
 



 

Tanév végi beszámoló 2020/2021. tanév   2 

Tartalomjegyzék 

I. Helyzetelemzés .............................................................................................................. 4 

I.1. Tárgyi feltételek .................................................................................................................. 4 

I.2. Személyi feltételek .............................................................................................................. 4 
I.2.1. Pedagógus álláshelyek száma ................................................................................................................ 4 
I.2.2. Pedagógusok száma .............................................................................................................................. 4 
I.2.3. Tanév közbeni fluktuáció és okai ........................................................................................................... 4 
I.2.4. Technikai dolgozók száma ..................................................................................................................... 4 
I.2.5. Oktatást segítő munkakörben dolgozók száma ..................................................................................... 4 

I.3. Tanulókra vonatkozó adatok ............................................................................................... 5 
I.3.1. Tanulói- és gyermeklétszám alakulása .................................................................................................. 5 
I.3.2. Napközis tanulószobai létszám alakulása .............................................................................................. 5 
I.3.3. Ismétlések, bukások száma és okai ....................................................................................................... 5 
I.3.4. Osztály- és tantárgyi átlagok ................................................................................................................. 6 

I.4. A középiskolai felvételi tapasztalatok ................................................................................ 10 

I.5. Kiemelkedő tanulói teljesítmények .................................................................................... 11 

II. Pedagógiai munka elemzése és értékelése ...................................................................11 

II.1. Kiemelt nevelési feladatok megvalósulása ........................................................................ 11 
II.1.2. Egészséges életmódra nevelés megvalósulása ................................................................................... 12 
II.1.3. Környezeti nevelés: ............................................................................................................................ 12 
II.1.4. Mindennapos testnevelés megvalósulása .......................................................................................... 13 

II.2. Országos mérések tapasztalatai, tervezett intézkedések ................................................... 13 

II.3. A hitoktatással kapcsolatos tapasztalatok, az iskola hitélete ............................................. 15 

II.4. Az iskolavezetőség belső ellenőrzésének és a pedagógiai ellenőrzésnek a tapasztalatai ..... 15 
II.4.1. Óralátogatások száma és tapasztalatai .............................................................................................. 15 
II.4.2. Bemutató tanítások tapasztalatai ...................................................................................................... 15 
II.4.3. Tanfelügyeleti ellenőrzésekből adódó következtetések .................................................................... 16 
II.4.4. Pedagógusminősítési eljárások tapasztalatai ..................................................................................... 16 

II.5. A nevelést-oktatást segítő munkatársak tevékenységének értékelése ............................... 16 

III. Az iskolai szervezet működése .....................................................................................16 

III.1. Iskolavezetőség............................................................................................................... 16 

III.2. Nevelőtestület ................................................................................................................ 17 

III.3. Szakmai munkaközösségek ............................................................................................. 17 

III.4. Diákönkormányzat .......................................................................................................... 17 

III.5. Gyermekvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus, szabadidő-szervező ........................ 17 

IV. Az intézmény kapcsolatrendszere ................................................................................17 

IV.1. Fenntartó szervezet – SzeGeKIF ....................................................................................... 17 

IV.2 Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való együttműködés ................................................. 17 

IV.3 Szülői szervezet, szülőkkel való együttműködés ................................................................ 17 



 

Tanév végi beszámoló 2020/2021. tanév   3 

IV.4. Homokháti Szociális Központ Gyermekjóléti- és családsegítő szolgálat ............................. 18 

IV.5. Hatóságok ...................................................................................................................... 18 

IV.6. Más külső segítő szervezetek .......................................................................................... 18 

V. Szervezési feladatok ....................................................................................................19 

V.1. Tanítás nélküli munkanapok felhasználása ....................................................................... 19 

V.2. Iskolai ünnepélyek, rendezvények .................................................................................... 19 

VI. Pályázatok — azok eredményessége ...........................................................................19 

VII. Összegzés ..................................................................................................................20 

 

  



 

Tanév végi beszámoló 2020/2021. tanév   4 

 

I. Helyzetelemzés 
I.1. Tárgyi feltételek 
A tárgyi eszközök megfelelő számban és minőségben rendelkezésre állnak. Tantermeink 

tiszták, jól felszereltek. Az eszközök beszerzését a fenntartó által biztosított működési 

költségből oldottuk meg. 

