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INFRASTRUKTÚRA-TÁRGYI FELTÉTELEK 

 A 2020/2021-es tanévet is ugyanabban az épületben, a Kiskunhalasi AMI 

társbérletével együtt kezdtük. Jelentős változásnak az tekinthető, hogy a nyári felújítási, 

karbantartási munkák elmaradtak. A mellékhelyiségeket az intézmény gondnoka festette ki, 

hogy az alapvető higiéniai feltételeknek megfeleljen. Igaz a 2019/2020-as tanévben 12 hétig 

tantermen kívüli oktatást folyt, de a tanév többi részében jelen voltak az iskolában a diákok, 

ami meglátszott (meglátszik) a tantermek, folyosók falain is. 

 Az épület napról-napra romlik, hisz használva van. Gyakran előjönnek a rejtett hibák 

és elöregedésből származó felújítási teendők. A nyílászárók cseréje elengedhetetlen, mert 

balesetveszélyesen el vannak használódva és a járványhelyzet előírásainak se tudunk így 

megfelelni, mert nem tudjuk a termeket megfelelően szellőztetni.  Csak abban tudok 

reménykedni, hogy egy iskola felújítási pályázatunk, egyszer majd sikeres lesz és jelentős 

változás fog bekövetkezni az épület állagában is. 

 Itt kell megjegyeznem azt is, hogy a felújítás mellett egyre sürgetőbb gondot okoz, a 

felszerelések, eszközök, segédanyagok, vegyszerek (stb.) tárolása is. Nagyon nagy szükség 

lenne még további raktár és szertár helyiségekre is. Ideiglenes raktárhelyiséget kaptunk a 

várostól egy közeli épületben. 

 Napról-napra jelentősebb fejtörést okoz, az a IKT-s eszközök elhasználódása, 

meghibásodása és pótlásuknak lehetősége. Ebben az iskolatípusban tanuló diákoknak még 

több szükségük lenne a szemléltető eszközök, a vizuális ismertetés minél nagyobb tárházára. 

Ezt szűkíti az interaktív táblák meghibásodása, elhasználódása. 

 Tárgyi feltételek javulásában meg kell említenünk a működő eszközkölcsönzőnket, ahol 

a különböző területek fejlesztéséhez találhatunk segédeszközöket, fejlesztő játékokat. Iskolán 

kívüli szakemberek és szülők is aktív kölcsönzők. Ezt a lehetőséget is bővíti az a miniszteri 

rendelet, ami szerint a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásához, fejlesztéséhez jelentős 

értékben (1 750 000 Ft.) fejlesztő eszközöket rendelhettünk, amit már megkaptunk és nagy 

örömmel használunk is. Szintén jó hír, hogy ebben a tanévben több számítógépet, monitort is 

kaptunk a fenntartónktól. 

 Hatalmas nagy köszönet a Kiskőrösi Tankerület felé, hogy az évtizedek óta 

balesetveszélyes betonos udvarunkat december hónapban elkezdték felújítani. Igaz, hogy ez a 

mai napig is tart, de látszanak már az új térkövezés esztétikai és praktikussági pozitívumai is. 

Sportolási lehetőségeink is bővülnek ez által és az esős, jeges napok után nem kell sokáig várni 

a felület kiszáradására, megtisztulására. Rendezvényeink egy részét is szervezhetjük az udvarra, 

mert egy kisebb méretű „színpad” is kialakításra került. A mozgássérülteknek egy 

akadálymentes új bejáró is készül, ahonnan az épületbe be tudnak jönni. 
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Számadatok (tanításra használt helyiségek): 

Osztálytermek száma:   10 

Szaktantermek száma:     6 

Fejlesztő (kis méretű) termek száma:  3 

Rekreációs szoba száma:    1 

 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK: 

Munkavállalók (Iskola): 

Pedagógus álláshelyek száma 25. 

Számadatok: 

Főállású pedagógusok száma:  20 fő 

Óraadó/rész munkaidős ped. sz:   6 fő 

Asszisztens főállású:     7 fő 

Iskolatitkár:      1 fő 

Rendszergazda:    ½ fő (Megosztva Kisszállással és a Zeneiskolával) 

Technikai személyzet:    5 fő  

Iskolaorvos:      1 fő 

Védőnő:      1 fő 

Iskolaőr:      1 fő 

Portás:       1 fő 

Segítő munkatársa (város):    5 fő 

 

 Továbbra is cél, hogy a pedagógusok és asszisztensek szakos ellátottsága, jelen esetben 

a gyógypedagógiai végzettség megszerzése, minél több kollégának sikerüljön. Prioritás lehet a 

fiatal, megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkaerők alkalmazása. Ezért a főiskolai 

hallgatók gyakorlatának lebonyolítását is több munkatársunk vállalta, bízva abban, hogy 

valakinek megtetszik az iskolánk és új dolgozóink között köszönthetjük. Ami ebben a tanévben 

meg is történt, mert egy pályakezdő munkatársat üdvözölhettünk szeptemberben a 

tanévkezdéskor. 

 Fontos lenne még, hogy minél több pedagógus jelentkezzen a minősítési eljárásra, mert 

pár éven belül a többségünknek rendelkezni kell ilyen végzettséggel. 
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 Itt is meg kell jegyeznem, hogy a pedagógusok és asszisztensek, technikai dolgozók  

munkahelyi leterheltsége nagyon magas, ehhez párosul még a vírus miatti bizonytalan helyzet. 

Ennek ellenére, úgy érzem, hogy a körülményekhez képest kiválóan helytálltak munkatársaim, 

akár az iskolai tevékenységekről, akár a tantermen kívüli oktatásról, szabadidős 

tevékenységekről, szülőkkel való kapcsolattartásról, rendezvényekről van szó! 

 

Munkavállalók (Utazó ped.): 

 

Számadatok: 

Főállású pedagógus:     1 fő 

Óraadó pedagógus:     6 fő 

Túlmunkában foglalkoztatott:   3 fő 

 

 Sajnos a megnövekedett igényeket ebben a tanévben sem tudtuk lefedni. Logopédusra 

továbbra is nagy szükségünk lenne. Így is közel 100 sajátos nevelési igényű gyermek kap 

hétről-hétre fejlesztést az általános iskolákban. 

 

 

Tanulói létszám adatok: 

 

2020/ 2021. TANÉV – I. FÉLÉVI  STATISZTIKA 

            

LÉTSZÁMOK 

                      

Osztály 
2020.   

okt. 01. 

2021. 
jan. 
22. 

Válto-
zás 
oka 

napi háromszori 
étkező 

menzás tanulók 

október 01. 
január 

22. 
október 

01. 
január 

22. 

