száma 2019/2020-as tanévre beiskolázás 

során (1.évfolyam, középiskola esetében 7. és 9. évfolyam) 
7   

Az intézménybe jelentkezett tanulók száma 2020/2021-es tanévre beiskolázás 

során (1.évfolyam, középiskola esetében 7. és 9. évfolyam) 
6   

Az intézménybe jelentkezett tanulók száma 2021/2022-es tanévre beiskolázás 

során (1.évfolyam, középiskola esetében 7. és 9. évfolyam) 
2   

Az első osztályba beiratkozottak száma: 5   

6 évfolyamos gimnáziumba beiratkozott tanulók létszáma 0   

9. évfolyamra gimnáziumba beiratkozott tanulók létszáma 0   

Egyéb, a tanév során létesített összes tanulói jogviszony száma: 2   

A tanév során megszűnt vagy megszüntetett összes tanulói jogviszony száma: 2   
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2.1.8. SNI-s és BTMN-es tanulók ellátása:      

2.1.8.1 SNI-s      

tanulók száma 114 100 

heti összes (habilitációs/rehabilitációs)óraszám 36   

2.1.8.2 BTMN-es     

tanulók száma 0 0 

heti összes fejlesztő óra száma 0   

2.1.8.3. Ebből a tanévben újonnan vizsgáltak száma:     

SNI-s  0   

BTMN-es 0   

2.1.8.4. Személyi feltételek:     

saját konduktor, gyógypedagógusok száma 14   

utazó gyógypedagógusok száma (gyógypedagógiai intézmény esetén utazó 

gyógypedagógiai szolgálatban foglalkoztatott) 
10   

fejlesztő pedagógusok száma 0   

gyógypedagógiai asszisztensek száma 6   

2.2. Nevelés     

2.2.1.Gyermekvédelmi munka     

A  veszélyeztetett tanulók száma ebben a tanévben: 38   

A hátrányos helyzetű tanulók száma ebben a tanévben: 32   

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma ebben a tanévben: 52   

Gyermekjóléti szolgálat megkeresése hány tanuló esetén történt és milyen okból 32   

10, 30, 50 óra igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatban az intézmény jelezte a Gyermekjóléti Szolgálat felé. Továbbá a az 

osztályfőnökök főleg a hiányzásokkal kapcsolatban keresték meg a szolgálatot, de volt 1-2 tanulónál családi probléma illetve 

1 tanulóért rendszeresen nem jöttek délután.  

Fegyelmi eljárás alá vont tanulók száma és aránya 0 0 
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A fegyelmi eljárások megindításának okai, lefolyásuk:     

Nem volt fegyelmi eljárás ebben a tanévben. 

2.2.3.Hiányzás     

Az egy főre jutó mulasztott órák száma összesen: 123 123 

ebből igazolt 113 113 

ebből igazolatlan 10 10 

(Az igazolt mulasztások aránya az összes mulasztott óra %-ában)   92% 

10-29 órát igazolatlanul hiányzó tanulók száma, aránya 21% 21% 

30-49 órát igazolatlanul hiányzó tanulók száma, aránya 6% 6% 

50+ órát igazolatlanul hiányzó tanulók száma, aránya 4% 4% 

250+ órát igazoltan vagy igazolatlanul hiányzó tanulók száma, aránya 6 6 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma, aránya 6 5 

A tanulói lemorzsolódási mutatók és/vagy mulasztási mutatók alapján készített 

Intézményfejlesztési és intézkedési tervben szereplő adekvát intézkedések rövid 

megfogalmazása: 
    

  

3. A munkatervben szereplő, kiemelt fejlesztési területek és azok megvalósulására tett intézkedések 

2020-2021-es tanév kiemelt nevelési célja: 

 

„Felelős magatartással a fenntartható környezetünk védelméért.” 

 

- tudatos vásárló 

- a hazai termékek előnybe részesítése 

- egészséges életmód 

- környezetvédelem 

- természetvédelem 

- szelektív hulladékgyűjtés 
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- megújuló energiafajták alkalmazása 

A változó helyzet ellenére több programot szerveztünk és bonyolítottunk le a kiemelt nevelési cél érdekében. A tanulóink 

szemlélete, hozzáállása a környezeti értékeink megóvására, a szennyezések elkerülésére, minimalizálására tovább fejlődött. 

Jól bizonyítja ezt az egyre rendszeresebb kirándulások és a résztvevők létszáma is évről-évre növekszik. Az iskolai 

rendezvények, házi versenyek témája is a egyre többször a környezetvédelemmel összefüggő.  

SZAKMAI FELADATOK:1. Új kerettanterv alapján a megfelelő évfolyamokon a tantervek elkészítése. 

2. Ennek megfelelően, új tanmenetek kidolgozása.. 

3. Továbbra is a Komplex Allapprogramnak megfelelően az órák tervezése, lebonyolítása. 

4. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók felkutatása,gondozása. 

5. Belső kommunikáció erősítése, új tudás átadási formák keresése. 

6. Önképzés 

7. Felkészülés az esetleges iskolán kívüli oktatás lehetőségére. 

Az előző tanév végén áttekintettük az új kerettanterv és a régi  közti különbségeket és új elvárási rendszert állítottunk fel. 

Ennek megfelelően készítették el kollégáim az új tanmeneteket az érintett osztályoknak. A KAP-os órák továbbra is 

folytatódtak, bár a tantermen kívüli oktatás idején nem ez volt az elsődleges szempont, de a kérdés feltevésekben és a 

feladatok elkészítésében látszott a KAP-os jelenlét. A lemorzsolódásos pályázat lebonyolítása a járványhelyzet miatt 

megtorpant, de egy-egy programot abból is meg tudtunk valósítani. Talán az 5-ös pontban megfogalmazott feladatok nem 

teljesültek az elvártaknak megfelelően, de új formák jelentek meg a tantermen kívüli oktatásnak köszönhetően. A 6. pontban 

megfogalmazott elvárásokkal többen nagyszerűen éltek, de itt is volt olyan esemény, amit negatívumként lehetne kiemelni. 

Az on-line továbbképzések adta lehetőségeket sokan profi módon kihasználták! A tantermen kívüli oktatás hétről-hétre sokat 

fejlődött. Minőségi változás látszik a tavalyi tanév és az idei tanévben kiadott feladatlapok, ismertetők között. A 

nevelőtestület nagyon gyorsan alkalmazkodott a megváltozott körülményekhez. Elismerés illet mindenkit! 

4. Ellenőrzések a 2020/2021-es tanévben 

A 2020/2021-es tanévben külső ellenőrzésünk nem volt. A belső óralátogatások, adminisztráció és dokumentumok 

ellenőrzése folyamatos volt. 
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5. Iskolai programok: hagyományok ápolása, jó gyakorlatok, új kezdeményezések különös 

tekintettel a digitális oktatás időszakára, rendezvények, programok 

Az összegzésben megfogalmazottaknak megfelelően a programok 90%-át megtartottuk. A tantermen kívüli oktatás miatt a 

10 %-a elmaradt vagy szűkített formában bonyolítottuk le. A tantermen kívüli oktatás ideje alatt a megemlékezések, 

ünnepségek alkalmazkodtak a kialakult helyzetnek, kreatív, színes megoldásokat, kivitelezéseket láthattunk hallhattunk. 

Azért pár új kezdeményezést is kipróbáltunk (Roma Nap, Osztálykirándulások stb.), amelyeket szintén nagy érdeklődés és 

elismerés fogadott. Garantált a folytatásuk! 

6. Problémák, javaslatok 

Bár nagymértékben javult az infrastruktúránk (udvar, bejárati rész felújítása), még nagyon nagy szükség lenne az épület 

állagának javítására, esetleg kisebb átépítésére. A szakos ellátottság hiánya még mindig jelentős probléma, az mellett, hogy a 

nevelőtestület átlag életkora még bőven meghaladja az 50 évet. Az utóbbi két évben sikerült pályakezdő kollégákat az 

iskolába csábítani. 

