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A Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola egy gimnáziumi és négy
általános iskolai intézményegységében a 2017/2018. tanévben együttesen 83 osztály működött,
összesen 1817 tanulóval. A nevelés és oktatás feladatainak ellátására a tanévben a fenntartó
166,5 pedagógus és 13,75 nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és 36,75 egyéb álláshelyet
biztosított az intézmény számára.
Intézményünk jogelődjét a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása hozta létre 2007-ben azzal a
céllal, hogy kedvező feltételeket teremtsen a közös közoktatási feladatok szakszerű és hatékony
megszervezéséhez, továbbá hogy a kistérség településein élő gyermekek, tanulók számára
tegye elérhetővé a pedagógiai, szakmai együttműködés előnyeit, szervező tevékenységével
járuljon hozzá az oktatás színvonalának növeléséhez. Szakmai céljaink változatlanok, olyan
lehetőségeket és nevelést kívánunk tanítványainknak biztosítani, amely egyenletesen magas
pedagógiai-szakmai színvonalat garantál valamennyi tagiskolánkban, továbbá kiemelt
pedagógiai céljainknak megfelelően kivételes lehetőségeket kínálunk diákjainknak az idegen
nyelvek és az informatika oktatása területén.
Kiemelt pedagógiai céljainknak megfelelően valamennyi tagiskolánkban egységes helyi tanterv
szerint oktatjuk az angol nyelvet és az informatikát, emellett a SZTEJKI Zoltánfy István
Általános Iskolában, a SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskolában és a SZTEJKI Eötvös
József Gimnáziumban egységes helyi tanterv szerint oktatjuk a szerb nyelvet, és a 2017/2018.
tanévtől a kínai nyelvet. A kínai nyelv oktatása a 2017/2018. tanévben jelentősen bővült. A
SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskolában az oktatás első évfolyamon is elindult szakköri
formában, és ötödik évfolyamon órarendi formában. A többi általános iskolai
tagintézményünkben ötödik évfolyamtól szakköri formában, a SZTEJKI Eötvös József
Gimnáziumban órarendi órák keretében választható második idegen nyelvként oktattuk a kínai
nyelvet. Az oktatást a Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézetével együttműködve
szervezzük, a kínai nyelvet tanuló diákok száma a tanévben megközelítette a 200 főt. A kínai
nyelv oktatása területén megvalósuló sikeres együttműködés elismeréseképpen a Szegedi
Tudományegyetem Konfuciusz Intézete A 2017/2018. tanév partnerintézménye címet
adományozta iskolánknak. Az idegen nyelvek oktatását valamennyi tagiskolánkban angol
nyelvi és kínai nyelvi lektorok segítik. Idegen nyelvi lektoraink az Amerikai Egyesült
Államokból, az Egyesült Királyságból, illetve Kínából érkeztek. A tanév folyamán a Szegedi
Tankerületi Központ támogatásával, a Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézetével
együttműködve pályázatot nyújtottunk be Konfuciusz tanterem alapítására, aminek sikere
esetén lehetővé válik, hogy a kínai nyelv oktatásának bázisintézményeként működjünk. A
pályázat elbírálása folyamatban van.
Az idegen nyelvek tanulásának ösztönzése, a nyelvtanulás eredményességének növelése
érdekében 2008 óta próbanyelvvizsga rendszert működtetünk, ennek keretében hetedik és
tizenegyedik évfolyamos tanulóink próbanyelvvizsgát tesznek az állami nyelvvizsga
követelményei és szabályai szerint. A próbanyelvvizsga 2018-ban is kiterjedt az érintett
évfolyamokon valamennyi idegen nyelvet tanuló diákra. A 2017/2018. tanévi próbanyelvvizsga
lebonyolítására 2018. május-június hónapokban került sor.
Ebben a tanévben a próbanyelvvizsgán 153 fő hetedikes és 110 fő tizenegyedikes tanuló vett
részt. A próbanyelvvizsgán 114 tanulónak, az összes vizsgázó (263 fő) 43% -ának sikerült
teljesíteni az A, B vagy C típusú nyelvvizsga követelményeit, ami megegyezik az előző évi
eredményességgel. A próbanyelvvizsga eredményeit az 1. táblázat tartalmazza.
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1.táblázat: Próbanyelvvizsga eredmények nyelvvizsgaszintenként, 2018
Próbanyelvvizsga szintje, eredménye
Intézmény, tagintézmény
alapfokú
középfokú
felsőfokú
A B C - A B C - A B C
SZTEJKI Eötvös József
50 3 7 22 13 1 1 11 2
Gimnázium
SZTEJKI Kossuth Lajos
26 2 5 17
Általános Iskola
SZTEJKI Weöres Sándor
21 4 1 3
Általános Iskola
SZTEJKI Zoltánfy István
9
1 2 4
Általános Iskola
SZTEJKI Pallavicini
28 5 6 19
Sándor Általános Iskola
134 15 21 65 13 1 1 11 2
SZTEJKI Összesen

Vizsgázó
létszám
(fö)

Sikeres
vizsgát tett
(fő)

(%)

110

45

41%

50

24

48%

29

8

28%

16

7

44%

58

30

52%

263

114

43%

A legjobb teljesítményt a próbanyelvvizsgán a SZTEJKI Pallavicini Sándor Általános Iskola
diákjai nyújtottak, leggyengébb eredményt a próbanyelvvizsgán ebben az évben a SZTEJKI
Weöres Sándor Általános iskola diákjai érték el. Az előző évi eredményhez képest a sikeres
vizsgák aránya legnagyobb mértékben a SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskolában
változott, ahol ez az eredményességi mutató az előző évben elért 38%-ról ebben a tanévben
44%-ra nőtt.
Az intézmény általános iskolai tagintézményeiben ebben az évben is elvégeztük az országos
idegen nyelvi kompetenciamérést 6. és 8. évfolyamon. Ezt a mérést középiskolák részére nem
szervezik meg. A mérés eredményeit tagintézmények szerinti bontásban a 2. táblázat
tartalmazza, a táblázatban az előző tanév mérési eredményei is megtalálhatók.
2. táblázat: Az országos idegen nyelvi kompetenciamérés eredményei, 2017-2018
6. évfolyam
2017 2018
74% 72%
57% 59%
65% 71%
75% 56%

Tagintézmény
SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskola
SZTEJKI Weöres Sándor Általános Iskola
SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola
SZTEJKI Pallavicini Sándor Általános Iskola

8. évfolyam
2017 2018
72% 73%
60% 56%
72% 60%
63% 63%

Az országos idegen nyelvi kompetenciamérésen a SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskola
diákjai egyenletesen jó teljesítményt nyújtanak, a többi általános iskolánk tanulóinak
teljesítménye ebben a mérésben ingadozó. A 2017-ben a 6. évfolyamon elvégzett országos
idegen nyelvi kompetenciamérés és 2018-ban a 7. évfolyamon megtartott próbanyelvvizsga
ugyanazt az évfolyamot érintette két egymást követő évben, így az eredmények követő
mérésként is értelmezhetők. A két mérés eredményei alapján ugyanaz a sorrend állítható fel az
általános iskoláink között. Mindkét mérésben a legjobb eredményeket a SZTEJKI Pallavicini
Sándor Általános Iskola, és a SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai érték el, őket
követi SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola és a SZTEJKI Weöres Sándor Általános
iskola.
Intézményünkben az informatika oktatása is egységes helyi tanterv szerint folyik, a tantervbe
beépülnek az Európában elismert ECDL informatikai vizsga (European Computer Driving
Licence) vizsgakövetelményei. Tanulóink az informatika tantárgy tanulása során az ECDL
modulvizsga-rendszer egyes vizsgamoduljainak teljesítésére is felkészülnek, így az ECDL
START vizsgát már általános iskolában megszerezhetik, amit gimnáziumban lehetőségük van
kiegészíteni a teljes ECDL vizsgára. Az állami nyelvvizsgához hasonlóan tanulóink az ECDL
modulvizsgákat is letehetik az intézmény székhelyén működő akkreditált ECDL
vizsgaközpontunkban. Ebben a tanévben a vizsgaközpontunkban 676 jelentkező tett ECDL
modulvizsgát, közülük 330 fő volt intézményünk tanulója.
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A legtöbb modulvizsgát ebben az évben is a SZTEJKI Eötvös József Gimnázium tanulói
teljesítették, itt a sikeres modulvizsgák száma az előző tanévhez képest további 22%-kal nőtt.
A sikeresen teljesített modulvizsgák száma ebben a tanévben a SZTEJKI Pallavicini Sándor
Általános Iskolában nőtt a legnagyobb mértékben, a növekedés az előző tanévhez képest több
mint 4,5-szeres. A tanévben teljesített modulvizsgák száma a SZTEJKI Weöres Sándor
Általános Iskolában továbbra is magas, bár az előző tanévhez képest 42%-kal esett vissza. A
többi tagintézményünkben növekedett a teljesített modulvizsgák száma az előző tanévhez
képest, a SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskolában 19%-kal, a SZTEJKI Zoltánfy István
Általános Iskolában 78%-kal. A fenti változások intézményi szinten kiegyenlítették egymást,
így a sikeres modulvizsgák száma az intézményben (325) az előző tanévhez képest (328)
lényegében nem változott.
3. táblázat: A Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola tanulóinak ECDL
vizsgaeredményei, 2017/2018
Modulvizsga (db)
Tanuló
Tagiskola
(fő)
jelentkezés
sikeres
sikertelen
SZTEJKI Eötvös József
Egységes Gimnázium
SZTEJKI Kossuth Lajos
Általános Iskola
SZTEJKI Weöres Sándor
Általános Iskola
SZTEJKI Zoltánfy István
Általános Iskola
SZTEJKI Pallavicini Sándor
Általános Iskola
Összesen

64

160

158

2

18

27

25

2

38

58

58

–

8

16

16

–

29

69

68

1

157

330

325
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Kiemelt pedagógiai céljainkhoz kapcsolódó, intézményi szinten szervezett és koordinált
feladatunk volt ebben a tanévben is az idegen nyelv és informatika oktatás és vizsgáztatás, a
tagintézmények közötti áttanítás, a pedagógiai-szakmai tájékoztatás, az intézmény pedagógusai
közötti horizontális és vertikális pedagógiai-szakmai együttműködés biztosítása. Idegen nyelvi
lektoraink, és más, elsősorban alacsony óraszámú tantárgyakat tanító pedagógusaink
párhuzamosan több tagiskolánkban is tanítanak, ezzel biztosítjuk, hogy tanulóink valamennyi
tagintézményünkben azonos eséllyel férhessenek hozzá az intézmény által biztosított
lehetőségekhez. A tanév során pedagógusaink intézményi szinten összesen heti 114 órában
végeztek tagintézmények közötti áttanítást, az áttanítás óraszáma az előző tanévhez képest (144
óra/hét) csökkent, aminek elsődleges oka, hogy a 2016/2017. tanévig Szatymazon működő
tagintézményünk ettől a tanévtől egyházi fenntartásba került át.
Nevelő-oktató munkánk meghatározó tényezője, hogy biztosítsuk pedagógusaink szakmai
tájékozottságát és munkájuk során a folyamatos szakmai együttműködést. A szakmai
tájékoztatás intézményi szintű fórumai a tanévenként kétszer megrendezésre kerülő
továbbképzési napok. A továbbképzési napok témáit az aktuális szakmai feladatoknak és a
magas színvonalú pedagógiai munka általános megalapozását szolgáló szakmai igényeknek
megfelelően tervezzük. Őszi Továbbképzési Napunkat ebben a tanévben a SZTEJKI Weöres
Sándor Általános Iskolában tartottuk, Tavaszi Továbbképzési Napunk megszervezésére e
tanévben is az ÁGOTA Kulturális és Közösségi Centrumban került sor, mindkét alkalommal
közel 200 pedagógus részvételével. Az Őszi Továbbképzési Nap plenáris ülésének témái az
infokommunikációs technika iskolai alkalmazása, valamint a Komplex Instrukciós Program
(KIP) bevezetésének tapasztalatai voltak. A Tavaszi Továbbképzési Nap plenáris ülésén a
pedagógusoknak az iskolai szocializáció folyamatában betöltött szerepéről és lehetőségeiről,
valamint a Boldogságprogram személyiségfejlesztő eszközeiről és módszereiről hangzottak el
előadások. Az Őszi Továbbképzési nap plenáris ülésének előadói Alföldi István, a Neumann
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János Számítógép-tudományi Társaság ügyvezető igazgatója, és Hüvös László, a SZTEJKI
Pallavicini Sándor Általános Iskola tagintézmény-vezetője, a Tavaszi Továbbképzési Nap
plenáris ülésének előadói Nikitscher Péter, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kutatója, és
Dobrova Zita a Boldogságprogram szakmai koordinátora voltak. Tavaszi Továbbképzési
napunk megvalósítását a Mentorháló program támogatta.
Pedagógusaink tagintézmények és képzési szintek közötti szakmai együttműködését az azonos
szakon, szakcsoportban tanító pedagógusok által alkotott intézményi szakmai műhelyek segítik,
koordinálják. Intézményi szakmai műhelyeink a következő területeken működnek: magyar
nyelv és irodalom (5–12. évfolyam), matematika, informatika (5–12. évfolyam), idegen
nyelvek (5–12. évfolyam), ember és társadalom, művészetek (5–12. évfolyam), ember a
természetben, földünk és környezetünk (5–12. évfolyam), testnevelés és sport, életvitel és
gyakorlati ismeretek (5–12. évfolyam), alsó tagozatos (1–4. évfolyam). Az Őszi Továbbképzési
Nap keretében sor került az intézményi szakmai műhelyeink vezetőinek megválasztására,
újraválasztására, továbbá mindkét továbbképzési napon a program részeként az intézményi
szakmai műhelyek szakmai programokat szerveztek. Az intézményi szakmai műhelyek e
tanévben is folytatták a bemutató órák szervezését és koordinálását. A 2017/2018. tanévben
összesen 90 bemutató órát tartottunk, közel ugyanannyit, mint az előző tanévben (91). A
bemutató órákon pedagógusaink együttesen 465 óralátogatást teljesítettek, szintén többet, mint
az előző tanévben (448). A bemutató órákra és óralátogatásokra vonatokozó adatokat a 4.
táblázat szakmai műhelyek szerinti, az 5. táblázat tagintézmények szerinti bontásban
tartalmazza.
4. táblázat: Az intézményi szakmai műhelyek által szervezett bemutató órák, 2017/2018
Résztvevő pedagógusok
Intézményi szakmai műhely
Bemutató órák száma
száma
Alsó tagozatos

29

193

Magyar nyelv és irodalom

10

37

Idegen nyelvi

11

50

Matematika, informatika

13

59

Ember a természetben, földünk, környezetünk

8

36

Ember és társadalom, művészetek

9

40

Testnevelés és sport, életvitel és gyakorlati ismeretek

10

50

Összesen

90

465

5. táblázat: A SZTEJKI Eötvös József Gimnázium által szervezett bemutató órák, 2017/2018
Résztvevő pedagógusok
Intézményi szakmai műhely
Bemutató órák száma
száma
SZTEJKI Eötvös József Egységes Gimnázium

22

SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskola

16

99

SZTEJKI Weöres Sándor Általános Iskola

15

108

SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola

10

47

SZTEJKI Pallavicini Sándor Általános Iskola

26

106

Összesen

90

465

106

A pedagógus előmeneteli rendszer keretében 2017-ben 5 pedagógusunk szerzett Pedagógus II
fokozatot. Az intézményben a 2016. év folyamán együttesen 43 pedagógus került minősítési
eljárás lefolytatásával vagy jogszabály rendelkezése alapján a Pedagógus II. fokozatba, a
jogszabályban előírt kötelező minősítési eljárások 2022-ig történő lefolytatásához pedig évi
átlagban 19 minősítési eljárás teljesítése elegendő, ami az érintett két évben időarányosan
teljesült. A 6. táblázat a minősítésben részt vett pedagógusok tagintézmények szerinti
megoszlását mutatja.
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6. táblázat: Sikeres minősítő vizsgák, minősítési eljárások, jogszabályban előírt átsorolás 2017
Tagintézmény
SZTEJKI Eötvös József
Egységes Gimnázium
SZTEJKI Kossuth Lajos
Általános Iskola
SZTEJKI Weöres Sándor
Általános Iskola
SZTEJKI Zoltánfy István
Általános Iskola
SZTEJKI Pallavicini Sándor
Általános Iskola
Összesen

Pedagógus I.

Pedagógus II.

Mesterpedagógus

Kutatótanár

1

Összesen
1
–
–

–

1

1

3

3
–

5

–

5

Megjegyzés: A táblázatban feltüntetett besorolás az elért fokozatot mutatja, amelybe a pedagógus 2018. január 1jével került átsorolásra

Az intézmény pedagógusai közül 2018. január 1-jéig a kötelező minősítő vizsgát, minősítési
eljárást összesen 67 fő, az intézményi pedagóguslétszám 40%-a teljesítette, ez az arány a
SZTEJKI Weöres Sándor Általános Iskolában a legmagasabb (50%), a SZTEJKI Kossuth Lajos
Általános iskolában a legalacsonyabb (26%). A 7. táblázat, az intézmény pedagógusainak a
2018. január 1-jei állapot szerinti besorolását tartalmazza.
7. táblázat: Pedagógusok besorolása 2018. január 1-jén
Tagintézmény
SZTEJKI Eötvös József
Egységes Gimnázium
SZTEJKI Kossuth Lajos
Általános Iskola
SZTEJKI Weöres Sándor
Általános Iskola
SZTEJKI Zoltánfy István
Általános Iskola
SZTEJKI Pallavicini Sándor
Általános Iskola
Összesen

Gyakornok

2

2

Pedagógus I. Pedagógus II. Mesterpedagógus Kutatótanár Összesen
28

8

7

1

21

6

2

31

15

14

1

30

10

6

2

18

25

17

3

45

99

51

15

1

44

168

Megjegyzés: A táblázat a pedagógusok mellett a pedagógus szakképzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítő foglalkoztatottak létszámát is tartalmazza.

A 2018. évi minősítési eljárásra összesen 9 fő pedagógus jelentkezését véglegesítette az OH, a
2019. évi minősítési eljárásra 26 pedagógus jelentkezett. A 2018. évi minősítési eljárások
lefolytatására a következő tanév első félévében kerül sor. A folyamatban lévő minősítési
eljárásokat a 8. táblázat, a következő évi jelentkezéseket a 9. táblázat tagintézményenként
tartalmazza.
8. táblázat: Folyamatban lévő minősítő vizsgák, minősítési eljárások, 2018
Tagintézmény
Pedagógus I. Pedagógus II. Mesterpedagógus
Kutatótanár
Összesen
SZTEJKI Eötvös József
2
2
Egységes Gimnázium
SZTEJKI Kossuth Lajos
3
3
Általános Iskola
SZTEJKI Weöres Sándor
1
1
Általános Iskola
SZTEJKI Zoltánfy István
3
3
Általános Iskola
SZTEJKI Pallavicini Sándor
–
Általános Iskola
–
9
–
–
9
Összesen
Megjegyzés: A táblázatban feltüntetett besorolás az elérni kívánt fokozatot mutatja, az érintett pedagógusok
átsorolására 2019. január 1-jétől kerül sor.
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9. táblázat: Jelentkezés a 2019. évi minősítő vizsgára, minősítési eljárásra
Tagintézmény
SZTEJKI Eötvös József
Egységes Gimnázium
SZTEJKI Kossuth Lajos
Általános Iskola
SZTEJKI Weöres Sándor
Általános Iskola
SZTEJKI Zoltánfy István
Általános Iskola
SZTEJKI Pallavicini Sándor
Általános Iskola
Összesen

Pedagógus I.

2

Pedagógus II.

Mesterpedagógus

Kutatótanár

Összesen

7

2

9

4

2

8

2

2

4

2

1

3

2
2

2

17

–

7

26

Megjegyzés: A táblázatban feltüntetett besorolás az elérni kívánt fokozatot mutatja.

Az intézményünk egyik sajátossága a szerb nemzetiségi oktatás, amely az intézmény
székhelyén működő SZTEJKI Eötvös József Gimnáziumban, valamint Deszken a SZTEJKI
Zoltánfy István Általános Iskolában és Szegeden a SZTEJKI Kossuth Lajos Általános
Iskolában folyik. A nemzetiségi oktatás a SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola alsó
tagozatán szerb tannyelvű oktatási formában és nyelvoktató oktatási formában is folyik, a többi
pedagógiai szakaszban valamennyi feladatellátási helyen nyelvoktató oktatási formában
működik. A gimnáziumi szerb nemzetiségi oktatást vendégtanulóként valamennyi szegedi
középiskola tanulói igénybe vehetik, és az intézményben érettségi vizsgát is tehetnek szerb
nyelvből. A szerb nemzetiségi oktatást ebben az évben összesen 124 tanuló, közöttük 7
vendégtanuló vette igénybe az intézményben, létszámukat tagintézmények szerinti bontásban a
9. táblázat tartalmazza.

SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskola
SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola

20

ÖSSZESEN

SZTEJKI Eötvös József Gimnázium

gimnázium
(szerb nyelvoktató)

felső tagozat
(szerb nyelvoktató)

alsó tagozat
(szerb nyelvoktató)

Tagintézmény

alsó tagozat
(szerb tannyelvű)

9. táblázat: A szerb nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulók létszáma tagintézményenként, 2017/2018
Pedagógiai szakasz, oktatási forma (fő)

27

27

53

8

61

7

9

36
124

SZTEJKI ÖSSZESEN
20
60
17
27
Megjegyzés: A gimnáziumi szerb nemzetiségi oktatást 7 fő vendégtanulóként vette igénybe

Az intézmény működési feltételeit és szakmai munkáját a feladatmutatókon keresztül mutatják
be a következő táblázatok, ezt követi az intézmény belső működési rendjéről szóló fejezet és az
intézményi szakmai műhelyek beszámolói, majd tagintézményenként a tagintézmények
vezetőinek, a tagintézményben működő munkaközösségek vezetőinek és a tagintézmény
osztályfőnökeinek beszámolói, utóbbiakat a beszámoló melléklete tartalmazza.
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AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI
Személyi feltételek
1. Alkalmazotti feltételek
Az intézményi összes, ténylegesen betöltött, teljes munkaidőre átszámított munkavállalók száma
(tanévkezdő állapot szerint – 2017. szeptember 1.)

Intézmény /tagintézmény
megnevezése

Nevelőegyéb
Prémium
oktató Funkcionális
Közmunka
projekt
Pedagógus
évek
Összesen
munkát
feladatot
Program
útján
(fő)
program
(fő)
segítő
ellátó (fő)
(fő)
alkalmazott
(fő)
(fő)
(fő)

SZTEJKI Eötvös József
Gimnázium

45

4

8,25

0

2

0

59,25

SZTEJKI Kossuth Lajos
Általános Iskola

27

2,5

9

0

0

0

38,5

SZTEJKI Weöres
Sándor Általános Iskola

28

2,5

8,5

0

0

0

39

SZTEJKI Zoltánfy István
Általános Iskola

18

1,5

2

0

0

0

21,5

SZTEJKI Pallavicini
Sándor Általános Iskola

45

2,75

8

0

1

0

56,75

163

13,25

35,75

0

3

0

215

ebből határozatlan

159,5

13,25

35,75

0

0

0

208,5

ebből határozott

3,25

0

0

0

3

0

6,5

2

0

0

0

0

0

2

3,5

0,5

0

0

3

0

4

Összesen

ebből tartósan távol lévőt
helyettesítő

üres álláshely
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Vezetők:
Beosztás

Vezető neve

Intézményvezető

dr. Gera Tibor főigazgató
Eitler József főigazgató-helyettes
IntézményvezetőFarkas Zoltán főigazgató-helyettes
helyettes
Czibuláné Arany-Szabó Ágnes főigazgató-helyettes
Tagintézmény megnevezése

Beosztás

Vezető neve

tagintézmény-vezető
SZTEJKI Kossuth Lajos
Általános Iskola
SZTEJKI Weöres Sándor
Általános Iskola
SZTEJKI Zoltánfy István
Általános Iskola

SZTEJKI Pallavicini Sándor
Általános Iskola

tagintézmény-vezető
helyettes
tagintézmény-vezető
tagintézmény-vezető
helyettes
tagintézmény-vezető
tagintézmény-vezető
helyettes
tagintézmény-vezető
tagintézmény-vezető
helyettes
tagintézmény-vezető
helyettes

Kecse-Nagyné Bánszki
Zsuzsanna
Konkolyné Bárkányi Ibolya
Dobos János
Katona Lászlóné
Vid György
Kissné Molnár Zsuzsanna
Hüvös László
Kollárné Gellai Tünde
Farkas Róbert

Pedagógus létszámadatok változása a tanév során
 Munkaviszony létesítése:
Közalkalmazott neve

Di Yao
Halmainé Pakai Ilona
Gajda Andrea
Szolarov Annamária
Gyovainé Mészáros Éva
Bodosi- Kocsis Nóra
Péter-Szabó Julianna
Gózon Anett
Meghan Christian McGhee
Barsai Mónika


Munkaviszony
létesítés időpontja

Tagintézmény megnevezése

2017.09.01.
2017.09.18.
2017.09.18.
2017.09.25.
2017.09.25.
2017.11.01.
2017.12.04.
2018.01.14.
2018.01.19.
2018.02.12.

SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskola
SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskola
SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskola
SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskola
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
SZTEJKI Weöres Sándor Általános Iskola
SZTEJKI Pallavicini Sándor Általános Iskola
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskola

Munkaviszony megszűnése:

Közalkalmazott neve

Di Yao
Kapásné Pleskó Andrea
Szolarov Annamária
Gyovainé Mészáros Éva
Szabó Judit
Meghan Christian McGhee
Halmainé Pakai Ilona
Gajda Andrea

Munkaviszony
megszűnés
időpontja

Tagintézmény megnevezése

2017.10.20.
2017.10.31.
2017.10.31.
2017.12.31.
2018.01.13.
2018.05.19.
2018.06.30.
2018.06.30.

SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskola
SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskola
SZTEJKI Pallavicini Sándor Általános Iskola
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskola
SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskola
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Az intézményi összes, ténylegesen betöltött, teljes munkaidőre átszámított munkavállalók száma
(tanítási év végén, a 2018. június 30-i állapot szerint)

Intézmény /tagintézmény
megnevezése

SZTEJKI Eötvös József
Gimnázium
SZTEJKI Kossuth Lajos
Általános Iskola
SZTEJKI Weöres
Sándor Általános Iskola
SZTEJKI Zoltánfy
István Általános Iskola
SZTEJKI Pallavicini
Sándor Általános Iskola
Összesen
ebből határozatlan
ebből határozott

Nevelőegyéb
Prémium
oktató Funkcionális
Közmunka
projekt
Pedagógus
évek
Összesen
munkát
feladatot
Program
útján
(fő)
program
(fő)
segítő
ellátó (fő)
(fő)
alkalmazott
(fő)
(fő)
(fő)

44

4

8,25

0

2

0

58,25

28,5

2,5

9

0

0

0

40

28

3

8,5

0

0

0

39,5

18

1,5

3

0

0

0

22,5

45

2,75

8

0

1

0

56,75

163,5

13,75

36,75

0

3

0

217

158,5
5

13,25
0,5

36,75
0

0
0

0
3

0
0

208,5
8,5

ebből tartósan távol lévőt
helyettesítő

3

0

0

0

0

0

3

üres álláshely

3

0

0

0

0

0

3

2. Tanulói személyi feltételek
Intézmény / tagintézmény
megnevezése

2016/2017. tanév 2017/2018. tanév 2017/2018. tanév 2017/2018. tanév
statisztikai
statisztikai
tanítási év végi
tanév végi
létszám (fő)
létszám (fő)
létszám (fő)
létszám (fő)

SZTEJKI Eötvös József
Gimnázium

427

430

425

448

SZTEJKI Kossuth Lajos
Általános Iskola

421

413

402

423

SZTEJKI Weöres Sándor
Általános Iskola

300

262

273

248

SZTEJKI Zoltánfy István
Általános Iskola

184

172

176

155

548

540

545

533

1880

1817

1821

1807

SZTEJKI Pallavicini
Sándor Általános Iskola
Összesen

Megjegyzés: A statisztikai létszám az október 1-i, a tanítási év végi létszám a június 15-i,
a tanév végi létszám az augusztus 31-i állapotnak felel meg.
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2017/2018. tanév pályázatai

A pályázat benyújtása

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
NTP-KNI-17-0177
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
NTP-TFJ-17-0086
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
HAT-17-01
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
HAT-17-03
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
HAT-17-01
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
HAT-17-01
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
ÚT-2017-0019
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
HAT-18-01-615
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
HAT-18-01-0882
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
HAT-18-02-0258
Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata 65925-41/2017

Pályázat tárgya

Közösen alkotva jobb a világ
(SZTEJKI Pallavicini Sándor Általános Iskola)
Tehetségsegítés feltételrendszerének javítása
(SZTEJKI Pallavicini Sándor Általános Iskola)
Kalandozások Erdélyben
(SZTEJKI Pallavicini Sándor Általános Iskola)
Teremcsere határtalanul
(SZTEJKI Eötvös József Gimnázium)
Alföldi gyerekek egészségéért a havas, tiszta hegyi levegőjű Hargitára
(SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskola)
Kalotaszeg kincsei – természetjárás és népi kultúra Kalotaszegen
(SZTEJKI Pallavicini Sándor Általános Iskola)
Embriómentés módszerének tesztelése a hazai napraforgónemesítés
számára (SZTEJKI Eötvös József Gimnázium)
Kalotaszeg kincsei – természetjárás és népi kultúra Kalotaszegen
(SZTEJKI Pallavicini Sándor Általános Iskola)
Téli sportok öröme a havas, tiszta hegyi levegőjű Hargitán
(SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskola)
Gion Nándor emlékezete
(SZTEJKI Eötvös József Gimnázium)
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók
támogatása (SZTEJKI Eötvös József Gimnázium)
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Pályázati
támogatás

Elbírálás

1 442 000.-

1 442 000.-

705 750.-

500 000.-

2 578 170.-

2 578 170.-

1 670 000.-

1 670 000.-

2 520 000.-

2 520 000.-

3 748 940.-

3 748 940

500 000.-

400 000.-

2 879 890.-

érvényes pályázat

2 460 000.-

érvényes pályázat

2 238 675.-

érvényes pályázat

140 000.-

140 000.-

A pályázat benyújtása

Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata 65925-41/2017
UKIR-25278A-2017
UKIR-25278A-2017
UKIR-26793A-2017
Klebelsberg Központ (Belső pályázat)

EFOP-4.1.3-17-2017-00382

Pályázat tárgya

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók
támogatása (SZTEJKI Weöres Sándor Általános Iskola)
Út az érettségihez ösztöndíjprogram
(SZTEJKI Eötvös József Gimnázium)
Út az érettségihez ösztöndíjprogram
(SZTEJKI Eötvös József Gimnázium)
Út az érettségihez ösztöndíjprogram
(SZTEJKI Eötvös József Gimnázium)
KIP-módszer elmélyítése, ismertanyag átadása
(SZTEJKI Pallavicini Sándor Általános Iskola)
Infrastrukturális fejlesztések az Eötvös József Gimnáziumban
(Szegedi Tankerületi Központ)
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Pályázati
támogatás

630 000.-

Elbírálás

630 000.érvényes pályázat
formailag
megfelelő
érvényes pályázat

1 600 000.-

1 600 000.-

148 039 478,-

148 039 478,-

AZ INTÉZMÉNY BELSŐ MŰKÖDÉSI RENDJE
A működésre vonatkozó törvények, rendeletek
Intézményünk a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és annak végrehajtási
rendeletei alapján működik. Az intézmény alkalmazottaira ezek mellett a közalkalmazottakról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
rendelkezéseit kell – a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Pedagógusok
Szakszervezete között létrejött kollektív szerződés rendelkezéseire is figyelemmel –
alkalmazni.
A vonatkozó törvények, rendeletek, valamint az iskola belső szabályzatainak, a tűz-, munka- és
balesetvédelmi előírások megismerése és betartása minden intézményi dolgozó számára
kötelező. A működés belső feltételeit biztosító szabályzataink a tanév során folyamatosan
rendelkezésre álltak.
Az intézményi működés és döntéshozatal fórumai
Az intézmény legfőbb döntéshozó és tanácskozó szerve a nevelőtestület. Az intézmény
nevelőtestülete tagintézményi résztestületekből épül fel, melyek a tagintézményre vonatkozó
döntéseiket tagintézményi nevelőtestületi értekezleteken hozzák, az intézmény egészét érintő
kérdésekről a tagintézményi nevelőtestületek együttesen döntenek. A nevelőtestület
rendszeresen a tanév indításakor félévkor és tanév végén, ezen felül szükség szerint ülésezik.
A nevelőtestületi döntéshozatal szabályait az intézmény szervezeti és működési szabályzata
tartalmazza.
Az intézményt és egyben az intézmény székhelyén működő gimnáziumot főigazgató vezeti,
akinek a munkáját főigazgató-helyettesek és az intézmény tagintézményeinek vezetőiből álló
Igazgatótanács segíti. Az Igazgatótanács heti rendszerességgel ülésezik, az Igazgatótanács
üléseit a főigazgató vezeti, az üléseken a főigazgató-helyettesek és a tagintézmények igazgatói
mellett részt vesz az intézmény személyzeti és munkaügyi feladatokat, illetve gazdasági
feladatokat ellátó két iskolatitkára is.
Az intézményi szintű szakmai működés, és az intézmény pedagógusai közötti szakmai
együttműködés koordináló és tanácsadó szervei az intézményi szakmai műhelyek, melyek a
különböző pedagógiai szakaszban tanító pedagógusoknak a Nemzeti alaptanterv műveltségi
területeinek megfelelően szervezett fórumai. Az intézményben egy pedagógiai szakaszhoz
kötődő (alsó tagozatos) és hat Nemzeti alaptanterv szerinti műveltségi területhez kötődő
intézményi szakmai műhely működik. Az intézményi szakmai műhelyek rendszeresen az
intézmény őszi és tavaszi továbbképzési napjain tanácskoznak, ezen felül a szakmai műhely
vezetőjének kezdeményezésére szükség szerint. A szakmai műhelyek vezetőit a szakmai
műhely tagjai az tagintézményi munkaközösség-vezetők közül választják egy évre, az
intézmény ősz továbbképzési napján.
A tagintézményekben az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott
számban és területeken szakmai munkaközösségek működnek, melyek a tagintézményi
működés, az osztályfőnöki és a tanítói, szaktanári munka pedagógiai-szakmai koordináló és
tanácsadó szervei. A tagintézményi szakmai munkaközösségek a tagintézményi munkaterv
szerint szervezik tanácskozásaikat, vezetőjüket a munkaközösség tagjainak javaslatára, a
tagintézmény igazgatójának egyetértésével a főigazgató bízza meg.
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Valamennyi tagintézményünk mellett működik szülői szervezet és diákönkormányzat. E
fórumok a saját szervezetükről és működésükről maguk döntenek, a tagintézményi
diákönkormányzatok munkáját diákönkormányzatot segítő pedagógusok támogatják. A
kapcsolattartás a tagintézményi szülői szervezettel és a tagintézményi diákönkormányzattal a
tagintézmény-vezető feladata. A tagintézményi szülői szervezet ülései szokásosan a
tagintézményi szülői értekezletekhez kapcsolódnak, melyekre a tagintézmény munkaterve
szerinti időpontokban, félévenként rendszeresen, ezen felül szükség szerint kerül sor.
Intézményünk mellett Intézményi Tanács működik, amelynek tagjai a tagintézmények vezetői,
a tagintézmények szülői szervezeteinek vezetői és Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
delegált képviselője. A nem szegedi feladatellátási helyen működő tagintézményeket
működtető települési önkormányzatokkal való kapcsolattartás biztosítása érdekében az
Intézményi Tanács ülésein állandó meghívottként részt vesz a Szegedi Kistérség Többcélú
Társulása Koordinációs Központjának vezetője. Az intézmény vezetője évenként beszámol az
intézmény működéséről az intézményi tanácsnak, amely az intézmény működésével
kapcsolatos álláspontját megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára.

Szeged, 2018. szeptember 5.

dr. Gera Tibor
főigazgató
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INTÉZMÉNYI SZAKMAI MŰHELY BESZÁMOLÓJA
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Alsó tagozatos intézményi szakmai műhely
Készítette: Tarjánné Kádár Piroska intézményi szakmai műhely vezetője
Munkaközösségünk létszáma (tanító, napközis) 47 fő.
Munkaközösségünk a kiemelten vállalt feladatait teljesítette. A tanév során, térségi szinten, 25 bemutató
órát tartottak tanítóink. Ezek mellett az intézményi nyílt napokon, és a leendő elsősök szüleinek
meghirdetett napokon is voltak bemutató órák. Minden intézményben nagy hangsúlyt fektetünk arra,
hogy minél többen válasszák az iskolát, ezért előkészítő foglalkozásokat tartottunk az óvodások számára.
Szakmai munkánkat a Mozaik és az OFI kiadványai segítik, de használjuk a Partner Iskolai Program
keretében kiadott segédanyagokat is. Minden tanító tudja használni az interaktív táblát, az órákat online
tartalmakkal színesíti. Az innovációra való törekvés jellemzi tanítóinkat: a KIP, a Sakkpalota, a
Boldogságprogram használata egyre jobban terjed a kollégák között. (Sándorfalva, Kossuth, Weöres)
A tanév során 1 kolléga vett részt sikeres minősítő eljárásban. Pedagógus II. fokozat (Pallavicini)
Tanfelügyeleti látogatás nem volt.
Szaktanácsadói látogatás 7 pedagógusnál volt.(Pallavicini 2, Kossuth 5 )
Portfóliót 3 tanító töltött fel. (Kossuth 1, Zoltánfy2)
Minősítésre 2 tanító jelentkezett.(Kossuth 1, Pallavicini 1)
Intézményi munkaközösségünkből 2 tanfelügyeleti szakértő és 3 szaktanácsadó végzi a munkáját,
támogatja, segíti a munkatársakat.
Tanítóink kihasználták a továbbképzési lehetőségeket, konferencián, előadásokon vettek részt. Az Őszi
és Tavaszi Pedagógiai Napok keretében térségen kívüli iskolában órát látogattunk (Orosháza), ill. két
kolléganő bemutató órát tartott.(Pallavicini 3, Zoltánfy 1).
Minden kolléga elvégezte a KRÉTA rendszer elsajátításához szükséges továbbképzést.
Rendszeresen látogattuk a Mentorháló szakmai előadásait is.
Versenyeinket megrendeztük, és részt is vettünk azokon. A térségi versenyeken kívül meghívás alapján
részt vettünk regionális versenyeken, levelező versenyeken, ill. külső intézmények által meghirdetett
pályázatokon is. Továbbjutó tanulóink megállták helyüket a megyei és országos versenyeken is.
Diákjaink szépen szerepeltek a meghirdetett rajzversenyeken is. Az elért eredményeket a munkaközösség
vezetők beszámolóikban lejegyezték. Alsósaink rendszeresen felléptek kulturális rendezvényeken, vitték
nagy intézményünk hírnevét.
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Minden iskolában van olyan tanuló, aki valamilyen külső sportegyesület tagjaként kiemelkedő
teljesítményt ért el, öregbítve iskolája hírnevét.(karate, dzsúdó, görkorcsolya, foci, mazsorett, tánc,
lovaglás, torna, úszás)
Az óralátogatások teljesítése több mint 100%-ban valósult meg. Elsősorban az intézmények közelében
lévő kollégák látogatták egymást, az órakezdések időpontja, a helyettesítések megoldása, a szakmai
beszélgetések és a visszaérkezés nehézsége miatt.
A munkaközösségek vezetőivel folyamatosan konzultáltunk, ha szükséges volt módosítottuk előzetes
terveinket. A kollégák határidőre elküldték a beszámolók elkészítéséhez kért adatokat.
Hónap

Szeptember

Elvégzett feladatok



adatszolgáltatás



online kapcsolattartás



iskolai munkatervek elkészítése



versenyek időpontjainak beosztása, versenyfelhívások elkészítése



továbbképzés: Sakkpalota 2 fő (Pallavicini, Kossuth), IKER 8 fő
(Kossuth)

Október

November





továbbképzés: Jobb agyféltekés rajz (Kossuth 3 fő)
fogalmazás módszertana 6 fő (Pallavicini, Weöres)
Óvodások tanfolyama (Weöres)







őszi továbbképzési nap szervezése, szekcióülés előadásának tartása
(Pallavicini, Kossuth)
munkaközösség vezető megválasztása
bemutató óra Őszi Pedagógiai Napok (Pallavicini 2, Zoltánfy 1)
továbbképzés: Kézilabda 1 fő (Pallavicini) Informatika 43 fő
szaktanácsadói látogatás (Pallavicini 1)









mesemondó verseny rendezése (Pallavicini)
bemutató órák tartása (Pallavicini 2, Zoltánfy 1, Kossuth 3, Weöres 3)
óralátogatások
továbbképzés Prezentációkészítés 2 fő (Pallavicini)
minősítés Pedagógus II. (Pallavicini)
portfólió feltöltés (Kossuth 1, Zoltánfy 2)
óvodai szülői értekezletek folyamatosan
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Hónap

December

Január

Február

Március

Április

Május

Elvégzett feladatok








ünnepségek iskolai keretekben
fellépés a települési rendezvényeken
bemutató óra (Pallavicini 1, Weöres 1)
program az óvodásoknak (Weöres, Kossuth))
Óvodai szülői értekezletek folyamatosan
bűnmegelőzés 2-4 o.(Weöres)









félévi helyi beszámolók elkészítése
munkaközösségi foglalkozások
online kapcsolattartás
bemutató órák tartása (Weöres 1, Zoltánfy 1, Pallavicini 1)
adatszolgáltatás térségi beszámolóhoz
belső önértékelési munka elvégzése
iskolai előkészítő (Kossuth, Weöres)






helyi versenyek megrendezése
bemutató óra tartása (Zoltánfy 1,Pallavicini 3, Kossuth 1)
óralátogatások folyamatos
versenyekre nevezés 2. félévre











bemutató órák tartása (Zoltánfy 2, Kossuth 2, Weöres 1)
szaktanácsadói látogatás (Kossuth 5)
jelentkezések minősítésre (Kossuth 1, Pallavicini 1)
óralátogatások
helyi versenyek megrendezése
nyitott iskolák, nyílt napok, helyi bemutató órák
iskolai előkészítők
tavaszi továbbképzési nap
regionális versenyeken (olvasás, pénzügyi) részvétel (Kossuth,
Pallavicini)










bemutató óra Tavaszi Pedagógiai Napok (Pallavicini 1)
térségi helyesírási verseny rendezése (Pallavicini, Kossuth)
térségi Kazinczy verseny rendezése (Kossuth)
óvodák látogatás
helyi versenyek megrendezése
online kapcsolattartás
térségi matematika verseny (Weöres)
továbbképzés:Módszertan OFI könyvekhez, Játékra fel (Pallavicini), Z
generáció, Gyermekvédelmi jelzőrendszer (Kossuth), Lemorzsolódás
(Zoltánfy)







szaktanácsadói látogatás (Pallavicini)
tanszerlisták elkészítése szülőknek
kirándulások szervezése
egyetemi mérések
nyílt nap szülőknek
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Hónap

Elvégzett feladatok

 bemutató óra (Kossuth 1)

Június







szülői értekezletek leendő elsősök szüleinek
adatszolgáltatások térségi beszámolóhoz
év végi helyi beszámolók elkészítése
munkaközösségi foglalkozások
online kapcsolattartás

Bemutató órák szervezése, óralátogatások
Minden tagiskola az általa vállalt bemutató óráit megtartotta.(1óra (Weöres) a kolléga, tartós
betegsége miatt, elmaradt). A bemutató órák után szakmai megbeszélés történt. Az óralátogatások
teljesítése folyamatos volt, az előírtnál több órát látogattak a kollégák, elsősorban saját
intézményükben. A POK szervezésében 4 bemutató órát tartottak a tanítók, ill. látogattuk az
intézményen kívüli órákat is.
Szakmai rendezvények, szakmai programok, szakmai műhelyek által koordinált feladatok
Őszi továbbképzési nap
Őszi Pedagógiai Napok (megyei)
Tavaszi továbbképzési nap
Tavaszi Pedagógiai Napok (megyei)
Jó gyakorlatok átadása (KIP, LÜK, Sakkpalota, Óvodások tanfolyama, Boldogságprogram)
Térségi tanulmányi versenyek meghirdetése, megrendezése
- mesemondó 1-4.évfolam
- versmondó verseny 1-4.évfolyam
- Kazinczy verseny 3-4.évfolyam
- Nyelvtan-helyesírási verseny 2-4. évfolyam
- Matematika verseny 2-4. évfolyam

Szeged, 2018.június 17.
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INTÉZMÉNYI SZAKMAI MŰHELY BESZÁMOLÓJA
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Magyar nyelv és irodalom intézményi szakmai műhely
Készítette: Dencs Mátyásné szakmai műhely vezető
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Elvégzett feladatok








Szeptember

Október

November

December









Tanmenetek, tematikus tervek elkészítése.
Év eleji felmérések íratása, elemzése.
Bemeneti mérés hangos olvasás 5. osztály Szőregen
Szövegértés mérése 5.és 7. évfolyam Szőregen
A magyar népmese napja alkalmából rajzfilmvetítés, teszt Deszken
Tanulmányi versenyek meghirdetése

Megemlékezés az aradi vértanúkról – Deszk
Rádiós megemlékezés okt. 6-ról – Weöres Ált.IskMúzeumlátogatás a szegedi Móra Ferenc Múzeumba Deszkről
Megemlékezés a névadóról – Zoltánfy Istvánról – irodalmi műsor Deszken
Irodalmi emlékműsor október 23-ról Deszken
Rádiós emlékműsor okt.23-ról – Weöres Ált.Iskola
Kistérségi továbbképzési nap

 Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai forduló – Deszk, Szőreg,
Weöres Ált.Isk.
 Megemlékezés dr. Farkas Katalinról Szőregen
 Kistérségi bemutató óra magyar nyelvtan 6.o. Deszken
 Drámafoglalkozás óvodásoknak – Weöres Ált.Isk.
 Bemutató óra m.nyelvtan 6. o. Deszk-Dencs Mátsásné
 Karácsonyi műsor készítése, előadása több helyszínen – Szőreg
 Karácsonyi műsor előadása az iskola előtt ill. a Tátra téri templomban –
Weöres Ált.Iskola
 Részvétel a községi karácsonyi műsoron Deszken
 Kistérségi bemutató óra magyar nyelvtan 5.o. Szőregen-Hegedűs György
 Kistérségi bemutató óra irodalom 6.o. Weöres Ált.Isk.- Szántáné
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Hónap

Elvégzett feladatok




Kossuth Lajos Ált.isk. Szőreg
Kistérségi szavalóverseny rendezése
Magyar kultúra napja, kiállítás megnyitása és műsor
Pallavicini Ált.Isk. Sándorfalva
22. Megemlékezés a magyar kultúra napjáról (felelős: Bálóné Karasz Erika,
Horváth Csilla Dalma)
25. Lotz János szövegértési és helyesírási verseny megyei fordulója (felelős:
Bertáné Takács Erika)
Weöres Sándor Ált.Isk.
Félévi felmérők íratása, javítása



Félévi beszámolók elkészítése.



A 8. évfolyamosok írásbeli felvételijének előkészítése.



Január 26. Vetélkedő : Barangolás a reformkori irodalom, zene, festészet,
épületek világában, (Agóra , Kultúra Napja alkalmából, középmező )
Középkori írás, kódexírás a Csillag téri könyvtárban – Weöres Ált.Isk.
Bemutató óra dráma 5.o. – Csizmadia Judit
Zoltánfy István Ált.Isk. Deszk
Könyvtári órák osztályonként
Magyar kultúra napja iskolai műsor Deszken, részvétel a községin
Részvétel a szőregi kistérségi szavalóversenyen






Január







Pallavicini Ált.Isk. Sándorfalva
 8. Szép magyar beszéd verseny tankerületi forduló 7-8. évfolyam (felelős:
Bálóné Karasz Erika)
 15. Szép magyar beszéd verseny tankerületi forduló 5-6. évfolyam (felelős:
Bertáné Takács Erika, Horváth Csilla Dalma)
 19. Alsó tagozatos szavalóverseny (Bertáné Takács Erika, Horváth Csilla
Dalma, Hack Ibolya, Kollárné Gellai Tünde, Szántóné Somogyi Katalin)
Február





Március







 „Kossuth Lajos Ált.Isk.Szőreg
ARANKA” támogatás átadó ünnepsége és teremavató ünnepség: Bányainé
Seprenyi Gabriella, Hegedűs György
Weöres Sándor.Ált.Isk.
Zoltánfy István Ált.Isk. Deszk
Szövegértés verseny - házi
Pallavicini Ált.Isk.Sándorfalva
6. Gyerekbérletes előadás (Bálóné Karasz Erika)
9. Részvétel a Deszki Maros Menti fesztiválon (felelős: Bálóné Karasz
Erika)
20. Kistérségi bemutatóóra (Bálóné Karasz Erika)
26. Kistérségi bemutatóóra (Bertáné Takács Erika)
Részvétel a szakmai továbbképzésen
Kossuth Lajos.Ált.Isk.Szőreg
Nyitott iskola” – bemutató órák tartása az érdeklődő szülőknek
NyelvÉsz nyelvművelő levelező verseny: Hegedűs György
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Hónap

Elvégzett feladatok















Április













Részvétel a szakmai továbbképzésen
Weöres Sándor.Ált.Isk.
19. Iskolai Vers és prózamondó verseny F: Tóthné Vőneki Mária
A városi versenyen Samu Ádám képviselte iskolánkat.
28. Kistérségi továbbképzési nap.
Zoltánfy István Ált.Isk. Deszk
Részvétel a deszki Maros menti versmondó versenyen
 Megemlékezés március 15-ről- iskolai ünnepség a Faluházban
 Részvétel a szakmai továbbképzésen
Pallavicini Ált.Isk. Sándorfalva
6. X. Határon túli honismereti verseny (Felelős: Bertáné Takács Erika)
12. Megemlékezés a költészet napjáról – Író-olvasó találkozó (felelős: Hack
Ibolya)
12. Tankerületi könyv- és könyvtárhasználati verseny (felelős: Szántóné
Somogyi Katalin)
16. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól (felelős: Bálóné Karasz Erika)
Kossuth Lajos.Ált.Isk.Szőreg
Arany János megyei balladamondó verseny: Hegedűs György
’Versfaragás’ nevű játékos irodalmi foglalkozás a Művelődési Házban:
Hegedűs György
Magyar Költészet Napja: Hegedűs György, Kiss Márta
Tóth Péter Lóránt Radnóti-díjas versmondó József Attila pódium előadás a
szőregi művelődési házban: Csasznyné Halász Ágnes, Kálmánné Fodor
Zsuzsanna
Simonyi Zsigmond megyei helyesírási verseny: Hegedűs György
Péliné Rita búcsúztatása a művelődési házban: Hegedűs György
Weöres Sándor.Ált.Isk.
11. A költészet napja alkalmából iskolánk ebben az évben is meghirdette a
Versbazár elnevezésű versíró pályázatot. Idén is 3 kategóriában adhatták
be saját verseiket a gyerekek .Minden alkotót oklevéllel és ajándékkal
jutalmaztunk a pályaművéért, melyet ezen a napon, a Versünnepen
vehettek át.
Minden évben közös énekléssel, versmondással, a Versbazár
eredményhirdetésével ünnepeljük a költészet napját… F.: Csizmadia Judit
és a magyartanárok
13. Weöres -est , drámások bemutató előadása F.: szaktanárok
Zoltánfy István Ált.Isk. Deszk
Költészet napi megemlékezés- irodalmi összeállítás megtekintése a
Faluházban
Arany-busz irodalmi vándorkiállítás megtekintése Szegeden
Fogadóóra 5-8. o.
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Hónap

Elvégzett feladatok

Pallavicini Ált.Isk. Sándorfalva
 4. Tanulmányi kirándulás a Terror Háza Múzeumba (felelős: Bertáné
Takács Erika)
 14. Rendhagyó irodalomóra a Szegedi Pinceszínház művészeivel
 23. Országos kompetenciamérés
 23. Tankerületi könyvtárhasználati vetélkedő -6. osztályos tanulóknak
(felelős: Szántóné Somogyi Katalin)

Május



Kossuth Lajos Ált.Isk.Szőreg
Jubileumi gálaest – műsor, dekoráció
Weöres Sándor. Ált.Isk.
 2-án a Szegedi Nemzeti Színház színészei szobaszínház-előadással hozták
el az Arany János életművet felölelő előadásukat. A 6. és 7. évfolyamos
tanulókat ámulatba ejtették magával ragadó, sokszínű, árnyalt előadásukkal.
F.: Maláj György
Zoltánfy István Ált. Isk. Deszk
 Könyvtári órák osztályonként





Június

Pallavicini Ált.Isk.Sándorfalva
4. Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról (felelős: Bertáné Takács
Erika)
16. Ballagás (felelős: Hack Ibolya, Bálóné Karasz Erika, Kisné Király
Mária)
Kossuth Lajos.Ált.Isk. Szőreg
Rendkívüli irodalom óra a művelődési házban: Hegedűs György, Csasznyné
Halász Ágnes
Ballagási és évzáró ünnepségre készülés, szervezés, lebonyolítás: Kiss
Márta, Csasznyné Halász Ágnes, Hegedűs György
Weöres Sándor Ált.Isk.



Pedagógusnapi köszöntő műsorral és süteménnyel a 6. évfolyam
szervezésében. F.: Csizmadia Judit és Szántháné László Erzsébet)
 4. Nemzeti összetartozás napja , iskolarádiós műsor F.: Lukács István
 15. Ballagás, évzáró műsorának segítése ( magyartanárok)
 Zoltánfy István Ált.Isk. Deszk
 Ballagás, tanévzáró
 SNI –mentori tájékoztató

FOLYAMATOSAN VÉGZETT MUNKA AZ 1. FÉLÉVBEN:
WEÖRES SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA:
 DRÁMAFOGLALKOZÁSOK AZ 5-6. ÉVFOLYAMOSOKNAK
 FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ MAGYARBÓL 8. OSZTÁLYOSOKNAK
 KORREPETÁLÁS 5. OSZTÁLYOSOKNAK MAGYARBÓL
ZOLTÁNFY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DESZK
 FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ MAGYARBÓL 8. OSZTÁLYOSOKNAK
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KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZŐREG



A 8. évfolyamos tanulóinknak lehetőségük volt az első félévben magyar nyelv és
irodalomból középiskolai felvételire felkészítő órákra járni.
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INTÉZMÉNYI SZAKMAI MŰHELY BESZÁMOLÓJA
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
matematika-informatika intézményi szakmai műhely
Készítette: Grácin Márkó intézményi szakmai műhely vezetője
Bemutató órák szervezése, óralátogatások
Hónap

Szeptember

Október

November

December

Január

Február

Elvégzett feladatok

tanmenetek elkészítése (évfolyamonként egységesen)
tanórán kívüli foglalkozások beindítása (részletesen munkaközösségenként)
képességfelmérés, év eleji felmérés
ECDL szakkörök beindítása
Versenyek népszerűsítése, versenyre felkészítések szervezése
Felvételi előkészítő tanfolyamok kezdése (Weöres – inf. és mat.)
Portfólió feltöltése (Kossuth)
Szegedi Tudományegyetem longitudinális felmérése (3. és 7. évfolyam
Kossuth – már évek óta)
Pallavicini – Medve szabadtéri matematika verseny (51 fő)
Pallavicini – Vigyázz, kész, pénz csapatverseny
EPAM látogatás (Pallavicini tanárok)
Bemutató óra – Eötvös – Dr. Kocsmárné Sánta Mónika – informatika
Óralátogatás – Kossuth, Weöres – diákok az informatika órákon.
Kistérségi matematika verseny I. (házi) forduló lebonyolítása (általános
iskolákban)
ECDL vizsgák és vizsgáztatás (folyamatos)
Zrínyi matematikai feladatmegoldó tesztversenyre jelentkezés
Nyílt nap (Eötvös)
Pályaválasztási napok (Ifjúsági Ház és Agóra)
Bemutató óra – Eötvös – Dr. Kopasz Zsoltné – matematika
Bemutató óra – Eötvös – Fekete Andrea - matematika
Bemutató óra – Kossuth – Csasznyné Halász Ágnes - matematika
Bemutató óra – Kossuth – Kálmánné Fodor Zsuzsanna - informatika
Bemutató óra – Weöres – Dobos János – informatika
Bemutató órák nyolcadikosok részére (kistérségi iskolák tanulóinak)
Bemutató óra – Eötvös – Grácin Márkó – informatika
Bemutató óra – Pallavicini – Ambrus Jánosné – matematika
nyolcadik osztályosok felvételije (általános iskolák) és javítása (gimnázium)
félév lezárása
Központi felvételi írásbeli vizsga
Bemutató óra – Zoltánfy - Molnár Katalin – matematika
Bemutató óra – Weöres – Cservákné Krista Mónika – matematika
Bemutató óra – Eötvös – Dr. Ugrainé Antali Éva
Kistérségi matematika verseny II. forduló (megtartva a gimnáziumban)
Zrínyi Ilona matematika feladatmegoldó tesztverseny – több iskolában
Felvételire előkészületek (általános iskolák) és felvételi (gimnázium)
Képességfejlesztő levelező matematika verseny (Eötvös)
24

Hónap

Március

Április

Május

Június

Elvégzett feladatok

Pályaválasztási foglalkozások (általános iskolákban)
Orchidea matematika verseny (Weöres)
ECDL vizsgáztatás (folyamatos)
Felkészülés a belső vizsgára (Eötvös)
Longitudinális felmérés (Kossuth)
MaTalent online mérés (Kossuth 4. osztályosok)
Bemutató óra – Zoltánfy – Kovács Attila – informatika
Digitális témahét (több iskolában is)
Tavaszi továbbképzési nap
Belső vizsga (Eötvös)
Egységes próbaérettségi (Eötvös – 12. évfolyam)
ECDL fórum (résztvevők: Czibuláné Arany Szabó Ágnes, Grácin Márkó)
Medve szabadtéri matematika verseny
Vogger suli, Vodafone-os feladatok (Pallavicini)
Kompetenciamérés – 6. 8. 10. osztályokban
Érettségi írásbeli része - Eötvös
Pót belső vizsga
ECDL vizsgaközpont ellenőrzése (mindent rendben találtak)
5. osztályos matematika verseny - Pallavicini
Éves munka értékelése, jegyek lezárása
Erdei iskola – Pallavicini
Érettségi szóbeli része – Eötvös
Javítóvizsga, különbözeti vizsga feladatainak leadása
Az év lezárása, munkaközösségi és nevelőtestületi értekezletek