50 100 50 100 50 100 50 100 

1. 7 7   3 4 3 4         

2. 9 9    9   9         

3. 11 11   1 10 2 9         

4-5 ö. 14 14   1 9 1 8         

5.a 14 15 
új tanuló 
11.02-től 2 11 4 10         

5.b 8 8   2 3 2 3         

6 14 14   1 13 1 13         
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6-7. ö. 11 11     10   10         

8/a 15 15   3 12 4 12         

8/b 11 11   2 5 2 5 1   1   

Össz.: 114 115   15 86 19 83 1   1   

 

 

Osztály 

16 év 
feletti, 
nem 

tanköte-
les 

tanuló 

Magán-
tanuló 
2020. 
okt. 1. 

Magán- 
tanuló 
2020. 

jan.22.   

Kollé- 
gista 

HH HHH 

1.   1 1   1 3 

2.       1 4 5 

3.       5 6 3 

4-5 ö.   3 4 2 2 7 

5.a     1 2 5 6 

5.b   3 3 1 2 2 

6       6 3 10 

6-7. ö.   1 1 2 2 9 

8/a 1     4 4 6 

8/b 1 4 4 1 4 2 

Össz.: 2 12 14 24 33 53 

 

 

 

2020/2021. TANÉV –I.  FÉLÉVI  STATISZTIKA 
SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

Osztály Tantárgy 

Kiválóan 
megfelelt 

Jól 
megfelelt 

Megfelelt 
Felzárkóz-

tatásra 
szorul 

Nem felelt 
meg 

Fő % Fő % Fő % Fő % Fő % 

1. o. 

Magyar 2 33% 2 33% 2 34%         

Matematika 1 17% 2 33% 3 50%         

Környezet                     
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2.o. 

Magyar 1 11% 1 11% 4 44% 2 22% 1 11% 

Matematika 1 11% 3 33% 2 22% 2 22% 1 11% 

Környezet 1 11% 6 66% 2 22% 0%       

Tan. ak. átl.   0,17   0,35   0,34   0,22   0,11 

5.b 

Olvasás 3 37% 1 13,0% 1 13% 2 24,00% 
1 

13,00% 

Számolás 4 50%     1 13% 2 24,00% 
1 

13,00% 

  Kommunik. 2 25,0% 2 25% 1 13,00% 2 25,00% 
1 

13,00% 

8.b 

Olvasás 3 27% 1 9% 4 36% 2 18% 1 9% 

Számolás 2 18% 6 54% 3 27%     
  

  

Környezet 3 43% 1 14% 3 43%     
  

  

  Kommunik. 2 18% 5 45% 3 27% 1 9% 
  

  

  Társ. ism. 4 57% 2 28% 1 14%     
  

  

Ért. ak. átl.   0,34   0,27   0,23   0,20   0,12 

 

2020/ 2021. TANÉV – I. FÉLÉVI  STATISZTIKA 

DÍCSÉRETEK, FIGYELMEZTETÉSEK 

Osztály 

Szaktanári Osztályfőnöki 

Figyelmeztetés Dicséret Figyelmeztetés Dicséret 

Szóbeli Írásbeli Szóbeli Írásbeli Szóbeli Írásbeli Szóbeli Írásbeli 

1. 0 0 0 2 2 3 6 10 

2. 0 3 0 0 0 0 0 3 

3. 0 0 0 7 1 0 0 0 

4-5.ö. 0 5 3 8 0 1 0 0 

5.a 6 10 6 - 5 1 6 - 

5.b 0 0 0 0 2 0 0 1 

6. 5 8 0 0 5 5 3 0 

6-7.ö. 0 3 0 9 3 0 6 2 

8.a 4 0 0 20 3 0 0 0 

8.b 0 0 0 0 1 0 4 0 

Össz.: 15 29 9 46 22 10 25 6 
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Szakkörök 

 

 

Ezek a számadatok. Úgy gondolom, jelen helyzetben nincs értelme az összehasonlításnak a 

tavalyi tanévvégi vagy félévi adatokkal, mert teljesen más körülmények között teljesítettük 

ezt az időszakot. Lenne olyan adat, ami meredeken felfelé és lenne olyan ami lefelé mutatna!  

 

 

 
                 

Osztály 

Igazgatói 
Szülői ért. 
részvétel 

%-ban 

Iskola-
szülő 

kapcsolat 
 

Magatar-
tás átlag 

Szorga-
lom átlag 

Figyelmeztetés Dicséret Intés 

Szóbeli Írásbeli Szóbeli Írásbeli Írásbeli 

1. 0 0 0 0 0 40% 80 3,50 3,80 

2. 0 0 0 0 0 0% 67 4,60 3,80 

3. 0 0 0 0 0 64% 150 4,20 4,10 

4-5.ö. 0 0 0 0 0 70% 112 4,00 4,10 

5.a - - - - - 0% 23 3,53 3,20 

5.b 0 0 0 0 0 100% 50 4,00 4,20 

6. 2 2 0 0 0 65% 95 4,00 3,20 

6-7.ö. 0 0 0 0 0 30% 188 4,00 3,80 

8.a 0 0 0 0 0 0% 74 3,93 3,71 

8.b 0 0 0 0 0 0% 100 3,42 4,14 

Össz.: 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 36,90% 939 3,92 3,81 

Osztály 

könyvtár Tömegsport 

informatika tánc dráma 
természet-

barát 
életvitel KRESZ 

alsó felső alsó felső 

1. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

3. 11 0 4 0 0 1 1 4 0 0 

4-5.ö. 10 0 3 0 3 2 7 4 0 0 

5.a 0 13 0 0 8 2 3 3 0 1 

5.b 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

6. 0 12 0 4 6 4 0 0 0 2 

6-7.ö. 0 7 0 2 2 2 0 0 0 0 

8.a 0 10 0 6 1 0 14 3 0 2 

8.b 0 0 0 0 2 0 0 0 7 7 

Össz.: 36 42 9 12 22 11 25 14 12 12 
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A félév fontosabb történései kronológiai sorrendben: 

- Szeptember 1.  Tanévnyitó (első tanítási nap) 

- Szeptember 16. Gyermeknap a lovas pályán 

- Szeptember 17. Bagoly lesen (természetbarát szakkör) 

- Szeptember 18. Takarítási Világnap az iskolában 

- Szeptember 23. Kirándulás a Vadkerti tóhoz (természetbarát szakkör) 

- Októbertől   Osztályszintű házi sportversenyek  

- Október 19-20. Szivárvány rajzverseny iskolai szintű 

- Október vége  Merkbau rajzverseny 

- November 11.  Márton napi libaságok 

- November 12.  Mesevilág Olvasási verseny 

- November 23.  On-line konferencia – IKT-s szaktanácsadás 

- November vége Téli vadetetés – Kirándulás az alsószállási erdőkbe   

   (Természetbarát szakkör) 