A tárgyi eszközök tételes listája az iskola leltárában olvasható. 

 

I.2. Személyi feltételek 

I.2.1. Pedagógus álláshelyek száma 
Intézményünkben 25 pedagógus álláshely van. 

I.2.2. Pedagógusok száma 
A tanév során a nevelő-oktató munkát 29 fő pedagógussal láttuk el (23 teljes állású, 1 

részmunkaidős, 2 félállású és 3 óraadó). 

I.2.3. Tanév közbeni fluktuáció és okai 
A tanév során az alábbi változások történtek a pedagógusok személyét illetően:  

 2021. február 1-től Super Zsolt napközis nevelő helyett Márton-Szász Veronika látta el 

ezt a négyórás munkakört. 

 2021. április 19-től Fődiné Oláh Zsanett helyét Szakál Rebeka töltötte be az első 

osztályban. 

I.2.4. Technikai dolgozók száma 
Intézményünknek 5 fő technikai munkatársa van: 

 

 1 fő karbantartó  

 3 fő takarítónő (Egyikük megváltozott munkaképességű.) 

 1 fő portás  

I.2.5. Oktatást segítő munkakörben dolgozók száma 
Közvetlenül 3 fő segíti iskolánkban a nevelő-oktató munkát: 

 1 fő gazdasági vezető–iskolatitkár (6 órás állás) 
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 1 fő rendszergazda (4 órás állás) 

 1 fő pedagógiai asszisztens 

 

I.3. Tanulókra vonatkozó adatok 

I.3.1. Tanulói- és gyermeklétszám alakulása  

évfolyam osztály 

létszám 

év 

elején 

létszám 

év 

végén 

1.  17 16 

2.  22 21 

3.  21 21 

4.  23 23 

5. 
5.a 15 13 

5.b 17 16 

6. 
6.a 15 14 

6.b 20 20 

7. 
7.a 18 18 

7.b 15 15 

8. 
8.a 17 17 

8.b 14 14 

összesen 12 214 208 

 

Októberben két tanuló családjával külföldre költözött, jogviszonyukat szüneteltetik. 

Egy SNI-s tanuló a felülvizsgálatkor tanulásban akadályozott diagnózist kapott, a település 

másik iskoláját jelölték ki számára, fiatalabb testvérét is átíratták oda. 

Egy kislányt beilleszkedési nehézség miatt vittek másik iskolába. 

Egy tanulót versenyszerű sportolás miatt vittek el szegedi iskolába. 

I.3.2. Napközis tanulószobai létszám alakulása 
Tanév elején 153 tanuló vette igénybe a tanulószobai ellátást 7 csoportban.  

Tanév végén 151 fő volt tanulószobás. 

I.3.3. Ismétlések, bukások száma és okai 
Egy másodikos SNI-s tanuló magyarnyelv és irodalomból valamint matematikából nem tudta 

teljesíteni a tantervi követelményeket. A szülők és a pedagógusok közös döntése értelmében 
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ezeket a tárgyakat elégtelen osztályzattal zárta, és a második osztályt meg fogja ismételni. Egy 

hetedikes tanulónak matematikából kell osztályozó vizsgát tennie augusztusban. 

I.3.4. Osztály- és tantárgyi átlagok 
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1.o.                                   

2.o. 3,81 4,24   4,19   4,86         4,76 4,71   4,71 4,90 4,90 4,56 

3.o. 4,48 4,62   4,33   4,76         5,00 5,00   5,00 4,86 4,71 4,75 

4.o. 4,04 4,57 4,39 4,00   4,35         5,00 5,00   5,00 5,00 4,61 4,60 

5.a 3,92 3,77 4,54 4,13  4,46 3,92         4,54 4,62  4,92 4,92 4,77 3,85 4,37 

5.b 3,81 3,81 3,88 3,56 4,00 3,88         4,81 4,75 4,56 5,00 4,88 3,56 4,21 

6.a 4,07 4,21 3,79 3,57 4,21 4,07         4,79 4,64 4,79 4,80 5,00 4,93 4,41 

6.b 4,00 4,00 3,80 3,40 3,85 3,30         4,90 4,70 4,50 5,00 4,85 4,75 4,30 

7.a 4,06 3,89 4,22 3,39 4,44   4,61  4,06  4,50  4,22 5,00 4,89 4,83 5,00 5,00 4,78 4,46 