Szakmai rendezvények
Tankönyvbemutató (középiskolás Maxim tankönyvek)
EPAM látogatás (Pallavicini) + EPAM látogatás a szakmai műhelynek (áprilisban)
Pályaválasztási tájékoztató (Weöres 4 óra – Pintér Ildikó, Cservákné Krista Mónika)
Pályaválasztási vásár (Weöres – Pintér Ildikó, Cservákné Krista Mónika)
Pályaválasztási napok standja (Eötvös – több munkaközösséggel együtt)
ELI látogatás – Pallavicini tanárainak
Bemutató órák 13 óra, 59 résztvevővel összesen.
Versenyek
Kistérségi matematika verseny I. forduló (általános iskolánként)
Kistérségi matematika verseny II. forduló – megrendezve az Eötvösben
Matech internetes matematika verseny (Eötvös – 1 csapat)
Pangea Zoltánfy (37 fő)
Zrínyi matematika tesztverseny: Zoltánfy (3 fő), Kossuth, Weöres, Pallavicini
Medve szabadtéri matematika verseny: Pallavicini – 28. és 29. helyezés (117 csapat)
Orchidea matematika verseny: Weöres
Makkosházi iskola matematika versenye: Kossuth (évfolyamonként 1 fő)
Továbbképzések:
Őszi továbbképzési nap (mindenki)
Kréta napló online továbbképzés (Kossuth tanárok, Weöres tanárok, Eötvös tanárok)
Digitális tudás az iskolákban, önállóan használom eszközeimet (Kossuth 3 fő)
Kréta napló használata (30 óra – Weöres – Cservákné Krista Mónika, Törteliné Márkus Kinga
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Bűnmegelőzés az iskolákban (30 óra – Weöres – Cservákné Krista Mónika, Lantosné Lakner
Gyöngyi)
Pályaválasztási tanácsadás – Weöres - Lantosné Lakner Gyöngyi, Pintér Ildikó, Cservákné Krista
Mónika
Generációk gondolkodása-hogyan bánjunk a Z generációval (30 óra – Kossuth – Kálmánné Fodor
Zsuzsanna)
Mérés-értékelés műhelymunka – Kossuth – Kerekes Pálné
Kistérségi matematika verseny:
Weöres – 30 induló, 6 továbbjutó
Zoltánffy – 30 induló, 3 továbbjutó
Pallavicini – 12 továbbjutó
ECDL
Weöres – 38 fő, 58 sikeres vizsga
Pallavicini – 29 fő, 68 sikeres vizsga
Zoltánfy – 8 tanuló, 16 sikeres vizsga
Kossuth – 18 fő, 25 sikeres vizsga
Eötvös – 64 fő, 158 sikeres vizsga, 2 sikertelen
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INTÉZMÉNYI SZAKMAI MŰHELY BESZÁMOLÓJA
2017/2018. TANÉV I. FÉLÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
idegen nyelvi intézményi szakmai műhely
Készítette: Erdélyi Ágota intézményi szakmai műhely vezetője
Bemutató órák szervezése, óralátogatások
1. Benkő Beatrix: 2017.11.14
2. Lakatos Krisztina: 2017.11.21.
3. Gyovainé Madarász Éva: 2017.11.22.
4. Kiss Ildikó: 2017.12.06.
5. Erdélyi Ágota: 2017.12.08.
6. Juhász István: 2017.12.15.
7. Szentirmayné Gergely Éva: 2018.02.06.
8. Laczi Mónika: 2018.02.16.
9. Milos Lilla: 2018.03.21.
10. Legényné Szelezsán Marianna: 2018.03.22.
11. Vér Anikó: 2018.03.22.
Az idegen nyelvi intézményi szakmai műhely által megtartott bemutató órák száma 11, ezen összesen
50 fő vett részt.
Hónap

Elvégzett feladatok



Szeptember











Október



A tanmentetek aktualizáltuk, valamint elkészítettük az angol nyelvi
lektorok tanmenetjavaslatait.
Megbeszéltük a munkatervet.
Megújítottuk szerződésünket a CETP-vel.
Új lektorunk Di Yao (New York, USA). Mentortanár: Benkő Beatrix
A tagintézmények szaktanárai folyamatosan segítették a lektorok
általános iskolai munkáját.
2017.09.30-án a tagintézmények tanárai, diákjai részt vettek a
Konfuciusz Intézet rendezvényén.
2017.09.30-ig jelentkeztünk a bemutató órákra.
Meghirdettük a 24. William Blake Szépkiejtési Versenyt – ezúttal is
„nemzetközi” szinten – szerbiai testvériskolánk bevonásával.
Felvételi előkészítőt indítottunk 8. osztályos diákoknak Wáiszhárné KisJakab Judit vezetésével.
Részt vettünk az intézményi továbbképzési nap előadásain és
szekcióülésein 2017. október 27-én. A KIP- módszerről tartott előadást
Lakatos Krisztina.
A Kossuth Lajos Iskolában október és november hó folyamán
kétfordulós országos angol nyelvi versenyen vettek részt a diákok. A1
és A2 szinten is 4. helyezést értek el.
ELT On-Lion kétfordulós online versenyt rendeztek a Pallavicini Sándor
Általános Iskolában.
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Hónap

Elvégzett feladatok




November







Megrendeztük a 24. William Blake Szépkiejtési Versenyt 2017.
november 20-án, ezúttal a jelentkezők nagy száma miatt két zsűri
hallgatta meg a versenyzőket.
A versenyen a tagintézmények diákjai is részt vettek: 7 tanuló képviselte
a SZTEJKI általános iskoláit (összes ált. isk. versenyző: 31 fő 13
intézményből).
Nyílt napot tartottunk az Eötvös József Gimnáziumban. A nyelvórákat
szabadon látogathatták az érdeklődők.
Bemutató órát tartottunk az Eötvös József Gimnáziumban érdeklődő
kistérségi általános iskolás diákok számára 2017. november 27-én és 28án.
Lebonyolították a Weöres Sándor Általános Iskola online angol nyelvi
vetélkedőjét november 9-én, kistérségi szinten.
Lezajlott a Kossuth Lajos Általános Iskola valamint a Weöres Sándor
Általános Iskola által rendezett idegen nyelvi hét.
A félév során bemutató órákat tartottunk és látogattunk.
Lezajlott az Országos angol nyelvi verseny iskolai fordulója a
Pallavicini Sándor Általános Iskolában.
Lezajlott az Országos angol nyelvi verseny iskolai fordulója a Zoltánfy
István Általános Iskolában.

December



Január




Jegyek lezárása
Félév végi értékelés



Meghan McGhee személyében új lektor érkezett. A mentorálással,
dokumentációval kapcsolatos feladatok koordinálását Benkő Beatrix
végezte el.
Jelentkeztettük a 7. és 11. évfolyamos diákokat a próbanyelvvizsgákra.
11. évfolyamon összeállítottuk a párokat a szóbeli vizsgára, valamint
áttekintettük, frissítettük a nyelvvizsga anyagát.
Lezajlott az intézményi szintű továbbképzési nap március 28-án; a
szekcióüléseken Allan Forrester, valamint az MMPublications
képviselője tartott előadást.
A tanulók felkészítése a próbanyelvvizsgákra
A jelentkeztetés véglegesítése
Lezajlott az írásbeli próbanyelvvizsga 7. és 11. évfolyamon: 2018.
május 22-én német és olasz nyelvből B1 szinten, 2018. május 23-án
angol nyelvből B1, B2 és C1 szinten. A nyelvvizsgadolgozatokat
javítottuk, pontoztuk.
A szóbeli próbanyelvvizsgák során az általános iskolák és a gimnázium
tanáraiból összeállított vizsgabizottságok értékelték a 7. és 11.
évfolyamos diákok szóbeli teljesítményét B1, B2 és C1 szinten. A
vizsgákat 2018. május 28-tól 31-ig bonyolítottuk le.
Jegyek lezárása
Tanév végi értékelés

Február

Március

Április






Május

Június



Szakmai rendezvények
Részt vettünk az intézményi továbbképzési napokon. A szekcióüléseken előadást tartott Lakatos
Krisztina és Allan Forrester.
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INTÉZMÉNYI SZAKMAI MŰHELY BESZÁMOLÓJA
2017/2018. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Ember és társadalom intézményi szakmai műhely
Készítette: Németh Éva az intézményi szakmai műhely vezetője

Hónap

Szeptember

Október

November

December

Január

Elvégzett feladatok
 Az éves munkatervek elkészültek tagintézményenként
 A bemutató órák időpontjait egyeztettük az intézményi munkaközösség
vezetői megbeszélést követően szakmai műhelyenként
 Az év eleji adminisztrációt elvégeztük (tanmenetek elkészítése,
ellenőrzése) tagintézményenként
 Az évfolyamvizsga követelményeit egyeztette a munkaközösség / Eötvös
József Gimnázium
 A Filharmóniai Társaság (iskolai hangverseny) bérletének szervezése
megtörtént / Eötvös József Gimnázium, Zoltánfy
 A képzőművészeti szakkörök indítása megtörtént a tagintézményekben
 Október 6. A megemlékezés az aradi vértanúkról tagiskolánként a helyi
hagyományoknak megfelelően történt
 A Magyar Festészet Napja alkalmából emlékezés a névadóra /
képzőművészeti pályázat és kiállítás (Zoltánfy)
 A megemlékezések az 1956-os forradalomról – a nemzeti ünnepről a helyi
hagyományoknak megfelelően történtek szintén tagiskolánként
 Október 27. Intézményi továbbképzési nap
Délután a szakmai műhely a Móra Ferenc Múzeum munkatársánakBereczkiné Molnár Csilla régésznek - a szegedi vár feltárásával kapcsolatos
legújabb helytörténethez kapcsolódó előadásán vett részt Eitler József
vezetésével.
 Halloween-party (Weöres)
 Mikulás-napi és Luca napi rendezvények a helyi hagyományoknak
megfelelően
 Karácsonyi műsorok, ünnepségek a művésztanár kollégák
közreműködésével, szervezésében/tagintézményenként
 Téli tárlat rajzkiállítás (Pallavicini)
 Kosáry Domokos Országos történelmi verseny helyi forduló (Zoltánfy)
 A Raoul Wallenberg Alapítvány vezetőjének, Hárs Gábor úrnak rendkívüli
történelem óráján az Eötvös József Gimnáziumban a műhely 9 tagja is
részt vett tanítványaival
 Félévi teendők, tanulók lezárása /tagintézményenként
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Hónap

Elvégzett feladatok
 A kommunizmus áldozatainak emléknapja / megemlékezés tagiskolánként

Február

Március

Április

Május

Június

 A Weöres Sándor Ált. Isk. szervezésében kistérségi versillusztrációs
verseny
 Eötvös-nap/ várostörténeti előadás Kukkonka Judit által, aki a Somogyi
könyvtár gyűjteményi és helyismereti osztályvezetője (EJG)
 Az 1848-48-es forradalom emlékünnepsége / tagintézményenként
 Kálti Márk Országos Történelem Verseny 5.-8. o. helyi fordulóinak
lebonyolítása
 Tavaszi továbbképzési nap III. 28. . Délután a szakmai műhelynek Bodosi
Kocsis Nóra kolléganőnk tartott kultúrantropológiai továbbképzést,
beszélgetést, aki az SZTE BTK-n is oktat.
 Honismereti versenyen vettek részt Csongrádon (Pallavicini)
 Holokauszt emléknap / tagiskolánként
 Rendhagyó történelem óra: „S most megyek a szőregi bronzemberek
feltámadását siettetni" - Móra Ferenc régészeti ásatásai Szőregen c.
előadás. (Pópity Dániel, a Móra Ferenc Múzeum régésze, főmuzeológusa)
(Kossuth)
 Belső vizsga lebonyolítása történelemből (EJG)
 A Terror Háza Múzeumban jártak a nyolcadikosaik (Pallavicini)
 Megyei csendéletfestő verseny (Zoltánfy)
 Megemlékezések a Nemzeti összetartozás napjáról / tagintézményenként
 Év végi értékelés, osztályozóvizsgák
 Érettségi vizsgák előkészítése, lebonyolítása (EJG)
 Éves munka ön-és vezetői értékelése

Bemutató órák szervezése, óralátogatások
Az év elején megbeszéltek értelmében munkaközösségünk, illetve a tagiskolák megtartották vállalt
bemutató óráikat. A vállalt órákat vagy ebben a munkaközösségben, vagy másik szakjuknak
megfelelően látogatták a kollégák.
Szakmai rendezvények, szakmai programok, szakmai műhelyek által koordinált feladatok
Október 27. Intézményi őszi továbbképzési nap
Délután a szakmai műhely a Móra Ferenc Múzeum munkatársának- Bereczkiné Molnár Csilla
régésznek - a szegedi vár feltárásával kapcsolatos legújabb helytörténethez kapcsolódó előadásán
vett részt Eitler József vezetésével.
Március 28. Intézményi tavaszi továbbképzési nap
Délután a szakmai műhelynek Bodosi Kocsis Nóra kolléganőnk tartott kultúrantropológiai
továbbképzést, beszélgetést, aki az SZTE BTK-n is oktat.
Részt vettünk az óralátogatásra meghirdetett órákon, tanulságait megbeszéltük.
A kollégákat konferenciákról, pályázati lehetőségről interneten keresztül tájékoztattam.
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INTÉZMÉNYI SZAKMAI MŰHELY BESZÁMOLÓJA
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
„Ember a természetben, földünk és környezetünk” intézményi szakmai műhely
Készítette: Liebszter Ildikó intézményi szakmai műhely vezetője
Bemutató órák szervezése, óralátogatások, programok, rendezvények
Hónap

Elvégzett feladatok



Éves program összeállítása, bemutató órák vállalása, bemutató órákra
jelentkezés
minden tagintézmény



a Kutatók éjszakája programsorozaton belül az SZTE TTIK
szervezésében a Színes optikai kísérletek c. bemutatót néztük meg a
11. C osztállyal
egységes tanmenet, tematikus tervek készítése évfolyamonként,
tantárgyanként
szakkörök beindítása (folyamatos felkészítés)
bemutató órák kitűzése
Eötvös József Gimnázium


Szeptember





Tanév eleji tennivalók: tanmenetek, tematikus tervek, munkaterv
megírása
minden munkaközösség



Felvételi előkészítő továbbtanuló diákjainknak
minden intézmény(folyamatos)




részvétel Tehetséggondozás a kémiában pedagógus továbbképzésen
az „Út a tudományhoz” pályázat keretében a kutatómunka megkezdése
a szegedi Gabonakutató Intézetben
Eötvös József Gimnázium



Vöröskeresztes Bázisiskolai cím elnyerésére pályázat megírása
Pallavicini Sándor Általános Iskola



Termoszlaboros órák 7. évfolyamon
Weöres Sándor Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskola



2017. október 27. Az őszi továbbképzési nap

Október
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Hónap

Elvégzett feladatok







JELES NAPOK A KÖRNYEZETVÉDELEM JEGYÉBEN:
Állatok világnapja – játékos feladatokkal
Ismeretterjesztő előadások ásványkiállítással egybekötve (6 előadás
alsó és felső tagozaton)
„Fogadjatok örökbe egy fát!” faültetés az első évfolyam tanulóival,
szüleikkel az iskola udvarán
Tappancs Alapítvány programjának elindítása a 4. évfolyamon
Rendhagyó rajzóra a szegedi Vadasparkban – pályázati nyeremény 4.A
Pallavicini Sándor Általános Iskola




Őszi túra: Csodák Palotája, Aquincumi Múzeum Budapest
Papírgyűjtés megszervezése, lebonyolítása
Weöres Sándor Általános Iskola



Kerékpáros5 próba
Pallavicini Sándor Általános Iskola



Bemutató órákat tartottak:
2017. november 8. Csabai Ferenc Biológia 12/B
Eötvös József Gimnázium
2017. november 17. Dr. Just Zsuzsanna Biológia 10/D
Eötvös József Gimnázium



Nyílt órák az Eötvös József Gimnáziumban a nyolcadikos tanulóknak



Egészség heti programsorozat
- rendhagyó osztályfőnöki órák
- látásszűrés – jelelés - reggeli zenés torna
- Tolerancia nap – Találkozás fogyatékkal élőkkel
- „Szórakozz okosan” – Rendőrség előadása
Elsősegélynyújtó tanfolyam a 7-8. évfolyam tanulóinak. Szervező:
Sándorfalvi Polgárőr Egyesület és az iskola.
Csatlakoztunk az Európai Hulladékcsökkentési Hét kezdeményezéséhez
a „Semmiből valamit” alsós programmal,
Pallavicini Sándor Általános Iskola

November



December

Január



Kaán Károly. természettudományi verseny iskolai forduló
Emberi test interaktív kiállítás megtekintése az Agórában
Kossuth Lajos Általános Iskola



Bemutató órát tartott:
2017. december 15. Kardos Beáta – Kémia 9/C
Eötvös József Gimnázium

 Az első félév értékelése, beszámolók elkészítése
minden munkaközösség
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Hónap

Elvégzett feladatok



 szóbeli felvételi biológiából 8. osztályosoknak
 jelentkezés az érettségire és a továbbtanulási lehetőségek: segítség a
tanulóknak igény esetén
Eötvös József Gimnázium

Február

Március

egységes osztályozó vizsga feladatsorok összeállítása
Eötvös József Gimnázium

 JELES NAPOK A KÖRNYEZETVÉDELEM JEGYÉBEN:
 Víz világnapi vetélkedő 5.- 6. évfolyam
Weöres Sándor Általános Iskola
 Kistérségi Víz világnapi vetélkedő 5-8. évfolyam
Pallavicini Sándor Általános Iskola
 Városi Víz világnapi verseny indítottunk csapatot
Kossuth Lajos Általános Iskola


Termosz labor - Geometriai optikai mérések -11.C
Eötvös József Gimnázium

2018. március 28. Tavaszi továbbképzési nap


Határtalanul program: újvidéki testvériskola látogatása. Plakátkészítés: a
Tarcal-hegység természeti látnivalói
Eötvös József Gimnázium
 Határtalanul program – Erdély előkészítő órái
Pallavicini Sándor Általános Iskola

Április








JELES NAPOK A KÖRNYEZETVÉDELEM JEGYÉBEN:
Fenntarthatóság és tudatosság témanap
Ökológiai projektnapok 8. évfolyam
Föld napja projektdélután
Tavaszi túra Egyházaskozárra és Bikalra
Herman Ottó természettudományos verseny
Weöres Sándor Általános Iskola



Fenntarthatósági témahét programjai
Pallavicini Sándor Általános Iskola




Kistérségi Föld napi vetélkedő
„Ifjú fürkész és kis fürkész” természetismereti országos döntőn vettünk
részt
 Természetismereti Tisza – vetélkedőn 5. osztály csapata vett részt
Kossuth Lajos Általános Iskola

Május

 JELES NAPOK A KÖRNYEZETVÉDELEM JEGYÉBEN:
 Madarak és fák napja vetélkedő 5.-6. évfolyam
 Állatbemutató
Weöres Sándor Általános Iskola
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Elvégzett feladatok

 Madarak és fák napi program 5-8. Az év fája és madara
Pallavicini Sándor Általános Iskola
 Írásbeli érettségi vizsga biológiából, kémiából és földrajzból
Eötvös József Gimnázium
 Erdei iskolai program
Pallavicini Sándor Általános Iskola
Június

 Kirándulás Budapestre a Pál-völgyi barlangba és a Trambulin parkba
Weöres Sándor Általános Iskola

Szakmai továbbképzések


2017. október 27. Az őszi továbbképzési napon minden
tagintézmény pedagógusa részt vett. Délelőtt az
 Interaktivitás, Kreativitás Tanároknak,
 A KIP módszer bevezetésének tapasztalatai
 A gyermekvédelmi rendszer változásai – a pedagógus
felelőssége előadásokat hallgathattuk meg.
A délutáni szekcióülés témája: A Gabonakutató intézet
munkájának bemutatása
Előadó: Dr. Cseuz László búzanemesítő, főosztályvezető –
Gabonakutató Nonprofit Kft.
Helyszín: Gabonakutató Nonprofit Kft. (Szeged, Alsókikötő
sor 9.)



2018. március 28. Tavaszi továbbképzési nap, délelőtt:
- A pedagógusok szerepe és lehetőségei az iskolai
szocializáció folyamatában
- A Boldogság-program személyiségfejlesztő eszközei és
módszerei
A délutáni szekcióülés témája: Környezetvédelem,
fenntartható fejlődés a természettudományos tárgyakban,
aktuális kérdések, feladatok



Kréta napló A Kréta naplóval kapcsolatos továbbképzést
minden munkaközösségi tag elvégezte.



SNI és BTMN tanulók integrációja című továbbképzésen vett
részt

Konkolyné
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Bárkányi

Ibolya.

Kálmánné

Fodor

Zsuzsanna: „Generációk gondolkodása-hogyan bánjunk a Z
generációval” 30 órás képzésen vett részt.
Kossuth Lajos Általános Iskola

Szakmai rendezvények, programok,
„Változó laterális preferencia? Lateralitás fejlődése kisgyermekkorban” című kutatótanári
pályázathoz kapcsolódó kutatási tevékenység szervezése, kivitelezése
 beszámoló elkészítése a pályázat 2017 január 1. és szeptember 30. közti tevékenységeiről,
 szülői tájékoztató levelek kiküldése, összegyűjtése,
 a lateralitás felméréséhez eddig használt tesztsor sokszorosítása,
 új mérőeszköz (Purdue pegboard) használatának elsajátítása,
 egyetemi hallgatók felkészítése a felmérés kivitelezésére
 a felmérés kivitelezése a sándorfalvi Pallavichini Sándor Általános Iskola 3 és a szőregi
Kossuth Lajos Általános Iskola 2 első osztályos tanulóinál. A munkában részt vett a
diplomamunkájához fenti témában adatokat gyűjtő Ziegenheim Gitta, biológia osztatlan
tanár szakos hallgató (SzTE, TTIK, Embertani tanszék)
 exceltáblázat szerkesztése az adatfelvételhez
 az őszi félévben gyűjtött adatok számítógépes adatfelvétele
 SPSS adatfeldolgozó felületének kidolgozása
 szakirodalmazás
Előadások szervezése, középiskolás hallgatóság toborzása és kísérete a Magyar Biológiai
Társaság Szegedi Csoportjának előadóülésein
Belépés az SZTE TTIK nagyköveti hálózatába
A Mentor(h)áló Szolgáltató és Kutató Központ szervezésében tartott előadások látogatása
Eötvös József Gimnázium


Nyílt órák az Eötvös József Gimnáziumban a nyolcadikos tanulóknak
Kossuth Lajos Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskola




Termosz labororatóriumi órák a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban
Kapcsolattartás alapítványokkal, civil szervezetekkel: CSEMETE, Tappancs Alapítvány

Szakmai műhely által koordinált feladatok:






Őszi továbbképzés 2017. október 27. szekcióülés
Félévi beszámoló elkészítéséhez adatok, információk összegyűjtése, egyeztetése
Tavaszi továbbképzés 2018. március 27. szekcióülés
Év végi beszámoló elkészítéséhez adatok, információk összegyűjtése, egyeztetése
Kistérségi rendezvényeink:
 Víz világnapi vetélkedő
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Föld napi vetélkedő
Háztartástan vetélkedő

Eredmények
I. Rajzpályázatok a környezetvédelem jegyében:


A GENERÁLI biztosító „Szimba” közlekedésbiztonsági országos rajzpályázatán:
Ungi Gréta és Nagy Gabriella 25.000 forintos különdíjban részesült.



A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium „Tiszta közlekedés” elnevezésű országos
rajzpályázatán: Balog Áron Fődíjban, Tompai Atilla, Gégény Petra és Szabó Zsófia
különdíjban részesült. Iskolánk, az eredményes szerepléséért ajándékutalványban
részesült (50.000forint). Munkáikat naptárakba szerkesztették.



„Ausztrália” országos rajzpályázaton: 1 helyezést ért el: Gál Anett 2.b, Denucz
Dániel 4.a, 3. helyezett lett: Ungi Gréta 3.b osztály, és Rajnai Bendegúz 2.b. A
résztvevők oklevélben részesültek.



A „méhek világa” elnevezésű helyi rajzpályázaton: Kovács Rikárdó 5.d, Daru
Dániel 5.a, Nagy Krisztián 2.b, Ferenczi Zsombor 4.a, Elekes Zénó 4.a díjazásban
részesült.



„Mosolygó fogacskák” országos pályázatán: az 1.b osztály mikroszkópot, a tanulók
hátizsákos fogápoló szettet nyertek
Ez Park „Parkolóház” országos rajzpályázatán: Birkás Anna 2.b, Kiss Petra 2.b,
Szabó Kata 2.b, Macsek Enikő 3.b különdíjban (rajzaikkal díszített tortát kaptak)
részesült.





A Manókönyv, „Tervezzünk lombházat” országos rajzpályázatán: Lévai Eszter 2.b
és Lődy Tamás 2.b és Ördög Edina 1.b könyvjutalomban részesült.



A Magyar Vöröskereszt, „Vérvonal, amely megmutatja, hogy összetartozunk”
országos pályázatán: 2.b osztály 20.000 forintos, Rovó Vanessza 8.a 3.000 forint
értékű könyvutalványban részesült.
A beküldött színvonalas munkákért iskolánk is 20.000 forintos könyvutalványban
részesült.



Meteorológiai országos rajzpályázat: Hegedűs Kinga 3. hely



„Védd természetesen!” Alföld Víz Zrt. országos rajzpályázata: 3.b osztály
1 hely: 150.00 forint értékben osztálykirándulás támogatás
.Pallavicini Sándor Általános Iskola
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INTÉZMÉNYI SZAKMAI MŰHELY BESZÁMOLÓJA
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
testnevelés és sport intézményi szakmai műhely
Készítette: Busáné Balázs Rita intézményi szakmai műhely vezetője

Hónap

Szeptember

Október

November

Elvégzett feladatok

A bemutató órák tervezése, megbeszélés a szakmai műhelyek vezetőivel az
éves feladatok elosztása.
Weöres iskola: Alsó tagozatosok "Bozsik" torna SZVSE pálya.
Alsó tagozatos tanulók úszásának szervezése,
Pallavicini iskola: Tanár –diák sportdélután
Eötvös iskola: Éves munka előkészítése
Kossuth iskola: Szőreg-Deszk szomszédoló, népi játékok
MOL-suliváltó
Pallavicini iskola: Iskolai Bozsik labdarúgó torna Szeged III.- korcs. lányok
Pick futás
Szakmai nap megszervezése, lebonyolítása
Eötvös iskola: Pick futás,
városi II. helyezés fiú kézilabda
Kossuth iskola: Pick futás
Weöres iskola: kosárlabda házibajnokság
labdarúgás házibajnokság
Pallavicini iskola: Iskolai Bozsik labdarúgó torna Szeged III korcsoportos fiúk
Egészség heti programok szervezése
Osztály korcsolya parti
Eötvös iskola: Területi II. helyezés kézilabda
Kossuth iskola: Bemutató óra/Herbertné Auth Adél
Weöres iskola: óvodás foci megszervezése a Szeged 2011 egyesülettel
Pallavicini iskola: Kistérségi Mikulás kupa Sándorfalva
Kézilabda torna, alsó tagozat
Pick Szeged mérkőzés megtekintése
Osztálykorcsolyázások szervezése Szeged
Mikulás futás
Eötvös iskola: Országos elődöntő: I. helyezés

December
Kossuth iskola: Mikulás futás
MDSZ futsal IV.korcsoport
Mikulás kupa Sándorfalva
Torna Diákolimpia Megyei Döntő
Weöres iskola: tollaslabda bemutató verseny
tollaslabda háziverseny
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Hónap

Január

Elvégzett feladatok

Pallavicini iskola: Korcsolya
Kézilabda torna Ásotthalom
Kossuth iskola: Vízkereszt kupa, labdarúgás
Eötvös iskola: Döntő: VIII. helyezés
Pallavicini iskola: Szivacskézilabda torna Mórahalom
Korcsolyázás
Úszás
Eötvös iskola: futsal Csonka kupa I. helyezés

Február

Kossuth iskola: Határtalanul pályázat,
sízés
Úszás,városi diàkolimpia
Jégkorcsolya
Weöres iskola: Terem labdarúgó háziverseny 5-6.7-8 osztályok
Pallavicini iskola: Bozsik labdarúgó torna 5-6 osztályos fiúk
Úszás
Szivacskézilabda torna Makó
Eötvös iskola: Városi futóversenyekre mozgósítás

Március

Április

Kossuth iskola: Úszás,megyei diákolimpia
Szepi kupa,labdarúgó torna
Barka futás
Bowling
Weöres iskola: Városi futóversenyekre mozgósítás
Pallavicini iskola: Labdarúgó házibajnokság alsó, felső tagozaton.
Bozsik leány labdarúgó torna Szeged 5-6 osztály
Úszás
DÖK nap
Kossuth iskola: Frizbi bemutató
Kübekházi kerékpártúra
Weöres iskola: Iskolai kerékpártúra a Móra Ferenc hídhoz
Pallavicini iskola: Házibajnokság döntő
Úszás

Május

Kossuth iskola: Vivicitta futás
Eötvös iskola: Vivicitta futás
Weöres iskola: Bozsik körzeti bajnokság 1-2 oszt
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Elvégzett feladatok

Pallavicini iskola: Kerékpártúra
Közlekedési nap, kerékpár

Június

Kossuth iskola: Közlekedési nap,kerékpár
Dök sportnap
Családi sportnap
Eötvös iskola: Érettségiztetés
Weöres iskola:

Szakmai rendezvények, szakmai programok, szakmai műhelyek által koordinált feladatok
Őszi, tavaszi továbbképzési napok megszervezése, lebonyolítása
Beszámoló elkészítése
Munkaterv elkészítése
Kistérségi sportverseny szervezése, lebonyolítás
A tanulók fizikai teljesítményének mérése
NETFIT március-április május hónap
Bemutató órák szervezése, óralátogatások
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TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ
2017-2018. TANÉV
Tagintézmény neve: SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
Feladatellátási hely címe: 6723 Szeged, Csongor tér 1.
Tagintézmény-vezető: Dr. Gera Tibor főigazgató
Tagintézmény-vezető helyettes: Eitler József főigazgató-helyettes
Farkas Zoltán főigazgató-helyettes
Czibuláné Arany-Szabó Ágnes főigazgató-helyettes
Személyi feltételek alakulása
Pedagógusok
 Tagintézmény nevelőtestülete
A székhelyintézmény nevelőtestülete a további évekkel megegyezően 46 fő főállású
pedagógus alkalmazottból áll, a szakos ellátottság továbbra is 100 %-os. Sem a tanév elején,
sem aközben személyi változás nem történt. A szorgalmi időszak végének közeledtével,
2018. május 19-én távozott az egyik angol nyelvi lektorunk, helyére a következő tanévben
várhatóan új anyanyelvi tanár érkezik.