- December 2.  Első COVID pozitív tesztek 

- December 3.  Rendhagyó mikulás 

- December 4-13. 6 osztály és 5 pedagógus karanténban 

- December 14-18-ig Adventi hét 

- December 18.  Osztályok műsora a karácsonyfánál 

- December 18.  On-line karácsonyi köszöntés 

- December vége Megkezdődött az iskolaudvar felújítása 

- December-január Madáretetés az iskolában kihelyezett madáretetőkben 

- Január 22.   On-line osztályozó értekezlet  

 

 

 

 

 

ÖSSZEGZÉS: 

 

 Azt nem állítom, hogy az előző év második féléve után, már hozzászoktunk a 

rendkívüli helyzethez, de azt kijelenthetem, hogy a munkatársakat nem érte váratlanul a 

karantén helyzet. Igaz, ehhez nem lehet hozzászokni, sőt készülni se lehet előre, mert mindig 

akadnak olyan szituációk, amire nem számítunk! Úgy érzem, hogy szinte mindenki átérezte 

azt a felelősséget, amit az élet tett ránk és teljes odaadással, ambícióval tette és teszi a dolgát. 

Nem tagadhatom, hogy a tantestület kis létszáma miatt, nagyon megérezzük 4-5 kolléga 

hiányát is.  

 Akik „harcra” készek voltak, megfeszített (és sok) munkával teljesítették az 

elvárásokat, ebben a bizonytalan helyzetben is. Akik meggyógyultak szintén beálltak a sorba. 

Remélem a közeljövőben teljes nevelőtestülettel tudunk dolgozni és a sok-sok lemaradást 

pótolni, akár a nevelésre-oktatásra, akár a közösségi életre gondolok. 

 Továbbra is elmaradtak a „Lázár Ervin” és a „Kalandra fel!” program eseményei. A 

városi, megyei rendezvényeken, sporteseményeken se tudtunk részt venni. 

 A „KAP”-os és lemorzsolódásos pályázatokban továbbra is részt veszünk, bár a 

helyzetre való tekintettel az ambícióink egyre csökkennek. A pedagógusok számítógépes 

pályázata is újból indulóban van. 
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 Viszont más formába öltöztettük iskolai rendezvényeinket, újakat találtunk ki, 

alkalmazkodva a vírushelyzet előírásaihoz. 

 Nagyon örvendetes az infrastrukturális megújulásunk is, más részről viszont tovább 

romlottak a feltételeink, mert az eszközeink évről-évre amortizálódnak, elhasználódnak. Az 

IKT-s eszközeink cseréje, pótlása egyre sürgetőbb probléma lesz, mert az intézményünkben 

tanuló diákok fejlesztéséhez manapság elengedhetetlen a minél szélesebb körű szemléltetés. 

 

 Köszönöm a tankerület vezetésének, hogy az udvar felújításával egy régi problémát 

megoldhattunk és bizakodva várom, hogy az épületünk, a berendezési tárgyaink, eszközeink 

is hamarosan a modern kor és az „iskola” kritériumának megfelelően pozitív irányba változni 

fog! 

 Külön köszönet kollégáimnak, akik e bizonytalan helyzetben, a „COVID árnyékában” 

nap, mint nap tették a dolgukat, külön elismerés az óraadóinknak, de azoknak is akiknek nem 

volt „szerencséjük” és megfertőződtek, de a gyógyulásuk után újult erővel vetették magukat a 

munkába és azoknak, akik még nem tudnak testi valójukban az iskolában megjelenni, de 

otthonról folytatják az oktatást! Akik pedig még a betegséggel „harcolnak”, azoknak pedig 

mielőbbi felgyógyulást, mert tudjátok, mindenkit visszavárunk! 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2021. 02. 01. 

 

 

        Sörös Imre Zoltán   

 

       Kiskunhalasi EGYMI intézményvezetője 
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AZ ALSÓ TAGOZATOS MUNKAKÖZÖSSÉG FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA 

  2020/ 2021 – es tanév  

 

Az augusztus végi  nevelőtestületi napon még nem, de a tanévnyitó értekezleten már volt némi 

szorongás a gyomrunkban, vajon, meg tudunk-e birkózni az előző évi COVID járvány okozta 

karantén miatti lemaradásokkal. Ezen a szorongáson csak az évnyitón megjelenő vidám 

gyermeksereg látványa segített át.  

Az értekezleten megkaptuk a tantárgyfelosztást, a terem beosztást, és kijelöltük az új tanévre 

szóló éves nevelési célunkat is: 

Felelős magatartással a fenntartható környezetünk védelméért. 

A munkaközösségi tervben szereplő első félévi feladatokat a lehetőségekhez képest 

teljesítettük. 

- A tantermeket az ott folyó munkának megfelelően díszítettük, és rendeztük be.  

- A faliújságokat folyamatosan aktualizáltuk, évszakok, ünnepek, rendezvények, jeles napok 

szerint. 

- A tanmeneteket ebben a tanévben is a helyi tantervnek megfelelően készítettük el, az első 

osztályban az új, a 2., 3., 4. osztályokban a régi tanterv szerint. A tanmeneteket ellenőrzés után 

az E-naplóba, és az iskola gépére feltöltöttük. Az ezzel kapcsolatos problémákat megbeszéltük. 

- Az első tanórákon a tűz és balesetvédelmi oktatást a megbeszélt módon elvégeztük, és 

dokumentáltuk. 

- Az év eleji szintfelmérőket megírattuk,  

- az első osztály DIFER mérését is elvégeztük. 

A negyedévi értékelések, a figyelmeztetések, dicséretek, és a félévi zárás eredményei is 

bekerültek a naplóba, és az ellenőrzőkbe is. 

- Létszám-korlátozással ugyan, de a gyerekek részt vehettek a működő szakkörökön.  

Az alsósok elsősorban a könyvtár, a tömegsport kínálta lehetőségeket tudták kihasználni. A 

tömegsportot vezető kolléga úgy szervezte, hogy egyszerre csak egy osztályhoz tartozókkal 

foglalkozott, hogy a vírushelyzet miatt ne keveredjenek a tanulók. A sportszeretők örömére 

házi versenyek szervezésére is sor került, mint pl. akadályversenyre, mezei futóversenyre, 

kötélhúzásra, és sok egyébre.  

- A tervezett rajz, és olvasási versenyt is megtartottuk. Mindkét versenyen nagy volt az 

érdeklődés. A rajzversenyen született szép munkákban sokáig gyönyörködhettünk a folyosón, 

de az olvasási versenyen is számos oklevél, és ajándék került kiosztásra.  