7.b 3,67 3,33 3,67 3,00 7,00   4,20 3,87 3,93 3,73 5,00 4,93 4,87 5,00 4,80 4,40 4,16 

8.a 3,18 3,71 3,47 3,12 3,06  3,88 3,59 3,88 3,82 4,59 4,41 4,65  5,00 3,82 3,87 

8.b 3,21 3,50 3,77 3,31 3,36  4,57 3,71 3,93 3,79 4,86 4,79 4,71  4,71 4,93 4,09 

                                    

Iskola 3,84 3,97 3,95 3,64 3,92 4,16 4,32 3,81 4,06 3,89 4,84 4,77 4,73 4,97 4,89 4,48 4,34 

 

I.3.5. Magatartás- és szorgalomátlagok         

 

osztály 

Magatartás  

osztályátlag 5 4 3 2 

1. 13 2 1 0 4,75 

2. 14 4 3 0 4,52 

3.  13 7 1 0 4,57 

4.  16 7 0 0 4,69 

5. a 3 6 4 0 3,92 

5. b 10 6 0 0 4,62 

6. a 9 3 2 0 4,51 

6. b 12 7 1 0 4,55 

7. a 12 6 0 0 4,66 

7.b 11 3 1 0 4,66 
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8.a 7 10 0 0 4,41 

8.b 7 6 1 0 4,42 

iskola 127 67 14 0 4,55 

 

 

 

osztály 

Szorgalom  

osztályátlag 5 4 3 2 

1. 15 1 0 0 4,93 

2. 19 1 1 0 4,76 

3. 14 5 2 0 4,57 

4. 15 8 0 0 4,65 

5.a 4 9 0 0 4,30 

5.b 7 8 1 0 4,37 

6.a 9 2 3 0 4,42 

6.b 7 8 5 0 4,10 

7.a 10 7 0 1 4,44 

7.b 6 4 5 0 4,60 

8.a 4 6 7 0 4,64 

8.b 3 8 3 0 4,,00 

iskola 113 67 27 1 4,40 

 

I.3.6. Igazolt és igazolatlan mulasztások száma 

osztály igazolt  

hiányzás 

igazolatlan  

hiányzás 

hiányzások 

átlaga 

1. 525 0 30,88 

2. 739 0 35,19 

3. 430 0 20,47 

4. 670 0 29,13 

5.a 511 0 39,31 

5.b 193 0 12,06 
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6.a 359 1 23,93 

6.b 1103 1 55,15 

7.a 349 1 19,39 

7.b 557 0 37,13 

8.a 772 2 45,41 

8.b 781 9 55,79 

iskola 6989 14 33,65 

 

I.3.7. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma (év végén) 

osztály HH-s 

tanuló 

HHH-s 

tanuló  

1. 0 0 

2. 0 0 

3. 0 0 

4. 0 0 

5.a 0 0 

5.b 0 0 

6.a 0 0 

6. b 0 0 

7.a 0 0 

7.b 0 0 

8.a 0 0 

8.b 0 0 

iskola 0 0 

 

I.3.8. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma 

A 2020/2021. tanév első félévében lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszáma: 2 fő (a 

vizsgált tanulók 1,5 %-a). 

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el a közepes 

(3) szintet: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a). 
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Az illetékes Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ értékelése a 2020/2021. tanév első 

félévére vonatkozóan: A rögzített adatok alapján sem intézményi szintű, sem külső 

beavatkozásra nincs szükség. 

A tanév végén nem volt olyan tanuló a vizsgált korcsoportban, aki lemorzsolódással 

veszélyeztetett lenne. 