7. Tanulmányi versenyek (1-3. helyezett), OKTV (1-10. helyezett) 

A pandémiás helyzetre való tekintettel a tanulmányi és sport versenyek megyei és országos döntői elmaradtak. Ennek 

ellenére házi versenyekkel próbáltuk helyettesíteni az iskolák közötti versengést. Volt rajzverseny, meseolvasó, szépíró és 

sportversengés. 

8. Sportversenyek, Diákolimpia kiemelkedő eredeményei ( 1-3. helyezett) 

Előző részben ismertettem. 

9. Milyen támogatást, segítséget igényelne leginkább a tankerületi központtól? 

A rengeteg adminisztrációs teendők miatt szükség lenne az iskolatitkár mellé egy adminisztrátorra. Az utazó pedagógiai 

szakszolgálatnak pedig egy tagegység vezetőre. Az IKT-s eszközeink több, mint 10 évesek, ezért gyakran meghibásodnak. A 

tanítás, szemléltetés egyik leghatékonyabb módja a vizuális megismerés, és ezt segítik nagyban ezek az eszközök. Tudom, 

hogy egyszerre történő cseréjük nagy anyagi áldozat, de évenként ha 3-4 cserével számolok, akkor 3 év alatt fel lehetne 

újítani ezt a területet is.  Az udvar és a bejárati rész felújítása után nagy igény lenne az épület felújítására, átalakítására. 
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Mivel intézményünkbe hátrányos helyzetű családok gyermekei járnak, ezért számunkra nagy gond egy-egy kirándulás 

megszervezése, amihez távolabbi útvonal célokat tűznénk ki. Az utazási költségeket a szülők túlnyomó része nem tudja 

finanszírozni. Ezért nagy segítség lenne alkalmanként, ha a központ anyagi segítséget tudna adni a kirándulások szállítási 

költségeihez. Az utóbbi időben több iskola felújítási pályázatot is benyújtott a központ. Szeretnénk, ha ez a tendencia 

folytatódna a mi intézményünk részvételével is. 

10. Terveztek-e az idei tanévben a tantestület számára közös csapatépítő jellegű rendezvényt?  Ha 

igen, milyen jellegű program? 

Igen. Több szakmai kirándulás is tervben volt, de a járványhelyzet miatt meghiúsult. Ezeket szeretnénk a következő 

tanévben realizálni. Többször csapatépítés jelleggel vetélkedőket szerveztünk, különböző diákoknak szervezett programokon 

a pedagógusok is aktívan bekapcsolódtak műsoraikkal, fellépéseikkel és az étkezéssel egybekötött megbeszélések se 

maradtak el. 

11. Egyéb 
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Összegzésként nézzük végig a tanévet a programtervünk alapján! 

 

 Szeptember 1-én megkezdődött a 2020/2021-es tanév, amit előzetesen már több hónapja terveztünk és augusztus utolsó napjaiban, két 

hetében lázas munka folyt a tantermek, felszerelések, segédanyagok előkészítésében.  

A tanévnyitó ünnepséget, hagyományainknak megfelelően a 2. osztályosok szervezték. Ekkor még úgy gondoltuk, hogy nem lesz 

rendkívüli évünk 
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Szeptember hónapban több esemény is követte egymást. Gyermeknap, Takarítási világnap, Természetbarát szakkör kirándulása a 

Vadkerti tóhoz, rajzversenyre való benevezés.  Reménykedtünk abban is, hogy az őszi megyei sportversenyek is elindulhatnak. Sajnos nem! 
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Október elején még koszorúztunk a diákönkormányzat képviselőivel az Aradi vértanuk emléktáblájánál, házi rajzversenyt szerveztek 

kollégáim, de az őszi szünetig egyre csak romlott a járványhelyzet országunkban, ezért még szigorúbbak lettek az előírások. Intézményen kívüli 

rendezvényekre nem mehettünk és nem is fogadhattunk vendégeket sem. 
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Novemberben már a pandémia miatt az iskolai programokat is át kellett értékelni és szervezni, de így is volt Márton napi vigaszságok, de 

nem a megszokott zsíros kenyerezéssel, hanem mondókák tanulásával, rajzok, plakátok készítésével. A Magyar Nyelv Napja alkalmából 

meseolvasó versenyt is tartottunk, de itt is a közönséget ki kellett zárni az élményekből. 
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 Decemberben elérte dolgozóinkat is a koronavírus. A pedagógusok tesztelése következtében a második alkalommal 5 főnek lett 

pozitív a tesztje. Beindultak az osztályok karanténba vonulásai. Ez a helyzet december végére érte el a negatív csúcspontját, még szerencsénkre 

a több hetes téli szünet ideje alatt sikerült a helyzetet normalizálni. Beindult újból a tantermen kívüli oktatás, úgy hogy a gyermekek egy része 

jelenléti, másik része pedig távoktatásban (papír alapú) vett részt. Az oltások felvételéig többen on-line módon végezték a munkát vagy 

betegszabadságra mentek. Erre a helyzetre kellett gyorsan reagálniuk azoknak a dolgozóknak is, akik a decemberi programokért voltak 

felelősök (Mikulás, Karácsony stb.) és ezt kiválóan megtették! 
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És a rengeteg negatív megpróbáltatás ellenére ez a hónap hozta el számunkra az elmúlt évek (talán évtizedek) legnagyobb örömét is, 

megkezdődött az udvar és a Köztársaság utca felöli bejárat felújítása, a töredezett, balesetveszélyes beton és járda felület felújítása, kicserélése 

modern térkőre!  
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 Januárban a téli szünet után ismét jelenléti oktatásra tértünk vissza, de az iskolán belüli érintkezés, mozgás, az óvintézkedések 

szigorú betartása mellett is nagyon korlátozott volt. Az udvar és a bejárat nagy része munkaterület lett és az alsó és felső tagozatot, valamint a 

foglalkoztató osztályokat is külön-külön lehetett kiengedni a szünetekre levegőzni.  Megviselt mindenkit a maszk kötelező hordása legyen szó 

itt diákról vagy pedagógusról, asszisztensről, technikai dolgozókról. A fertőtlenítés óráról-órára kötelező lett, osztályok nem érintkezhettek 

egymással és a szülőket, hozzátartozókat se engedhettük be az intézménybe. Így utólag meg kell jegyeznem, hogy az iskola minden résztvevője 

megint kiválóra vizsgázott az új helyzet kezelésében! 
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Februári tervezett programjaink: Biztonságos Internet Nap, Farsang, Aranytoll – szépíróverseny, Megyei és országos sportversenyeken 

való részvétel, Parasport Nap, A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja, Téli madáretetés – könyvtár házi versenye. Mint a 

felsorolásból is látszik, programokban gazdag hónapot terveztünk. A kreatív kollégáknak köszönhetően a tervezett rendezvények mind 

meglettek tartva „csak” kicsit más formában, újdonságokkal és nem közvetlenül a közönség előtt. A sport rendezvények megyei és országos 

szinterei helyett háziversenyek formájában, Parasport Nap, Biztonságos Internet Nap osztályok szintjén, a farsang on-line módon, a szépíró és 

könyvtári vetélkedők egyénekre lebontva. Új lehetőségekkel ismerkedhettek meg tanulóink. 
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 És mikor március elején köszöntöttük volna a „Szebbik nem” képviselőit, ismét romlott a járványhelyzet, 8-tól minden osztály 

áttért a tantermen kívüli oktatásra. Azért szerencsére mi férfiak (gyorsan kapcsolva),  még 5-én kifejeztük hálánkat a hölgyek irányába, hogy 

mennyire is fontosak számunkra. De ugyanezt tapasztaltam a papír alapon eljuttatott munkákból, a fiúk köszöntötték a lányokat. 