- A szülőkkel való kapcsolattartásban sajnos továbbra is elsősorban a tájékoztató füzetekre 

szorítkozhatunk, így azok vezetésére nagy gondot kell fordítanunk. 
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Tanulmányi munka 

Az alsó tagozaton az év eleji szintfelmérők minden osztályban egyértelműen jelezték, hogy 

jelentős az elmaradás, sok a pótolni való.  

Szerencsére az évet ismét rendkívüli gyereknappal kezdtük. A gyerekek, akik közül sokan 

nyáron csak unatkoztak, újra motiváltak lettek. Örültek egymásnak, az új lehetőségeknek. A 

gyalogtúra, a lovasparkban együtt töltött idő, az állomásokon való megmérettetés összerázta a 

csapatokat. 

Ezután a tanév első három hónapjában a zavartalan munka biztosítva volt.  

Az osztályokban tanító pedagógusok beszámolóiból kitűnik, hogy az előző év lemaradásának 

jelentős részét pótolni tudták. 

Sajnos decemberben a járvány hatására – különböző mértékben – de újra megtorpant a 

folyamatos munka. A tanulói hiányzások, a nevelők hiányzásai, az esetenkénti „karantén 

szünet” gátolta a tananyag teljesítését. 

Az iskolavezetés mindent megtett, hogy a megmaradt erőforrásokat átcsoportosítva januárban 

ismét megkezdődhessen az érdemi munka az osztályokban. 

A gyerekek gyorsan alkalmazkodtak, láthatóan elfogadták az új tanárokat, az új megoldásokat, 

és a képernyőről való irányítást is. 

A tanárok többsége úgy látja, - hogy ha nem lesz új karantén, folyamatos felzárkóztatással év 

végéig pótolhatók a lemaradások, és egy-két tanuló kivételével teljesíthetők a minimum 

követelmények. 

Rendezvényeink 

Az egyik legjelentősebb változás ezen a területen történt.  

Megszoktuk a színvonalas ünnepélyeket, ahol a gyerekek „kitehettek magukért”, s a tanárok 

fáradtságos munkája is megtérült. 

Rendezvényeink egy részét az udvaron tartottuk a megfelelő távolságtartás betartásával, más 

részüket osztálykeretben szerveztük. A faliújságokat az aktuális ünnepekhez igazítottuk. 

Feladataink a 2. félévre vonatkozóan:  

- A tanulmányi eredmények további javítása, a lemaradó tanulók felzárkóztatása. 

- Az éves nevelési célunk megvalósítása érdekében továbbra is figyelmet kell fordítanunk a 

kulturált viselkedés gyakoroltatására, a gyermekek pozitív tulajdonságainak megerősítésével, 

az egészséges életmódra, a tárgyi környezet szépítésére, megbecsülésére.  

- A tanév 2. felére vonatkozó rendezvényeink körültekintő szervezése. 

- Gyerekbarát légkör megteremtése illetve fenntartása. 

Kiskunhalas, 2021. 01. 26.            

                                                                                                               __________________ 

          Nagy Zoltánné 
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Értelmileg akadályozott és autista tanulók pedagógiájának 

munkaközössége 

2020/2021 I. félév értékelése 

Eltelt az első félévünk. A száraz tényeket, statisztikákat megkerülve, szeretném papírra vetni, 

hogyan is alakult nálunk ez az időszak, hogy ezidőben milyen tapasztalatokkal gazdagodtunk. 

Munkaközösségünk az idei évre is sok színes, változatos programot próbált tervezni erre a 

félévre, de sajnos csak azok a programok tudtak maradéktalanul megvalósulni, amik nem 

igényelték a közösségi tereket, a fizikai kontaktust az együttléteket. A maradéktalanul szót azért 

fontos itt kiemelnem, mert a lehetőségeinkhez képest sok tekintetben igyekeztünk alternatív 

módon, kreatívan kivitelezni az elképzeléseinket. Segítségül hívtuk a technikát, és többségében 

az osztályokon belül rendeztük meg az ünnepségeinket, a különféle rendezvényeket. 

Nem maradtak el tehát az ünnepeink, a rendezvényeink, csupán másképpen emlékeztünk meg, 

mint ahogy azt eddig tettük. 

Fejlesztettük a digitális oktatás által kínált lehetőségeinket, tanulóinkkal együtt ismertük meg,  

hogy mi is az, hogy online. Óriási szerepet kaptak a nevelés-oktatás folyamatában ez idő alatt  

a segítők, az asszisztensek, akik energiájukat, erejüket, idejüket nem kímélve  

segítették a pedagógiai munkát. Nagyon köszönjük nekik ezt az odaadó hozzáállást.  

Azt gondolom, mindannyian büszkék lehetünk rájuk, és arra is, hogy ebben az iskolában  

dolgozhatunk. A betegségek persze minket sem kerültek el, de az élet nem állt meg, sokan  

erőn felül végezték munkájukat, hogy működni tudjon az intézmény. 

Ebben a különös élethelyzetben, -mivel nem volt lehetőségünk kifelé nyitni, ahogy azt  

eredetileg terveztük, - itt volt a helye egy kicsit a befelé tekintésnek, maximálisan az iskolában 

 tanuló gyermekeink felé fordulásnak, a házunk táján történő vizsgálódásnak. 

Több esetben a  családsegítővel és kollégáimmal vállvetve igyekeztünk küzdeni a halmozottan  

hátrányos, illetve hátrányos helyzetben lévő tanulókért.. Családok kerültek szinte  

reménytelennek tűnő helyzetbe, s az összefogásnak köszönhetően ha nem is látványosan, de  
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valamennyit sikerült javítani egy két kilátástalannak tűnő helyzeten. 

Itt szeretném megjegyezni, hogy az értelmileg akadályozott diákjainkat mennyire óvjuk, féltjük  

ahogy mondani szokták a széltől is, és mégis most ők is azok közé tartoznak, akik várakozáson 

 felül helyt tudnak állni a mindennapokban. Megtapasztaltuk, és megtapasztalták ebben a  

 félévben, hogy folyamatosan változnak körülöttük a megszokott dolgok, a megszokott  

emberek, érzékenyen érintették őket a személyi változások. Mégis: képesek voltak  

alkalmazkodni, és csodálkozva s egyben csodálattal figyeljük azt, hogy az ő jókedéjük nem   

 változik, belénk vetett bizalmuk nem csökken egy pillanatra sem, pedig ez nem is volt a kitűzött  

célok között. Azokat az élet felülírta. 

 

 

 

 

Kiskunhalas 2021. 02. 01.                                                  Giblák Judit 
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Felső tagozat félévi beszámolója 

2021. január 25. 