Áttanítás másik tagintézménybe
Továbbra is összesen öt pedagógusunk tanított át másik kistérségi tagintézménybe: Bércesi
Edit német nyelvet, Csirik György informatikát és sakkot, Kónya Géza ének-zenét, valamint
a két angol nyelvi lektor Alan Forrester, és Di Yao, majd az őt váltó Meghan Mcghee másik
két-két tagintézményben is adott órákat. Az intézmény iskolapszichológusa, Bagó Ildikó
valamennyi tagintézményben egy-egy napon teljesítette munkaidejét.



Áttanítók másik tagintézményből
Kistérségi tagintézményből (SZTEJKI Weöres Sándor Általános Iskolából) egy testnevelés
szakos pedagógus, Selmeczi Gabriella tanít át, heti 4 tanórában.



Óraadók
A tanév során négy fő óraadót alkalmaztunk. A tánc és dráma tantárgy első féléves oktatását
heti nyolc tanórában Lázár György végezte. Molnár Sándor öt órában művészetek,
Beinschrott Gábor tíz órában fizika tantárgyat tanított. A kínai nyelv oktatását pedig mind a
négy évfolyamunkon a Konfuciusz Intézet anyanyelvi tanárai heti 14 órában látták el.

Nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak
A nevelő-oktató munkát továbbra is 4 fő segíti. Ketten iskolatitkárként dolgoznak, Bajusz
Lajosné és Zsoldos Bertalanné, míg egy fő rendszergazdaként (Kecskeméti Antal), egy főt
pedig laboránsként alkalmazunk (Várszegi Ferencné). A munkájukat mind az első, mind a
második félévben egy közfoglalkoztatott segítette napi nyolc órában, másik
közfoglalkoztatottunk – akinek személye a tanév közben megváltozott - a könyvtári
munkában segédkezett.
A tavalyi évtől (2017. január 1-jétől) a működtető feladatainak átvételével 8,25 álláshely
került át tagintézményünkhöz, ezek mind betöltésre kerültek: takarítói, gondnoki, gazdasági
titkári, portási, pedellus-karbantartói feladatkörökkel.
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Tárgyi feltételek alakulása, pályázatok
Tárgyi feltételek
Az intézményben a nevelő-oktató munka tárgyi feltételei továbbra is alapvetően
adottak, jelentősebb fejlesztésre e tanév során a pedagógusok számítástechnikai
eszközellátása terén került sor. Országos projekt keretében 33 pedagógusi és 5 vezetői
laptop igénylésére és átvételére került sor. Más nagy értékű tárgyi beszerzés a tanév
folyamán nem történt.
A mindennapos testnevelés felmenő rendszerben történő bevezetésével és a
testnevelés fakultáció (tagozat) beindításával a megnövekedett óraszám miatt heti átlagban
16 tanórát tagintézmény (SZTEJKI Weöres Sándor Ált. Isk.) tornatermében, illetve heti 12
órát az uszodában tartottunk, és a 162 m²-es tornatermünket is többször kénytelenek voltunk
megosztani, ami jelentősen befolyásolja a szakmai munka színvonalát.
Pályázatok, kapcsolatok
Iskolánkat e tanévben összesen hét nyertes pályázat érintette, ezekből három
pályázat megvalósítása a tanév során megtörtént négy további pályázat megvalósítása
folyamatban van, illetve ezt követően kezdődik.
Az EMMI Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt „Határtalanul!” projekt
(összköltsége: 1 670 000.- Ft) sikeresen lezajlott. Ennek keretében határon túli (újvidéki)
gimnáziummal bonyolítottunk le kölcsönös intézmény- és városlátogatást, és a „Teremcsere
határtalanul” címet viselő program keretében egymás intézményében helyeztünk el
végleges dekorációkat. A következő. tanévre ismételten pályázatot nyújtottunk be, ennek
összköltsége: 2 238675.- Ft, ennek érvényességéről már értesítést kaptunk, a megvalósítás
a jövő tanév szeptemberében kezdődik.
Szintén a Támogatáskezelőnél benyújtott, biológiai kutatómunka támogatásáról
szóló „Útravaló” pályázatunkra 400 000.- Ft-ot nyertünk és használtunk fel. A rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulóink számára szervezett programok
támogatására Szeged város önkormányzatától kaptunk 140 000.- Ft pályázati támogatást,
ennek felhasználása és elszámolása már megtörtént. További két – hátrányos helyzetű
tanulókat tanári mentorálással segítő – ösztöndíjprogramunk is támogatást kapott, ezek
megvalósítása folyamatban van.
A fenntartó támogatásával az EFOP-4.1.3-17 projektre benyújtott pályázatunk, mely
tanulást támogató terek infrastrukturális fejlesztésére szolgál, 138 758 422.- Ft
támogatásban részesült, ennek megvalósítása e tanévben a szorgalmi időszakot követően
kezdődik.
A munkatervben rögzített értekezletek:


Igazgatótanács értekezletek
A kistérség tagintézmény-vezetőinek a főigazgató és főigazgató-helyettesek
részvételével továbbra is minden hét elején meghatározott időpontban (hétfőn 9.00 órától) a
székhelyintézményben tartottunk igazgatótanácsi értekezletet. Ezeken az aktuális teendők
mellett döntöttünk a közös rendezvények megtartásáról, az intézményi dokumentumok
esetleges módosításáról, közös nevelési-oktatási elvek és szükség esetén közös álláspont
kialakításáról, a főigazgató tájékoztatást adott a jogszabályváltozásokról, a fenntartói
értekezleteken elhangzottakról, valamint a lezajlott, megvalósított programokat értékeltük.



Munkaértekezletek
Az évek óta kialakult és bevált rend szerint minden hónap utolsó hétfőjén a délelőtti
tanítást követően (általában 13.30 órától) tartott munkaértekezletet a főigazgató vezeti, s a
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nevelőtestület és a helyettesek teljes létszámban jelen van. A tanév során (szeptembertől
májusig) összesen kilenc munkaértekezletre került sor. A munkaértekezletek állandó
napirendje a következő havi eseménynaptár (részletes, napra, órára, percre lebontott
munkaterv) megbeszélése, az ezzel kapcsolatos teendőkre való figyelemfelhívás, a felmerült
aktuális teendők rögzítése, megbeszélése, szükség esetén – időben történt előkészítéssel nevelőtestület hatáskörébe tartozó döntések meghozatala. A tanév során két alkalommal
került sor rendkívüli munkaértekezlet összehívására, ennek indoka valamilyen szoros
határidős teendő megbeszélése volt, egy alkalommal pedig az intézményértékeléssel
kapcsolatban tartottunk tájékoztatót.


Munkaközösségi megbeszélések
A munkaközösségek a tanév során négy megbeszélést tartottak: a tanévindítást
követően e tanév feladatait, a fő fejlesztési területeket határozták meg, összeállították a tanév
verseny- és eseménynaptárát. Az őszi továbbképzési nap (2017. október 26.) részeként
tartott értekezleten a KIP-módszer alkalmazásának tapasztalatairól kaptunk tájékoztatót. A
március 28-i tavaszi továbbképzési napon tartott értekezleten – az intézményi tanfelügyeleti
ellenőrzésen fejleszthető területként kijelöltekhez kapcsolódva – az osztályfőnöki órán
történő személyiség- és közösségfejlesztés módszereiről és lehetőségeiről esett szó A
tanévzáró munkaközösségi értekezletek témája pedig a tanítási év és a vizsgák
tapasztalatainak megbeszélése, értékelése, a munkaközösség-vezetői beszámoló elfogadása,
a következő tanév előre látható feladatainak rögzítése.



Tanévnyitó értekezlet
A tanévnyitó értekezletre 2017. augusztus 31-én került sor. Az értekezletet a főigazgató
vezette, s a teljes nevelőtestület részt vett rajta. Az értekezleten elfogadtuk a tanév helyi
rendjét, az éves munkatervet, szó esett a tanév kiemelt feladatairól, az intézményi
tanfelügyeleti ellenőrzésről és az ehhez kapcsolódó önértékelésről.



Nevelési értekezletek – a tanulók fegyelmi és tanulmányi helyzetének értékelése
Félévi nevelőtestületi értekezlet
A félévi munka értékelésre a 2018. február 5-én tartott nevelési értekezleten került sor. A
nevelőtestületi értekezlet napirendjén a félévi munkáról szóló beszámoló, a tervezett
feladatok időarányos teljesítésének felülvizsgálata szerepelt az aktuális feladatok
megbeszélése mellett. Az értekezlet kiemelt témája volt a hiányzások és a lemorzsolódás
csökkentése lehetőségeinek számbavétele.
Tanévzáró nevelési értekezlet
Az értekezletre 2018. június 29-én kerül sor. Az értekezletet a főigazgató tartja, a
nevelőtestület teljes létszámban részt vesz rajta. Itt kerül sor a tanév szakmai és pedagógiai
munkájának értékelésére, az érettségi vizsgák eredményeinek értékelésére, a nyári felújítási
munkák ismertetésére, és az ősszel tervezett feladatok előkészítésére.



Félévi és év végi osztályozó értekezlet
A félévi osztályozó értekezletre 2018. január 26-án, a végzős (12. évfolyamos)
osztályokéra május 3-án, a 9-11 évfolyamok év végi értekezletre pedig június 15-én került
sor. Ezeken rögzítésre kerültek tanulónként a magatartás és szorgalmi minősítések, döntések
születtek a vitás év végi érdemjegyek megállapításáról, illetve a mulasztással kapcsolatos
határozatokról. A minősítésekre az osztályfőnökök tettek javaslatot, melyeket a tantestület
megvitatott, és szükség esetén döntést hozott.



Érettségi vizsgákat előkészítő értekezletek
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A végzős osztályok szülői értekezletén az osztályfőnökök és az érintett szaktanárok
tartottak tájékoztatót az érettségi vizsgára jelentkezés szabályairól és az egyes tantárgyak
tartalmi követelményeiről. 2018. február 8-án tartottuk az érettségi vizsgára jelentkezés
szabályairól, valamint az érettségi vizsga lebonyolításáról minden érdekelt végzős és
előrehozott vizsgára jelentkező tanuló részére a tájékoztatót. Ezen az osztályfőnökök és a
munkaközösség-vezetők is részt vettek, így az ismertetést követően a tanulók tőlük is
kérdezhettek, tanácsot kérhettek. Az érettségi vizsga lebonyolításának szabályairól, a
felügyelő, illetve javító, kérdező tanár feladatairól írásban rövid emlékeztető tájékoztatót
kaptak a nevelőtestület tagjai.
Tagintézményi szakmai munkaközösségek
Tagintézményi szakmai munkaközösség megnevezése

Munkaközösség-vezető neve

Magyar nyelv és irodalom

Bánbáné Sándor Ildikó

Tagok száma (fő)
8

Idegen nyelvi

Erdélyi Ágota

19

Ember és társadalom, művészetek

Németh Éva

7

Matematika-informatika

Grácin Márkó

9

Reál munkaközösség

Kardos Beáta

16

Osztályfőnöki

Nagy Diána

16

Intézményi szintű (kistérségi) szakmai műhelyek munkája
 Bemutató órák, foglalkozások a tagintézményben


Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok megvalósításában
A kistérségi tagintézmények általános iskolás tanulói részére szervezett matematika
verseny feladatainak kidolgozásában vettek részt szakos tanáraink, az első fordulót az
anyaiskolában, míg a döntő második fordulót intézményünkben szerveztük meg 2018.
február 13-án. A döntő javító és értékelő feladatait iskolánk szakos tanárai látták el.
A próbanyelvvizsga teljes intézményi megszervezése, a feladatlapok kidolgozása és
kiértékelése szintén főleg iskolánk nyelvszakos tanárainak feladat volt, bevonva ebbe az
adott általános iskolai tagintézmény szakos tanárait is. A szervezési feladatok nagyságát
jelzi, hogy próbanyelvvizsgát minden 7. évfolyamos általános iskolás és 11. évfolyamos
gimnazista tanuló tett.
A sikeresebb beiskolázás érdekében idén is az általános iskolai tagintézményeink érintett
tanulói bemutató órákon vehettek részt iskolánkban. A tapasztalatunk az, hogy az általános
iskolai tagintézményeink tanulói nem elég tájékozottak gimnáziumunk szakirányairól. Ezért
igyekszünk mind az általános iskolák diákjait, mind az ottani kollégákat is személyes
tapasztalatszerzés érdekében iskolai tanórákra meghívni.
Mind az őszi, mind a tavaszi továbbképzési napokon a délutáni szekcióülések
témájának kijelölésében, megtartásában kiemelt szerepet kaptak iskolánk tanárai, és
munkaközösség-vezetőink. Három intézményi szakmai műhely (Matematika, Idegen nyelvi,
Emberismeret, művészetek) vezetését iskolánk tanára látja el.

Pedagógiai munka, fejlesztések, rendezvények
Pedagógia munkánkat részben a már megkezdett programok továbbvitele, fejlesztése, a
változásokhoz igazítása, részben új nevelési-oktatási célok kitűzése határozta meg.
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Intézményünk egyik kiemelt oktatási területe továbbra is az idegen nyelvi képzés,
melynek városi szinten is egyedülálló az iskolai kínálata (angol, német, francia, olasz, kínai,
szerb). A hagyományainkat folytatva idén is számos nyelvi rendezvényt tartottunk (pl.
William Blake Szépkiejtési Verseny). Az E-Twinning program keretében hollandiai
gimnáziummal vettük fel a kapcsolatot. Az ősz folyamán iskolánk 9. évfolyamos angol
tagozatos tanulói jártak a tulipánok földjén, míg a holland középiskolások áprilisban
viszonozták a látogatást. A kapcsolat munkanyelve az angol volt, segítve ezzel is a
nyelvtanulást. A nyelvi képzésünkben hat évvel ezelőtt bevezetett kínai nyelvoktatás iránt
tartós igény mutatkozik. Felmenő rendszerben tartósan egy, növekvő létszámú nyelvi
csoportot indítunk e nyelvből, immáron a nyelvi érettségi letételének lehetőségével.
Mindezen eredmények elismeréseként a szegedi Konfuciusz Intézet kiemelt partneriskolai
kitüntetésben részesítette intézményünket. A nyelvi képzésünkben alkalmazott 11.
évfolyamos próbanyelvvizsga rendszere is bevált, az idén is a résztvevő tanulóink 41 %-a
teljesített valamilyen vizsgaszintet.
Az iskolai oktatásunk másik kiemelt területe az informatikai képzés is szép
eredményekkel büszkélkedhet: az idén a tavalyinál 10 fővel többen, 64 tanuló tett ECDL
modulvizsgát. A média-informatika tagozatos tanulóink közül is 11 jelentkeztek előrehozott
érettségi vizsgára informatikából, megteremtve saját maguk számára a lehetőséget, hogy
emelt szinten (fakultáció keretében) továbbtanulva majd negyedik év végén a tantárgyat
szintemelő érettségi vizsgával zárják.
ECDL vizsgát tett tanulók száma 2017/18.
Modulvizsga (db)
Tanuló
(fő)
jelentkezés
sikeres
SZTEJKI Eötvös József
64
160
158
Gimnázium

sikertelen
2

Jól bevált a 9-10. évfolyamon a felzárkóztatás (tekintettel arra, hogy a beiskolázott
tanulók különböző szintű előismeretekkel érkeznek iskolánkba), míg a magasabb
évfolyamokon a tehetséggondozás. Ennek megfelelően szerveztük meg a felzárkóztató,
korrepetáló foglalkozásokat a 9. évfolyamon, míg a 11-13. évfolyamokon a választható
fakultációkat, illetve az emelt szintű foglalkozásokat. Fokozott figyelmet fordítottunk e
tanévben is az érettségi követelményrendszerrel kapcsolatos tapasztalatok és az új, kísérleti
tankönyvekkel kapcsolatos vélemények megbeszélésére, az esetleges változtatások,
kiegészítések megtétele érdekében.
A mindennapos testnevelés feltételeinek biztosítása jelentős feladatunk volt ebben az
évben is, ezt külső helyszínek (másik tagintézmény tornaterme, uszoda) igénybe vételével
oldottuk meg. Alapvetően sikerrel hirdettük meg a 9. évfolyamon a testnevelés fakultációs
(tagozatos) szakirányt, ahová főleg kézilabdások érkeztek a Pick Szeged Sportklubbal való
együttműködés segítségével is. Az elért sporteredmények is igazolják e képzési profil
létjogosultságát: fiú kézilabdában országos döntőben 6. hely, cselgáncsból országos első
hely, grapling országos első hely, labdarúgásban a Csonka Kupa megnyerése stb. igazolja
mindezt. Várhatóan a kézilabda sportágban a csapatépítés tovább folytatódik, hiszen a
leendő 9. évfolyamra beiskolázott tanulók között is nagy számban található e szakág
versenyzője.
Továbbra is folytatjuk az egyértelműen sikeres és a város oktatási intézményei között
egyedülálló belső vizsga rendszert a 9-11 évfolyamon, mely segíti az iskolazáró érettségi
vizsgára való felkészülést. A vizsgákra tavasszal (április végén) került sor a kötelező
érettségi tantárgyakból: magyar nyelv és irodalomból, matematikából és történelemből.
A tanév kiemelt szakmai eseménye volt a tanfelügyeleti intézményellenőrzés. Ennek
keretében elvégeztük az intézményi önellenőrzést, majd szakértők bevonásával a szakmai
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ellenőrzésre is sor került, mely kiváló eredménnyel zárult. Fejleszthető területként a
szülőkkel való együttműködés erősítését jelölték meg, melynek érdekében a tavaszi
továbbképzési napon már a programkidolgozás is folyt.
A tanév során egy újabb pedagógusminősítés zajlott le, egy kolléga szerzett pedagógus
II-es minősítést, így a tantestületben összesen 15-en rendelkeznek pedagógus II., 6 fő
mesterpedagógusi egy kolléga pedig kutatótanári minősítéssel. A következő tanévben
további két kolléga minősítése várható
Továbbra is kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a kompetenciamérés eredményeinek
elemzésére és feldolgozására, a kompetencia-alapú oktatás tantervbe és a napi pedagógiai
gyakorlatba építésére. A tapasztalatok összegyűjtése és összegzése, s ez alapján a teendők
meghatározása a korábbi évek gyakorlatának megfelelően munkaközösségi és tantestületi
szinten is megtörtént.
Alapkérdés számunkra a beiskolázás hatékonyságának növelése, részint iskolánk
profiljainak és eredményeinek szélesebb körű megismertetésével, részint az intézményhez
tartozó tagintézmények tanulói számára vonzóbbá tételével. Ezért folyamatosan igyekszünk
kapcsolatot tartani és iskolánkat bemutatni a szegedi és környékbeli általános iskolákban.
Rendezvények:


Nyílt nap, tájékoztató szülői értekezlet



William Blake angol szépkiejtési verseny megrendezése



Arany János Versmondó Verseny



Gólyabál



Őszi továbbképzési nap (előadások, szakmai műhelymunka)



Bemutató órák tartása, látogatása



Hangverseny látogatás (tanévben 3 alkalommal)



Részvétel a kutatók éjszakáján



Szervezett színházlátogatás



„Termosz labor”-ban tett kísérletező órák tartása



„Nyitott bíróság” programban való részvétel



Adománygyűjtés a Vöröskereszttel együttműködve



Karácsonyi ünnepség a Felsővárosi templomban



Szülői értekezletek



Magyar kultúra napja, fotókiállítás



Kistérségi matematikai verseny



Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól

 Március 15-i ünnepség


Tavaszi továbbképzési nap (előadások, szakmai műhelymunka)



Diáknap
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Tavaszi Fesztivál, vetélkedő



Újvidéki testvériskola fogadása, látogatás Újvidéken



E-Twinning program keretében hollandiai diákok fogadása és viszontlátogatás



Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól



Ballagási ünnepség



Szülői értekezlet a leendő 9. évfolyamosoknak



Nemzeti összetartozás napjáról megemlékezés



Tanévzáró ünnepség
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TANULÓK, TANULMÁNYI MUNKA
Tanulólétszámok és tanulmányi eredmények alakulása félévkor és tanév végén
2014/
2015
tanév
félév

2014/
2015
tanév
vége

2015/
2016
tanév
félév

2015/
2016
tanév
vége

2016/
2017
tanév
félév

2016/
2017
tanév
vége

2017/
2018
tanév
félév

2017/
2018
tanév
vége

382

413

424

418

423

422

429

424

379

413

424

418

421

421

429

424

3,52

3,46

3,46

3,31

3,37

Létszám
Ebből osztályozható
Tanulmányi átlag

3,43

3,48

3,38

Bukott tanulók

92

45

95

48

106

70

148

71

Tantárgyi bukás

173

115

236

128

189

131

338

163

Tanulmányi eredmények és hiányzások a 2017/2018. tanítási év végén
Osztály

9. A
9. B
9. C
9. D
10. A
10. B
10. C
10. D
11. A
11. B
11. C
11. D
12. A
12. B
12. C
12. D

Tagiskola

Létszám

Tanulmányi
átlag

Hiányzási
átlag

tanulók

3,55

123

4

3,34
3,35

114
113

3
10

32
22
26
22
24
19
30
30

2,97
3,28
3,01
3,53
3.00
3.86
2.93
3,77
3,15

120
108
174
110
177
106
130
114
134

10
5
5
3
3
1
7
1
5

30

3,44

104

7

23
20
19

3,44
3,78
3,52

112
60
95

3
2
2

424

3,37

118

71

32
29
35
31

Bukások
tantárgyi
bukások
10
9
33
26
6
18
5
12
1
10
1
12
13
3
2
2

Megjegyzés: A táblázatban szereplő adatok a 2018. június 15-i állapotnak felelnek meg.

Hiányzások alakulása
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163

Jeles,
kitűnő
4
3
1
1
2
0
0
0
5
0
4
0
1
1
0
0

22

Tanév

2014/2015. I. félév
2014/2015. év vége
2015/2016. I. félév
2015/2016. év vége
2016/2017. I. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. I. félév
2017/2018. év vége

Igazolt

Igazolatlan

Összes

Átlag

18959
44909
26358
47924
21373
45075
25722
49097

691
1176
760
1462
593
1279
904
1543

19650
46085
27118
49386
21966
46354
26626
50640

51,4
111,6
64,1
116,7
51,9
109,8
63
119

Megjegyzés: A tanév végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

Igazolatlan mulasztások megoszlása a 2017/2018. tanítási év végén
Osztály

1-9 óra

fő

10-29 óra

fő

9. A
9. B
9. C
9. D
10. A
10. B
10. C
10. D
11. A
11. B
11. C
11. D
12. A
12. B
12. C
12. D

35
27
18
40
38
62
41
10
8
33
50
71
44
33
23
39

9
6
8
24
14
12
10
7
2
7
14
16
15
8
4
9

16
22
30
86
44
102
62
36
37
115
22
55
104
69

1
2
2
6
3
6
3
2
2
6
1
4
7
4

27

1

Összesen

572

165

827

50

30-50 óra

fő

31

1

34

1

65

2

50 óra felett

fő

79

1

79

1

Megjegyzés: A táblázatban szereplő adatok a 2018. június 15-i állapotnak felelnek meg.

Dicséretek, fegyelmező intézkedések a 2017/2018. tanítási évben
Osztály

osztályfőnöki

igazgatói
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dicséretek
száma

figyelmeztetések intések megrovások dicséretek
száma
száma
száma
száma

9. A

35

14

1

9. B

7

9

4

9. C

3

2

1

9. D

6

14

5

11

5

2

7

10. A

4
1

10

1

4

2

22

14

3

3

10. C

0

9

3

2

5

7

1

11. A

18

3

4

1

4

11. B

4

6

6

7

2

11. C

11

14

7

5

4

11. D

3

23

9

-

3

12. A

6

2

3

2

12. B

8

4

1

4

1

1

2

3

1

154

70

31

1

12. D

Összesen

88

1

12

0

12. C

1

4

10. B
10. D

figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma

4

49

1

1

1

2

1
1
1
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Megjegyzés: A táblázatban szereplő adatok a 2018. június 15-i állapotnak felelnek meg.

A 2017/2018. tanév tanulói létszámainak adatai

3

8

3

5

HH-s
tanulók
száma

HHH-s
tanulók
száma

BTM-s
tanulók
száma

tanulók
száma

SNI-s tanulók
száma

9. A

32

2

9. B

29

1

1

9. C

35

1

1

9. D

31

1

4

10. A

32

1

3

1

10. B

22

5

1

10. C

26

3

1

2

10. D

22

3

11. A

24

1

3

11. B

19

2

2

11. C

30

1

11. D

30

1

12. A

30

12. B

23

12. C

20

2

4

12. D

19

3

6

Összesen

424

20

Osztály

magántanulók

2

2

2

1

1

2

1

1

1

2

1

2
6

5

6
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Megjegyzés: A táblázatban szereplő adatok a 2018. június 15-i állapotnak felelnek meg.
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2017/2018. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
magyar nyelv és irodalom munkaközösség
Készítette: Bábáné Sándor Ildikó
A munkaközösség tagjai: Bábáné Sándor Ildikó
Becsei-Katona Bianka
Erdélyi Ágota
Kisdiné Papós Ágnes
Klenyán Judit
dr. Kovácsné Berke Anikó
Nagy Diána
dr. Turi Márta

A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Elvégzett feladatok





Szeptember










Tanévnyitó ünnepély - Becsei Katona Bianka
Tankönyvek bevételezése, kiosztása a könyvtárban– dr. Turi Márta
Tanmenetek adaptálása – lemaradások kérdése, ismétlés, szintfelmérés –
szept. 18.
Differenciált foglalkozások elindítása
8. osztályosok előkészítőjének elindítása – Kisdiné Papós Ágnes
Belső vizsga feladatainak átdolgozása
OKTV és Édes Anyanyelvünk Versenyre (szept. 8.) nevezések
Részvétel az Édes Anyanyelvünk verseny regionális fordulóján 2 tanuló
Arany Szavalóverseny helyi fordulója (nevezés a regionálisra okt. 2-ig)
Bábáné Sándor Ildikó
https://magyartanarok.wordpress.com/2017/01/24/arany-janosszavaloverseny-es-emlekev-az-oszk-ban/
Szóbeli felvételi feladatok átdolgozása


Október




Koszorúzás Dugonics András szobránál – Dugonics Társaság 2017. okt.
18. Matijevics Benedek 12. D, Bábáné Sándor Ildikó
Megemlékezés okt. 23-ról az isk.rádióban – okt. 20. – Nagy Diána
Kistérségi továbbképzés – okt. 27. péntek
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Hónap

Elvégzett feladatok






Implom József Helyesírási Verseny helyi fordulója – Nagy Diána nov. 7.
Nyílt nap 8. osztályosoknak nov. 21. kedd
Arany János Szavalóverseny regionális fordulója Somogyi Könyvtárban
nov. 9. 1 tanuló
Kistérségi bemutató óra – dráma és tánc, Becsei Katona Bianka nov. 24.



Karácsonyi műsor – dec. 22. péntek – Nagy Diána



Implom J. Helyesírási Verseny regionális forduló jan. 10. Szentes – 2
tanuló
Szalagavató – jan. 20. szombat – Bábáné Sándor Ildikó
8. osztályosok központi írásbelije – jan. 20. szombat
Részvétel a Dugonics Társaság Ifjúsági Tagozatának a Magyar kultúra
napja alkalmából szervezett irodalmi délutánján jan. 23. – 11. évf.
humán tagozat

November

December

Január








Február

„Szép magyar beszéd” helyi forduló – Klenyán Judit, dr. Turi Márta
– febr. 15.
8. osztályosok szóbeli felvételije febr. 27. kedd, febr. 28. szerda







Március




Április






8. osztályosok szóbeli felvételije márc. 7. szerda
„Szép magyar beszéd” – regionális forduló 1 tanuló
Márc. 15-i megemlékezés – márc. 14. szerda – Kisdiné Papós
Ágnes
Kistérségi továbbképzés – márc. 28. szerda
Továbbképzés: „Mit tehet a magyartanár, ha nem olvas a
gyerek”? – márc. 3. Budapest, Bábáné Sándor Ildikó, Kisdiné
Papós Ágnes, Nagy Diána
Továbbképzés: „Kötelezők emelt szinten” – márc. 24. Budapest
Bábáné Sándor Ildikó, dr. Kovácsné Berke Anikó

Megemlékezés a költészet napjáról – isk.rádió, vetélkedő, Irodalmi Teaház,
szakórák, stb. – Becsei Katona Bianka koordinálásával valamennyi
szaktanár
Belső vizsgák – ápr. 25-27. szerda-péntek
Fakultációválasztás
Kistérségi bemutató óra: magyar nyelv és irodalom Klenyán Judit ápr. 13.
Kistérségi bemutató óra: magyar nyelv és irodalom Nagy Diána ápr. 19.
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Hónap

Elvégzett feladatok



Óralátogatás a Tavaszi Pedagógiai Napok keretében: Szegedi SZC Kőrösy
J. Tagintézmény, magyar nyelv és irodalom 12. évf. – Bábáné Sándor
Ildikó. dr. Kovácsné Berke Anikó





Május



Június



Ballagás – máj. 4. péntek du. – Bábáné Sándor Ildikó
írásbeli érettségi vizsgák
Kompetenciamérés – máj. 23. szerda
Rendhagyó irodalom óra, együttműködés a Pinceszínházzal –
Klenyán Judit, máj. 24.