Rendezvényeink szintén a tantermen kívüli oktatás lehetőségeit követték, megemlékeztünk a Nemzeti ünnepről, a Víz Világnapjáról, egyedül a 

Roma kulturális hét programjait kellett elhalasztani. 
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 Áprilist a tavaszi szünettel kezdtük, amit követett a tantermen kívüli oktatás következő fejezete. Az alsósok április 19-én, a 

felsősök csak május 10-én jöhettek újból vissza a suliba. Áprilisi programjaink is on-line formát öltöttek a felsősök részére! Fenntarthatósági 

témahét, a Föld Napja rendezvényeit és a Rotarytól kapott jégkrémek ízét csak az alsósok élvezhették személyesen. 
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 És a gyermekektől, szülőktől, kollégáktól kapott jelzések alapján, mindenki nagyon várta a május 10-ét, ekkor telt meg ismét az 

iskola gyermekzsivajjal. Visszatérhetett mindenki a „normál” oktatási menethez, bár tisztában vagyok azzal, hogy ebben a tanévben semmi sem 

hasonlított az eddigiekhez! Ennek megfelelően próbáltuk is kihasználni ezt a bő egy hónapot, amit együtt tölthettünk. Bár az első hétre 

tervezett „Ki mit tud?” később lett megtartva, de voltak szakköri kirándulások, házi versenyek, „Kihívás Napi” rendezvények, „Madarak és fák 

napja” , „Anyák napi” megemlékezés, Újraélesztési tanfolyam a 7-kesek részére. 
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 És az utolsó hónapra, júniusra szinte minden napra jutott valamilyen új élmény. Természetbarát szakkör kirándulása, 

osztálykirándulások, a „Nemzeti összetartozás napi” emlékműsor, elmaradt „Roma hét” egy napba sűrítve, „Ki mit tud?”, DÖK által szervezett 

„Pedagógus Nap”, Bankett a ballagóknak, „Fordított Nap”, Ballagás és tanévzáró, és reményeink szerint a sporttábor és a napközis tábor is a 

hónap végén. 
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 És ami nem szerepelt a programtervben, de mindenféleképpen említést érdemel: Tanulóink több rajzpályázatban vettek részt és 

hol gyümölcsöt, hol édességet vagy ajándékutalványt nyertek. Gyümölcsfákat ültethettünk az udvarba a Merkbau cég jóvoltából. 

Az iskolaőr alkalmazása szerintem nagyon hasznos és előremutató kezdeményezés volt. Remélem, hogy még sok éven át segíti 

munkánkat. 

Sajnos 3 kolléganőnk nyugdíjba megy: Törteli Lajosné, Királyné Tülkös Klára, Nagy Zoltánné. Kívánok nekik minden jót és azt kérem 

Tőlük, hogy ha idejük engedi látogassanak meg minket itt az iskolában. 

Pedagógusaink is kaptak elismeréseket: Siha János minősítése, Nagy Zoltánné „Kiskunhalas Város Közneveléséért” díja, Gömzsikné 

Stachó Tímea „Pro Juventute” elismerése, Egyed-Izsákné Szabó Katalin „Miniszter Elismerő Oklevele”, Hurtonyné Péter-Szabó Erika a 

„Tankerületi Igazgató Asszony Díszoklevele” kitüntetése érdemel külön kiemelést. 

 

 Én azért úgy gondolom, hogy az egész évi példás helytállásért, a változó körülményekhez való rugalmas és gyermek centrikus 

hozzáállásért és a járványhelyzet ideje alatt tanúsított szinte emberfeletti munkáért mindenkit egy hatalmas taps és nagyon-nagyon sok 

köszönet illet meg !!!  Ez vonatkozik az óraadóinkra, technikai dolgozóinkra, NOKS-sokra, pedagógusokra, segítőkre és azokra is, akik egész 

évben arra törekedtek, hogy minél kevesebb traumával tudjuk teljesíteni a tanév és a járványhelyzet miatt elrendelt intézkedések 

követelményeit.  

 

KÖSZÖNÖM és JÓ EGÉSZSÉGET, TARTALMAS FELTÖLTŐDÉST és SOK-SOK VIDÁMSÁGOT KÍVÁNOK NEKTEK a NYÁRI SZÜNETRE! 

 

Kiskunhalas, 2021. 06. 25.      

         Sörös Imre Zoltán  

          intézményvezető 
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Tanévzáró értekezlet 

 

1. A lemorzsolódásos pályázathoz kapcsolódóan volt egy nevelőtestületi közösségfejlesztő nap augusztusban. Nagyon 

jól sikerült és akkor felmerült annak gondolata, hogy minden év elején szervezhetnénk egy ilyen vidám alkalmat.  

2. 2020. februárban az intézmény tanfelügyeleti ellenőrzésére került sor. 

Ennek általánosan megfogalmazott eredményeit ismeri mindenki. 

Emlékeztetőül a következőben azokat a területeket  és megfogalmazásokat mutatom be, amelyekre az 

intézményfejlesztési tervek készültek, és amelyeket az OH felületére is feltöltöttünk, illetve pár mondatban 

reflektálnék arra, hogy melyikkel hol tartunk a megvalósításban. 

 

 Pedagógiai folyamatok 

Fejlesztésre kijelölt terület *:  A pedagógusok önértékelésének előkészítése, a 

folyamat elindítása az OH által működtetett 

digitális támogató rendszerben. Az önértékelés és a 

belső ellenőrzések során feltárt információk 

felhasználása az intézményi célok, feladatok 

vonatkozásában, ennek intézkedési tervben való 

rögzítése. A beszámolókban az éves tervekre, az 

esetleges eltérésekre való konkrét visszacsatolás. 

 Bálint Tünde, Siha János, Túri Orsolya, Zadravecz 

Attila önértékelése megtörtént.  

Az OH felületre nem töltöttük fel, de szeretnénk a 

következő tanévtől már a felületet használva 

végezni az önértékeléseket. Az önfejlesztési tervek 

elkészültek. Azért, hogy ezek nem merüljenek a 
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feledés homályába, talán jó lenne, ha évente 

minden önértékelésen túljutott kolléga önreflexiót 

végezne és ezt egy rövid megbeszélés keretében a 

az Önértékelési csoporttal megosztaná. A cél 

természetesen a segítés, támogatás, ha valahol 

elakadás lenne a megvalósítás során. 

 

 

 

 

Eredmények 

Fejlesztésre kijelölt terület *:  
A tanulók további útjának tudatos követése, erre 

eljárásrend kidolgozása, amely felhasználható lenne a 

pedagógiai munka további fejlesztésére. Az intézményre 

szabott méréseket elemezzék és az eredmények alapján 

fejlesszék a pedagógiai munkát. 

 

 
Ez megvalósult. A Váriba került diákjainkról ősszel is 

kaptunk tájékoztatást és reményeink szerint most 

évvégén is számíthatunk erre. Ez nagyon tanulságos és 

az év elején szeretnénk ezt megmutatni mindenkinek, 

hogy ezzel is segítsük a tervezést, az esetleges tanítási 

fókuszok alakítását. 
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Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 

Fejlesztésre kijelölt terület *:  
Építve a kollégák szakmai tudására, tapasztalataira 

intézményi szinten (szakmai nap keretében) történő 

belső tudásmegosztás szervezése. 

 
Ez sajnos nem valósult meg, leginkább a járványhelyzet 

miatt. A következő tanévben ezt mindenképpen 

elkezdjük. 

 

 

 

Az intézmény külső kapcsolatai 

Fejlesztésre kijelölt terület *:  
1. Az intézmény külső partnereivel az 

együttműködés rendszerének kidolgozása. 

Panaszkezelési szabályzat kidolgozása és 

beillesztése az SZMSZ-be. A partnerek 

véleményének megismerése céljából 

elégedettségmérési rendszer kidolgozása. 