A 2020/2021-es tanévet nagy reményekkel indítottuk. Sajnos, igen rövid idő múlva rá kellett 

jönnünk, hogy a járványhelyzet újra belendült, s mi ott találtuk magunkat, ahol az elmúlt 

tanévet abbahagytuk. 

Következtek az újabbnál-újabb szabályozások, melyek egyre szigorodva követték egymást: 

lázmérés, kézfertőtlenítés, távolságtartás, maszkviselés… 

Mind a diákoknak, mind a nevelőknek tanulni kellett az új rendeleteket, s igyekezni ezek 

haladéktalan betartására. 

A lázmérést először kézi lázmérővel, majd érintésmentes lázmérő felszerelésével biztosítjuk 

minden, iskolába belépő, személy számára. 

A kézfertőtlenítést, belépéskor a portán, osztályokban, tanári szobában, irodákban kihelyezett 

fertőtlenítő szerekkel végezzük. A takarító személyzet naponta, folyamatosan fertőtleníti a 

folyósokat, ajtókilincseket, mosdókat, udvari játékokat, a megbeszélt protokoll szerint. 

Gondos figyelmet fordítunk az állandó szellőztetésre, hogy diákjaink és tanáraink friss 

levegőben tartózkodjanak, dolgozzanak. 

A maszkviselés a folyósókon, utcán, ebédlőig kötelező, az osztályteremben csak ajánlott. Ezt 

elég nehéz betartatni, minden kolléga szembesül ezzel az ügyelet során. A tanteremben való 

maszkviselést az osztályfőnök, vagy a szaktanár dönti el. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 

több osztályközösség megértette ennek fontosságát, és szellőztetés mellett, maszkot viselnek 

órán is. 

Összegezve a kollégák észrevételeit, megjegyzem, hogy a szabályrendszer napról- napra való 

változásához a tanulók igyekeztek alkalmazkodni, próbálják betartani az intézményben 

elrendelt szabályokat, kevés kivétellel.  

Többen jelezték, hogy a távolságtartás kialakítása érdekében, jónak gondolják a külön lépcsőn 

való közlekedést, valamint az udvar felosztását az alsó, felső tagozat között, és a foglalkoztató 

csoport elkülönítését a kisjátszótérre. Tanulóink ehhez is igyekeztek alkalmazkodni, ritkán 

fordul elő egy-egy kihágás, amit, az ügyeletes nevelők vagy az iskolaőr, rögtön orvosolnak. 

A vírus okozta megbetegedések igen lecsökkentették a tanárok létszámát, így januártól nehéz 

volt megoldani az osztályok reggeli és szünetbeli felügyeletét. A szociális segítők munkájára 

sem számíthattunk jan. 11-től, így a felügyeleti munka megsokszorozódott. 

A reggeli ügyeletre való, naptár szerinti beosztását minden kollégának, igazságosnak és jónak 

ítélik, továbbiakra is javasolják. 

A felső tagozat benti és kinti ügyeleti beosztása megoldotta az udvar felújítása által okozott 

problémát, és az ügyelet rendben zajlik; a kollégák sokkal jobban odafigyelnek csengetéskor 

az osztályok kísérésére, ami az előző időszakokra, sajnos, nem volt mindig jellemző. 

Az oktató munka terén is több változással kellett megküzdeni.  

Az előző tanév második félévében, március 16-tól, bevezetett digitális oktatás a mi 

intézményünkben sajátos módon valósulhatott meg, a tanulók informatikai eszközhiánya 
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miatt, a tananyagot papíralapon kapták meg. A szociális hátterük igen változó, nem segítette, 

nem ösztönözte őket, még a legegyszerűbb feladatok megoldására sem. Így az idei tanévet 

nagy lemaradással kezdtük. Minden szaktanár a saját tananyagát igyekezett az elmaradt 

ismeretlen anyaggal kezdeni, hogy erre lehessen építeni az idei tanév anyagát. 

Alig kezdtük meg az új anyagot, jött az újabb járványügyi intézkedés, és 6 osztály december 

elején ismét távoktatásra szorult, hiszen, a kollégák közül többen megbetegedtek, vagy 

felmentéssel, otthonról dolgoztak, online formában. A felsős munkaközösségben egy kolléga 

most is otthonról végzi a munkáját, online oktatásban fejleszti a tanulókat; az ő munkáját 

pedagógiai asszisztens segíti az osztályteremben. Külön köszönetét fejezi ki minden 

kollégának, aki az ő munkáját segíti, vagy helyette dolgozik. 

A digitális tanrend, valamint a tanulók hiányzásai miatt, a tananyagban elmaradás 

tapasztalható, melynek mértéke változó, így lassúbb ütemű haladás lehetséges. A tanmenet 

szerinti haladás érdekében, több esetben szükséges a tananyag átcsoportosítása. 

A testnevelés órákat a szabadtéren tartották, ha az időjárás engedte, más esetben az IKT 

biztosította lehetőségek keretében, a tanulók sportágakkal és azok szabályrendszereivel 

ismerkedtek. 

Más jelzés szerint az IKT eszközök használata sokszor felmondta a szolgálatot: digitábla, 

projektor, internet…Ezek minden esetben egy gyors, azonnali újra tervezést kívántak, ami a 

pedagógus részéről újabb energiákat igényelt.  

Az igazság az, hogy az informatikai eszközeink cserére szorulnának, különösen a táblákat 

vezérlő asztali számítógépek, már 10. évüket kezdték meg, ami az informatikában óriási 

időszak. Ugyanez a gond a számítástechnika teremben, a táblát kezelő géppel: nem tudja 

kezelni már az okostankönyv feladatait, alapvető programokat nem tud megnyitni. A 

rendszergazdának sikerült kis javításokat eszközölni rajta. 

A programterv első félévi feladatait a lehetőségek szerint kiviteleztük: szeptemberben 

kellemes gyereknapot tartottunk, utána a takarítási világnapot, majd októberben a nemzeti 

ünnepet, okt. 23-át udvari műsorral ünnepeltük. 

Rajzversenyt, olvasóversenyt rendeztünk a járványügyi szabályok betartásával. A diákok 

örömmel vettek részt ezeken, a sok szép rajzból kiállítást készítettem az első emeleti folyóson. 

A 4. o. tanulói részt vettek a Merkbau Építőcentrum rajzpályázatán, ahol több tíz 

kilogrammnyi finom gyümölcsféléket és egészséges nassolni valót nyertek. 

Novemberben, Márton napi libaságok névvel, remek faliújságot hoztunk létre a közös 

munkákkal. 

A Télapó ünnepség rendezése sem úgy sikerült, ahogy tervezték; elkészült a szép faliújság, de 

az osztályok többsége addigra karanténba került, a Mikulás pedig elküldte a csomagokat, 

kerülve a személyes megjelenést.     