Szóbeli érettségi vizsgák
Kötelező online továbbképzés az Ekréta Napló használatából – a
munkaközösség valamennyi tagja
Tanévzáró ünnepély – jún. 25. hétfő 8 óra – dr. Kovácsné Berke Anikó

Valamennyi szaktanár által folyamatosan végzett feladatok a tanév során:
- Kistérségi bemutató órák látogatása
- Tanórán kívüli programok, rendezvények szervezése, látogatása: színházi előadások,
kiállítások (Arany Busz)
- Érettségire felkészítés külön foglalkozásokon
- Versenyfelkészítés (Édes Anyanyelvünk, Implom Helyesírási Verseny, Szép Magyar
Beszéd, Nemzetiszínháztörténeti Vetélkedő, Aranyok Aranya Szavalóverseny, stb.)
A belső vizsga eredményei
9. 9. 9. 9.
9. 9. D
10 10. 10 10 11. 11. 11 11. 11. D
A A
B
B 9. C C humá 9. D
. B . . A
B
. D humá
1. 2. 1. 2.
1.
2.
n
testnev A
C D
C ált.
n
cso cso cso cso csop cso
.-ált.
p
p
p
p
p
2,5
4,0
2,3 3,6
magyar
4
4
6
nyelv
3,4 3,0
2,35
2,318
és
7
6
7

irodalo
m

Osztál
y

9. A

9. B

9. C

9. D

10. A

10.B

10. C

10. D

11. A

11. B

11. C

11. D

12. A

12. B

12. C

12. D

Tanulmányi eredmények a tanév végén

magya
r nyelv

3,2
8

3,1
4

2,9
4

2,5
8

3,0
3

2,8
2

3,6
2

3,0
0

3,8
8

2,3
2

3,5
7

2,7
7

3,4
3

3,1
7

3,
4

3,4
2
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12. D

12. C

12. B

12. A

11. D

11. C

11. B

11. A

5,0

10. D

5,0

10. C

9. D

4,7
6

10.B

9. C

5,0

10. A

9. B

és
irodalo
m
dráma
és tánc

9. A

Osztál
y

Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy

magyar nyelv és irodalom

2014/2015. év
vége

2015/2016 év
vége

2016/2017 év
vége

2017/2018
év vége

11

14

16

14

Tantárgyi dicséretek: Pittel Panna 9. C magyar nyelv és irodalom
Makra Dóra 9. A magyar nyelv és irodalom
Tomik Suzana 9. A magyar nyelv és irodalom
László Dóra 11. D magyar nyelv és irodalom
+ 2 fő a 11. a-ból magyar nyelv és irodalom

Versenyeredmények:
Édes Anyanyelvünk regionális forduló
Miklós Kitti 12. A felkészítő tanár Becsei-Katona Bianka
Németh Petra 10. D felkészítő tanár Bábáné Sándor Ildikó
Kísérő tanár: Becsei-Katona Bianka
„Aranyok Aranya” regionális döntő:
Árgyelán Klaudia 10. A felkészítő tanár Klenyán Judit
Kísérő tanár: Bábáné Sándor Ildikó
Implom József Helyesírási Verseny regionális forduló:
Kemény Dóra 10. C
Németh Petra 10. D
Felkészítő és kísérő tanár: dr. Kovácsné Berke Anikó
Szép Magyar Beszéd regionális forduló
Balogh Rita 10. A felkészítő tanár Klenyán judit
Kísérő tanár: Bábáné Sándor Ildikó
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Kapcsolattartás:
Dugonics Társaság Ifjúsági Tagozata
Pinceszínház
Újvidéki Svetozár Markovic Gimnázium magyar tagozata
Kistérségi szakmai műhely
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2017/2018. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
matematika-informatika munkaközösség
Készítette: Grácin Márkó munkaközösségvezető
A munkaközösség tagjai
Czibuláné Arany Szabó Ágnes (matematika-kémia-számítástechnika), Dr. Gera Tibor
(matematika-fizika-informatika), Dr. Kocsmárné Sánta Mónika (matematika-informatika), Dr.
Kopasz Zsoltné (matematika-fizika), Dr. Ugrainé Antali Éva (matematika-kémia), Fekete Andrea
(matematika-fizika), Grácin Márkó (matematika-fizika-számítástechnika), Kardos Beáta
(matematika-kémia), Szentirmay László (matematika-fizika)
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Szeptember

Október

November

December

Elvégzett feladatok

























egységes tanmenet készítése évfolyamonként, tantárgyanként
felmérés, tanulószoba/korrepetálás megszervezése
tantárgyi versenyek népszerűsítése
érettségi előkészítők szervezése
ECDL oktatás (szakkörök) beindítása (folyamatos felkészítés)
bemutató órák kitűzése
tanulási kudarcnak kitett tanulók számára felzárkóztató program készítése
belső vizsga témaköreinek közzététele
kistérségi matematika verseny 1. fordulója feladatainak elkészítése (Fekete
Andrea)
konzultáció az azonos évfolyamon tanítókkal (folyamatos)
ECDL vizsgáztatás (folyamatos)
részvétel az őszi továbbképzési napon
őszi továbbképzési nap, szakmai műhelyvezető választással
őszi továbbképzési héten való részvétel (többféle program)
Zrínyi (Gordiusz) matematikai tesztversenyre jelentkezés
konzultáció a fakultációs tanárokkal (folyamatos)
bemutató óra: Fekete Andrea (matematika)
bemutató óra: Dr. Kocsmárné Sánta Mónika (informatika)
besegítés a William Blake verseny rendezésébe (süteménysütés)
a gyenge teljesítményt nyújtó tanulók kiértesítése (osztályfőnökkel együtt)
a gyenge teljesítményt nyújtó tanulóknak javítási lehetőség adása
bemutató óra: Dr. Kopasz Zsoltné, (matematika)
Matech internetes matematika csapatverseny (technikai kudarc)
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Hónap

Január

Elvégzett feladatok









Február

Március

Április

Május

Június

































félévi értékelés
jegyek lezárása
bemutató óra: Grácin Márkó (informatika)
Matech internetes matematika csapatverseny (ismétlés) - 450 induló 225.
helyezés
nyolcadikos felvételik javítása (teljes munkaközösség)
Kistérségi matematika verseny megrendezése a gimnáziumban.
Jelentkezés az érettségire és a továbbtanulási lehetőségek: segítség a
tanulóknak igény esetén.)
Képességfejlesztő Levelező Matematika Verseny 4 résztvevő
9. évfolyam 1 induló 129. helyezés (indulók száma: 238)
10. évfolyam 3 induló 73., 83., 88. helyezés (indulók száma: 256)
Szóbeli felvételi vizsga.
bemutató óra: Dr. Ugrainé Antali Éva (matematika)
A belső vizsga feladatsorainak elkészítése (évfolyamonként) – idéntől
mindenki a saját csoportjaiban javít
Konzultáció a fakultációs tanárokkal (folyamatos).
ECDL-vizsgáztatás (folyamatos)
A végzősök jegyeinek lezárása, készülődés az érettségire.
Készülődés a ballagásra.
Részvétel a tavaszi továbbképzési napon.
Szakmai megbeszélés szintén a továbbképzési napon.
Belső vizsga íratása és javítása.
Az előrehozott érettségizők számára osztályozóvizsga (Grácin Márkó)
Egységes próbaérettségi íratása a 12. évfolyamon
ECDL fórum – előadást tartott Czibuláné Arany Szabó Ágnes
(http://njszt.hu/ecdl/hir/20180606/ez-mindenkinek-jo-ahol-az-ecdlmagatol-ertetodo)
Az írásbeli érettségi dolgozatok kijavítása.
Jegyzői és tanári feladatok előkészítése.
Pót belsővizsga feladatok előkészítése és íratása (felügyelt Grácin Márkó)
Az írásbeli érettségiken felügyelő tanáraiként való részvétel
Kompetencia teszt javítása
ECDL vizsgaközpont ellenőrzés
Osztályozóvizsgák, magántanulók értékelése, sokat hiányzók értékelése.
A jegyek lezárása, a tanév befejezése.
Iskolai rendezvényeken (szóbeli érettségi, bizonyítványírás, tanévzáró,
beiratkozás) való aktív részvétel.
A dokumentációk véglegesítése, adminisztrációs feladatok elvégzése.
Előkészület a nyári szünetre, a hiányzó tematikus tervek és
tanmenetajánlások elkészítésének megtervezése.
Munkaközösségi értekezlet, ahol az elvégzett munkákat értékeljük, és
megtervezzük a következő tanévet. Munkaközösségvezető-választással
egybekötve.
Javítóvizsga és különbözeti vizsga feladatainak elkészítése és leadása.
Részvétel az évet lezáró értékelő értekezleten, majd az azt követő
tanévzáró ünnepi ebéden.
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A tanév végi szintfelmérő, belső vizsga eredményei
Osztály

Tantárgy

matematika
kompetenciamérés

9.a
3,21

9.b
3,21

9.c
3,22

9.d
2,37

10.a
2,91

10.b
1,90

10.c
2,72

10.d
1,84

3,79

3,72

3,67

3,32

11.a
3,42

11.b
1,59

11.c
2,83

11.d
2,23

Tanulmányi eredmények a tanév végén
Tantárgy

Tantárgy

Osztály

Osztály
matematika

informatika
fakultáció

11.a

3,05

4,00

3,72

11.b

1,82

3,40

2,55

3,24

11.c

3,10

-

09.d

2,40

2,68

11.d

2,41

4,00

10.a

2,84

3,41

12.a

2,07

3,78

10.b

2,14

3,14

12.b

2,33

4,50

10.c

2,84

3,69

12.c

2,94

4,00

10.d

2,16

3,09

12.d

2,31

5,00

-

2,56

3,69

matematika

informatika

09.a

3,16

3,69

09.b

2,82

09.c

Összesen

Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy
matematika
informatika
Összesen

2017/2018. év vége
48
6
54

2017/2018. félév
65
15
80

2016/2017. év vége
43
2
45

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
ECDL felkészítő (Dr. Kocsmárné Sánta Mónika 2 óra, Grácin Márkó 1 óra)
Érettségi előkészítő (osztályonként a szaktanár)
Nyolcadikos felkészítő a felvételire (Dr. Ugrainé Antali Éva)
Emelt szintű fakultációsoknak pótórák (Fekete Andrea)
Korrepetálás: Kardos Beáta, Dr. Kopasz Zsoltné
Rendezvények
Könyvbemutató (Dr. Ugrainé Antali Éva, Kardos Beáta, Fekete Andrea, Grácin Márkó, Dr.
Kocsmárné Sánta Mónika)
Kutatók éjszakája – Logikus? című előadás (Fekete Andrea + 18 tanuló 11C és 11F)
Továbbképzések:
ELI-ALPS tanártovábbképzés (Fekete Andrea)
Őszi továbbképzési nap (plenáris és szakmai előadások)
EPAM továbbképzés (2*4 fős csapattal Dr. Kocsmárné Sánta Mónika)
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Emelt szintű matematika vizsgák tapasztalatai az őszi továbbképzési héten (Dr. Ugrainé Antali Éva,
Kardos Beáta, Grácin Márkó)
EPAM látogatás – tavaszi továbbképzési napon
Matematika versenyek:
Képességfejlesztő Matematika Verseny (5 tanuló – Fekete Andrea és Dr. Ugrainé Antali Éva)
Matech Verseny (internetes csapatok – Fekete Andrea, egy három fős csapat 10.C 225. helyezés
450-nél több indulóval)
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
Kistérségi matematika verseny I. forduló koordinálása (Czibuláné Arany Szabó Ágnes)
Óralátogatások, bemutató órák.
Kistérségi matematika verseny rendezése (megíratás, kijavítás, ajándékok beszerzése,
oklevélkészítés, díjkiosztás, süteménysütés).
ECDL vizsgáztatás (Czibuláné Arany Szabó Ágnes, Grácin Márkó, Dr. Kocsmárné Sánta Mónika)
Kapcsolattartás
Matanság klubtagság (tagok: Fekete Andrea, Grácin Márkó, Dr. Ugrainé Antali Éva)
(A klub matematika tanároknak szervez szakmai-módszertani előadásokat, megbeszéléseket.)
Mentorháló előadások (Kardos Beáta, Dr. Ugrainé Antali Éva)
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2017/2018. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
idegen nyelvi munkaközösség
Készítette: Erdélyi Ágota
A munkaközösség tagjai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Benkő Beatrix
Bércesi Edit
Bodosi-Kocsis Nóra
Erdélyi Ágota
Kisdiné Papós Ágnes
Dr. Kovácsné Berke Anikó
Klenyán Judit
Krizsán Sándor
Laczi Mónika
Milos Lilla
Nagyné Komáromi Veronika
Dr. Poór Zsolt
Szentirmayné Gergely Éva
Tóth Beatrix
Vinkó Erzsébet
Wáiszhárné Kis-Jakab Judit
Allan Forrester
Di Yao
Meghan McGhee

angol nyelv
német nyelv
angol nyelv
angol nyelv
angol nyelv
olasz nyelv
francia nyelv
angol nyelv
olasz nyelv
német nyelv
német nyelv
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szerb és német nyelv
angol nyelv
angol nyelv
lektor
lektor
lektor

A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap





Szeptember







Elvégzett feladatok
Az új lektor (Di Yao) mentorálását, a dokumentációs és logisztikai feladatokat,
Benkő Beatrix látta el.
A lektor tevékenységét elindítottuk, folyamatosan támogatjuk (Benkő Beatrix,
Erdélyi Ágota, angoltanárok).
A tanulókat felmértük, nyelvi csoportokba soroltuk, cél a szokásos
szintrehozás volt.
Egységes tankönyveket rendeltünk (Traveller, Matura), a tanmeneteket
áttekintettük, aktualizáltuk. (Erdélyi Ágota, munkaközösség)
A felvételi vizsga feladatsorait áttekintettük. (Erdélyi Ágota)
Erdélyi Ágota bemutató órát, valamint megbeszélést tartott angol nyelvből
2017. szept. 6-án a kínai nyelvtanárok számára (11.A).
A tanulókat jelentkeztettük az OKTV-re (összesen 7 fő jelentkezett angol
nyelvből – 11.A; 12.A)
Szeptember 29-30 között az olasz tanszék által szervezett nemzetközi
továbbképzésen vett részt dr. Kovácsné Berke Anikó és Laczi Mónika.
Fogadóórákat tartottunk: 2017. szeptember 26-án.
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Hónap




Október











November









December








Elvégzett feladatok
Érettségi előkészítő foglalkozást indítottunk angol nyelvből: Wáiszhárné KisJakab Judit.
Érettségi előkészítő foglalkozást indítottunk angol nyelvből: Vinkó Erzsébet.
Érettségi előkészítő foglalkozást indítottunk olasz nyelvből: dr. Kovácsné
Berke Anikó.
Érettségi előkészítő foglalkozást indítottunk francia nyelvből: Szentirmayné
Gergely Éva
Elindítottuk a 8. osztályosok felv. előkészítő foglalkozásait (Wáiszhárné KisJakab Judit).
Di Yao programjainak szervezésében részt vett: Milos Lilla.
Yan Xiaoquiang korrepetálása francia nyelvből: Milos Lilla.
LanguageCert továbbképzésen vett részt Benkő Beatrix 2017.okt. 13-án.
LanguageCert szóbeli vizsgáztatói képzésen vett részt Vinkó Erzsébet.
BME továbkképzésen vett részt Klenyán Judit.
Továbbképzési napon és szekcióüléseken vettünk részt: 2017. okt. 27-én.

Az e-twinning szervezési feladatait ellátta: Kisdiné Papós Ágnes és
Wáiszhárné Kis-Jakab Judit
Minősítési eljárás; portfólió védése: Erdélyi Ágota.
A minősítési eljárásban részvevő tanár portfóliójának feltöltése október
25-ig. Az eljárásban részvevő tanár: Wáiszhárné Kis-Jakab Judit.
Részt vettünk a Deák fordítóversenyén német és olasz nyelvből: dr.
Kovácsné Berke Anikó, Laczi Mónika, Milos Lilla és Szentirmayné
Gergely Éva tanítványai.
A lektor személyében változás történt. Helyettesítését John Strauss látta
el.
Megrendeztük a 24. William Blake Szépkiejtési Versenyt 2017. november 20án.
(szervező: Erdélyi Ágota; zsűri: Wáiszhárné Kis-Jakab Judit, Benkő Beatrix,
Allan Forrester, John Strauss, Kisdiné Papós Ágnes valamint Rick Marshall;
önkéntes diákok munkájának irányítása: Vinkó Erzsébet; hangosítás: dr. Poór
Zsolt.)
Nyílt nap: 2017. november 22. (bemutató órák – munkaközösség).
Erdélyi Ágota és Benkő Beatrix angol nyelvből bemutató órát tartott a
kistérségi iskolák és tanáraik számára november 27-én.
Wáiszhárné Kis-Jakab Judit angol nyelvből bemutató órát tartott a kistérségi
iskolák és tanáraik számára november 28-án.
Benkő Beatrix angol nyelvből bemutató órát tartott november 14-én.
A középiskolák börzéjén közreműködött: Krizsán Sándor, Benkő Beatrix,
Szentirmayné Gergely Éva. A feladatokat összeállította Erdélyi Ágota és
Wáiszhárné Kis-Jakab Judit.

Az OKTV angol nyelvi versenyén a részvevők száma 7 fő, ebből 4 fő
12.A osztályos és 3 fő 11.A osztályos tanuló (felkészítő tanár: Erdélyi
Ágota).
Továbbküldhető dolgozat: 1 fő (Lipták Noémi, 12.A).
A LanguageCert nyelvvizsga bemutatása, megismertetése, azaz „mock
exam” önként jelentkező diákok számára: Vinkó Erzsébet.
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Hónap

Január

Február

Elvégzett feladatok




Erdélyi Ágota bemutató órát tartott angol nyelvből december 7-én.
December 11-18: Az e-twinning program keretében Kisdiné Papós
Ágnes valamint Wáiszhárné Kis-Jakab Judit 18 diákkal Hollandiába
utazott.




Új anyanyelvi lektor (Meghan McGhee) mentorálása: Benkő Beatrix.





8. osztályosok szóbeli felvételiztetése
Értékelés, félévi osztályzatok lezárása



Jelentkeztettük a 11. évfolyamos diákokat a próbanyelvvizsgákra. 11.
évfolyamon összeállítottuk a párokat a szóbeli vizsgára, valamint
áttekintettük, frissítettük a nyelvvizsga anyagát. Felelős: Erdélyi Ágota
és a 11. évfolyamon tanító szaktanárok.
Jógyakorlat pályázat: Erdélyi Ágota, Wáiszhárné Kis-Jakab Judit
Ápr. 10-17. között érkeztek a holland diákok az e-twinning keretében
(18 diák + 2 tanár). Ezzel kapcsolatban volt a második félévben két
szülői értekezlet is (március, május). Az ezzel kapcsolatos feladatokat
Kisdiné Papós Ágnes és Wáiszhárné Kis-Jakab Judit végezte el.

Március


Április


Május







Június



A kínai tanárok mentorálását ellátta Krizsán Sándor és Milos Lilla, valamint
részt vett a XII. Konfuciusz félév végi kerekasztal megbeszélésén Krizsán
Sándor. A félév során három sikeres HS2-es vizsga született.

2018. január 26.: félévi osztályozó értekezlet

Lezajlott az írásbeli próbanyelvvizsga 7. és 11. évfolyamon: 2018.
május 22-én német és olasz nyelvből B1 szinten, 2018. május 23-án
angol nyelvből B1, B2 és C1 szinten. A nyelvvizsgadolgozatokat
javítottuk, pontoztuk.
Vinkó Erzsébet NYESZE konferencián vett részt.
Meghan McGhee, CETP tanár távozásával kapcsolatos teendők
(Benkő Beatrix)
A tanévben kínai nyelvből 2 db HSK1 és 6 db HSK2 vizsga sikerült (10.
osztály), valamint Csóti Patrícia sikeres HSK4 szintű vizsgát tett (11.A).
Továbbá 3 tanulócsoportból kb. 10 fő tánccal lépett fel a Konfuciusz
Gálán.
A szóbeli próbanyelvvizsgák során az általános iskolák és a gimnázium
tanáraiból összeállított vizsgabizottságok értékelték a 7. és 11.
évfolyamos diákok szóbeli teljesítményét B1, B2 és C1 szinten. A
vizsgákat 2018. május 28-től 31-ig bonyolítottuk le.
Jegyek lezárása
Tanév végi értékelés
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A tanév végi próbanyelvvizsga eredményei:
Idegen nyelv és vizsgatípus

Sikeres

Angol B1 komplex
Angol B1 írásbeli
Angol B1 szóbeli
Angol B2 komplex
Angol B2 írásbeli
Angol B2 szóbeli
Német B1 komplex
Olasz B1 írásbeli
Olasz B1 szóbeli
Szerb B1 komplex
Összesen

20
6
1
11
1
1
1
1
2
1
45

Angol

Német

Francia

Olasz

Kínai

Szerb
népismeret

Szerb nyelv

Tanulmányi eredmények a tanév végén

9.a
9.b
9.c

3,59

4,27

3,00

3,60

3,43

5,00

5,00

3,14

2,33

2,50

3,15

3,60

5,00

4,00

2,85

2,89

4,00

3,20

4,00

5,00

5,00

9.d

2,84

2,67

2,00

2,25

5,00

5,00

5,00

10.a

3,50

3,44

4,20

3,11

4,33

5,00

4,83

10.b

3,23

2,82

3,00

3,00

3,67

5,00

4,00

10.c

3,58

3,45

3,25

3,67

5,00

5,00

5,00

10.d

3,14

2,85

3,00

2,00

5,00

-

-

11.a

3,75

3,33

4,00

3,86

4,00

5,00

5,00

11.b

2,78

2,40

2,00

2,60

3,00

5,00

5,00

11.c

3,83

3,72

3,00

3,14

3,00

5,00

5,00

11.d

3,17

3,53

3,50

2,50

5,00

5,00

4,00

12.a

3,21

3,25

2,33

3,00

4,00

-

-

12.b

3,00

2,90

2,50

3,00

4,00

-

-

12.c

3,05

3,58

3,50

4,00

-

5,00

5,00

12.d

2,67

3,50

3,00

2,75

-

5,00

-

Összesen

3,21

3,18

3,05

3,05

4,07

5,00

4,74

osztály
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Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy

2016/2017. év vége

2017/2018 év vége

0
0
6
5
1
2
0
14

0
0
12
8
0
5
0
25

szerb nyelv
szerb népismeret
angol
német
francia
olasz
kínai
Összesen

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
 Érettségi előkészítő foglalkozást indítottunk angol nyelvből: Wáiszhárné Kis-Jakab Judit.
 Érettségi előkészítő foglalkozást indítottunk angol nyelvből: Vinkó Erzsébet.
 Érettségi előkészítő foglalkozást indítottunk olasz nyelvből: dr. Kovácsné Berke Anikó.
 Érettségi előkészítő foglalkozást indítottunk francia nyelvből: Szentirmayné Gergely Éva
 Elindítottuk a 8. osztályosok felv. előkészítő foglalkozásait (Wáiszhárné Kis-Jakab Judit).
 Yan Xiaoquiang korrepetálása francia nyelvből: Milos Lilla.

Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
A továbbképzési napon előadást tartott Lakatos Krisztina a KIP-módszerről, valamint Allan Forrester
nemzetközi tanítási tapasztalatairól.
Rendezvények:
Megrendeztük a 24. William Blake Szépkiejtési Versenyt 57 versenyző részvételével 2017.
november 20-án két kategóriában. A diákok Csongrád megye általános (13 iskolából 31 fő) és
középiskoláiból (8 iskolából 26 fő), valamint Szerbiából érkeztek.
Kapcsolattartás
CETP: Benkő Beatrix
Konfuciusz Intézet: Krizsán Sándor, Milos Lilla
MMPublications: Erdélyi Ágota
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2017/2018. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
Ember és társadalom, művészetek munkaközösség
Készítette: Németh Éva
A munkaközösség tagjai: Bartosné Dobos Andrea, Becsei Bianka, Bodosi-Kocsis Nóra (az első
félévben), Eitler József, Kónya Géza, Mari Lívia, Sánta Sándor, Németh Éva

A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Elvégzett feladatok






Szeptember

Október

Tanévnyitó ünnepély (Kónya Géza)
tanmenetek elkészítése, ellenőrzése
a belső vizsga követelményeinek egyeztetése történelemből
szeptember 21. Az Országos Széchenyi Kör záróünnepségén való részvétel
Széchenyi szegedi díszpolgári oklevelének átadása alkalmából
tanítványokkal (Eitler József, Németh Éva)
 Szept. 29. Kutatók éjszakáján A szegedi törvényszék perszimulációs
bemutatóján való részvétel tanítványokkal (Bartosné Dobos Andrea)
 Konfucius Intézet rajz pályázata „5000 éves Kína” 7 tanuló adott be rá
munkát (grafika, tempera, kollázs technikával), válasz nem érkezett (Mari
Lívia)
 Okt. 6. Aradi 13 emléknapra plakát-készítés a 11.b osztállyal (Bartosné
Dobos Andrea)
 A Wallenberg nyomában vetélkedő előzetes feladatának támogatása
(filmvágás média fakultáció 12. évfolyamával) A film kiemelkedően jól
sikerült, közel maximális pontot hozott, megdicsérték. (Mari Lívia)
 A Wallenberg nyomában vetélkedő dél-alföldi területi fordulója/ 1.
helyezés (Németh Éva)
 okt. 18. Vagonkiállítás az Élet menete alapítvány szervezésében. A 12.b
osztállyal és 12.d humán csoporttal (Németh Éva)
 SZTE Olasz tanszékének rajz pályázata portré szekcióban 1 tanuló adott be
munkát, nem nyert (Mari Lívia)
 okt. 20. Vagonkiállítás az Élet menete alapítvány szervezésében. A 11.b
osztállyal (Bartosné Dobos Andrea)
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Hónap

November

December

Január

Február

Március

Április

Elvégzett feladatok

 Nov.16. Parlament látogatás és Titanic kiállítás szervezése (Bartosné
Dobos Andrea)
 „Fedezd fel Európát!” film pályázat a 11. b osztállyal, II. helyezés
(Mari Lívia és Bartosné Dobos Andrea)
 Suli börzére új plakátok elkészítése (fotózás, plakát megszerkesztése,
pavilon berendezése) (Mari Lívia)
 Dec. 01. Bemutató óra a 10.b-vel (Bartosné Dobos Andrea)
 Dec. 15. Bemutató óra a 10.d-vel (Németh Éva)
 Karácsonyi műsor (Kónya Géza)
 IKV Zrt. fotó pályázat, 11. évf. spec.média, nem nyert díjat (Mari Lívia)
 Osztályozó vizsgák – félévzárás
 Rendkívüli történelem óra és könyvbemutató Hárs Gábor úrral a Raoul
Wallenberg Egyesület elnökével (Németh Éva)
 Magyar kultúra napja kiállítás megnyitó (Kónya Géza)
 Szalagavató báli műsor (Kónya Géza)
 Serkenj fel! Kodály Zoltán műveltségi verseny (Kónya Géza)
 SZTE Szociológia tanszékének szociofotó pályázatára 2 tanuló adott be
munkát, jelenleg folyamatban az elbírálás (Mari Lívia)
 Dugonics Társaság fotó pályázatára 3 tanuló pályázik ennek beadása
jelenleg folyamatban (Mari Lívia)
 Wallenberg nyomában vetélkedő országos fordulója (felkészítő: Németh
Éva) 2018. január 25.
 Pártkontroll Pol Pot megyében című vetélkedő (Sánta Sándor)
 Faliújság készítése: Kommunista diktatúra áldozatai emléknapjára
Bartosné Dobos Andrea)
 A Szegedi Dugonics Társaság által meghirdetett képző-és iparművészeti
kiállításon 1 média fakultációs tanuló Lakatos Patrik 12. A indult
pillanatfotójával, munkája külön díjasként került kiállításra, fotó
kategóriában
 Filharmóniai hangverseny (Kónya Géza)
 Történelem belső vizsga feladatsorok összeállítása, javítókulcsok megírása
 Diáknapi ismertető összefoglaló PR film készítése a 11. B spec.
médiásokkal (Mari Lívia)
 Tavaszi fesztivál (Kónya Géza), Ki mit tud? (Bartosné Dobos Andrea)
 „ Serkenj fel!” Kárpát-medencei gimnáziumok számára kiírt Kodály
emlékverseny (Kónya Géza)
 Lengyel-magyar barátság jegyében meghirdetett történész előadás (Becsei
Bianka)
 FEDEZD FEL EURÓPÁT! (Kutass! Filmezz! Utazz!) pályázaton már
harmadik éve eredményes újabb és újabb kisfilmünk. A megyében II.
helyezést ért el és ismét egy napos budapesti kirándulást nyertünk.
Látogatás és különóra az Unió Székházában és az Állatkertben a 11.b
osztállyal (Bartosné Dobos Andrea és Mari Lívia)
 A holokauszt áldozatainak emléknapja alkalmából faliújság (Németh Éva)
 Filharmóniai hangverseny (Kónya Géza)
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Hónap

Elvégzett feladatok

 Belső vizsgák javítása történelemből

Május

Június

 Ballagási ünnepség (Kónya Géza)
 XIII. Kárpát- medencei népdalos találkozó ( Palicsra vitt 4 diákot: 3
énekest és egy citerást (Kónya Géza)
 Írásbeli érettségi vizsgák javítása (Becsei Bianka, Sánta Sándor, Németh
Éva)
 Szóbeli érettségi vizsgáztatás (Becsei Bianka, Sánta Sándor, Németh Éva)
 A nemzeti összetartozás napjára faliújság(Sánta Sándor)

Tanulmányi versenyek

Versenyek megnevezése

Egyéni versenyző
neve
Országos

Árgyelán Klaudia
Józsa Tünde
Kovács Luca

„Serkenj fel!” Kodály Zoltán
emlékverseny (Kónya Géza)

Fedezd fel Európát! (Bartosné Dobos
Andrea, Mari Lívia)
Wallenberg nyomában (felkészítő:
Németh Éva) 2018. január 25.

Csapattagok neve

11. b osztály
Bp.
Külügyminisztérium

Kiss Bence, Böröcz
Boglárka, Pipicz
Dávid (12. d)

Helyezés

15.