I.3.9. Sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő 

tanulók száma a tanév végén 

osztály SNI-s 

tanuló 

BTMN-s 

tanuló  

1. 0 2 

2. 2 3 

3. 3 1 

4. 0 4 

5.a 0 1 

5.b 4 1 

6.a 2 2 

6.b 4 0 

7.a 0 1 

7.b 2 0 

8.a 3 3 

8.b 1 0 

iskola 21 18 

 

Az SNI-s tanulók óráit iskolánk gyógypedagógusa, a BTMN-s órákat a Pedagógiai 

Szakszolgálat szakemberei tartották. 

I.3.10. Egyéni munkarendű és a tanulói jogviszonyt szüneteltetők száma tanév végén 

Iskolánkban nincs egyéni munkarendű tanuló. 

Tanulói jogviszonyát három tanuló szünetelteti, mert a család életvitel szerűen külföldön él. 
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I.3.11. Fegyelmi ügyek 

A tanév során nem kellett fegyelmi tárgyalást tartanunk. 

Egy osztály esetében többször tartottunk esetmegbeszélést, konzultációt szülők és szakemberek 

(iskolai szociális segítő és iskolapszichológus) bevonásával. 

I.3.12. Jövő tanévi első osztályosok száma 

A 2021/2022. tanév első évfolyamára 22 óvodás iratkozott be. Így egy első osztályunk indul 

majd. Iskolaotthonos rendszerben két tanítónő irányításával, sok csoportbontással fognak majd 

dolgozni. 

I.4. A középiskolai felvételi tapasztalatok 
     A középiskolai felvételire való felkészülés iskolánkban 7. évfolyamon kezdődik. Mind 

matematikából, mind magyarból osztályonként és tantárgyanként heti 1-1 óra áll 

rendelkezésünkre. Ezeken a foglalkozásokon a központi felvételi időbeosztását és 

feladattípusait gyakoroljuk. A pandémia miatt a mostani 8. évfolyam a 7.-es felkészítők egy 

részéből kimaradt, de az idei tanévben minden előkészítőn teljes létszámban részt vettek. A 

mostani 7. évfolyam is nagy számban élt ezzel a lehetőséggel. 

     A központi felvételiken mind az előző, mind az idei tanévben országos átlag felett 

teljesítettek tanulóink: 

 

Központi írásbeli felvételi vizsga eredmények 2020. január 

  
Magyar 

nyelv 

%-os 

eredmény 
Matematika 

%-os 

eredmény 
Összesen: 

%-os 

eredmény 

Osztályátlag:                 

(19 fő) 
29,21 pont 58% 27,21 pont 54% 56,42 pont 56% 

Országos 

átlag:                

(49854 fő) 

26,81 pont 54% 22,67 pont 45% 49,48 pont 49% 

 

Központi írásbeli felvételi vizsga eredmények 2021. január 

 
Magyar 

nyelv 

32 fő 

%-os 

eredmény 

Matematika 

31 fő 

%-os 

eredmény 
Összesen:  

%-os 

eredmény 
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Évfolyamátlag: 

(31 fő)                  
26,56 pont 53% 25,52 pont 51% 52,08 pont 52% 

Országos 

átlag:                

(49854 fő) 

24,4 pont 49% 22,7 pont 45% 47,2 pont 47% 

 

Mind az előző, mind az idei évben diákjaink többségét az általuk megjelölt első helyekre vették 

fel.  

Pótfelvételi eljárásban senkinek sem kellett részt vennie. 

 

A középiskolák típusainak megoszlását az alábbi táblázat mutatja: 

 

 
gimnázium 

(4 év) 

 

technikum 

(5 év) 

 

szakképző iskola 

(3 év) 

2020 11 fő 

 

8 fő 

 

1 fő 

2021 8 fő 

 

22 fő 

 

2 fő 

 

 

I.5. Kiemelkedő tanulói teljesítmények 
Iskolánk 208 tanulójából 43 lett kitűnő. 

A tanév végén 228 tantárgyi dicséretet osztottunk ki. 