Az adventi készülődés is rendkívüli volt, mert sok munkatársunk az otthonában gyógyult a 

fertőzés miatt. A talpon maradt kollégáknak, sikerült nagy erőfeszítés árán, a karanténból 

visszatérő osztályokkal együtt, foglalkoztatni a tanulókat. A megbetegedés miatti rettegés, a 

beteg társak iránti aggódás, sokunk idegrendszerét megterhelte. 
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Lassan közeledett a karácsony; az ünnepséget szervezőknek sikerült, bár megfogyatkozva, de 

annál nagyobb igyekezettel, az iskolát hangulatossá tenni, az adventi napokat megédesíteni. 

Naponta megörvendeztették a tanulókat egy-egy finomsággal. 

Nagyon vártuk a téli szünetet, de még inkább az új esztendőtől vártuk a csodát. 

Január 4-én, örömmel láttuk viszont több gyógyult társunkat, de sajnos, még mindig vannak, 

akiket visszavárunk a csapatba. Nekik, jobbulást kívánunk! 

A félévi tanulmányok lezárása is különbözött az előző évektől. Az osztályfőnökök minden 

érintett pedagógussal egyeztetve zárták le a magatartás és a szorgalom jegyeket. 

A félévi osztályozó értekezletet online módon tartottuk, megfelelve a járványügyi 

szabályoknak. 

A második félév szervezése, inkább átütemezése, igényel komolyabb feladatot. A 

tanévkezdéskor összeállított programtervünk feladatait nem-, vagy csak újratervezett 

formában hajthatjuk végre. 

A munkaközösségünk tagjainak egybehangzó véleménye, hogy a szokásos dísztermi-, nagy 

műsorokat (farsang, márc. 15., Ki mit tud?…) halasszuk el, vagy csak osztályszintűekre 

szervezzük át, akárcsak a világnapokat - videóval, plakátkészítéssel,… kiváltva őket. A rádiós 

műsorok megszervezése továbbra is lehetséges az udvaron. A sporteseményeket a mindenkori 

szabályok szerint tarthatjuk meg. 

A felső tagozat Komplex Tanulmányi Versenye idén is elmarad. 

Szeretném megszervezni a tervezett Aranytoll szépírás iskolai versenyt, külön minden osztály 

számára. A kivitelezést majd részletezem a megfelelő időpontban.  

A februári legfontosabb teendő a nyolcadikosok továbbtanulásának szervezése, a szakmai 

képzésekre való beiratkozás, ami az osztályfőnök feladata. 

Az eltérő tanrendű tanulók iskolába járása igen rendszertelen volt; sokan közülük nem 

jelentek meg a vizsgán, aminek következményeként az elégtelen osztályzatukkal nagyban 

rontják az osztály, valamint az iskola átlagát. 

A felső tagozaton tanítók beszámolóiból kitűnik, hogy a diákoknak a tanuláshoz való 

hozzáállása hanyatlik. A vírushelyzet erre is rányomta a bélyegét: tanárhiány, helyettesítésnél 

olykor a tanmenetek hiánya, IKT. eszközök meghibásodása… 

 A hosszabb távú helyettesítések estén, a gondok enyhítése érdekében, az iskola vezetősége 

igyekezett áthidaló megoldásokat találni az érintett osztályoknál – állandó helyettesítők 

kiírása. 

A második félévre, az egyenletesebb terhelés szerint, többen javasolják a jelenlegi ügyeleti 

beosztás fenntartását.  

Javaslat érkezett automata kézfertőtlenítő beszerzésére a bejárathoz. 

Szükséges volna újra pontosítani a feladatköröket, mert előfordul, hogy valaki áttéved a másik 

pályájára. 
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Jelzés érkezett, hogy a tízórai, esetleg az uzsonnai étkezéskor a diákok almával, dobozos 

üdítővel, étellel mennek az udvarra, folyósóra; jó lenne egységesen megtiltani az étel, ital 

kivitelét az osztályteremből, mert egyrészt fulladásveszélyt okozhat, másrészt szemetelnek a 

szétdobált maradékokkal. A legfontosabb, hogy nem higiénikus az efféle étkezés, mikor a 

kézzel a korlátot, ajtót fogdosták. 

A tanév vége felé esedékes programokat bízzuk a jövőre, hátha addig változnak a 

korlátozások, és a szokott formában tarthatjuk őket. Javasoljuk, hogy a félévzárás után 

iktassunk be minél előbb igazgatói szünetet, valamelyik hét elejére. 

Igyekeztem a munkaközösség tagjainak beszámolóit egybefonni; köszönöm a segítségeteket, 

és elnézést kérek, ha valami netán elkerülte a figyelmemet. 

Mindenkinek egészséget kívánok a kitartó munkához! 

      Tisztelettel, Bálint Tünde Ilona 

      felsős munkaközösség vezető 

Kiskunhalas, 2021. 01. 26. 
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DÖK beszámoló 

2020/2021.tanév I. félév 

 

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 munkatervünkbe 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. 

 

 

 

Kiskunhalas, 2020.01.20.                                

                                                                                  Losonczi László Péter 

                                                                                 DÖK segítő pedagógus 
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Életvitel szakkör 

2020/2021 

Félévi értékelés 

Az életvitel szakkör elsősorban az értelmileg akadályozottak szakköri csoportja. 

Tanulóink mindennapi önálló életének megalapozása és megsegítése e szakkör 

célja. 

Az első félév főbb tevékenységei közé tartozott a konyha áttekintése, a 

szekrények közös felcímkézése és az eszközök funkcióinak átbeszélése. Ezt az 

őszi termések, gyümölcsök tartósításának megismerése, és egy saját kis 

szakácskönyv elkészítése követett. Ebbe az elkészített ételek alapanyagainak a 

fotóit és az elkészítés folyamatát ragasztottuk be. 

Sütöttünk süteményt, mézest, majonézes kiflit és főztünk diós-mákos tésztát. 

A varrási alapismeretek felelevenítése után az alapöltéseket gyakoroltuk, 

melyet majd a ruhaszakadások megvarrása és a gombfelvarrás gyakorlata 

követ. 

Terveink között volt a közös vásárlás, melyet ebben a félévben még nem 

valósítottunk meg, de a következőben szeretnénk ezt pótolni. 

 

 

Kiskunhalas, 2021. 01. 14. 