2. helyezés
15.

Területi

Wallenberg nyomában (felkészítő:
Németh Éva) október

Kunszentmárton

Pártkontroll Pol Pot megyében (Sánta
Sándor)

Megyei
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Kiss Bence, Böröcz
Boglárka, Pipicz
Dávid (12. d)
Majoros Réka 12.d,
Markotics Attila 12.A,
Köröm Viktória 12.A

1.

7.

A tanév végi szintfelmérő, belső vizsga eredményei
Osztály

Tantárgy
9.a 9.b

9.c

9.d

10.a

10.b

10.c 10d 11.a

11.b

11.d
2,09
3,4
3,14
N.É
2.96 2.9 2,56
S.S
2,2 2,72
2,45 2,62 2,15 2,83
Történelem B.B. S.S B.D.A. Humán::3,37 S.S. B.D.A. E.J. N.É. B.B. B.D.A. N.É Humán:
3,16
B.D.A.
B.D.A

9.A
9.B
9.C
9.D
10.A
10.B
10.C
10.D
11.A
11.B
11.C
11.D
12.A
12.B
12.C
12.D
Összesen

3,06
2,86
2,53
2,45
2,44
2,55
2,73
2,27
3.63
2,16
3,03
2,53
3,03
2,61
3,10
3,28
2,77

3.97
3,45
4,00
3,45
3,31
3,82
4,15
3,36

3,4

3,70

3,4

3,7

3,69

4,28
4,24
4,41
3,94
3,88
3,54
4,23
3,73
5,0
5,0
5,0

Mozgókép-és
médiaismeret
fakultáció
Életvitel
és
gyakorlat
Etika

Művészetek

Vizuális kultúra

Ének-zene

Osztály

Ttörténelem és
állampolgári
ismeretek
Társadalmiállaáálla
mpolgári és
gazdasági
Bevezetés
ismereteka
filozófiába

Tanulmányi eredmények a tanév végén

4,50
3,21
4,68
4,80
4,40
3,53
3,83
4,97 4,67 3,63 2,83
5,0 4,44 3,57
5,0
4,75 2,75
5,0 4,75 3,89
4,99 4,47 3.96 3,6
4,50

4,3
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11.c

Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy

Történelem és
állampolgári ismeretek
Művészetek
Ének-zene
Társadalomismeret
Etika
Filozófia
Tánc és dráma
Összesen

2015/2016. év
vége

2016/2017. év vége

2017-2018. év vége

21

29

29

1
1
2
1
1
1
28

1
-

1
1
31

30

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
Citera, énekkar, tehetséggondozás (Kónya Géza)
Érettségi előkészítő és versenyfelkészítő (Németh Éva) – az első félévben

Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában: Részt
vettünk a továbbképzéseken (az osztályfőnökök kivételével, mert nekik az osztályfőnöki volt
kötelező), látogattunk órákat (3 alkalommal), fogadtunk kollégákat bemutató óráinkon.

Kapcsolattartás: A vizuális kultúra oktatás színvonalát továbbra is sikerült tartani. Az óraadó
kollégával korábban kialakított együttműködő munkakapcsolat a gimnázium és az SZTE Rajz Művészettörténet Tanszéke között továbbra is folyamatos. Rendszeresen látogatjuk a tanszék által
szervezett művészeti kiállításokat. Mint új lehetőség a rajz tanszéken, bevezetésre kerül a média – és
mozgóképkultúra szakirány (Mari Lívia)
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Eötvös József Gimnázium (tagiskola)
Reál munkaközösség
A munkaközösség tagjai:
Beinschoth Gábor (óraadó, fizika), Czibuláné Arany Szabó Ágnes (matematika-kémiaszámítástechnika), Dr. Kopasz Zsoltné (matematika-fizika), Fekete Andrea (matematika-fizika),
Kardos Beáta (matematika-kémia), Szentirmay László (matematika-fizika) Csabai Ferenc
(biológia), dr. Just Zsuzsanna (biológia, kémia), dr. Poór Zsolt (földrajz, angol), Farkas
Zoltán (biológia, testnevelés), Krizsán Sándor (biológia, kémia), Lengyel Gábor (testnevelés),
Nagyné Komáromi Veronika (testnevelés, német), Németh Éva (földrajz, történelem), Nusser
Elemér (testnevelés), Polyák Péter (testnevelés)
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Elvégzett feladatok




Szeptember

Október


















November






a Kutatók éjszakája programsorozaton belül az SZTE TTIK
szervezésében a Színes optikai kísérletek c. bemutatót néztük meg a
11. C osztállyal
egységes tanmenet, tematikus tervek készítése évfolyamonként,
tantárgyanként
felmérés, tanulószoba/korrepetálás megszervezése
tantárgyi versenyek népszerűsítése
érettségi előkészítők szervezése
szakkörök beindítása (folyamatos felkészítés)
bemutató órák kitűzése
tanulási kudarcnak kitett tanulók számára felzárkóztató program
készítése
Pick futóverseny
munkaközösségi éves munkaterv elkészítése
konzultáció az azonos évfolyamon tanítókkal (folyamatos)
részvétel az őszi továbbképzési napon
részvétel Tehetséggondozás a kémiában pedagógus továbbképzésen
az „Út a tudományhoz” pályázat keretében a kutatómunka megkezdése
a szegedi Gabonakutató Intézetben
konzultáció a fakultációs tanárokkal (folyamatos)
konzultáció a korrepetálást vezetővel (folyamatos)
Kézilabda Diákolimpia Fiú V-VI. korcsoport Városi 2. Helyezés
bemutató óra: Csabai Ferenc – biológia 12. B osztály, 2017. november
08. (7. óra)
bemutató óra: dr. Just Zsuzsanna - biológia 10. D osztály 2017. 11.16.
bemutató óra: Nagyné Komáromi Veronika – testnevelés 9. D osztály,
2017. november 8. (7. óra)
5 fő 11.c osztályos tanuló indult a biológia OKTV-n
Kézilabda Diákolimpia Fiú V-VI. korcsoport Megyei 2. Helyezés
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December

Január

Február



















a gyenge teljesítményt nyújtó tanulók kiértesítése az osztályfőnökök
segítségével
a bukásra álló tanulók korrepetálásra küldése (folyamatos)
a gyenge teljesítményt nyújtó tanulóknak javítási lehetőség adása
Kézilabda Diákolimpia Fiú V-VI. Korcsoport Területi 1.Helyezés
bemutató óra: Kardos Beáta - kémia 9. C osztály, 2017. december 15.
(7. óra); Polyák Péter– testnevelés 10. B osztály, 2017. december 05.
(7. óra)
egységes osztályozó vizsga feladatsorok összeállítása
félévi értékelés
jegyek lezárása
félévi statisztika tükrében a felzárkóztatás, bukások javítási lehetőségei
Kézilabda Diákolimpia Országos Döntő legjobb 8. Csapata közé
jutottunk
január 20. írásbeli felvételi felügyelet 8. osztályosoknak
szülői értekezleten, fogadóórán tájékoztató a szülőknek
félévi munkaközösségi beszámoló elkészítése
szóbeli felvételi biológiából 8. osztályosoknak
Csonka kupa 1. hely
tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program
elkészítése
jelentkezés az érettségire és a továbbtanulási lehetőségek: segítség a
tanulóknak igény esetén
Termosz labor - Geometriai optikai mérések -11.C

Március


Április

Május

Június



Határtalanul program: újvidéki testvériskola látogatása. Plakátkészítés: a
Tarcal-hegység természeti látnivalói
részvétel, szakmai megbeszélés a tavaszi továbbképzési napon















a végzősök jegyeinek lezárása, készülődés az érettségire
írásbeli érettségi felügyelet
írásbeli érettségi vizsga biológiából, kémiából és földrajzból
az írásbeli érettségi dolgozatok kijavítása
jegyzői és szaktanári feladatok előkészítése
NETFIT felmérés eredményeinek visszaküldése
osztályozó vizsgák, magántanulók értékelése
a dokumentációk véglegesítése, adminisztrációs feladatok elvégzése
év végi értékelés
jegyek lezárása
év végi munkaközösségi beszámoló elkészítése
munkaközösségi értekezlet
javítóvizsga feladatok elkészítése és leadása
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3 fő 11.c osztályos tanuló (Király Ákos, Nagy Kolos Soma, Várkonyi Bernadett) elkezdte 9 hónapos
kutatómunkáját a szegedi Gabonakutató Intézetben az „Út a tudományhoz” pályázatunk keretében
/a projekt címe: Embriómentés (embryo rescue) módszerének tesztelése a hazai
napraforgónemesítés számára/.
5 fő 11.c osztályos tanuló indult a biológia OKTV-n; a legjobban Király Ákos teljesített, aki 138
pontjával csak 2 ponttal maradt le a 2. fordulóba való bejutástól.
„Változó laterális preferencia? Lateralitás fejlődése kisgyermekkorban” című kutatótanári
pályázathoz kapcsolódó kutatási tevékenység szervezése, kivitelezése
 beszámoló elkészítése a pályázat 2017 január 1. és szeptember 30. közti tevékenységeiről,
 szülői tájékoztató levelek kiküldése, összegyűjtése,
 a lateralitás felméréséhez eddig használt tesztsor sokszorosítása,
 új mérőeszköz (Purdue pegboard) használatának elsajátítása,
 egyetemi hallgatók felkészítése a felmérés kivitelezésére
 a felmérés kivitelezése a sándorfalvi Pallavichini Sándor Általános Iskola 3 és a szőregi
Kossuth Lajos Általános Iskola 2 első osztályos tanulóinál. A munkában részt vett a
diplomamunkájához fenti témában adatokat gyűjtő Ziegenheim Gitta, biológia osztatlan
tanár szakos hallgató (SzTE, TTIK, Embertani tanszék)
 exceltáblázat szerkesztése az adatfelvételhez
 az őszi félévben gyűjtött adatok számítógépes adatfelvétele
 SPSS adatfeldolgozó felületének kidolgozása
 szakirodalmazás
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Tanulmányi eredmények

Biológia
és
egészségtan

Földrajz
közép 12.

Földrajz
közép 11.

Kémia
emelt
11.

09A

-

-

-

09B

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Osztály

09C

3,77

09D
10A

3,34

-

-

-

10B

3,00

-

-

-

10C

3,46

-

-

-

10D

2,91

-

-

11A

3,63

3,50

3,50

11B

2,84

-

11C

3,77

-

11D

3,00

-

3,00

2,00

12A

2,70

2,67

-

-

12B

2,96

3,50

-

-

12C

3,55

3,00

-

-

12D

2,84

2,73

-

-

Összesen

3,21

2,98

3,50

2,94

4,00
3,33
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Földrajz

Testnevelés
és sport

Kémia

Kémia emelt 12.

Fizika

09A

2,88

3,81

2,66

-

3,03

09B

2,79

3,57

3,00

-

2,86

09C

2,97

3,61

2,94

-

3,06

09D

2,26

3,93

2,10

-

2,35

10A

2,78

4,50

2,81

-

2,75

10B

2,09

4,24

2,50

-

2,95

10C

2,88

4,72

3,23

-

3,12

10D

2,68

4,38

2,50

3,18

11A

-

4,22

11B

-

3,67

-

-

11C

-

4,37

-

-

3,40

11D

-

4,15

-

-

3,00

12A

-

4,85

-

2,67

-

12B

-

4,41

-

5,00

-

12C

-

4,45

-

3,33

-

12D

-

4,39

-

2,00

-

2,67

4,20

2,72

3,25

3,00

Osztály

Összesen



3,71
2,53

Tantárgyi bukások alakulása

Tantárgy

Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Testnevelés
Összesen

2017/2018
év vége

2017/2018
félév

2015/2016
év vége

2014/2015
év vége

2013/2014
év vége

2012/2013
év vége

5
15
5
11
1
37

24
34
19
21
0
98

7
5
8
8
0
28

7
9
3
8
1
28

11
4
4
9
2
30

20
15
5
15
3
58
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Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások







Biológia – kémia szakkör 8. osztályos tanulók számára 2014 szeptemberében indult, célja
a sikeres biológia felvételi vizsga a gimnáziumba, felkészülés iskolánk speciális biológia
tagozatán folyó elméleti és gyakorlati munkára
OKTV felkészítés biológiából
Úszás, labdarúgás, röplabdázás, kosárlabdázás, floorball szabadidős tevékenységek
Biológia érettségi felkészítő foglalkozások
Kémia korrepetálás (9.a, 9.d; heti 1 óra)

Kirándulás:
Body Kiállítás (Komplex Event Rendezvényközpont, Király utca 26.) , és Nemzeti Múzeum,
Budapest, 2018. május 24. – 61 diák

Tanulmányi versenyek

Versenyek megnevezése

biológia OKTV

Egyéni versenyző neve

Csapattagok neve

Helyezés

Országos
Király Ákos 11. C
Nagy Kolos Soma 11. C
Sáringer Gabriella11. C
Tompa Péter 11. C
Várkonyi Bernadett 11. C
Hutton-Mills Maya
11. A
Nagy Kolos 11. C
Olasz Anna 11. D
Sáringer
Gabriella11. C
Hevesi Anasztázia
9.C
Hevesi Anasztázia
9.C
Hajdú László 9.C
Kemény Dóra 10.C

Országos Elsősegélynyújtó Verseny

AIDS Prevenciós Verseny
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3.

8.

Rendezvények
1., Előadások szervezése, középiskolás hallgatóság toborzása és kísérete a Magyar Biológiai
Társaság Szegedi Csoportjának előadóülésein (Helyszín: Tudáskapu, SZTE JGYPK II. emeleti
Nagyelőadó terem, Szeged, Boldogasszony sgt. 6.)
Dr. habil. Kredics László , egyetemi docens, (SZTE TTIK Biológia Intézet, Mikrobiológia
Tanszék): „Szemfényvesztő" penészek: a szaruhártya fonalasgomba-eredetű fertőzései. - A
Magyar Biológiai Társaság Szegedi Csoportjának 460. ülése, 2017. 09. 28., 3 tanuló vett részt
Dr. Krisch Judit PhD. egyetemi docens (SZTE MK Élelmiszermérnöki Intézet): Zöldségek és
gyümölcsök – csodatévő antioxidánsok. Vagy mégsem? - A Magyar Biológiai Társaság Szegedi
Csoportjának 461. ülése, 2017. 10. 26., 4 tanuló vett részt
Prof. Dr. Penke Botond akadémikus (SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet): Az öregedés és a
neurodegeneratív betegségek: elkerülhetetlen-e a kapcsolat közöttük? - A Magyar Biológiai
Társaság Szegedi Csoportjának 462. ülése, 2017. 11. 30.,
Dr. Zádor Ferenc, tudományos munkatárs, (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai
Intézet, Neurobiológiai Egység, Opioid Receptor Csoport): Az endokannabinoid rendszer, avagy a
nevetős cigi komolyabb oldala. - A Magyar Biológiai Társaság Szegedi Csoportjának 463. ülése,
2018. 02. 22., 3 tanuló vett részt
Dr. Markó Bálint, egyetemi docens, rektorhelyettes, (Kolozsvári Babeş-Bolyai
Tudományegyetem, Biológia és Geológia Kar, Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet): Barát és
ellenség - hangyák és növények kapcsolatai. - A Magyar Biológiai Társaság Szegedi Csoportjának
464. ülése, 2018. 03. 22., 4 tanuló vett részt
Prof. Dr. Sümegi Pál, DSc, tanszékvezető egyetemi tanár, (SZTE TTIK Földtani és Őslénytani
Tanszék): Elpusztított édesvízi bölcső – a püspökfürdői Szent László-tó faunájának fejlődése és
kipusztulása. A Magyar Biológiai Társaság Szegedi Csoportjának 465. ülése, 2018. 03. 22., 2 tanuló
vett részt
A Mentor(h)áló Szolgáltató és Kutató Központ szervezésében tartott előadások látogatása:
Dr. Farkas Eszter, egyetemi docens, (SZTE, ÁOK, Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet): Az
öregedő agy. - Mentor(h)áló Szolgáltató és Kutató Központ, Szeged, IH Rendezvényközpont, 2018.
március.27.
Tudományos ülés

Spekker Olga doktori disszertációjának nyilvános vitája:
„Evaluation of endocranial bony changes in relation to tuberculosis int he Robert J. Terry
Anatomical Skeletal Collection (Wshington DC, USA)”. - SZTE TTIK Újszegedi Biológiai
Épület, Bartucz Lajos tanterem (Szeged, Közép fasor 52.), SZTE Biológia Doktori Iskola,
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Témavezető: Dr. Molnár Erika PhD, adjunktus, Dr. Pálfi György CSc, tanszékvezető egyetemi
docens (SZTE TTIK Embertani Tanszék)
Belépés az SZTE TTIK nagyköveti hálózatába, melynek célja a beiskolázás elősegítése
érdekében olyan középiskolákban tanító pedagógusok felkutatása és ösztönzése, akik munkájukkal
támogatják a matematika, informatika és természettudományok (biológia, fizika, kémia, földrajz)
területén tehetséges diákok fejlődését, továbbtanulását.
•Szakmai tanácsadás érettségi projektmunkához: Csatári Áron (2018): Előny a bal oldalon. Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Témavezető: Szalai Anikó
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
 Kapcsolattartás
Konzultációra a tagintézmények tanárai között az őszi továbbképzési napon került sor.
A félév során a pedagógus kollegák bemutató órákat látogattak vagy tartottak, melyek után az órák
szakmai megbeszélései történtek.
Kistérségi továbbképzési nap 2018. március 28-án.

A tanév során szervezett szabadidős, sportéleti tevékenységek:
 Mindennapos testnevelés
Iskolánkban a diákoknak lehetőségük van a 3 kötelező testnevelés óra mellett több sportág közül
választani. Ezek a sportágak a kosárlabdázás, a röplabdázás, a floorball, az úszás, melyek alapjaival
tanulóink megismerkedhetnek a mindennapos testnevelés keretein belül. Lehetőség van a sávos óra
alkalmával általános koordinációs, kondicionális képességeik fejlesztésére, egyéb sportágak
megismerésére. Lehetőség van még fakultáció formájában választani a testnevelést. Ez azoknak ajánlott,
akik érettségizni akarnak a tantárgyból. Azok mentesülnek a 3 kötelező órán felüli testnevelés alól, akik
versenyszerűen sportolnak, és ezt megfelelő módon igazolni tudják.


A tanulók fizikai teljesítményének mérése (a felmérés ideje, eredményei)

Ideje: 2018. január elejétől jelenleg folyamatosan április végéig.
A diákok eredménye 9-től 12-ig javuló tendenciát mutat. Érezhetőbb a javulás 12-es osztályoknál,
akik már három és fél éve részt vesznek a mindennapos testnevelésben.
A NETFIT felmérési rendszer, tesztrendszer segítségével a testnevelésben dolgozó pedagógusok
tájékoztatni tudják a gyermekeket és szüleiket a tanulók aktivitási és fittségi szintjéről és állapotáról.


Versenyeredmények

Versenyek megnevezése

Egyéni versenyző
neve
Országos

Országos Kézilabda Diákolimpia
Döntő Debrecen
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Csapattagok neve

Helyezés

Csamangó Zsombor,
Csutak Ádám, Bajus
Bruno, Csíki Richárd,

8.hely
1.hely

Országos Kézilabda Diákolimpia
Elődöntő Kecskemét

Érces Kornél,
Szemán Levente,
Hegedűs Patrik,
Pintér Szabolcs,
Hódi Richárd, Pópity
Bence, Kaszás Erik,
Tótok Adrián,
Morvai Levente, Götz
Bence
Területi

Területi Kézilabda Diákolimpia
Orosháza

U. E.
Bátky Bence
Kocsik Dániel
Molnár Richárd

1.hely

U.E.
U.E.

2.hely
2.hely

Megyei
Megyei Kézilabda Diákolimpia
Városi Kézilabda Diákolimpia
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2017/2018. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
osztályfőnöki munkaközösség
Készítette: Nagy Diána
A munkaközösség tagjai
Osztályfőnökök:
9.A Kisdiné Papós Ágnes
9.B Nagy Diána
9.C Kardos Beáta
9.D Nagyné Komáromi Veronika

11.A Erdélyi Ágota
11.B Bartosné Dobos Andrea
11.C Fekete Andrea
11.D Dr.Kopasz Zsoltné

10.A Klenyán Judit
10.B Becsei-Katona Bianka
10.C Csabai Ferenc
10.D Nusser Elemér

12.A Sánta Sándor
12.B Németh Éva
12.C Waiszhárné Kis-Jakab Judit
12.D Lengyel Gábor

A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Elvégzett feladatok



szeptember 1. tanévnyitó ünnepség (DÖK, Poór Zs.

Szeptember



szeptember 26. év eleji szülői értekezlet (ofők)

Október








November

Szeptember 30. Operakaland (Czibuláné, Nagy Diána)
október 2. hangverseny (Kónya G., ofők)
október 6. Aradi vértanúk megemlékezés (Bartosné Dobos Andrea)
október 13. Gólyaavató (9.-es ofők, DÖK, Poór Zs.)
október 23. nemzeti ünnepről megemlékezés (Nagy Diána)
november 9-11. újvidéki testvériskola vendégül látása (Kónya,
Klenyán J., Tóth B., Eitler J.)
 november 16. pályaorientációs nap (Bagó I., ofők), Parlamentlátogatás,
Titanic kiállítás (Bartosné D.A., Nagy Diána)
 William Blake versenyen való segítségnyújtás (sütemények sütése
kollégák)
 november 21. Nyílt nap (ofők előkészítő munkája fontos)
 december 1. AIDS napi rendezvény (Vöröskeresztesek, Szentirmayné)
 december 22. karácsonyi ünnepség (Nagy Diána, ofők)

December
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Hónap

Elvégzett feladatok



Zs.)

Január

Február

Március

Április



január 26. félévi osztályozó értekezlet



február 5. félévi nevelőtestületi értekezlet



február 6. félévi szülői értekezlet (ofők)



február 12. hangverseny (Kónya G., ofők)




március 10. Eötvös-nap (ofők, DÖK, Poór Zs., Szentirmayné, Bartosné)
március 14. nemzeti ünnepről megemlékezés (Kisdiné)



április 12-14. Határtalanul újvidéki testvériskola látogatása (Kónya,
Klenyán J., Tóth B., Eitler J.)
április 16. Holokauszt
április 23. hangverseny (Kónya G., ofők)





Május







Június

január 20. Szalagavató (Bábáné S.I., 12.-es és 11.-es ofők, DÖK ,Poór





május 3. 12. évfolyam osztályozó értekezlete, fogadás, szerenád (12.-es
ofők)
május 4. ballagás (11.-es, 12.-es ofők)
május 6-9. Balaton felvidéki kirándulás 11.évf. (Nagy D., Bartosné,
Erdélyi Á., Kopaszné, Fekete A.)
május 24. Body kiállítás (Budapest) (Bartosné, Nagy D.)
május 28. osztályfőnöki munkaértekezlet a személyiség- és
közösségfejlesztési programról
június 12. Body kiállítás (Nagy D., Szentirmayné, Klenyán J.,
Kocsmárné)
június 15. 9-11.évf. osztályozó értekezlet
június 26. tanévzáró ünnepség (dr. Kovácsné, DÖK, Poór Zs.)
június 29. évzáró értekezlet

Rendezvények, események:
A programokat tekintve az első félévben a 9-10. osztályokban a legfontosabb esemény a
Gólyaavató volt. A 11-12. évfolyam számára a szalagavató bál az első félév legfontosabb
eseménye.
A hagyománnyal bíró budapesti kirándulásunkra novemberben került sor. Iskolánk minden évben
lehetőséget biztosít a Parlament látogatására és emellett egy múzeum megtekintését is
megszervezi. Idén a Posta Múzeumot látogattuk meg.
Iskolánk testvériskolai kapcsolatot tart fenn az Újvidéki Szvetozar Markovic Gimnáziummal.
Novemberben intézményünk több tanulója tett kirándulást Újvidékre, ahol közös kulturális
programokon vettek részt a gyerekek.
Az iskolai programokon kívül sok osztályfőnök motiválja osztályának részvételét különböző
kulturális, tudományos rendezvényen: SZTE Kutatók éjszakája, színházlátogatás, Törvényszék
bemutatása, Vagonkiállítás-holokauszt megemlékezés(11.B), sok tanuló vesz részt a Konfuciusz
Intézmény programjain is. Több osztály(11.A, 11.C, 10.A) tanulója bekapcsolódott az e-twinning
programba is.
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A második félév is sok programot tartalmazott a gyerekek számára.
A második félév nagy eseménye a diáknap, ahol a több állomásos vetélkedő érdekes feladatai
szórakoztatják a diákokat.
A tavaszi fesztivál nagyon jó lehetőséget nyújt a tehetségek megmutatásában, azonban a diákok
igen félénkek, nehezen merik megmutatni tudásukat. Az idei fesztiválon változatos, sokszínű
előadásokat láthattunk.
A 12.-esek szerenáddal készülnek az őket tanító tanároknak. Az idén is zökkenőmentesen, éjfélig
sikerült befejezni az éneklést.
Az osztályok közül idén sokan voltak színházban: 9.B, 9.D, 11.B, 12.B, 12.D
Osztálykirándulások: 3 napos: Gyula 9.A, 9.B, 9.C Börzsöny 10.C, 4 napos: Balaton felvidéki
kirándulás 11.évf.
Az iskolai ünnepségeken, hangversenyen az osztályfőnökök gondoskodnak arról, hogy a diákok
megfelelő ünnepi öltözetben jelenjenek meg és fegyelmezetten viselkedjenek.
Az osztályfőnökök kiemelt feladata a diákok tanulmányi előmenetelének figyelemmel kísérése
és a szülőkkel való kapcsolattartás. A telefonos és e-mailes kapcsolaton kívül fogadó órákon és a
tanévben két szülői értekezleten is van lehetőség az osztályfőnöktől informálódni a tanulók felől a
szülőknek. Ezzel kapcsolatban szoros együttműködés folyik az osztályfőnökök és az iskola
pszichológusával, amelynek eredményeként májusban közösen kidolgoztunk és elfogadtunk egy
személyiségi és közösségfejlesztő programot. A következő tanévi osztályfőnöki tanmenetekbe
beépítettük ezt a programot, amely havonta egy tanítási órát jelent. Bagó Ildikó feltöltötte az iskola
levelezési rendszerének személyiségfejlesztési csoportjába ennek a tíz tanítási órának az anyagát.
Ezen kívül a tavaszi továbbképzés előadásának témáját és minden más pszichológiával kapcsolatos
anyagot megtalálunk ebben a csoportban. Ennek a létrehozott csoportnak nagy előnye, hogy minden
tagintézmény látja. Augusztusban az osztályfőnökök számára tervezünk egy tréninget, ahol a
kollégáknak lehetőségük lesz a feladatok önismereti alapú kipróbálására. A jövőbeli tervek között
szerepel a kollégák közötti rendszeres konzultáció.

81
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2017/2018. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
9. A osztály
Készítette: Kisdiné Papós Ágnes osztályfőnök
Tanév

Létszám

2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,48
3,55

55,93
123,4

9
4

1
2

Tanulmányi

33
32

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Szegedi SZC
Krúdy Gyula
Kereskedelmi,
Vendéglátóipari
2017. június 22.
és Turisztikai
Szakgimnáziuma
és
Szakközépiskolája

Szőke Iván

 Osztály tanulmányi átlag: 3, 55
 Kitűnő: 2
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 2
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy
Matematika
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek
Fizika
Kémia
Földrajz
összesen: 5 tantárgy

bukások száma (fő)
3
2
1
3
1
10
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Tanulói
jogviszony
megszűnése
(év, hó, nap)

2018. 01. 31.

Tanulók száma (fő)
1
2
0
1
4

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
3-nál több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (32 tanuló)
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

óra
3949
51
4000

125 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)



1 óra

2-9 óra

10-29 óra

30-50 óra

50 óra
fölött

10
1
8
1
0
0
Osztályközösség alakulása: Baráti kapcsolatok kialakulása jellemző. Észrevehető az egymást
segítő szándék (tanulói körök, házi feladat átadása). A jó eredmény elismerése figyelhető meg:
nincsenek kiközösítve a törekvő, szorgalmas diákok, sem a gyengébben teljesítők. Az órai
magatartás, a figyelem fejlesztése kiemelt feladat. A második félévben erősödött a jó
eredményeket elért tanulók tanulási motivációja, illetve a korábban évfolyamismétlő diákok is
sikeresen teljesítették a tanév követelményeit. Azonban 4 tanuló nem teljesítette a
követelményeket valamely tantárgyból. A jövő tanévben fontos feladat a motiváció erősítése,
továbbá a megfelelő viselkedési és kulturális szabályok megismertetése és gyakoroltatása a
diákokkal..

 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Érintett
osztályfőnöki
igazgatói
tanulók
száma dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
összesen
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

35
14
1
4
10
1
0
0
32
 Rendezvények: A gólyabálon aktívan vettünk részt: első helyezést értünk el. Az osztály 8
tanulója vesz részt a hollandiai csereprogramban. 4 tanuló segítőként vett részt az őszi iskolai
börzén. A félév lezárásaként pizzázni mentünk, ahol kötetlenebb módon tudtuk értékelni az
eredményeket. A tavaszi diáknapon együttesével lépett fel diákunk, Bereczky Ákos. A fellépést
követően többen részt vettünk az osztályból az együttes városi koncertjén. Az osztály
szervezésében és előadásában került sor a március 15-i rádiós műsorra ebben e tanévben. A
tanév végén június 5-től 8-ig kirándultunk Gyulára. A tanév lezárásaként tervezünk még egy
találkozót (bowlingozás) július elejére.
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SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
9. B osztály
Készítette: Nagy Diána osztályfőnök
Tanév

Létszám

2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,27
3,34

58
114

12
3

-

Tanulmányi

30
29

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Jogviszonya
kimaradással
megszűnt.
Jogviszonya
kimaradással
megszűnt.
Jogviszonya
kimaradással
megszűnt.