 

II. Pedagógiai munka elemzése és értékelése 
II.1. Kiemelt nevelési feladatok megvalósulása 
A 2020 tavaszi rendkívüli helyzet indokolta, hogy ebben a tanévben is az egymás elfogadására, 

szociális érzékenységre, a lelki egészség megőrzésére és fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt 

nevelő munkánk során. Különös tekintettel a fölső tagozatosokra. Részükre számos 
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beszélgetős, közös programot szerveztünk a kortárs kapcsolatok korábbi jelentős 

korlátozásából adódó hiátus megszűntetése céljából. 

II.1.1. Az elmúlt tanév munkatervében és a vonatkozó intézkedési tervekben foglaltak 

megvalósulása 

A munkatervben foglaltak március 16-ig a tervezettek szerint megvalósultak. A tanév többi 

részében pedig alkalmazkodva a tantermen kívüli oktatás lehetőségeihez alkalmazkodva láttuk 

el feladatainkat. 

Intézkedési tervet nem kellet készítenünk. 

 

II.1.2. Egészséges életmódra nevelés megvalósulása 
- higiénés nevelés: osztályfőnöki órákon, környezetismeret és természetismeret órákon 

- az iskolavédőnő által végzett egészségi állapotra (testsúly, testmagasság, látás, hallás, 

vérnyomás) és tisztaságra vonatkozó szűrések 

- iskolaorvosi vizsgálatok, védőoltások 

- védőnői fogadóóra hetente 

- iskolagyümölcs-program 

- egészséghét az alsó és felsőtagozaton 

- kondicionáló testedzés tanítási órákon 

- baleset-megelőzési oktatás osztályfőnöki órákon 

- egészséges táplálkozásra vonatkozó foglalkozások és tartásjavító torna egy EFOP-os 

pályázat Menőmenzák programelemének keretében 

- az első és második évfolyam havonta egyszer terápiás lovagláson vehetett részt 

pályázati forrásból 

II.1.3. Környezeti nevelés: 
- rajzpályázatokon való részvétel 

- papír- és petpalack-gyűjtés  

- kirándulások alkalmával 

- versenyek során 

- előadások kapcsán 

- ismeretátadás tanórai kertek közt 
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- Víz világnapjától a Föld világnapjáig tartó iskolai projekt, mely most rendhagyó 

módon részben digitálisan valósult meg 

- egyéb környezetvédelmi jelesnapok programja (pl. Madarak és fák napja) 

- folyamatos madármegfigyelés 

- az iskolában szelektíven gyűjtjük a hulladékot, elemgyűjtőnk is van 

- iskolakert beindítása, működtetése 

 

II.1.4. Mindennapos testnevelés megvalósulása 
A tanév során sikerült megvalósítani a mindennapos testnevelést, vagyis minden évfolyamon 

minden osztálynak heti 5 testnevelésórája volt.  

A járványhelyzet miatt a tanév során nem volt lehetőség úszásórákat tartani. 

Ebben a tanévben is tartott heti egy alkalommal társastánc órákat Szögi Barbara táncpedagógus 

a felsőtagozatos osztályoknak heti egy alkalommal a testnevelés órák keretében.  

Alsótagozatosainknak az ének órákba néptánc foglalkozásokat építettünk be.  

A tanév végén minden osztály bemutatta az iskola közösségének a tanév során elsajátított 

táncprodukcióját. 

A tárgyi feltételek nem túl ideálisak: egy tornaszoba áll a rendelkezésünkre, amelyben a 

felsőtagozatos osztályok már csak nagyon szűkösen férnek. Ebben a tanévben lehetőséget 

kaptunk a szomszédos iskola tornatermében heti 10 óra megtartására. 

A személyi feltételeink jók: 2 főállású, saját alkalmazású testnevelés szakos tanárunk van. 

 

II.2. Országos mérések tapasztalatai, tervezett intézkedések 
Idegen nyelvi mérés 

 

Átlagok 

2018. 2019. 2020. 2021. 