 

 

Oláhné Szabadszállási Terézia 
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Informatika szakkör félévi beszámolója 

 

A szakkör tagjai a 4. osztálytól a 8.a és 8.b osztályig oszlanak meg. Osztályonként 

jelentkezett, változó létszámú tanulóval működik: 

4. o. 3 tanuló 

5 .o. 8 tanuló 

6. o.  6 tanuló 

6-7. o. 2 tanuló 

8.a 1 tanuló 

8.b 2 tanuló 

összes 22 tanuló 

 

Az első félévben 17 foglalkozást sikerült tartanunk. A tanév elején beiratkozott tanulók 

örömmel várják a foglalkozásokat. 

A jelenlegi járványügyi helyzet miatt, októbertől, már csak korlátozott tanulói létszámmal 

oldhatók meg a foglalkozások. Hetente váltják egymást az osztályok, hogy egyszerre csak egy 

közösség tagjai tartózkodjanak a teremben, megfelelve, ezáltal, a járványügyi előírásoknak. 

Bár ritkábban kerül rájuk a sor, mégis örülnek a foglalkozások megtartásának. A tanulóink 

nagy hányada nem rendelkezik otthoni számítógéppel, csakis itt van lehetőségük 

megismerkedni a sok logikai és fejlesztő játékkal. 

Megfigyelhető, hogy egyre ügyesebben, szakszerűen használják a számítógépet, amit az órai 

munkában is kamatoztatunk. 

Bizakodva kezdjük a második félévet, reménykedünk, hogy legalább ebben a formában, 

tovább folytathatjuk a munkánkat.  

 

Kiskunhalas, 2021. 01. 25.     Bálint Tünde Ilona 

        szakkör vezető 
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Kiskunhalasi EGYMI, Óvoda és Általános Iskola 

 

KÖNYVTÁR 

2020/21 I. félév – beszámoló 

 

 

 
A 2020/21-es tanévben a könyvtári feladatok ellátása ismét a munkaköröm részévé vált. 

A tanévben heti 2 könyvtár, könyvtári szakkör áll rendelkezésre, külön az alsó és a felső 

tagozaton is 1-1 tanóra. 

A kialakult járványhelyzetre való tekintettel az egyes osztályok elkülönülve járnak a 

foglalkozásokra:  

- 1-4. évfolyam: kedd 6. óra 

- 5-8. évfolyam: kedd 8. óra 

 

A tanulók magas óraszámai miatt egyes esetekben főleg az alsó tagozat osztályainál 

csúsztatva kezdődnek el a szakköri foglalkozások. 

Egyeztetve az osztályokhoz beosztott asszisztensekkel, időnként az ebédeltetés (13.15-14.00)  

után és nem a tanórákat követően járnak a tanulók könyvtárba.  

A negyedik osztály pedig olykor a felsősök idősávjára tolódik át. 

Ezekből az esetekből probléma még nem adódott, rugalmasan kezelték az érintettek. 

 

Az életkori sajátosságokat figyelembe véve eltérő módszer működik a különböző 

korosztályok esetében. 

A kisebbeket még jobban lehet ösztönözni arra, hogy ne csak a azámítógép miatt járjanak 

könyvtárba. Egy kis olvasás, a játszva tanulás náluk még örömet okoz. 

Általában az adott évszakhoz/egy adott naphoz /eseményhez kötődően vár rájuk mindig egy 

kis rejtvény, szám-, betű-, szótag-, szószínezés, betűháló, labirintus, titkosírás stb.  

A második osztályosok az ún. gyerek laptopokon, míg a 3-4. osztályosok pedig a 

számítógépen is „játszhatnak”. Ők már tanulnak informatikát, így a géphasználat gyakorlás is 

adott. Tudják azt, hogy mit szabad, azt hogy mivel lehet játszani. 



22 
 

Ezek a játékok is nagyban segítik a kognitív funkciók és a digitális kompetenciák fejlesztését 

is.  Általában tantárgyhoz kapcsolódó, logikai, memória, puzzle stb. játékokat választanak. 

A felsősök esetében inkább csak a „számítógépezés” miatt szeretnek járni könyvtárba.  

Ez persze érthető is, hiszen szociális körülményeik miatt csak keveseknek adódik meg az 

otthoni számítógép használata. Őket is az egyes logikai, verseny, sportos stb. játékok érdeklik, 

de a különböző ismeretterjesztő videók, filmek is. 

 

A fent említett feladatok ily módon szolgálják: 

- az önálló ismeretszerzést,  

- a szabadidő hasznos eltöltését és a  

- digitális műveltség fejlesztését is. 

 

Mivel külön nincs könyvtári adminisztrációra időkeret biztosítva, így a foglalkozások előtt-

után-közben lehet csak elvégezni ezeket a feladatokat. 

Azonban miután még a tavalyi könyvek egy része sem lett teljesen feltöltve a könyvtári – 

Szirén – rendszerbe, így ezek elvégzése csak igen lassan halad. 

A szakköri foglalkozások alatt az alsósoknál ez egyáltalán nem megoldható, esetlegesen a 

felsősök önálló munkavégzése alatt lehet csak a könyvek felvitelét dokumentálni.  

Ez az egyetlen dolog az, ami nehézséget jelent. 

A tanév végére remélhetőleg azonban már naprakész lesz a könyvtári állomány rendszere. 

 

 

Kiskunhalas, 2021. 01. 17.    

 

       Egyed-Izsákné Szabó Katalin  
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KRESZ szakkör beszámoló 

2020/2021. tanév I. félév 

 

 

A szakkörnek a tanévkezdés óta 11 felső tagozatos tagja van. A  járvány okozta 

helyzet miatt mindenkinek egyszerre nem tudom a foglalkozási tervben 

szereplő anyagot leadni, csak osztályfokonként, heti váltásban találkozok a 

gyerekekkel. Így szükségszerű volt a tempón gyorsítanom, ha a tanév végére 

minden témával végezni akarok. A haladást a hiányzások is befolyásolták, ezért 

előfordult, hogy egy osztályfok egymás után kétszer is sorra került. A 

karanténom alatt is küldtem feladatot a gyerekeknek azért, hogy ne essenek ki 

az elsajátított ismeretek. A 8.a osztály két tanulója veszi legkomolyabban a 

munkát, nekik távolabbi céljuk a gépjárművezetői engedély megszerzése. Az én 

elsődleges célom viszont az, hogy a szabályokat és a táblákat alkalmazás 

szintjén megtanulják, ezáltal ne váljanak a gyalogos-és kerékpáros balesetek 

elszenvedőivé. Ez hosszabb folyamat lesz, mivel a pontos elsajátításuk a 

fokozott érdeklődés ellenére is nehézkes. Az előzetes felmérések alapján 

néhány tanulónk már jelezte, hogy a II. félévtől szeretne bekapcsolódni a 

munkánkba. Várjuk Őket. 