Zábó Ámon

Merész Ivett

EJG
(évismétlő)

Gyömbér Dénes

EJG
(évismétlő)

 Osztály tanulmányi átlag: 3,34
 Kitűnő:  Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 3 fő
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy
magyar nyelv és
irodalom
matematika
angol nyelv
német nyelv
történelem
földrajz

bukások száma (fő)
2
1
1
1
1
2
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Tanulói
jogviszony
megszűnése
(év, hó, nap)
2017. nov. 20.

2017. okt. 25.

2018. máj. 22.

kémia
összesen: 7 tantárgy

1
9
Tanulók száma (fő)
2
1
3

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
3-nál több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (30 tanuló)
óra
3373
49
3422

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

114 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1 óra

2-9 óra

10-29 óra

30-50 óra

50 óra
fölött

8

2

4

2

-

-

 Osztályközösség alakulása: Év eleje óta sokat fejlődött a közösség. A gyerekek többsége
együttműködő, udvarias. Egy tanulóval rendszeresen voltak fegyelmezési problémák, a
többiek szerencsére nem vettek róla példát, sőt elutasítóak voltak vele szemben. Jellemzően
az első félévben voltak igazolatlan hiányzások, a második félévben csak 1-2 alkalommal
fordult elő. Szívesen vesznek részt iskolai és iskolán kívüli programokon. Sokféle érdeklődésű
diák tanul az osztályban: 2 tanuló kimagasló szorgalommal vett részt a Nők a tudományban
programban, 1 tanuló szinte minden kulturális műsorban szerepelt, 1 tanuló részt vett
majdnem minden városi futóversenyen, 23 tanuló vett részt a budapesti Body kiállításon.
 Június elején Gyulán voltunk osztálykiránduláson, ahol 29 főből 20-an jöttek el. Kifejezetten
jó magatartásukkal élvezetes volt a kirándulás, a szállásadótól külön dicséretet kaptak a
fegyelmezett viselkedésükért.
 Az osztály tanulmányi eredménye változó. Voltak, akik javítottak és voltak, akik rontottak a
félévi eredményeikhez képest. Mindenképp pozitív, hogy a félévi bukásokat 3 tanuló
kivételével sikerült kijavítani. Év végére kissé elfáradtak, így néhány tanuló esetében
elmaradt az év végi hajrá.
 A szülőkkel nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani, mindenben támogatnak. A szülői
Facebook csoportban rendszeresen értesítem őket az iskolai tudnivalókról.
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Érintett
osztályfőnöki
igazgatói
tanulók
száma dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
összesen
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

16

7

9

4

-
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4

2

1

-

 Rendezvények
 pályaválasztási napok: 8 tanuló
 Kutatók éjszakája: 20 tanuló
 ballagás: teljes osztály
 diáknap: teljes osztály
 osztálykirándulás: 20 tanuló
 Body kiállítás: 23 tanuló
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9. C osztály
Készítette: Kardos Beáta osztályfőnök
Tanév

Létszám

2017/2018.

35

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,35

113

10

1

Tanulmányi

 Létszám alakulása: 31 tanulóval indult a tanév. Tanév közben 4 fő érkezett, ebből 1 fő Nagy
Kata 9.D osztályból, 1 fő Szirovicza Cintia külföldre távozott.
Tanuló neve

Szirovicza Cintia
Lippai Luca

Vigyikán Lili
Pécskai Patrícia

Érkezett
(melyik
intézményből)

Kossuth
Zsuzsanna
Szakképző
Iskola
Premier
Táncművészeti
Szakgimnázium
Tömörkény
István
Gimnázium



Tanulmányi átlag: 3,35



Kitűnők: Pittel Panna

Tanulói
jogviszony
létesítése (év, hó,
nap)

Tanulói
Távozott (melyik
jogviszony
intézménybe)
megszűnése (év,
hó, nap)

2017.10.20.

külföld

szünetel

2017.09.22.

-

-

-

-

2017.11.10.

2018.12.07.

 4,5 átlag feletti tanulók száma:
1 fő
Takács Rebeka átlaga: 4,54


Bukások:
tantárgy
Matematika
Fizika
Angol nyelv
Kémia
Olasz nyelv
Magyar nyelv és
irodalom

bukások száma (fő)
8
1
4
4
1
2
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Német nyelv
Történelem
Földrajz
Vizuális kultúra
összesen

2
6
3
2
33

Tanulók száma (fő)
3
2
0
5
10

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen


Hiányzások: (34 tanuló esetén)
óra
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

3884
79
3963

113 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása:



Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

11

8

2

1

0

Osztályközösség alakulása:

A tanulók száma 35, az osztályba 30 lány és 5 fiú jár. Négy új tanuló érkezett az osztályunkba a
tanév során. Az osztályközösség a tanév elejéhez képest rendezettebben működik, és a kapcsolatok,
barátságok erősebbé, személyesebbé válnak, megfigyelhető a személyiségek pozitív változása.
Előfordult, hogy nehézséget jelentett, az új tanulók közösségbe való bevonásával kapcsolatban
felmerülő problémák megoldása, konfliktusok kezelése. Segítséget jelentett az osztályban tanító
kollégákkal, iskolai pszichológussal, védőnővel való folyamatos együttműködés.
A tanulók személyiségfejlesztése céljából az objektív információk gyűjtése év elején megtörtént. A
nehezen feltárható szubjektív információk gyűjtése folyamatos.
Október 6-7.-én Gyulán kirándultunk. Kiemelt programjaink közé sorolható az Almássy kastély és
a Gyulai vár látogatása. Emellett a városnéző kisvonattal való utazás újabb élményekkel
gazdagította az osztályt. A gyulai osztálykirándulás az osztályközösség fejlesztése szempontjából
nagyon jónak bizonyult, melynek során a tanulók értékekben, élményekben gyarapodtak,
személyiségükben formálódtak.
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A mikulásozás, az osztálykarácsony és a meglepetés sütizések a diákok aktivitásának és
lelkesedésének köszönhetően nagyon jól sikerültek.
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

8

3

2

1

1

4

0

0

1

 Rendezvények:
Az AIDS Prevenciós Versenyen Hevesi Anasztázia és Hajdú László 8. helyezést értek el országos
szinten.
Az októberben megrendezett Gólyanap az osztályközösség építését, formálását és a kapcsolatok
kialakítását segítette. Az osztálykohéziót az egyiptomi saját készítésű öltözetek, kellékek és az
osztályzászló készítése erősítette. A Gólyanap jól szervezettségét, kreativitását a felsőbb
évfolyamosoknak köszönheti, a DT tagjainak.
A Pályaorientációs napon a Szegedi Tudományegyetem közreműködésével előadást tartottak a
továbbtanulási lehetőségekről. Szakmákat bemutató filmeket néztünk, amelyek felkeltették a tanulók
érdeklődését.
A decemberi karácsonyi műsorban Hevesi Anasztázia és Nagy Kata szerepeltek az énekkar tagjaként.
A ritmikus gimnasztika emlékversenyen Gera Henriett csapatával 1. helyezést ért el.
Fejes Kata országos első helyezet lett a díjugratás, lovaglás sportágban.
Nyolc fő utazott Budapestre a Body kiállításra.
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SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
9. D osztály
Készítette: Nagyné Komáromi Veronika osztályfőnök
Tanév

2017/2018. félév
2017/2018. év vége

Létszám

32
31

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,00
2,97

57,25
120

18
10

-

Tanulmányi

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Farkas Gergő

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

2017.09.04

Távozott (melyik
intézménybe)

Szegedi
Szakképzési
Centrum
Kossuth
Zsuzsanna
Szakképző
Iskolája

Tanulói
jogviszony
megszűnése
(év, hó, nap)

2017.12.01

Kovács Alexandra
2017.09.04

2018.01.31
Szegedi SZC
József Attila
Általános Iskolája
Szakképzö
Iskolája

Nagy Kata

2017.10.

 Osztály tanulmányi átlag: 2,97
 Kitűnő:  Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 1 fő
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 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy
Magyar nyelv
Matematika
Történelem
Német nyelv
Angol nyelv
Kémia
Földrajz
Informatika
Fizika
összesen: 9 tantárgy

bukások száma (fő)
2
6
3
3
1
4
2
3
2
26
Tanulók száma (fő)
6
1
3
10

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
3-nál több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (31 tanuló)
óra
3521
205
3726

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

120 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1 óra

2-9 óra

10-29 óra

31

3

21

6

30-50 óra

50 óra
fölött

1

 Osztályközösség alakulása
 Osztályközösségünk jó, bizonyos csoportokon belül vannak klikkek, de amikor közösen
kell dolgozni akkor szívesen segítenek egymásnak és lelkesen dolgoznak együtt. Az év
folyamán kétszer volt osztály programunk. Év elején biliárdozni voltunk. Itt a közösség
még kialakuló, formálódó volt.Év végén bowlingozni és tekézni mentünk el, itt már egy
jó közösség és szellem alakult ki. Kiállnak bátran egymásért bármilyen
helyzetben,viszont néhányan vannak akik egyáltalán nem tudtak és nem is akartak
beilleszkedni. Ők a jövő tanévtől már nem ebben az osztályban fognak továbbtanulni.
Akadnak az osztályban olyan tanulók, akiket bátran megbízók önálló munkavégzéssel,
szívesen végrehajtják és megbízhatóan elvégzik és segítik a munkámat.
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 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Érintett
osztályfőnöki
igazgatói
tanulók
száma dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
összesen
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

31

6

14

5

-

12

-

-

-

 Rendezvények
 Évnyitó Ünnepségünkön 33 lelkes tanulóval kezdtük meg a tanévet. Év elején lelkesen
várták a rájuk váró új feladatokat.
 Tavaszi fesztiválon nagyon jól érezték a gyerekek magukat. Változatos feladatokkal
tették színessé a délelőtti programot. Osztályból egyedül Vass Ádám lépett fel néptánc
produkcióval. Élményszerű táncot mutatod be a többiekkel.
 Tizenkettedikesek ballagásán lelkesen és szorgalmasan díszítettek az iskola bejárati
kapuját. Fegyelmezetten álltak sorfalat a gyerekek. Almási Karolina és Raj Réka
képviselték az osztályt a színvonala műsor folyamán.
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10. A osztály
Készítette: Klenyán Judit osztályfőnök
Tanév

Létszám

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

6

Tanulmányi

2016/2017. félév

35

3,74

47

2016/2017. év vége

34

3,58

94

2017/2018. félév

32

3,18

52,5

14

2017/2018. év vége

32

3,28

108

5

Kitűnő

0

3

0
0
0

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
A létszámban változás nem történt.
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
megszűnése
(év, hó, nap)

-

-

-

-

-

 Osztály tanulmányi átlag: 3,28
 Kitűnő:  Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 2
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy
történelem
olasz nyelv
összesen: 2 tantárgy

bukások száma (fő)
5
1
6
Tanulók száma (fő)
4
1
0
0
5

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
3-nál több tantárgyból
összesen
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 Hiányzások: (32 tanuló)
óra
3401
82
3483

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

108 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1 óra

2-9 óra

10-29 óra

30-50 óra

50 óra
fölött

17

7

7

3

0

0

 Osztályközösség alakulása
Az osztályközösség a számos közös programnak köszönhetően egyre szorosabbnak tűnik, az
osztályon belüli konfliktusok száma jelentősen csökkent, bár akad egy-két komolyabb
konfliktus. Az órákon viselkedésük kulturált, a tanítást nem zavarják (utolsó héten még
érdemben tudtam nekik magyarórát tartani). Az iskola életéből jelentős mértékben kiveszik a
részüket, azt gondolom, jó érzéssel tölti el a tanulókat, hogy ebbe az osztályba járhatnak.
Tanulmányi szempontból egymást segítik (vannak, akik rendszeresen korrepetálják egymást).
7 tanulónak a tantárgyi átlaga 4 fölött van, 2, 5 alatt 6 tanuló zárta az évet.

 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Érintett
osztályfőnöki
igazgatói
tanulók
száma dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
összesen
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

17

-

11

5

2

7

0

 Rendezvények








Minden iskolai rendezvényen részt vettek az osztályból tanulók.
Határtalanul program
Tanulmányi versenyek (Arany, Implom, Kazinczy, William Blake, Kodály)
Pinceszínház alternatív Vörösmarty- órát tartott
Szexuális felvilágosító óra hallgatók bevonásával
Body Kiállítás
Hátrányos helyzetű tanulók kirándulásai

94

0

0

OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
10. B osztály
Készítette: Becsei-Katona Bianka Eszter osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,44
3,43
2,97
3,01

63
125
93,5
173,5

9
7
11
5

0
0
0
0

Tanulmányi

24
24
24
22

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Lőcsei Vivien

Érkezett (melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
megszűnése
(év, hó, nap)

Szegedi
Tömörkény
István
2018. szeptember
Gimnázium és
Művészeti
Szakközépiskola

Magó Barbara
Bálint Orsolya

2108. 04.
2018. 06. 12.

 Osztály tanulmányi átlag: 3,01
 Kitűnő: 0 fő
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 0 fő
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy
matematika
földrajz
magyar nyelv és
irodalom
történelem
fizika
biológia
kémia
testnevelés

bukások száma (fő)
5
2
1
1
1
1
1
1
95

vizuális kultúra
ének-zene
angol
német
informatika
összesen: 14 tantárgy

1
1
1
1
1
18
Tanulók száma (fő)
3
1
0
1
5

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
3-nál több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (22 tanuló)
óra
3619
198
3817

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

173,5 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1 óra

2-9 óra

10-29 óra

30-50 óra

50 óra
fölött

19

2

10

6

1

0

 Osztályközösség alakulása
Az osztály tanulói valamelyest kicserélődtek a tavalyi évhez képest: többen megbuktak, vagy
költözés és egyéb okok miatt elhagyták az iskolát. A helyükre 4 évismétlő tanuló érkezett,
valamint egy kislány a Tömörkény István gimnáziumból. Az új diákok viszonylag könnyen
beilleszkedtek, bár az általuk hozott szemlélet („Minek tanulni?”) nem volt jó hatással az osztály
többi részére.
Szerettünk volna ősszel egy ismerkedő-összerázó rendezvényt tartani, de 1, azaz egy fő kívánt az
általuk korábban megszavazott mozizáson részt venni. Következő próbálkozásom a karácsonyra
történő ajándékozás volt, mely érdektelenség miatt szintén nem valósult meg. Februárban kezdtük
szervezni az osztálykirándulást, melyre végül 11 fő jelentkezett. Amikor egyikük visszalépett,
visszamondtam a kirándulást (a költségek így nagyon megemelkedtek). Ezután egy egynapos
kirándulást szerveztem meg Esztergomba (ők választották ki a helyszínt), melyre 6-an
jelentkeztek. Mivel a kedvezményes utazáshoz min. 10 fő kell, így ez a program sem valósult
meg. Utolsó próbálkozásom egy szegedi kincskereső játék lett volna, erre már senki nem
jelentkezett.

Időközben Kertész Bence betegség miatt kimaradt az osztályból, magántanulóként ugyan az
osztály tagja maradt, de a kapcsolatot elvesztettük vele. Magó Barbara szintén hosszú
betegeskedés és hiányzás után iratkozott ki az iskolából. Júniusban pedig Bálint Orsolya tanulói
jogviszonya szűnt meg igazolatlan hiányzások miatt.
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Májusban az osztály informatika tagozatos diákjai megkezdték érettségi vizsgájukat. Hamarosan
sor kerül a szóbeli vizsgájukra is. Időközben az egyik diák, Györgyi Kristóf édesanyja meghalt,
így a fiú (18 éves elmúlt) gyakorlatilag egyedül maradt. A temetés és az ő segítése azonban nem
összehozta, hanem inkább megosztotta az osztály (pl. a gyűjtésbe ki mennyi pénzzel tud
beszállni).

Az utolsó magyar feladatuk egy projekt elkészítése volt (Petőfi népszerűsítése a fiatalok körében).
Maguk választhatták ki csapattársaikat, ennek ellenére nem mindig sikerült az együttműködés. A
jövőben hasonló feladatok/projektek megvalósítását szeretném feladatul kitűzni eléjük.
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Érintett
osztályfőnöki
igazgatói
tanulók
száma dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
összesen
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

20

0

22

14

3

3

 Rendezvények
Ebben a tanévben az iskolai kötelező rendvezvényeken vettünk részt: karácsonyi műsor, diáknap,
ballagás. A diáknapon a tavalyi utolsó helyünkről a 4. helyre tornáztuk fel magunkat, és éppen
abban a feladatban maradtunk le, ami az egymásra figyelésről, egymást segítéséről szólt. A tavaszi
fesztiválon 2 kislány (Bakacsi Réka és Gera Brenda) a tánciskoláját meghívva szerepelt a
színpadon. A ballagás miatt sokat veszekedtünk, nagyon nehezen fogadják el, hogy iskolájukért
áldozatot hozzanak.
Kisházi Réka részt vett a Nők a természettudományban c. program programozói versenyében, 4
fős csapatban (csapattársai a 9.b-be járnak). Ők nagyon szépen szerepeltek, azóta is részt vesznek
a programhoz kapcsolódó egyéb rendezvényeken, előadásokon. (A programot Bagó Ildikó, a
versenyt Kocsmárné Móni koordinálta.)
Kovács Luca rendszeren szerepel az énekkar fellépésein.
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10. C osztály
Készítette: Csabai Ferenc osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,93
3,66
3,47
3,53

40
95
48
110

6 fő
5
8
3

0
0
0
0

Tanulmányi

28
28
26
26

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
A létszámban változás nem történt.
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
megszűnése
(év, hó, nap)

-

-

-

-

-

 Osztály tanulmányi átlag: 3,53
 Kitűnő: 0
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 0
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy
matematika
informatika
összesen: 2 tantárgy

bukások száma (fő)
3
2
5
Tanulók száma (fő)
1
2
0
0
3

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
3-nál több tantárgyból
összesen
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 Hiányzások: (26 tanuló)
óra
2777
103
2880

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

110 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1 óra

2-9 óra

10-29 óra

30-50 óra

50 óra
fölött

13

2

8

3

0

0

 Osztályközösség alakulása
A 2017/2018. tanév végére 26 fős osztálylétszámú 10. C-ben továbbra is érzékelhetők a kezdetektől
fogva meglévő, és időközben elmélyülő törésvonalak, melyek, sajnos, csak a „klikkesdést”
stabilizálták, 4-5 fős csoportokra osztva az osztályt. Az egyes csoportok között, úgy tűnik, nem
lehetséges az átjárás, az egyre inkább zárttá váló mikroközösségek őrzik „identitásukat”, ami
nagymértékben megnehezíti egy egységesen fellépő és szolidáris osztályközösség kialakulását. A
megosztottság okai jellemzően a „zsigeri” elutasítottságból fakadnak, a megmerevedett előítéleteket
az osztályközösség „javítására” tett kísérletek, például a 2018 májusában megszervezett 3 napos
osztálykirándulás, sem hoztak változást, mivel az osztály tanulóinak csak felel vett részt a
kiránduláson. Az osztályfőnöki órákon szisztematikusan igyekeztem feltárni a megosztottság egyre
inkább irracionálisnak tűnő okait, és végül úgy tűnt, hogy „megmerevedtek az álláspontok”, az
egyes csoportok a vélt vagy valós sérelmeik miatt nem hajlandók kommunikálni egymással, az
egymás iránti nyitottság helyett bezárkózást tapasztalok. Időközben voltak egyéni kísérletek a másik
„klikkbe” történő befogadásra, de ezek mind kudarcba fulladtak, az érintettek elmondása (panasza)
szerint. A „felülről vezérelt” modell, mikor az osztályfőnök próbál közösségi élményt szervezni,
egyelőre nem működik, az alulról jövő kezdeményezések pedig megrekednek a „klikkek” szintjén
– egyelőre.
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Érintett
osztályfőnöki
igazgatói
tanulók
száma dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
összesen
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

0

9

3

2

5

0

0

 Rendezvények
1. 2018. április 21.: gombatúra a 10-11. évfolyam biológia tagozatos és fakultációs
tanulók számára
2.

2018. május 6-8.: osztálykirándulás, Magas-Börzsöny
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10. D osztály
Készítette: Nusser Elemér osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3.31
3.17
3.04
3.00

45
115
89
177

13
11
5
3

0
0
0
0

Tanulmányi

26
26
21
22

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Bende Bálint

Gábor Dénes
Szakgimnázium

2018.02 01

Távozott (melyik
intézménybe)

 Osztály tanulmányi átlag: 3.00
 Kitűnő: 0
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 0
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy
történelem
magyar nyelv
olasz nyelv
matematika
kémia
biológia
földrajz
összesen: 7_ tantárgy

bukások száma (fő)
3
2
1
1
2
2
1
12
3Tanulók száma (fő)
1

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
3-nál több tantárgyból
összesen

2
3

 Hiányzások: (22 tanuló)
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Tanulói
jogviszony
megszűnése
(év, hó, nap)

óra
3887
46
3913

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

177 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1 óra

2-9 óra

10-29 óra

9

4

3

2

30-50 óra

50 óra
fölött

 Osztályközösség alakulása


Az előző évhez képest nagy volt a cserélődés. 8 tanuló kibukott, hárman jöttek. Az új tanulók
hamar beilleszkedtek. Kisebb csoportok alakultak ki az érdeklődési körüknek megfelelően.
Az osztályközösség kialakítása még mindig előttünk áll.

 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Érintett
osztályfőnöki
igazgatói
tanulók
száma dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
összesen
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

7

8

1

 Rendezvények
A koncerteken az osztály teljes létszámban és fegyelmezetten vett részt.
A diáknapi rendezvényen aktívan és jókedvűen részt vettünk.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
11. A osztály
Készítette: Erdélyi Ágota osztályfőnök
Tanév

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

Létszám

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3.8
3.7
3.7
3.86

63
112
64
106

4
1
2
1

1
0
0
0

Tanulmányi

25
24
25
24

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Vörös Laura
Tamás Viktor

Érkezett
(melyik
intézményből)

EJG
(évismétlő)
Hőgyes
Endre
Gimnázium

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Tanulói
jogviszony
megszűnése
(év, hó, nap)

-

-

2017.09.04.
Jogviszonya
kimaradással
megszűnt.
Budapest IX.
Kerületi Leövey
Klára Gimnázium
Dr. Mező Ferenc
Gimnázium
Nagykanizsa

Hutton-Mills Maya

Morvai Levente

Iványi Nóra

Iványi Nóra

Távozott (melyik
intézménybe)

Dr. Mező
Ferenc
Gimnázium
Nagykanizsa

2018.04.05.

 Osztály tanulmányi átlag: 3.86
 Kitűnő:  Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 5
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
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2018.06.07.

2018.01.29.

2018.02.05.

tantárgy
matematika
összesen: 1 tantárgy

bukások száma (fő)
1
1
Tanulók száma (fő)
1
1

1 tantárgyból
összesen
 Hiányzások: ( 24 tanuló)
óra
2503
40
2543

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

106 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása












Tanulók száma
összesen (fő)

1 óra

2-9 óra

10-29 óra

30-50 óra

50 óra
fölött

4

1

1

2

-

-

Osztályközösség alakulása A közösség kifejezetten jó, a tanulók többsége udvarias,
együttműködő, csak ritkán fordul elő feltűnő fegyelmezetlenség. A fegyelmi intézkedések
többségét a késések tették szükségessé, valamint az igazolatlan órák. Ezeknek többsége három
tanulóhoz köthető, akiknek családi háttere távolról sem ideáli: egyikük viszonylag nagy
távolságról jár be, legalábbis többnyire ezzel próbálta indokolni mulasztásait (az édesapa
egyébként meghalt, a tanulót az édesanya neveli), a másik tanuló esetében nem segít az a
szomorú tény, hogy hol az édesapánál, hol az édesanyánál lakik. A harmadik diák esetében túl
engedékenyek a szülők, a következményekről többször is tájékoztattam őket.
Számos diákunk örömmel képviselte az intézményt tanulmányi és egyéb versenyeken, illetve
önkéntesként segítette azok lebonyolítását. (William Blake Angol Nyelvi Szépkiejtési Verseny;
OKTV angol nyelvből, kínai nyelvi versenyek és a Konfuciusz Intézet rendezvényei;
futóversenyek és országos diákolimpia; Diáknap, Diákbörze, Szalagtűző bál). Három tanuló
rendszeresen szerepel az ünnepségeken, továbbá több diákunk is bekapcsolódott az e-twinning
programba, és Hollandiában képviselte az iskolát.
Az osztály tanulói közül szinte mindenki részt vett a ballagási ünnepség gördülékeny
szervezésében, egyik tanulónk a műsorban is fellépett. Külön köszönet annak a szülőnek, aki
iskolánkban 4 osztály számára szállította a díszítésre szánt virágokat.
Az osztály többsége (16 tanuló) részt vett a 11. évfolyam számára szervezett 4 napos kiránduláson
a Balaton-felvidéken Magatartásuk kiemelkedően jó volt, kifejezetten élvezetes volt velük részt
venni a programokon.
Szintén sokan (15 tanuló) vettek részt a budapesti Bodies kiállításon, ami bizonyítja sokoldalú
érdeklődésüket, igyekezetüket.
További program volt egy modern művészeti kiállítás közös megtekintése, ahol a tanulók aktív
szerepet játszottak a művek értelmezésében. Külön dicséretet kaptak fegyelmezett, kezdeményező
hozzáállásukért.
Az osztály tanulmányi eredménye stabilnak mondható, szomorú tény azonban, hogy sajnos
ugyanazon tanulók eredménye gyenge, akik minden eddigi évben az utolsó pillanatban igyekeztek
javítani, tehát esetükben nem tapasztalható fejlődés.
A szülőkkel való együttműködés kifejezetten szoros, számos módon támogatják az iskolai
programokat, rendezvényeket, valamint tartják a kapcsolatot az iskolával, szaktanárokkal és
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velem. A szülői Facebook-csoportban rendszeresen értesülnek az aktualitásokról, és részt
vesznek az osztály életében.

 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Érintett
osztályfőnöki
igazgatói
tanulók
száma dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
összesen
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

18

15

3

4

1

4

-

-

-

 Rendezvények













A pályaválasztási napok, középiskolák börzéje: 5 tanuló.
Bemutató óra a kínai delegáció számára: 11.A 1-es csoport.
Hollandia (e-twinning): 3 tanuló.
Konfuciusz Intézet rendezvényei: 3 tanuló.
William Blake –verseny: 8 tanuló.
Szalagtűző bál: 7 tanuló (tánc; berendezés; szalagtűzés).
Ballagás: a teljes osztály, valamint 10 tanuló külön feladatot is vállalt (ünnepség, szervezés,
berendezés)
Diáknap szervezési feladatai
Továbbtanulási kiállítás szervezési feladatai
Modern művészeti kiállítás (teljes osztály)
Évfolyamkirándulás (16 fő)
Bodies kiállítás (15 fő)
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
ÉV VÉGE
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
11. B osztály
Készítette: Bartosné Dobos Andrea osztályfőnök
Tanév

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018 év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

2,97
2,87
2,81
2.93

54,5
100
64,78
130

12
8
11
7

0
0
0
0

Tanulmányi

Létszám

24
21
19
19

 Létszám alakulása:

Tanuló neve

Tanulói
Tanulói
jogviszony
Távozott (melyik jogviszony
létesítése (év,
intézménybe)
megszűnése
hó, nap)
(év, hó, nap)

Érkezett (melyik
intézményből)

Brecska Renáta
Magó Barbara
Sári Hanna Lilla
Schulz Ladumiella
Fábián Soma
Tömörkény I.G.
Farkas Áron
Balassagyarmat





Eötvös 10.B
Eötvös 10.B
Eötvös 10.B
Eötvös 10.D
2017.09.01.
2017.09.01.

Tanulmányi átlag: 2,93
Kitűnő:4,5 átlag feletti tanulók száma: 0
Bukások:
tantárgy
bukások száma (fő)
Magyar ny. és ir.
3
Matematika
6
Történelem
1
összesen: tantárgy
10
1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen

Tanulók száma (fő)
5
1
1
0
7
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ebből leány (fő)
1
2
0
3
ebből leány
1
1
0
0
2



Hiányzások: (19 tanuló)
óra
2327
148
2475

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

130 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása:



Tanulók száma
összesen (fő)

1 óra

2-9 óra

10-29 óra

30-50 óra

50-nél több

13

3

4

6

0

0

Osztályközösség alakulása:
Az osztályhoz szeptemberben nagy reményeket fűztem, azt gondolva, most már sokkal
komolyabban állnak majd a tanuláshoz. Novemberig úgy tűnt, hogy nem lesz bukás, de sajnos a
december és a január nem a tanulás jegyében telt. Így félévkor 11 tanuló bukott 18 tantárgyból.
Ehhez képest évvégére javítottak 7 tanuló bukott 10 tantárgyból. Lévai Csaba 3 tárgyas bukását
félő, hogy nem tudja a nyáron kijavítani, ő is érzi, hogy ez sok, de azért megpróbálja. Gábor
Dorina 2 tárgyas bukását is nehéz lesz javítani, mert Dorina hozzáállása nem elég eltökélt. A
többiek egy tárgyas bukása szerintem javítható és mindent meg is akarnak tenni a siker
érdekében. A legjobb tanuló Kovács Lívia, 3,9-es átlaggal, már 3. éve és nem tudja feljebb
tornázni a jegyeit, pedig többre lenne képes.
Az osztályközösség összekovácsolódott a tavaly évvégi kiránduláson. A gyerekek elfogadóak
egymással, szeretnek beszélgetni. Osztályfőnöki és etika órákon őket érdeklő témákról
beszélgetünk, ezeket várják és érdeklődést tanúsítanak. Lehet velük dolgozni, történelem órán is
jobban haladunk idén. Pozitívabban értékelem viselkedésüket. A fegyelmi intézkedések jobbára
az igazolatlan órákból adódnak, mert elég hanyagul kezelik a szabálykövetést. Az órai
viselkedésük elfogadható, egyes tanárok a passzivitásra panaszkodnak, sokszor fáradtak,
érdektelenek a fiúk. Amikor egy kicsit is tudnak lazítani a fegyelmen, már is probléma adódik,
megtalálják a módját a rendbontásnak. Nagyon figyelni kell rájuk és nem lehet engedni a
megbeszélt szabályokból. A lányok aktívabbak: két énekkarosunk is van és Gábor Zsófi az
ünnepségeken szerepel kiválóan. Az évfolyam kirándulásra az osztály 3/4-e jelentkezett. Nagyon
jól érezték magukat és semmi fegyelmi probléma nem adódott. Kifejezetten jó, hogy heti 5-ször
találkozom az osztállyal, mindent meg tudunk beszélni és jól működik a facebook csoportunk,
azonnali és naprakész az információ áramlás.