6. évf. 8. évf. 6. évf. 8. évf. 6. évf. 8. évf. 6. évf. 8. évf. 

olvasott 

szövegértés 

 

57 % 

 

------- 

 

67 % 

 

------- 

 

 

 

62 % 

 

57,7 % 
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hallott 

szövegértés 

 

71 % 

 

------- 

 

95,5 % 

 

------- 

 

 

elmaradt a mérés 

 

69 % 

 

68,5 % 

csoport 

átlagpontja 

 

18,9 

 

------- 

 

81,2 % 

 

------- 

 

66% 

 

63 % 

60 % fölött 

teljesítők 

aránya 

 

73,68% 

 

------- 

 

97 % 

 

------- 

 

65 % 

 

60 % 

 

Országos kompetenciamérés 

Iskolánk tanulói 2019 tavaszán vettek részt másodszor országos kompetenciamérésen. 

Ennek eredményei: 

 

Évfolyam Összesen 
A jelentésben 

szereplők 

CSH-indexszel 

rendelkezők 

A 2017-es 

eredménnyel is 

rendelkezők 

6. 41 34 28 - 

 

Eredmények: 

6. évfolyam Matematika  2019. Szövegértés  2019. 

országos átlag 1495 1499 

kisvárosi átlag 1449 1449 

telephelyi átlag 1541 1551 

 

 

DIFER 

2020. november 2. hetében, nyolc tanulóval végezték el az elsős tanító nénik a Difer mérés 

rövid változatát. Ennek eredménye: 

 % szint 

1. 61 kezdő 

2. 61 kezdő 

3. 63 kezdő 

4. 67 haladó 
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5. 69 haladó 

6. 74 haladó 

7. 80 befejező 

8. 81 befejező 

 

Tanórákon a vizsgálat eredményei tükröződnek a tanulók feladatvégzésében. A kezdő és haladó 

szinten lévőket kiemelt figyelemmel, differenciálással segítjük. 

 

NETFIT 

Mivel a felsőtagozatosok ebben a tanévben is hosszú ideig tantermen kívüli oktatásban vettek 

részt a NETFIT-méréseket nem tudták befejezni, illetve csak részben sikerült elvégezni. Az 

így feltöltött adatok nem mutatnak releváns eredményt. 

 

II.3. A hitoktatással kapcsolatos tapasztalatok, az iskola hitélete 
Az iskolában csak római katolikus hitoktatás zajlik, bár vannak más felekezetű tanulóink is, de 

ők is vállalták ezeket az órákat. Az elmúlt tanévben 3 hitoktató látta el a feladatokat:  

Márton Gábor 1., 2., 3.  és 4.évfolyam 83 fő 

Vargáné Ábrahám Ildikó 5. évfolyam 32 fő 

Joó Balázs esperes 

plébános 

6., 7. és 8. évfolyam 99 fő 

 

Mindhárman nagyon eredményes munkát végeztek, több hittanversenyre is felkészítették a 

tanulókat. 18 elsőáldozó is volt a negyedik évfolyamon. 

A hittanórákon kívül a havi diákmiséken, adventi gyertyagyújtásokon, lelki napokon, közös 

imanapokon volt lehetőségünk a hitbeli fejlődésre. 

 

 

II.4. Az iskolavezetőség belső ellenőrzésének és a pedagógiai ellenőrzésnek a 
tapasztalatai 
II.4.1. Óralátogatások száma és tapasztalatai 
10 alkalommal történt óra- és foglalkozáslátogatás. A kollégák maximálisan felkészültek. A 

tapasztalatokat minden esetben megbeszéltük az órát tartó pedagógussal. 

II.4.2. Bemutató tanítások tapasztalatai 
A járványügyi helyzet sajnos nem tette lehetővé a nyílt napok tartását. 
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II.4.3. Tanfelügyeleti ellenőrzésekből adódó következtetések 
A pandémiás helyzet miatt a tanfelügyeletre ebben a tanévben sem került sor. 

Az intézményi és vezetői tanfelügyelet új időpontja: 2021. november 12. 