 

 
A Panaszkezelési szabályzat elkészült. Az 

évnyitó konferencián szeretnénk majd 

elfogadni. Email-ben mindenki megkapja. 
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A pedagógiai munka feltételei 

 

Fejlesztésre kijelölt terület *:  
A legszükségesebb infrastrukturális fejlesztések 

(nyílászárók cseréje, nagyobb tantermek 

kialakítása, tanterem hangszigetelése) 

megvalósításához a pályázati lehetőségek 

figyelemmel kísérése. A fenntartó lehetőségeihez 

mérten támogassa ezek megvalósítását. Az utazó 

gyógypedagógiai feladatellátás önálló 

intézményegység szintű szakmai munkájának 

szervezéséhez, irányításához intézményegység-

vezető szükséges. A belső tudásmegosztás, a 

horizontális tanulás rendszerének kialakítása a 

pedagógusok módszertani kultúrájának bővítése 

céljából. Taneszközök, fejlesztő eszközök, 

szakirodalom, oktató programok, 

infokommunikációs eszközök lehetőség szerinti 

folyamatos fejlesztése, bővítése. 

 

 
Ezen a területen vannak előrelépések. Az 

infrastruktúra folyamatos fejlesztése most is folyik, 

reméljük ez, ha lassan is, de tovább fejlődik. Udvar, 

előtér, lépcsők, ajtók mázolása. 

A belső tudásmegosztás kicsit akadozik, de talán 

egy-két bátor pedagógus felébresztheti a 

megosztási kedvet mindenkiben, hiszen mindenki 

jó valamiben. Csak néhány példát említsek: Egye-

Izsákné Szabó Kati a digitális oktatásban szerez 

egyre több tudást és tapasztalatot. Időt szán kisebb-

nagyobb továbbképzések elvégzésére, melyek 

könnyítik a tanulók tananyagmegértését, és 
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színesebbé teszik az órákat. Jó lenne ezekkel 

nekünk is megismerkedni. Giblák Judit az 

autizmussal élők guruja itt Halason. Nem csupán a 

mi iskolánk, de a Kertváros, a Felsőváros és a 

Fazekas is nagy bizalommal hívja őt évről évre az 

érintett diákokhoz. Erről is hallhatnánk itt magunk 

között is szívesen. Farkas Ági magyar óráit is jó 

lenne megismerni, mert híre már van, de Tünde 

zenés rajzóráiról is szívesen hallanánk. Túri Orsi 

differenciálási bravúrjai is megérnének egy videós 

bemutató órát. Nem sorolok fel mindenkit, de 

lehetne. A lényeg, hogy valóban mindenkinek a 

tarsolyában vannak kincsek. Ne tartsuk meg 

magunknak, mert szükségünk van egymás 

kincseire. 

A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott 

elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 

Fejlesztésre kijelölt terület *:  
A gyógypedagógiai tanulmányokat folytató 

pedagógusok esetében a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj 

Program lehetőségének kihasználása. A magas 

színvonalú szakmai munka megvalósítása érdekében a 

fenntartó lehetősége szerint támogassa az intézményből 

továbbtanuló, továbbképzésen részt vevő 

pedagógusokat. 

 
Bálint –Buzás Évink Klébelsberg Ösztöndíjas, Kovács-

Farkas Ágink pedig elkezdi a gyógypedagógiát! Sok 

erőt kívánunk neki! 

Kiskunhalas, 2021. 06. 25.    

       Oláhné Szabadszállási Terézia   Intézményvezető-helyettes 
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FELSŐ TAGOZATOS MUNKAKÖZÖSSÉG ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA 

2020-2021 – es tanév 

Egy bátorító idézettel ajánlottam az idei tanévet: 

„Ha a gyerekek erős, egészséges, működőképes családból jönnek, az könnyebbé teszi a munkánkat. Ha a gyerekek nem erős, 

egészséges és működőképes családból jönnek, az fontosabbá teszi a munkánkat.” Barbara Coloroso 

Az idei tanévben ez többszörösen is beigazolódott. A világjárvány a mi munkánkat is megnehezítette, sok újításra 

kényszerített bennünket a célunk megvalósításáért. 

A munkaközösségek elsődleges feladata volt a tagok átsorolása az idei feladatok ellátása alapján. 

A felsős munkaközösségünk tagjai ebben a tanévben: 

 1. Bálint Buzás Éva 

 2. Bálint Tünde Ilona 

 3. Egyed-Izsákné Szabó Katalin 

 4. Gömzsik Lászlóné Stachó Timea 

 5. Hurtonyné Péter-Szabó Erika 

 6. Kovács-Farkas Ágnes 

 7. Losonczi László Péter 

 8. Siha János 

 9. Sörös Imre Zoltán 
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 10. Tóth-Abonyi Béláné 

 11. Nemesné Bajnai Leonóra 

A PROGRAMTERV TÉMAKÖREI 

1. A tanévre való felkészülés 

A legnagyobb feladatunk a nyári szünet után, az új kerettantervek kidolgozása, lebontása évfolyamonként; erre a kollégák, a 

nyári szünetben elvégezték az előzetes bontásokat, majd közösen néztük át, és véglegesítettük azokat.  

Tanévkezdésre, mindenkinek rendelkezésre állt a megfelelő tanterv a tanmenetek kidolgozásához.  

Augusztusban megtörtént a javítóvizsgák lebonyolítása, dokumentáció elvégzése, bizonyítványok kiosztása. 

A tantermek, faliújságok (osztálytermi-, folyosói-) aktualizálása, digitális táblák beüzemelése, beállítása, ellenőrzése 

megtörtént; az új tankönyvek átvételével már készen álltak az osztályok a tanulók fogadására. 

Köszönet a kollégáknak, hogy megértették a kérésemet, és a tartós tankönyveket mindenki beborítva használta ebben a 

tanévben.  

Az ügyelet a járványügyi szigorú előírások betartása alapján szerveződött; a kiírás alapján 3 elkülönített udvarrészen történt 

a tanulók felügyelete. A téli udvari munkák miatt, ez a beosztás még bonyolódott, a még beszűkült tér miatt. Ezt is 

megoldottuk… 

2. Tanügyi dokumentumok elkészítése 

- Meghatároztuk a kiemelt nevelési célunkat: „Felelős magatartással a fenntartható környezetünk védelméért.” 

Osztályfőnökök elvégezték az adatlapok, tájékoztatók pontos kitöltését, törzslapok megnyitását. 

Tanmeneteinket elkészítettük: az 5. évfolyam tanmeneteit az új kerettantervek alapján, a 6.o; 7.o.; 8.o tanmeneteit régi keret 

szerint. 

3. Célok, feladatok megvalósulása 
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 A KAP-os órák jelölését a Kréta felületén a megszokott módon végeztük idén is: DFHT óra, Komplex óra hetente 

legalább egy osztályonként; a távoktatás alatt ez nem valósulhatott meg. 

 Az év eleji szintfelmérőket elkészítettük a további felzárkóztatás, fejlesztés céljából. 

 A Kréta felületének használata egyre jobban halad, de még vannak fehér foltok, amiket igyekszünk kisebb 

csoportokban megbeszélni. 

 Az adventi készülődés nehéz kihívás volt számunkra, rettegtünk a járvány veszélyeitől, imádkoztunk a betegeinkért, 

és közben végeztük a ránk szakadt feladatokat. 

 Januárban egy-két kollégával kiegészült a csapatunk, de még mindig többen voltak távol az iskolától. Teljes 

létszámban csak május 10-től dolgozhattunk.  

 Az Országos Komplex Tanulmányi Verseny a járványügyi helyzetre tekintettel az idén is elmaradt. 

 Az idén is, két ciklusban is tantermen kívüli oktatásra kényszerültünk: decemberben és márciustól április 19-ig az alsó 

tagozat, míg a felsősök május 10-ig. 

Ez idő alatt minden tanár, pedagógiai asszisztens feladatlapokkal igyekezett fejleszteni tanítványait, a szociális segítő 

munkatársak hetente szállították a feladatlapokat a tanítványoknak. 

A Kréta felületét kevesen használták, de volt olyan osztály, amely tanulói az ott kiküldött házi feladatot is elvégezték.  

Tudjuk, hogy tanulóink digitális eszközei nagyon szegényesek, de sokan használnak már okostelefont, ami erre is 

alkalmas. 