Létszám adatok:   

- 5.a: 7 fő 

- 6.  : 2 fő 

- 8.a: 2 fő 

 

Kiskunhalas, 2021.01.21.                                              

                                                                                                      Losonczi László 

                                                                                      gyógypedagógus-szakkörvezető 
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Beszámoló 

                                       2020.-2021.-es tanév / I. félév/ 

 

Tárgy: Beszámoló a felső tagozatos tanulók /atlétika / tömegsport/szakkörök 

 

A csoport tanulói létszáma: 6 tanuló /8. osztály/ 

Ebben a tanévben a pandémiás helyzet erősen bekorlátozta a foglalkozásaink lehetőségeit és 

egyben a minőségét is. A COVID-19 kormányrendeletei alapján csak az egy légtérben 

foglalkoztatott tanulókkal tevékenykedhettem a szakköri foglalkozásokon belül is. 

A foglalkozásokat szeptemberben elindítottuk, amit amíg az időjárás engedte, szabad levegőn 

bonyolítottuk le. A foglalkozás tartalma szerint az atlétikus mozgások szinten tartása, ezen belül 

legfőképpen a kitartó futás, rajtgyakorlatok, rövid távú versengések, dobások, lökések, 

hajítások kapták a legnagyobb hangsúlyt. Kiemeltebben teret kapott a játék, ezen belül 

kosárlabda, illetve lábtenisz (tengó). A zárt térben való foglalkozásokon elsőrendű volt a 

képességfejlesztés és a sok játék. Külön problémaként jelentkezett, hogy a járványhelyzet miatt 

nem volt lehetőségünk célokat kitűzni, célversenyeken részt venni, így nem tudtam kellőképpen 

a gyerekeket megfelelő motiváció elé állítani. 

Fokozott figyelmet kellett fordítani a pandémiás helyzetből adódóan a higiéniás előírásokra. 

Szellőztetés, távolságtartás (1,5 m), folyamatos kézmosás, fertőtlenítés és a foglalkozások előtti 

és utáni szájmaszk használatára való állandó figyelem felkeltés. 

Annak érdekében, hogy iskolánk tanulói ne veszítsék el teljesen motivációjukat, házi 

versenyeket rendeztünk: 

- helyből távolugrás: alsó tagozaton 

- Tűz, víz, repülő: alsó –és felső tagozaton 

- akadályverseny: alsó-és felső tagozaton 

- lovaglás: alsó- és felső tagozaton 

- kötélhúzás: alsó- és felső tagozaton 

- 3 tusa, 4 tusa, 5 tusa: alsó- és felső tagozaton 

- mezei futóverseny: alsó- és felső tagozaton 

- szivacslabda dobás: alsó- és felső tagozaton 

- 4 ütemű fekvőtámasz verseny: alsó tagozaton 

- pókfoci: alsó- és felső tagozaton 

- kidobó verseny: alsó- és felső tagozaton 

- 20 m-es síkfutás: alsó tagozaton. 

Természetesen a foglalkoztató csoportokat is belevettük a legtöbb versenybe. 

Kiskunhalas, 2021. 01. 14. 

           Siha János 

foglalkozásvezető 
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Alsó tagozatos tömegsport szakkör beszámoló 

2020/2021 I. félév 

Az idei tanévben rendhagyó módon tudtam csak megtartani a szakkört a Covid-19 vírushelyzet 

miatt. A gyerekek keveredésének elkerülése érdekében osztályonként tartottam meg.  

Sajnos az összes verseny elmarad előreláthatólag az egész tanévben, így a fő hangsúlyt a 

kondicionális készségek szinten tartására helyeztem, illetve sokkal nagyobb szerepet kapott a 

játék is. Minden alkalommal olyan diákokat is bevontam a szakkörbe, aki egyébként nem tagja 

a szakköri csapatnak, mellyel az volt a célom, hogy a kevésbé sportszerető diákokkal kicsit 

megszerettessem a mozgást.  

Ősszel az iskola udvarán atlétika edzéseket tartottam: hosszútávú -és rövidtávú futásokat, illetve 

a kislabdadobás mozzanatait gyakoroltuk. 

A rossz idő beköszöntével a tornaszobában erősítettünk, illetve sokat játszottunk: kidobóztunk, 

Tűz, víz, repülőztünk és váltóversenyeket rendeztünk elsősorban utánzó járásokkal. 

Annak érdekében, hogy iskolánk tanulói ne veszítsék el teljesen motivációjukat, házi 

versenyeket rendeztünk: 

- helyből távolugrás: alsó tagozaton 

- Tűz, víz, repülő: alsó –és felső tagozaton 

- akadályverseny: alsó-és felső tagozaton 

- lovaglás: alsó- és felső tagozaton 

- kötélhúzás: alsó- és felső tagozaton 

- 3 tusa, 4 tusa, 5 tusa: alsó- és felső tagozaton 

- mezei futóverseny: alsó- és felső tagozaton 

- szivacslabda dobás: alsó- és felső tagozaton 

- 4 ütemű fekvőtámasz verseny: alsó tagozaton 

- pókfoci: alsó- és felső tagozaton 

- kidobó verseny: alsó- és felső tagozaton 

- 20 m-es síkfutás: alsó tagozaton. 

Természetesen a foglalkoztató csoportokat is belevettük a legtöbb versenybe. 

A következő tanévben is a terveink között szerepelnek hasonló versenyek szervezése az iskola 

összes diákja számára. 

 

Kiskunhalas, 2021. 01. 15.     Lehóczki Lívia 

        foglalkozásvezető  
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Természetbarát szakkör 

2020-2021. tanév 

I. félév 

- A tanév elején gyalogtúra keretében meglátogattuk városunk parkjait. Megismerkedtünk a 

legjellegzetesebb dísznövényekkel, beszélgettünk gondozásukról, ápolásukról.  

Következő alkalommal a városközpontban tanulmányoztuk a baglyok életét. 

 

- 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. Mielőtt hazaindultunk, meguzsonnáztunk, és jót falatoztunk Imre 

bácsi aszalt szilvájából.  Köszönet a segítő kollegáknak, akik biztosították az autójukat. 

 

- November utolsó napsugarai kicsalogatták a természetbarát szakkör tagjait a közeli erdőbe. 

Megfigyelhettük a vadak téli etetését, megismerkedtünk kedvenc csemegéikkel. Imre bácsi 

segítségével 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 szünetel. Reméljük tavasszal új lehetőségek nyílnak számunkra és 

folytathatjuk a munkát.  

Kiskunhalas, 2021. 01. 24.     Tóth-Abonyi Béláné   

          szakkörvezető 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

HATÁROZAT: 

 A félévi beszámolót a nevelőtestület, 26 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta. 

Kiskunhalas, 2021. 02. 12.    Sörös Imre Zoltán         

         intézményvezető 
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