II.4.4. Pedagógusminősítési eljárások tapasztalatai 
A 2020. minősítő eljárásba öt pedagógusunk került be: 

Célfokozat Eljárásban résztvevő 

pedagógusok száma 

Megfelelt eredményt elérők 

száma 

Pedagógus II. 5 fő 2 fő 

3 kolléga őszre kapott védési 

időpontot 

 

 

Az eljárások megfeleltek a törvényi előírásoknak, a bizottság tagjai elismerően beszéltek a 

minősülő pedagógusok szakmai munkájáról. 

 

II.5. A nevelést-oktatást segítő munkatársak tevékenységének értékelése 
A gazdasági ügyintézőnk, aki iskolatitkári feladatokat is ellát egyben, nagyon igyekszik, precíz, 

szorgalmas, elhivatott, jól képzett, szereti a munkáját. 

Fél állásban dolgozik nálunk egy rendszergazda, aki igyekszik mindig mindent a lehető 

leggyorsabban megcsinálni, hogy minél kevesebb fennakadás legyen. 

Oktatási asszisztens is segíti a nevelőtestület munkáját. Nagyon sokrétű feladatba tud 

bekapcsolódni: ebédlőben ételosztásnál, SNI-is tanulók támogatása, órai szemléltetőeszközök 

előkészítése, tanulók kísérése. 

 

III. Az iskolai szervezet működése 
III.1. Iskolavezetőség 
Az igazgató munkáját egy helyettes, két munkaközösség-vezető (alsós és felsős) segítette. A 

tanév során hétfőnként tartottunk vezetői, értekezletet, ahol az aktuális feladatokon túl szakmai 

problémák is szóba kerültek. 
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III.2. Nevelőtestület 
A még alakulóban lévő tantestületet nagy lelkesedés, tenni akarás jellemzi. Az együttműködés 

egyre zavartalanabb. A kollégák egész évben odafigyeltek nemcsak a tanítványaikra, hanem 

egymásra is. A tapasztaltabb kollégák pártfogásba vették a fiatal, kezdő kollégákat.  

III.3. Szakmai munkaközösségek 
Az alsós és felsős munkaközösség nagyon szorosan együttműködött.  

III.4. Diákönkormányzat 
Második éve működik iskolánkban a diákönkormányzat. A 4-8. évfolyamból 2-2 főt delegáltak 

osztályonként. A munkájukat Csamangóné Horváth Julianna tanárnő segítette.  

A gyerekek lelkesen dolgoztak. Sok ötletük volt, s a megvalósításban is aktívan részt vettek. 

III.5. Gyermekvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus, szabadidő-szervező 
Külön e feladatokat ellátó alkalmazottunk nincs, minden osztályfőnök munkaköri leírása 

tartalmazza ezen feladatok ellátását, a programok szervezését. A gyermekvédelemmel 

kapcsolatos feladatokat az igazgató fogja össze, ő a településen működő jelzőrendszer tagja is. 

 

IV. Az intézmény kapcsolatrendszere 
IV.1. Fenntartó szervezet – SzeGeKIF 
Iskolánk a fenntartóval – a távolság ellenére –szoros kapcsolatban áll. A pedagógiai munkához 

főigazgató asszonytól igazgatói értekezleteken és körlevél formájában kapunk útmutatást.  

A bérszámfejtéséhez és könyveléséhez szükséges dokumentációkat az iskola mindig időre 

eljuttatta a fenntartó munkatársainak. 

IV.2 Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való együttműködés 
A SZEGEPI programjait, híreit figyelemmel kísértük, alkalmanként éltünk a felkínált 

képzésekkel.  

Az Oktatási Hivatal Szegedi Pedagógiai Oktatási Központjának munkatársai is segítségünkre 

voltak továbbképzések, versenyek, minősítésre való jelentkezés kapcsán. 

IV.3 Szülői szervezet, szülőkkel való együttműködés 
A szülői szervezet  a járványhelyzet adta lehetőségekhez mérten ebben a tanévben is aktívan 

kivette részét a programszervezésből: 
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- Mikulás-várás előkészítése 

- őszi- és tavaszi hulladékgyűjtés szervezése, lebonyolítása, jutalmazás 

- pedagógusnapi megemlékezés 

A szülői értekezleteken, nyílt órákon, családi délutánokon, osztály és iskolai programokon is 

mindig sokan jelennek meg, alsó- és fölsőtagozaton egyaránt. 