A feladatlapokkal végzett rengeteg munka nem térül meg, mert még mindig vannak tanulók, akik nem készítik el a 

kiküldött házi feladatot, nem veszik komolyan ennek fontosságát.  

 Tankönyvrendelés a 2021-2022-es tanévre megtörtént, fejlesztő anyagokat is sikerült rendelni. 

 A járványhelyzet okozta távoktatás miatt, az év végi központi felméréseket elhagytuk, a szaktanárok 

összefoglalásokat, témazárokat írattak, ha szükségesnek tartották. 

 Az eltérő tanrendű tanulók év végi vizsgáztatása megtörtént, de sajnos, a felső tagozaton, az öt tanuló közül, csak 

hárman jelentek meg a vizsgán, mind a három sikeres vizsgát tett, a felsőbb évfolyamba lépett, vagy a tanulmányait 

befejezte. 
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 Az idei gyereknap kellemes kirándulásokkal telt: minden osztályfőnök megszervezte az osztálya számára a megfelelő 

úticélt. Bármerre jártak, mindenhonnan kellemes meglepetésekkel tértek haza, jól szórakoztak. 

 A Roma-Nap alkalmából zenés-táncos programokon vettünk részt, ahol vendégek és saját tanulóink szórakoztattak 

bennünket. 

 A KI MIT TUD? verseny is remek időtöltésnek bizonyult: minden osztályban akadt fellépő, az alsó tagozaton,  

osztályszintű produkcióknak tapsolhattunk. 

 Ballagás szervezése és lebonyolítása – 7. o. és 8. o. osztályfőnökeit, valamint az őket segítő munkatársak 

segítőkészségét dicséri.  

4. Megszervezett versenyek az iskolában: 

 Szivárvány - rajzverseny – minden évfolyam részvételével- október hónapban – sikeresen megtörtént  

 Mesevilág – olvasóverseny a felső tagozat részvételével- november 13-án került megszervezésre, ahol minden 

évfolyam képviseltette magát. 

 Aranytoll - szépírás versenyt- minden évfolyam részvételével – februárban szerveztük; az eredményhirdetésre 

nagyon későn került sor a járvány miatt. 

 Szavak szárnyán - szavaló- és dalverseny szervezése elmaradt, júniusban pótolta a KI MIT TUD? 

 A Merkbau rajzpályázatán a 4. osztály tanulói örültek a jutalmuknak, míg a Fodisz rajzpályázatára küldött 3 

nyolcadikos pályamunkából Kolompár Patrícia rajza került jutalmazásra. 

Mindenkinek egészséget, kellemes pihenést és tartalmas feltöltődést kívánok! 

Kiskunhalas, 2021. 06. 25.    Bálint Tünde Ilona 

        Felsős munkaközösség vezető 
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AZ ALSÓ TAGOZATOS MUNKAKÖZÖSSÉG ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA 

  2020/ 2021 – es tanév  

 

A tanévet az előző évekhez hasonlóan felkészüléssel kezdtük:  

- az osztályozó, javító vizsgákat lebonyolítottuk, a szervezett nevelőtestületi napon részt 

  vettünk  

- a tanévnyitó értekezleten megismerkedtünk a tanév rendjére vonatkozó programtervvel 

- elfogadtuk az egész évre vonatkozó kiemelt nevelési célunkat:  

        „Felelős magatartással a fenntartható környezetünk védelméért.” 

-  a tantermeket felkészítettük az osztályok fogadására, a faliújságokat aktualizáltuk 

- a tanmeneteket elkészítettük, az első évfolyamon az új NAT elvárásai szerint átdolgoztuk 

A tanév során: 

- az első osztályosok DIFER mérését elvégeztük, a mérés adatait az iskola gépére felvittük  

- az év eleji szintfelmérők eredményei kijelölték a fejlesztés lehetőségeit és irányát 

- a tehetséggondozás jegyében a gyerekek megfelelő óvintézkedések mellett részt vehettek a 

   működő szakkörökön (az alsósok elsősorban könyvtár, és tömegsport által biztosított  

   alkalmakat vehették igénybe) 

- mindannyiunk örömére a tervezett 4 házi versenyből a rajz,  az olvasás, és a szépíró versenyt 

   a felső tagozatos munkaközösséggel karöltve  megtartottuk, ezeken számos oklevél és 

   ajándék került kiosztásra. Sajnos a COVID miatt a szavaló és dal verseny ebben a tanévben 

   elmaradt. 

- A rendezvények közül a gyerekek véleménye szerint az év eleji lovasparkba tett kirándulás, 

  az év végi gyereknapi osztályonkénti kirándulás, a Ki mit tud, a kihívás napja, és a Roma 

  kultúra napja a palacsintaevéssel tetszett a legjobban. 

- Törekedtünk a szülőkkel való kapcsolattartás megerősítésére is. Ezért a tájékoztató füzetek 
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   mellett, rendszeresen kaptak írásbeli tájékoztatást is a megrendezendő eseményekről, az 

   aktuális feladatokról, a kirándulásokon való részvételi lehetőségről. 

Röviden a tanulmányi munkáról: 

Az alsó tagozaton az első három hónapban az év eleji szintfelmérők által jelzett jelentős elmaradás nagy részét sikerült pótolni.  

Bár decemberben újra jelentkeztek a „járvány okozta” problémák, az alsó tagozatosok jelentős részét ez még nem érintette, mivel a törvényi 

szabályozás lehetőséget adott a folyamatos iskolába járásra. Sajnos március 8-tól valamennyien tantermen kívüli oktatásba kényszerültünk, ami 

jelentős mértékben gátolta a tananyag teljesítését, mivel az alsós tanulók még önálló munkára nem képesek. Szerencsére ápr. 19-től úra megnyílt 

az iskola kapuja, így a tanulók megkaphatták a szükséges támogatást, hogy az évet sikeresen befejezhessék. 

A COVID teremtette helyzet miatt munkaközösségünk félévkor további célul tűzte ki:  

 - A tanév 2. felére vonatkozó rendezvényeink körültekintő szervezését 

 - Gyerekbarát légkör megteremtését, illetve fenntartását 

Ezt úgy tűnik, nem csak munkaközösségünknek, hanem iskolai szinten is sikerült megvalósítani. 

A gyerekek többsége a karantén után örömmel jött vissza az iskolába.  

Hála a sok gyerekbarát programnak, a pedagógusok, asszisztensek kedvességének, a tanév során láthatóan jól érezték magukat tanulóink. Vannak 

közöttük olyanok is akik a tanulásban is jó eredményeket értek el. Köszönöm minden kedves kollégámnak az alkalmazkodást, a kitartást, a 

helytállást, az együttműködést. Jó volt veletek együtt dolgozni!!! 

 

 

Kiskunhalas, 2021. június 21. 

 

         _____________________ 

                 Nagy Zoltánné 

            Mk. vez. 
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2020/2021 Tanév Év végi beszámoló Értelmileg akadályozott és autista tanulók pedagógiájának munkaközösség 

 

                 A 2020/2021 es tanévünk is több szempontból emlékezetes pillanatokat rögzített a nagybetűs Oktatás tötrénelem-könyvébe, különösen  a 

nevelés –tanítás   módszereinek eddig ki nem próbált digitális alkalmazásait tekintve. 

              Az év elején több olyan célt is kitűztünk erre a tanévre, amit az ismert okok miatt nem sikerült megvalósítanunk:  

„Mivel a célunk nem csak az, hogy az iskolának, hanem az életnek is neveljünk, ismét számos programot tervezünk intézményünkön kívül is. 

Kunfehértói könyvtárlátogatás, Kiskunhalasi könyvtárban vendégeskedés, Tűzoltóság meglátogatása. Tanítás-tanulási folyamatainkba 1-2 

alkalommal előzetes egyeztetés után bevonnánk a Vári Szabó iskola diák-boltját, ahol élőben és élesben kipróbálhatnánk a vásárlást. 

 Reméljük, idén megvalósul!”… írtam az év elején, ám ezeket a programokat már csak a jövő tanév munkatervébe tudjuk majd beilleszteni. 