Az állandó fogadóórák és a negyedéves fogadóórák is igen népszerűek. Sok szülő élt ezzel a 

felkínált lehetőséggel a járvány alatt is. 

Az elsős és ötödikes osztályfőnökök minden gyermek családját meglátogatják. A többi 

osztályfőnök csak az újonnan érkező tanulókét. 

A tanév során, szülői kezdeményezésre létrejött az iskola nevelő-oktató munkáját segítendő 

alapítvány: Szent László Apródjainak Oktatásáért Alapítvány. 

Tavasszal 23 db rollert ajándékoztak az iskolának, hogy a külsős helyszíneket könnyebb legyen 

megközelíteni. 

 

IV.4. Homokháti Szociális Központ Gyermekjóléti- és családsegítő szolgálat 
Az intézmény munkatársaival nagyon szoros és nagyon jó az együttműködés a náluk 

alapellátásba vett gyerekek, illetve családok ügyében. 

Az iskolai szociális segítő munkatárs heti rendszerességgel tart fogadó órát az iskolában. A 

kollégák és a szülők is nagy bizalommal fordulnak hozzá.  

Az iskolapszichológussal közösen több osztályban is vezetett kiscsoportos foglalkozásokat. 

IV.5. Hatóságok 
Nem történt hatósági eljárás az iskolában. 

IV.6. Más külső segítő szervezetek 
MAMI 

A Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusaival szoros, jól működő 

munkakapcsolatunk van. 

Számos tanulónkat készítették föl versenyekre. 
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A félévzáró koncertjeiket ebben a tanévben online nézhettük meg. 

CSMPSZ Mórahalmi Tagintézménye 

BTMN-s tanulóink ellátásában, felülvizsgálatok szervezésében nagy segítségünkre vannak az 

intézmény munkatársai. 

Mórahalmi Egészségfejlesztési Iroda 

A három tanéven átívelő együttműködés ebben a tanévben többnyire online 

előadások/foglalkozások formájában valósult meg. 

V. Szervezési feladatok 
V.1. Tanítás nélküli munkanapok felhasználása 
I. 2020. 10. 22. Pályaorientációs nap 

II. 2020. 12. 12. Adventi lelkinap 

III. 2021. 02. 12. Tantestületi értekezlet 

IV. 2021. 03. 30. Szent László nap — online 

V.  2021. 03. 31.  Nagyböjti lelkinap - online 

VI.  2021. 04. 22. Föld napja — online a fölsősöknek; az alsósoknak 

kirándulással 

 

V.2. Iskolai ünnepélyek, rendezvények 
A tanév során több emléknapról is közösen emlékeztünk meg. Pl.: Aradi vértanúk, Magyar 

nyelv napja, Magyar kultúra napja. 

Az őszi és tavaszi nemzeti ünnepekre készült műsorokat videóra rögzítettük, a megemlékezés 

napján osztálykeretben nézték meg a gyerekek. 

A nemzeti összetartozás napján egy nagy közös tánccal emlékeztünk a trianoni eseményekre. 

Június 18-án tartottuk ballagásunkat. Ekkor bocsátottuk útjára az iskola alapító évfolyamát. 

VI. Pályázatok — azok eredményessége 
Önállóan még nem adtunk be pályázatot, de Mórahalom Városi Önkormányzat különböző 

EFOP-os és TOP-os pályázatainak különböző programelemeinek megvalósításában 
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közreműködünk. Így kaptunk támogatást pl. az esélyegyenlőségi napok és a hittantábor 

megszervezéséhez is. 

 

VII. Összegzés 
Negyedik önálló tanévünk is számos kihívás elé állította iskolánkat. A járványügyi helyzethez 

való alkalmazkodás, a szabályok betartása, a tantermen kívüli oktatás rendkívül sok türelmet 

kívánt gyerektől, szülőtől és pedagógustól egyaránt.  

 

 

Mórahalom, 2021. június 24. 

 

Pipicz Mihály Lászlóné 

                                                                                                        igazgató 

 

 

 