Az iskolán belül kitűzött programokat azonban ha rendhagyóan is, de megtartottuk. Nézzük csak nagyvonalakban összefoglalva, időrendben 

visszafelé haladva, mennyi minden történt velünk! 

 

 Gyönyörű színvonalas Ballagásunk volt, már vendégeket is fogadhattunk. 

 A „Ki Mit Tud” 2021. június 09-én még friss emlék. 

 Újra élesztési tanfolyam  2021. május 26-án 

 A Kihívás Napja  2021.május 26. 

 Nemzeti összetartozás napja Június 2.  

 MADARAK ÉS FÁK NAPJA május 10-én 

 Anyák napja 

 áprilisban az alsó tagozatos tanulói kapcsolódtak be a Fenntarthatósági Témahét programjába. 

 FÖLD NAPJA    április 21. 
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 Március 15. 

 Februári farsang 

 Keresztrejtvény a madarak etetéséről. Szép sikereket tudhatunk a magunkénak. 

                              Jutalomba részesültek: 

                              Rózsa Brendon 5 b. , Dóra Richárd 8.b. ,Kolompár Kevin 8.b. , Kolompár Viktor 8.b 

 

 

 Parasport nap február 22. 

 Biztonságos Internet Nap 2021. február 09. 

 2021. február 15-20-ig szerveztük meg az Aranytoll Szépírás Versenyt.. 29 tanulót sikerült kiválasztani iskolai szinten, köztük a mi 

diákjaink is ott voltak. Név szerint Rózsa Brendon 5.b valamint a 8.b osztályból Dóra Richárd, Kutasi Vanessza, Román Ramóna. Nagyon 

büszkék vagyunk rájuk. 

 

 Decemberben aztán ha szerényen is, de megünnepeltük a Karácsonyt, s előtte bár a Mikulás csak messziről integethetett, de a csomagok 

így is megérkeztek. 

 2020. nov. 12-én, olvasási versenyünket, a Magyar nyelv napja alkalmából hirdettünk meg. Ketten is jelentkeztek a tanulóink közül, szép 

eredményeket felmutatva. 

 2020. október 19-én és 20-án Fekete Bálint 5.b osztályos tanulónk az „Itt van az ősz, itt van újra” mottóval indított őszi témájú rajzversenyen 

1. helyezett lett. 

 A fordított sorrendet a szeptemberi takarítási világnap, valamint a lovasparkban megrendezett őszi gyereknap zárja. 

           Pillantsunk bele, hogyan zártuk ezt a tanévet. 

           A 8.b osztályból elballagott Csámpai Kinga, aki  a Bajai EGYMI készségfejlesztő iskolájában tanul   tovább. 

Jónás János és Mészáros Virág 7. osztályosok lesznek. Óvári Szilárd és Kolompár Viktor még 1 évet  velünk maradnak. 

Volt közel 1 hónap az oktatás folyamán áprilistól májusig, amikor csak az alsó tagozatosaink vettek részt a jelenléti oktatásban. Ez a mi 

tanulóinknak 

nagyon eredményes időszak volt, hiszen csakis  velük tudtunk foglalkozni és szinte be tudtuk pótolni a lemaradásokat. 
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Az 5.b osztályból Rózsa Brendon májusban szakértői felülvizsgálaton mérette meg magát Baján, ahol teljesítményével átkerült a tanulásban 

akadályozott tanulócsoportba. Ezekből az eredményekből is kimutatható, hogy senki nincs úgymond beskatulyázva hiszen az iskolában 

mindenkinek lehetősége van a továbblépésre, ha produktivitásával bizonyítja azt.  

Megjegyezném még, hogy a létszámot tekintve, az 5.b osztály 1fő 4. osztályos autista tanulóval gyarapodott, 1 fő autista tanulónk viszont 

átkerült a Garai Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménybe. 

            És végül kicsit a felnőttekről is szólnék. Ebben a tanévben nyugdíjba vonult Törteli Lajosné Eta                             gyógypedagógiai asszisztens 

aki hosszú éveken keresztül gondozta és fejlesztette diákjainkat. Kívánunk neki tartalmas, aktív pihenést. Méltó utódjaként szeretettel üdvözöljük 

körünkben Vajdáné Lajkó Csillát, aki január óta máris kivívta a gyerekek és pedagógusok szeretetét és tiszteletét.  

Királyné Tülkös Klárától is nyugdíjba vonulása alkalmából búcsúzunk. Éveken át volt munkaközösségünk aktív tagja. 

Nehéz szívvel válunk meg Harnóczi Erzsébettől , aki utazópedagógusként adta kimagasló tudását a közösségünknek mert szeptembertől 

már  a gyógypedagógia  új vizeire hajózik. Jó szelet a vitorlájába, nagyon sok sikert kívánunk neki az elkövetkezendőkben. 

 

           Az utolsó gondolatomat szeretném még hozzáfűzni ehhez a tanévhez: maximálisan érezhető volt talán mindannyiunk közérzetében az a 

változás, hogy  miután visszatértünk az iskolába, a gyerekekkel eltöltött fizikai együttlét pozitív irányba vitte a hangulatunkat, a hatékonyságunkat. 

Az utolsó hónap már említett vidám programjai felejthetetlenné tették a közösen eltöltött időt. A Roma napot, az osztálykirándulásokat, valamint 

a fordított napot nem is említettem a beszámolóm elején, pedig ezek a programok, valamint a ballagási műsor sokszínűsége, ereje, visszahozták az 

életkedvet, az iskolánkba. Ezekkel a biztató, bizakodó sorokkal kívánok mindenkinek kellemes Vakációt. 

 

Kiskunhalas 2021. június 25.                                                                         Giblák Judit (mk. vezető ) 
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DÖK beszámoló 

2020/2021.tanév  

 
1. 2020.09.03. Alakuló ülés 

/ Tárgy:  - az éves Munkaterv elfogadása 
                           - az 5. osztályból delegált új tag- Kolompár Letícia- bemutatása,  
                             elfogadása 

- személycsere a 6. osztályban: Rostás Márton Levente helyett Kolompár Márkó 
- a Házirend módosításának elfogadása (iskolaőr) 
- Pedagógiai Program módosításának elfogadása (új NAT,  
  lemorzsolódással kapcsolatos teendők) 

2. 2020. 09.16. DÖK nap- Gyermeknap a Hirling József Lovasparkban 
3. 2020.10.06.  Koszorúzás a Sétáló utcai emléktáblánál 

/ Részt vett: Szalai Klaudia 7. és Kolompár Patrícia 8. osztályos tanuló/ 
4. 2020.11.12. DÖK ülés 

/ Tárgy: feladatpontosítás / 
 
A munkatervünkben őszre tervezett gyalogtúra és az újévi DISCO a koronavírus okozta helyzet miatt elmaradt. A 
gyalogtúra lehetőség szerint tavasszal pótlásra kerül. A félévi értékelő ülés és a II. féléves feladatok pontosítása 
január utolsó hetében lesz. 
 

5. 2021.01.29. DÖK félévi ülés 
/ Tárgy:- az I. félév értékelése, II félévi feladatpontosítás / 

6. 2021.06.07. Iskolai pedagógusnapi ünnepség 
/ Verset mondott: Kolompár Patrícia 8.a oszt. tanuló / 
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7. 2021.06.07. DÖK év végi ülés 
/ Tárgy: év végi értékelés / 

8. 2021.06.14. Fordított nap a 8.a osztály szervezésében 

 

A DÖK a munkatervben foglalt éves célkitűzéseit, feladatait a gyalogtúra kivételével elvégezte.  A városi rendezvények a 
koronavírus járvány miatt nem kerültek megrendezésre. 

 

Kiskunhalas, 2021.06.15.                                   ___________________________ 

                                                                                          Losonczi László Péter 

                                                                                         DÖK segítő pedagógus 

 

Belső önértékelés 

Beszámoló 

2020/2021. tanév  

 

A Kiskunhalasi EGYMI, Óvoda és Általános Iskola Önértékelési Csoportjának tagjait az intézmény vezetője a jogszabályoknak megfelelő módon 

bízta meg a csoportban lévő munkával. 

Az Intézményi Önértékelési Éves Tervszakmai irányítója, koordinátora: 

- Kiskunhalasi EGYMI, Óvoda és Általános Iskola igazgatója: Sörös Imre Zoltán 
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- az Intézményi Önértékelési Csoport vezetője: Dékány Szilvia 

- Önértékelési Csoport tagjai: Oláhné Szabadszállási Terézia, Giblák Judit 

Főbb feladatok:  

- éves önértékelési terv elkészítése 

- az önértékelésben a résztvevő kollégák beosztása, az ehhez kapcsolódó feladatok felelőseinek kijelölése, összesítés, tájékoztatás az 

eredményekről, segítségnyújtás az önfejlődési terv elkészítéséhez 

- az évente értékelendő területek minősítése 

- az OH által működtetett informatikai támogató felületen való adatrögzítés 

A 2020/2021 – es tanévben öt kolléga önértékelését terveztük a tanév elején elkészített éves önértékelési tervben, melyet a tantestület az év 

előkészítő szakaszában elfogadott. A vírushelyzet miatti digitális oktatás, illetve a szükséges karantén elrendelések miatt el kellett térnünk az 

előre megfogalmazottaktól. Négy kollégánk önértékelésének elkészítését valósítottuk meg a tanév folyamán: Bálint Tünde Ilona, Zadravecz Attila, 

Siha János, Túri Orsolya. Terveztük még Kovács -  Farkas Ágnes önértékelését is, de idő hiányában erre nem került sor.   

Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy segítették munkánkat és a rátok bízott plussz feladatokat pontosan és precízen láttátok el. 

A 2021/2022 – es tanév feladata azoknak a kollégáknak az önértékelésének az elkészítése lesz, akik még nem vettek részt ebben a folyamatban. 

Kiskunhalas, 2021. június 9. 

 

                                                                                                                                                       Dékány Szilvia 
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2020/21: KÖNYVTÁRI BESZÁMOLÓ 

 

A 2020/21-es tanévben heti 2 könyvtári foglalkozás volt külön az alsó és a felső tagozaton is 1-1 tanóra. 

A kialakult járványhelyzetre való tekintettel az egyes osztályok külön-külön jártak a foglalkozásokra:  

 

- 1-4. évfolyam: kedd 6. óra 

- 5-8. évfolyam: kedd 8. óra 

 

Minden tanulónak lehetősége volt részt venni: megkötés nem volt, külön beiratkozás sem, kedve szerint járhatott az iskola összes 

diákja. 

 

Számítógépezés, játékos feladatlapok, rejtvények segítették a tanulókat, hogy  

- az önálló ismeretszerzés 

- a szabadidő hasznos eltöltése és a  

- digitális műveltség fejlesztése megvalósulhasson. 

 

Az adott  

- életkori sajátosságokat  

- kognitív képességeket 

- világnapokat 

- hagyományokat  

- ünnepeket  

- stb. 

figyelembe véve osztályfokonként a tantermen kívüli oktatás alatt is rendszeresen kaptak a tanulók könyvtári feladatlapokat 

hetente. 

Főleg az alsósok ezt örömmel hozták vissza, de ez sajnos a felső tagozatosokra már nem volt igaz. 

Visszatérve az osztálytermi oktatásra folytatódott a már jól bevált rendszer. 
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A nem megfelelő szociális körülmények miatt főleg az 5-8. évfolyamos korosztály számára hiányzott a „számítógépezés”, míg a 

kisebbek örömmel lapozgatták, olvasták a mesekönyveket. 

 

2020/21-ben folyamatosan került feltöltésre a könyvtári Szirén rendszerbe az állomány, amely nagy része a tanév végére meg is 

történt, de a könyvtári adminisztrációs időkeret hiánya miatt ez nehézséget okozott. 

 

 

Kiskunhalas, 2021. 06. 06. 

        

      Egyed-Izsákné Szabó Katalin 

 

 

 

 

2021/2021 Tanév 

Táncszakköri beszámoló 

 

Szeptemberben nagy reményekkel kezdtük a tanévet. Bíztunk abban, hogy újra hagyományos keretek között tudunk majd táncolni. Sajnos 

maszkban és távolságtartással nem okoz akkora örömöt a tánc. A koreográfiákat fellépésekre készítettük. Kellett mindig valami inspiráció a 

lendülethez. A fellépések elmaradása megtépázta a gyerekek lelkesedését. A digitális oktatások idején elméletben ismerkedhettek a tanulók a 

cigány kultúrával, a cigány táncokkal. A május 10.-től visszatérő jelenléti oktatás idején nem sok alkalmunk volt táncolni. Az iskolai Ki mit tud és 

a Roma nap újabb kihívást jelentett. Sikerült újra összekovácsolni a csapatot. Megmutathatták mennyire tehetségesek, milyen ügyesek.   
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Jó lenne varratni fellépő ruhákat, amiket majd évről-évre átadhatnak a következő táncosoknak. Nincs szükség több méteres, a hagyományos ruhákat 

idéző öltözetre (nagyon sokba kerülne). Elég lenne egy-egy színes, derékban ráncolt és méretre alakítható (átkötős) szoknya és egy-egy hozzá illő 

színes ing is. 

Sok tehetséges táncos van az iskolába, de szégyenlősek, nem mernek kiállni közönség elé. A roma segítőknek nagy szerepe lehetne a tehetség 

felkutatásában, a hagyományok ápolásában, a gyerekek biztatásában. 

            Hurtonyné Péter-Szabó Erika 

Beszámoló dráma szakkörről 

2020-2021. tanév 

 

A tanév kezdésekor az előző év pandémiás helyzetére való tekintettel a szakkört megpróbáltuk a legtöbb érdeklődőt adó osztály tanulóira korlátozni. 

Ennek másik oka a szakkör jellegzetessége, vagyis hogy közelebbi testi kontaktus nélkül a feladatok nem hajtható végre. 

Az első félévben a 4. osztály, a második félévben a 8. a osztály vett részt a foglalkozásokon. 

Sajnos érdemi tevékenységeket nem volt módunk végezni decemberig, majd a karanténos időszakot követően februárig, azaz nem tudtunk az első 

félévben produkciót előadni. 

Mivel az országos karantén szintén beleszólt a munkafolyamatba, így a 8. osztállyal a ballagási műsor előkészületeire és gyakorlására 

koncentráltunk. 

Úgy gondolom, hogy a második félév célját elértük, a ballagási műsor megvalósítása sok élménnyel gazdagított bennünket és egy színvonalas 

rendezvénnyel mutathattuk meg munkánk gyümölcsét. 

Az élet adta nehézségek ellenére eredményesnek ítélem a szakkör tevékenységét.  Kovács-Farkas Ágnes 
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Év végi beszámoló 

Életvitel szakkör 

2020-2021 

 

Az életvitel szakkör a két foglalkoztató csoport tanulóinak résztvételével működött. Sajnos a háromnegyed hármas kezdés 

miatt a támogató szolgálattal utazók és a három órakor haza menő gyerekek már nem tudtak részt venni rajta. 

Terveink egy része az otthoni oktatás miatt nem tudott megvalósulni, de amikor itt voltunk, akkor főztünk, kavicsot 

festettünk, ünnepi díszeket készítettünk, sőt hímeztünk is, ami különösen nagy sikert aratott a fiúk körében. Igyekeztünk az 

életben fontos praktikus dolgokra nagyobb hangsúlyt fektetni, mint a varrás és a konyhai munkák, de a dekoratív alkotások 

készítése is helyet kapott a munkák között. 

 

Összességében egy jó hangulatú, kevésbé kötött alkalmak voltak, amelyeken jól érezték magukat a gyerekek és jó kedvűen 

beszélgettek, alkottak ez idő alatt. 

 

Kiskunhalas, 2021.06.17. 

 

 Oláhné Szabadszállási Terézia 
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Beszámoló 

KRESZ szakkör 

2020/2021. tanév 

 

A tanévet  11 fővel  kezdtem, ez a II. félévre 15 főre emelkedett. Az első félévben tartani tudtam a foglalkozási tervben foglaltakat. A vírushelyzet miatt 

azonban lelassult a tempó, mivel egy adott héten csak az azonos osztályból jövőket tudtam felkészíteni. A  papír alapú oktatás során könnyítetten, de 

egységesen küldtem ki a feladatokat, amelyeket szinte mindenki megoldva visszaküldött. Sajnos a kerékpáros gyakorlatokat a gyerekeknek otthon kellett 

elvégeznie, de több tanulónál a technikai feltételek hiánya ezt akadályozta. A szerelési gyakorlatokhoz szintén online oktatóvideókat ajánlottam, mivel a 

kialakult helyzet miatt ennek a kivitelezése is akadályba ütközött. A tantermi oktatás újbóli bevezetése után inkább az ismétlésre, a kiküldött anyag 

megbeszélésére fektettem hangsúlyt. Ha gyorsított léptékben is- a Sóstóra tervezett kerékpáros gyakorlat kivételével- sikerült az összes anyagot leadnom. 

Jövőre folytatni szeretném ezt a munkát. 

 

 

 

Kiskunhalas, 2021.06.07.                                                                 ____________________________ 

                                                                                                                       Losonczi László Péter 
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Természetbarát szakkör 

2020-2021. tanév 

 

- Szeptemberben gyalogtúra keretében meglátogattuk városunk parkjait. Megismerkedtünk a legjellegzetesebb dísznövényekkel, beszélgettünk 

gondozásukról, ápolásukról.  

Következő alkalommal a városközpontban tanulmányoztuk a baglyok életét. 

 

- Októberben ellátogattunk a Vadkerti-tóhoz. A kellemes, napfényes idő a bátrabbakat arra csábította, hogy egy kis lábfürdőt vegyenek. A 

többiek a partról figyelték meg a tó élővilágát. Láttunk tőkés récéket, repülni és úszni is, nádi rigót, néhány halat, békát, gyíkot. Kipróbáltuk a 

szépen felújított játszótér játékait is.  

 

- November utolsó napsugarai kicsalogatták a természetbarát szakkör tagjait a közeli erdőbe. Megfigyelhettük a vadak téli etetését, 

megismerkedtünk kedvenc csemegéikkel, lábnyomokat is vizsgáltunk. Azóta felismerjük a vaddisznó, őz, szarvas nyomait. Néhány erdei gombát 

is sikerült azonosítani. Találtunk egy őz agancsot is. A legnagyobb élményt a magasles jelentette. Akik felmásztak rá, a távolabbi erdőt is 

megcsodálhatták. A felső tagozatosok a tanultak alapján felismertek néhány fenyőfát is. 

 

- Decemberre a régi madáretetők felújítása, illetve új madáretetők készítése volt betervezve. Ebből sajnos nem sok minden valósult meg, mert a 

koronavírus miatt a szakkör munkája bizonytalan ideig szünetelt. 

- Május utolsó napján hosszú kényszerszünet után ismét kirándultunk. Meglátogattuk Tóth Sándor „Privát” horgásztavát. Ahogy beléptünk, már 

a parton tőkésrécék sétálgattak, ami nagy öröm volt számunkra. Megfigyeltük a horgászok tevékenységét, elmesélték milyen csalival próbálják 
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kifogni a halakat. Kicsit várakoztunk, de sajnos nem volt kapás sehol. Ezután ellátogattunk a Sós-tóra. Kipróbáltuk az újonnan felszerelt fitness 

eszközöket, majd felsétáltunk a kilátóhoz. Gyönyörködtünk a tavaszi táj szépségében, megfigyeltük a zöldülő fákat, bokrokat.  

Kiskunhalas, 2021. 06. 07.  

Tóth-Abonyi Béláné 

szakkörvezető 

 

 

 

Év végi beszámoló 2021.  

Informatika szakkör 

 

A 2020-2021-es tanévben heti 1 óraszámban tartottam az informatika szakköri foglalkozásokat a 4. évfolyamtól a 8. évfolyamig, összesen 22 

résztvevővel. A tanulók osztályonkénti megoszlása a következő volt:  

 4. o. 3 tanuló 

 5. o.  7 tanuló 

 6. o.  7 tanuló 

 7. o.  2 tanuló 

 8. a o.  1 tanuló 

 8. b o. 2 tanuló 
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A tanév elején telt teremmel dolgoztunk, ami  a járvány okozta rendelkezések miatt hamar megváltozott; sikerült olyan kompromisszumot 

kialakítani, hogy a foglalkozásokat mégis megtarthattuk, csak átcsoportosítva a tanulókat: egy alkalommal csak egy osztály tanulói lehettek jelen, 

így bár ritkábban került rájuk a sor, mégis örömmel vettek részt az órán. A tervezett foglalkozásokat megtartottuk, a karantén idején szakköri 

feladatlapokkal pótoltam a jelenléti oktatást.  

Úgy tapasztalom, hogy a diákok kedvelik az informatika szakkört, hisz itt van lehetőségük az internethasználatára, a játékok alkalmazására, mert 

sokan nem rendelkeznek számítógéppel. 

Kiskunhalas, 2021. 06. 16.  

         Bálint Tünde Ilona 

         szakkörvezető tanár 

 

Tömegsport: 

2020-2021. tanév 
Sajnos a pandémia korlátozta a lehetőségeinket, de mi azért ezt is megoldottuk, mert állandóan kell motivációkat keresni, és találni! Sikerült! A 

mozgásterünket  bekorlátozták a járvány okozta behatárolódott szigorú szabályok által.  Ez arról szólt , hogy egy légtérben egy közösség mozoghatnak a 

tanulók és egy közösségben tartózkodva. Ebben az időszakban 8.osztályosokra korlátozódott a rendszer. Szerencsére a tanulók a fizikális munkákra 

fogékonyak voltak de a játékoknak is szenteltük elég időt. Hiányérzet bennem és bennük is a megmérettetések illetve a verseny helyzetek más iskolákkal 

szemben  okozott hiányt. Úgy érzem hogy ettől még működőképesek maradtunk és maradunk is. A vírus helyzethez való minél hatékonyabb alkalmazkodás 

védekezés legfőbb feladatunk. Számomra a legértékelendőbb az, hogy a legvészesebb helyzetekben is a vezetőség és a még hadra fogható területeken egy 

hihetetlen kohézió és együttműködés működtesse az intézmény rendszerét. Az Országos Bajnoki megmérettetések hiányoztak számukra a legjobban. 

További célok: Ha a járvány engedi, hogy minél több feladat végrehajtását valósítsam meg, szabadtéren a tanterv és edzésterv keretein belül, 

 Kiskunhalas,2021.06.06. 

                                                              Siha János tanár, edző 
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Tanév végi beszámoló 

2020/2021-es tanév 

Alsó tagozatos tömegsport szakkör: A Covid vírushelyzet miatt rendhagyó módon tudtam csak megtartani a szakkört: osztályszinten jelentek 

meg a gyerekek a keveredés elkerülése végett. Bevontam az olyan tanulókat is, akik egyébként nem tagjai a foglalkozásnak, mellyel az volt a 

célom, hogy minél több tanuló megszeresse a mozgást. Sokat játszottunk, zumbáztunk, de tanév vége előtt nem sokkal kaptuk a hírt, hogy az 

országos versenyek meg lesznek tartva, így innentől kezdve kezdődött újra a „kemény munka”. Sajnos hiába, mert végül mégis lefújták a 

versenyek megrendezését.  

 

Lehóczki Lívia 

 

 

 

Az intézményi beszámolót a nevelőtestület 2021. június25-én egyhangúan elfogadta. 

 

Kiskunhalas, 2021. 06. 25. 

 

            Sörös Imre Zoltán  

             intézményvezető 