 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

13


4

6

6

7

2

3

1

2

Rendezvények:
- Szeptember 29. Kutatók éjszakája! Törvényszék bemutatása és perszimuláció egy I.
világháborús katona özvegyének az ügyében. Néhány diák jött csak el.
- Október 6. Az aradi 13 vértanú emlékére 6 diák 3 plakátot készített
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-

Október 20. Vagonkiállítás a Szeged nagyállomáson a holokausztra emlékezve, az osztály
egy része eljött és meghallgatta az érzékenyítő tárlatbemutatót. Egy szülő is részt vett.
Október 20. Fedezd fel Európát! 2017 című pályázatra készülés filmkészítés, motivációs
levél írás.
November 16. Budapesti kirándulás, Parlament, Titanic kiállítás, Posta Múzeum.
Néhány diák az osztályból
November 29. Kisszínházban Dollárpapa c. színdarab megtekintése néhány fővel.
December 5. A Filmpályázaton budapesti kirándulást nyertünk. Márciusban mehetünk.
December 19. Karácsonyi sütizés, saját készítésű süteményekkel hangolódtunk az
ünnepekre.
Január 20. Szalagavató bálon 2 diák, Makán István és Gábor Dorina szalagtűzésben
segítkezett, és Gábor Zsófia konferált.
Január 22. Magyar kultúra napján egy Ács Renáta énekelt, Gábor Zsófi citerázott.
Január 29. Arany János balladáinak zenés előadásán néhány fővel részt vettünk.
Március 10. Tavaszi fesztiválon 4. helyezést értünk el.
Március 22. Budapesti kirándulás a Fedezd fel Európátfilmpályázat keretében, EU előadás,
és Állatkert látogatás volt a program
3 hangverseny előadáson részvétel
Május 4. ballagáson 12-esek búcsúztatása
Május 6-9. négy napos évfolyam kiránduláson az osztály nagy része részt vett
Május 24. Budapesti kirándulás Body kiállításra és Nemzeti Múzeumba
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
11.C osztály
Készítette: Fekete Andrea osztályfőnök
Tanév

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

Létszám

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,65
3,65
3,66
3,77

55
113
57,6
114,36

3
1
5
1

1
1
0
0

Tanulmányi

28
28
30
30

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett (melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Árpád
Fejedelem
Katolikus
Balogh Sára
2017.10.10
Gimnázium és
Szakgimnázium,
Kistelek
Szent Gellért
Katolikus
Kovács Szolanzs
Általános Iskola
2017.09.01..
Mercédesz
és Gimnázium,
Gyomaendrőd
Árpád
Fejedelem
Katolikus
Travány Kata
2017.10.10.
Gimnázium és
Szakgimnázium
Kistelek
Tanévkezdéskor 2 tanuló évismétlőként került az osztályba:
Az előző tanév végén 1 fő évismétlésre bukott:
 Osztály tanulmányi átlag: 3,77
 Kitűnő:  Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 4 fő
Király Ákos (4,82)
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Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
megszűnése
(év, hó, nap)

Bertalan Boglárka
Virág Vivien Angelika
Katona Alexandra

Tompa Péter (4,91)
Travány Kata (4,5)
Várkonyi Bernadett (4,73)
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy
Történelem
összesen: 1 tantárgy

bukások száma (fő)
1
1
Tanulók száma (fő)
1
0
0
0
1

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
3-nál több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (30 tanuló)
óra
3359
72
3431

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

114,36 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1 óra

2-9 óra

10-29 óra

30-50 óra

50 óra
fölött

15

4

10

1

0

0

Megjegyzés: Az igazolatlan órák egy része igazolatlan késésekből adódik.
 Osztályközösség alakulása
A tavalyi évhez képest voltak létszámbeli változások, összesen 5 tanuló érkezett az osztályba.
Az újonnan érkező tanulók gyorsan beilleszkedtek a közösségbe.
Magatartási problémák nem jellemzőek az osztályra. A késések száma sajnos továbbra is magas.
Közösségi programokon szívesen vesznek részt a Kutatók éjszakája programsorozat előadásán
vettünk részt, illetve Mikuláskor megajándékoztuk egymást. Az idén először szervezett
évfolyamkiránduláson az osztálynak valamivel több mint a harmada vett részt, ez a kis csapat
még jobban összekovácsolódott. Többen rendszeresen részt vesznek a Vöröskeresztes
foglalkozáson, versenyeredményeikkel iskolánk nevét öregbítik. Az osztály online csoportot
működtet, ahol az osztályközösség működését elősegítő információkat osztunk meg.
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 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Érintett
osztályfőnöki
igazgatói
tanulók
száma dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
összesen
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

11

24

14

7

5

4

0

 Rendezvények








Kutatók éjszakája
Matematika: Logikus? c. előadás (18 fő)
Fizika: Színes Optikai kísérletek (18 fő)
Iskolai hangversenyek
Pályaorientációs nap – Pályaválasztási Kiállítás
Diákcsere program, Ubbergen (3 fő)
Szalagavató bál
Termosz labor
Évfolyamkirándulás, Balatonfelvidék 2018. május 6-9. (11 fő)
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
11. d osztály
Készítette: Dr. Kopasz Zsoltné osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,45
3,41
3,03
3,15

51
97
67,7
134,2

11
4
14
5

-

Tanulmányi

29
29
30
30

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Bátky Bence

Weiner Zsófia

Érkezett (melyik
intézményből)

Siófoki SzC
Mathiász János
Szakképző Iskola
Szegedi Gábor
Dénes Műszaki és
Környezetvédelmi
Középiskola és
Szakiskola

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
megszűnése
(év, hó, nap)

-

2017. 12. 14.

2017. 08. 28.

2017. 09. 19.

Raj Kitti
 Osztály tanulmányi átlag: 3,15
 Kitűnő:  Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma:  Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy
magyar nyelv és irodalom
biológia
olasz nyelv
matematika
történelem
összesen: 5 tantárgy
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bukások száma (fő)
1
1
2
4
4
12

Tanulók száma (fő)
2
1
1
1
5

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
3-nál több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (30 tanuló)
óra
3901
126
4027

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

134,2 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1 óra

2-9 óra

10-29 óra

30-50 óra

50 óra
fölött

20

4

12

4

-

-

 Osztályközösség alakulása
Az osztályban nincsenek elszigetelődött tanulók, mindenkinek van barátja. A lányok kisebbnagyobb csoportoka rendeződtek, de a csoportok egymással is jó viszonyt ápolnak. Iskolán kívül is
tartják a kapcsolatot, segítik egymást a tanulásban és vannak közös programjaik, eljárnak
egymáshoz. Vannak közöttük olyanok, akik komolyan segítik a családjukat, felelősségteljesen
gondolkodnak, terveznek és teljesítenek. A fiúk kevesebben vannak mint a lányok, egy csapatot
alkotnak néhány kivétellel ( a magántanuló Dobó Ádám Huszár Balázzsal alkotnak egy párost,
Heidrich Balázs pedig inkább a lányokkal barátkozik), viszont az Ő kapcsolatuk nem az iskolai
teljesítményük javítását segíti elő, inkább az iskolán kívüli közös tevékenységeikre korlátozódik (
közös bulizás, egymás bátorítása a vagányságra, beszólogatásra). Ugyanakkor segítőkészek,
viccesek és kedvesek is tudnak lenni. Fontos érezniük, hogy szükség van Rájuk. Még éretlenek,
nem előre látóak, a mának élnek.
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Érintett
osztályfőnöki
igazgatói
tanulók
száma dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
összesen
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

18

3

23

9

-

3

1

1

-

 Rendezvények
Ebben a tanévben kétszer voltunk Budapesten kirándulni, első félévben Parlament
látogatáson vettünk részt, tavasszal pedig a Body s kiállítást tekintettük meg.
Voltunk évfolyam kiránduláson a Balaton Felvidéken. Az osztálytermet Karácsony előtt
saját készítésű díszekkel tettük ünnepélyesebbé és nem maradt el a Karácsonyi családias
összejövetel sem, süteménnyel, teával, fa díszítéssel, ajándékkal, játékkal, zenével. A második
félévben került sor a tantermünk csinosítására, polcokkal, virágokkal, kaspókkal és faliképekkel.
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Részt vettünk az iskolai hangversenyeken, nagyon jól szerepeltünk az Agórában megrendezett
Eötvös napon (első helyezést értünk el), és a Tavaszi Fesztivál fellépőit örömmel tapsoltuk.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
12. A osztály
Készítette: Sánta Sándor osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018 év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,12
3,13
3,3
3,44

53,7
114
57,3
104

6
6
10
7

0
0
0
0

Tanulmányi

31
30
30
30

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
A létszámban változás nem történt.
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
megszűnése
(év, hó, nap)

-

-

-

-

-

 Osztály tanulmányi átlag: 3,44
 Kitűnő: 0
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 1
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy
matematika
angol
magyar nyelv és
irodalom
német nyelv
biológia
történelem
összesen: 6 tantárgy

bukások száma (fő)
5 fő
4 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
13
Tanulók száma (fő)
5
1

1 tantárgyból
2 tantárgyból
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Tanulók száma (fő)
0
1
7

3 tantárgyból
3-nál több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: ( 30 tanuló)
óra
3117
148
3265

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

108,8 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1 óra

2-9 óra

10-29 óra

30-50 óra

50 óra
fölött

22

3

12

7

0

0

Osztályközösség alakulása - Rendezvények


Az első félév a szalagavató bálra való felkészülés jegyében telt. A táncok begyakorlása
összekovácsolta a csapatot. A próbák a korai időpont ellenére jó hangulatban teltek. Szerencsére
senki sem akart kimaradni a táncból, ez mindenképpen pozitívum.
Sajnos ebben a félévben a tanulmányokra kevesebb hangsúlyt helyeztek a diákok, ez a bukások
számán egyértelműen meglátszik. A második félév feladata ezek kijavítása és tudásuk olyan szintre
emelése, hogy eséllyel indulhassanak neki az érettségi vizsgáknak.
Nemcsak a tanulók tanulmányi eredménye, de a motiváltsága is a kívánt szint alatt volt ebben a
félévben. Emiatt a kollégáknak az eddiginél is nagyobb kihívást jelentett az osztály munkára
fogása. Köszönet nekik ezért.




 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Érintett
osztályfőnöki
igazgatói
tanulók
száma dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
összesen
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

17

0

6

2

3
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2

0

0

1

OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
12. B osztály
Készítette: Németh Éva osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,29
3,28
3,39
3,44

62
125
73.8
112

5
2
7
3

0
0
0
0

Tanulmányi

24
24
23
23

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
A létszámban változás nem történt.
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
megszűnése
(év, hó, nap)

-

-

-

-

-

 Osztály tanulmányi átlag: 3,44
 Kitűnő:  Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 1 fő
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot): 3 fő
tantárgy
matematika
összesen: 1 tantárgy

bukások száma (fő)
3
3
Tanulók száma (fő)
3
3

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
3-nál több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: 23 tanuló
igazolt hiányzás

óra
2485
116

igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

102
2587

112 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1 óra

2-9 óra

10-29 óra

30-50 óra

50 óra
fölött

12

-

8

4

-

-

 Osztályközösség alakulása






Év elején az osztályközösséget összefogta a szalagavató bálra való készülődés.
Ugyanakkor a 12. évfolyamon szokásos szervezési feladatok sok vitát generáltak, melyek
mederben tartása esetenként nehéz feladat volt. A véleményvezérek nem elfogadott
személyiségek, a kérdésekben nehéz volt dűlőre jutni. Az osztályban nincs kiemelkedő
szervező, általánosan elfogadott, megbízható tanuló, így inkább az SZMK–ra
támaszkodhattam, segítségük sokat jelentett. Nagy fegyelmezetlenség mutatkozott a fizetési
határidők kapcsán, pedig ilyen négy-öt alkalom is volt, vagyis nem sikerült felelősségteljes
hozzáállást, magatartást elérnem.
Az osztály már nem mozdult közösségi programokra, illetve ötletekre. A hagyományos
Mikulás-napi ajándékozástól is elálltak.
A második félévben a tanulmányi munkára, az érettségi vizsgákra való felkészülésre
koncentráltunk. Igyekeztem a szorgalmat és a rendszerességet hirdetni és megvalósítani.

 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Érintett
osztályfőnöki
igazgatói
tanulók
száma dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
összesen
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

12

-

8

4

1

-

-

-

-

 Rendezvények
A 12. b osztály tanulói részt vettek az iskolai ünnepségeken, megemlékezéseken.(Tanévnyitó,
karácsonyi ünnepség, rádiós megemlékezések, stb.) Hiányzásaik száma elenyésző volt, azt is
igazolták. Öltözetük az alkalomhoz illő volt.
Az Eötvös-nap előadásain és vetélkedőjén az osztály kb. egyharmada jelent csak meg. Volt,
aki előzetes szülői kikérővel (igazolással) maradt távol, s volt, aki orvosi igazolást hozott. Bár
kifejeztem rosszallásomat, de a házirend szabályait betartották, vagyis nem tudtam szankcionálni.
Az iskolai hangversenybérlet első két koncertjén két-három távolmaradó volt csak, de az
utolsó koncertre már nem jöttek el két tanuló kivételével. Számonkérésükkor mindezt a tanévzárás
közelségével, az utolsó számadások lehetőségével magyarázták. (Való igaz, hogy az április 23-ai
délutáni dátum a 12. évfolyamosok számára nem volt szerencsés.) A ballagási próba utáni kollektív
távolmaradásukra nincs magyarázat. Az aznap esti szerenádon az iskola hírnevére nem hoztak
szégyent, valamennyien részt vettek azon. A ballagási ünnepségen is valamennyien megjelentek.

OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÍTÁSI ÉV
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Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
12. C osztály
Készítette: Wáiszhárné Kis-Jakab Judit osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,48
3,67
3,69
3,78

42
87
27,85
59,5

6
6
5
2

-

Tanulmányi

22
23
20
20

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Türr Erik

SZTE Gyak.
Gimn.és Ált.
Isk.

2017. 09.04.

Távozott (melyik
intézménybe)

 Osztály tanulmányi átlag: 3,78
 Kitűnő:  Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma:  Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy
matematika
történelem
összesen: _2 tantárgy

bukások száma (fő)
1
1
2
Tanulók száma 2(fő)
2

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
3-nál több tantárgyból
összesen

2

 Hiányzások: (20 tanuló)
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Tanulói
jogviszony
megszűnése
(év, hó, nap)

óra
1167
23
1190

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

59,5 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1 óra

4


2-9 óra

10-29 óra

30-50 óra

50 óra
fölött

4

Osztályközösség alakulása:
A 2017/2018-as tanév elején érkezett Türr Erik, aki mind magatartási, mind tanulmányi
probléma nélkül beilleszkedett; különösen matematika tantárgyból nyújtott kiemelkedő
teljesítményével erősítette osztályunkat.
Az osztályközösség többi tagja már összeszokott, egymást segítő és jól együttműködő
csapattá fejlődött. Az osztály nagy részének érdeklődése a továbbtanulásra, a felvi.hu
rendszerének megismerésére, az egyetemi nyílt napokra és egyéb továbbtanulási
tájékoztatókra összpontosult. A korábbi évek nézeteltérései, vitái megszűntek.
Szívesen vettek részt az utolsó év rengeteg szervezési feladatában. Aktivitásuk
kiemelkedő volt. Mindent önállóan szerveztek, én csak koordináltam és tanácsokkal
láttam el őket. A tablókészítésben, a tabló kiállításában, a pénzügyek kezelésében, a
tanári ajándékok ügyintézésében végzett munkájukért sokszor meg tudtam dicsérni őket
ebben a tanévben. Osztályfőnöki dicséretet illetve jutalomkönyvet kapott 6 fő kiemelkedő
közösségi munkájáért.
Tanulmányi átlaguk kissé javult. Képességeikhez képest lehetett volna sokkal jobb is.
Viszont a tantárgyi bukások száma jelentősen csökkent, az előző évi 6-ról 2-re. Mindkét
tanuló nehezen motiválható, gyenge képességű és szorgalmú, egyikük évismétlő is. Az
osztály minden tanulója teljesítette a kötelező 50 órás közösségi szolgálatot.

 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Érintett
osztályfőnöki
igazgatói
tanulók
száma dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
összesen
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

20

1

4

1

1

4

1

-

-

 Rendezvények:
A négy év folyamán aktívan szerepelt sok tanuló az iskolai rendezvényeken, így az idei
tanévben is. Voltak szereplőink a tanévnyitón, karácsonyi ünnepségen (Molnár Fanni, Fodor
Vanessza, Jaksa Vivien) és Fodor Vanessza írta meg és mondta el a ballagási búcsúbeszédet
a 12. osztályosok nevében. Kiemelkedő énektudásával Zádori Vivien is hozzájárult minden
iskolai rendezvényünk színvonalának emeléséhez. Fellépett a tanévnyitón, karácsonykor, a
szalagavatón és az Eötvös napi Kulturális fesztiválon is.
Fodor Vanessza képviselte iskolánkat a Diákparlamenten. Figura Brigitta részt vett a
holland cserediák programban. Az osztály mind a négy évben szerepelt az Eötvös napi
Kulturális fesztiválon. Az idei évben színvonalas előadást nyújtott Bertalan Dzsesszika és

119

Martus Daniella. Dzsesszika jelentős eredményeket tudhat magáénak küzdősportban is.
Diák Olimpiai 1. és 2. helyezést.
Fodor Vanessza segítségemre volt a felvi.hu rendszerének és gyakorlati alkalmazásának
bemutatásában egy a szülők részére rendezett szülői értekezleten.
Összességében úgy gondolom, hogy viselkedésükben és gondolkodásukban érett tanulók
hagyják el iskolánk falait, és remélem a sikeres érettségi után az egyetemen és az életben is
megállják majd helyüket.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
12.D osztály
Készítette: Lengyel Gábor osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3.18
3.31
3,45
3,52

44
95
51,63
94,57

6
5
2
2

-

Tanulmányi

19
20
19
19

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán 20 fővel kezdtük az évet. Tamás Menyhért
Levente szeptember 5-én távozott. Báthory Anna érkezett, és 2018. 01. 23- án igazolatlan
mulasztás miatt tanulói jogviszonya megszűnt.
Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanuló neve

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
megszűnése
(év, hó, nap)

Arany János Ált
2017
isk és Gimnázium
szeptember 05.
Nyíregyháza
2018.01.23

Tamás Menyhért
Levente
Báthory Anna
 Osztály tanulmányi átlag: 3,52
 Kitűnő:  Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma:  Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy

bukások száma (fő)
1
1
2

angol
matematika
összesen: 2 tantárgy

Tanulók száma (fő)
2

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
3-nál több tantárgyból
összesen

2
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 Hiányzások: ( tanuló)
óra
1731
66
1797

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

94,57 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1 óra

2-9 óra

10-29 óra

30-50 óra

50 óra
fölött

10

1

8

1

-

-

Osztályközösség alakulása :
A tanulók száma 19, az osztályba 11 lány és 8 fiú jár Nagy a mozgás osztályon belül. A nyáron
távozott Tamás Menyhért Levente, Szabó Dorina évismétlésre bukott, érkezett Rácz Enikő a 12.D
osztályból, és Báthory Anna, akit igazolatlan mulasztásáért töröltünk a tanulói létszámból. Ezért
nehéz az állandóságra épülő jó osztályközösség kialakítása. Szeptember hó elejétől osztályunk
angolkeringővel és osztálytánccal készült a szalagavató bálra. A készülődés elősegítette a közösség
további differenciálódását, fejlődését. Sokan morzsolódtak le a négy év folyamán. de mindig tartjuk
a20 főhöz közelítő létszámot.

 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Érintett
osztályfőnöki
igazgatói
tanulók
száma dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
összesen
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

5

-

2

3

1

-

-

-

1

 Rendezvények
Karácsonyi ünnepségen Pipicz Dávid képviselte osztályunkat.
Januárban Wallenberg nyomán történelmi vetélkedő országos döntőben szerepelt Böröcz
Boglárka, Kiss Bence, Pipicz Dávid.
Rendszeresen részt veszünk felsőoktatási intézmények által tartott előadásokon.
Az osztály részt vett a Szegedi Nemzeti Színház Franz Kafka Az átváltozás című előadásán.
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TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ
Tagintézmény neve:
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
Feladatellátási hely címe: 6771 Szeged, Szerb utca 15.
Tagintézmény-vezető: Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató
Tagintézmény-vezető helyettes: Konkolyné Bárkányi Ibolya igazgatóhelyettes
Személyi feltételek alakulása
Pedagógus létszámadatok változása a tanév során (2017. június 30 - 2018. június 15.)
 Munkaviszony létesítése:
Közalkalmazott neve

Barsai Mónika
Benyovszky Flóra
Bondárné Tóth Villő
Gajda Andrea
Gionné Bertók Mónika
dr. Halmosiné Pakai Ilona
Erdélyi Mariann
Herbertné Auth Adél
Nagyné Ökrös Beáta
Polyák-Kósa Krisztina
Gyovainé Madarász Éva
Szolarov Annamária
Tóth Csápek Ágnes

Munkaviszony
létesítés
időpontja

2018.02.12.
2017.08.24.
2017.08.22.
2017.08.24.

Munkaviszony
megszűnésének
időpontja

2018.06.30.
2017.08.30.
2018.06.30.
2017.08.14.
2017.08.17.
tartósan távol van
2017.12.29.
2018.01.19.
2017.07.30.

2017.09.14.
2017.08.01.

2017.10.01.
2017.10.01.

Tagintézmény
megnevezése

Kossuth Lajos
Kossuth Lajos
Kossuth Lajos
Kossuth Lajos
Kossuth Lajos
Kossuth Lajos
Kossuth Lajos
Kossuth Lajos
Kossuth Lajos
Kossuth Lajos
Kossuth Lajos
Kossuth Lajos
Kossuth Lajos

Pedagógusok
 tagintézmény pedagógus álláshely – 29 fő
 áttanítók másik tagintézményből – 3 fő: Bagó Ildikó iskola pszichológus, Csirik György
és Forrester Allan lektor Eötvös József Gimnázium tagintézményéből
 Az év közbeni sok személyi változás megnyugvó pontja volt, hogy óraadóként 2 régebbi
kollégánkat tudtuk alkalmazni (Keresztesné Halász Katalin, Solymosi Lajosné), akik
gyerek-, és helyismeretükkel zökkenőmentesen tudták folytatni a tartós távollétre ment
Polyák-Kósa Krisztinát.
Nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak
Szojka Gabriella gazdasági titkár.
Szopka Andrásné iskolatitkár, de csak 3 napon, amit szeretnénk, ha megoldható lenne
100%-ban, mivel iskolánk a 2. legnagyobb tagintézmény az általános iskolák között.
Szunyi Szilvia gondnok
Márkus János rendszergazda.
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A pedagógiai asszisztens álláshelyen Balogh Imre pedagógiai asszisztens tanári
diplomával rendelkezik.
Év elejei személyi változások (8 fő) magával hozták a tanév egyik személyi legfontosabb feladatát:
az új dolgozók megismertetését a helyi szokásokkal, beilleszkedésük segítése, támogatása,
csapattagokká erősítése. Szülőkkel elfogadtatás.

Tárgyi feltételek alakulása, pályázatok
Tárgyi feltételek
Ebben a tanévben semmit nem tudtunk fejleszteni. A hibás eszközök javítása is 3-6 hónapot igényel,
ami nagyon hátráltatta nevelő-oktató munkánkat. Költségvetési keretünkből eddig nem tudtunk
semmilyen új eszközt vásárolni, bővíteni az interaktivitást, mellyel, sokkal hatékonyabbá tudnánk
tenni a nevelő-oktató munkánkat. Nagy szükségünk volna 2 db projektorra.
Sok rendezvényünk megörökítéséhez a honlapunk színvonalassá és naprakészségéhez pedig 1 db
fényképezőgép vásárlására.
1980-as két darab kazánunkkal rengeteg probléma van, elavult, bármelyik pillanatban felmondhatja
a „szolgálatot”. Csere helyett toldozás folyik, ami hosszú távon sokkal többe kerül.
Tisztelettel kérem kazánjaink cseréjének intézését!
A tornaterem padozata a tanulóinkra nézve elavult, korszerűtlen és hosszútávon egészségüket
károsító, hiszen betonozva lett 1982. évben és egy vékony „linóleum réteg” van rajta.
Sportpályánk balesetveszélyes több helyen megsüllyed.
Salakos futópályánkon rég nincs salak, nem tudjuk használni. Ilyen létesítmény feltételek mellett
nagy gondot jelent a mindennapos testnevelés korszerű és szakszerű biztosítása.
Pályázatok
-

Határtalanul pályázatunk nyertes lett, megvalósítása 2018. február 25- 2018. március 2-ig
történt meg.

-

Közös pályázatunk nyert a deszki Művelődési Házzal, amivel a II. félévtől sakkszakkört
tudtunk biztosítani tanítványainknak és a környezettudatos szemlélet formálását
hatékonyabban biztosíthatjuk általa.
Pályáztam a Rákóczi Szövetséghez, pedagógus kollégáimat Kárpátaljára tudom vinni 3
napra.

-

Intézményünk belső működési feltételeinek alapja

A vonatkozó törvények, rendeletek, valamint az iskola alapdokumentumainak és
belső szabályzatainak betartása és betartatása, a tűz-, munka- és balesetvédelmi
előírások megismerése és betartása minden intézményi dolgozó számára kötelező.
A működés belső feltételeit biztosító szabályzataink a tanév során folyamatosan
rendelkezésre állnak, a honlapunkon is elérhető.
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A működés színterei:


Tagintézményi Vezető Tanács



Belső Értékelési Csoport



Szakmai munkaközösségek



Közalkalmazotti Tanács



Szakszervezet



Diákönkormányzat



Iskolai Sportkör



Iskolaszék



Szülői Közösség szervezeti kerete az osztályközösségek szülői munkaközösségei



Intézményi tanács

A munkatervben rögzített értekezletek:


Igazgatótanács értekezletek minden hétfő 9 órától



Munkaértekezletek hó utolsó hétfőjén



Vezetői értekezlet minden hét szerdán (ha szükséges)



Munkaközösségi megbeszélések



Tanévnyitó értekezlet



Félévi osztályozó értekezlet



Félévi nevelőtestületi értekezlet



Belső Értékelési Csoport értekezletei a munkaértekezlet napján

Tagintézményi szakmai munkaközösségek
Tagintézményi szakmai munkaközösség megnevezése

Munkaközösség-vezető neve

Alsós

Tarjánné Kádár Piroska

10

Humán

Vér Anikó

5

Osztályfőnöki-szabadidős

Varró Anna

16

Idegen nyelvi

Gubikné Haraszti Katalin

6

Reál

Kerekes Pálné

12






A diákönkormányzat vezetése és összekötője:
o Drágity Dusán
Kínai nyelvoktatás pedagógus összekötője
o Szabó Pálma (1.a), Benyovszky Flóra (5. évfolyam)
Iskolaszék, Intézményi Tanács munkáját koordináló pedagógus:
o Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna
Szülői Munkaközösség munkáját koordináló pedagógus
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Tagok száma (fő)







o Tarjánné Kádár Piroska
A könyvtár vezetése:
o Áchim Mónika, Varró Anna
A munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi feladatok koordinálása:
o Konkolyné Bárkányi Ibolya
Intézményi munkaközösségvezető:
o Tarjánné Kádár Piroska
Pályaválasztásért felelős tanár:
o Kiss Márta, Dér Zoltán
Tankönyvfelelős:
o Konkolyné Bárkányi Ibolya

Alsós munkaközösség
Készítette: Tarjánné Kádár Piroska munkaközösség-vezető
Munkaközösségünk alaplétszáma 8 fő tanító, osztályfőnök. 2 pályakezdő tanítót
köszönthettünk év elején, akik sikeresen illeszkedtek be közénk. Nagyobb óraszámban, főként
a napköziben dolgozók száma 4 fő, tanítói végzettséggel. Ők délelőtti tanórákat is tartanak. A
napközis időtartam alatt felsős kollégák és osztálytanítók is ellátják a munkát. Év közben sajnos
változott a személyi állomány, így nagyon sok helyettesítési feladatot is megoldottak kollégáim,
amik nehezítették egymás munkájának hatékonyabb megismerését. Évfolyamonként
párhuzamos osztályok dolgoznak. A tanításhoz szükséges felszerelések nagyrészt adottak.
Tanítóink sokat áldoznak saját beszerzésű szemléltető eszközök beszerzésére, készítésére.
Ebben a félévben a legnagyobb gondot az interaktív táblák meghibásodása okozta, amiknek
javítása, pótlása csak részben oldódott meg. Tankönyvhasználatunk szerencsésnek mondható,
mert lehetett a Mozaik Kiadó könyveit is rendelni. Ezek a könyvek az interaktív tartalmakkal,
a digitális kiadványokkal nagyban tudják segíteni a pedagógiai munkát. A szakmai
munkaközösségünk több honlapot is használ, ahonnan ötleteket vesz át. A tudásmegosztás jól
működik, a munkaközösségünkben segítjük, támogatjuk egymást. Hogy jó közösség a mienk
az is bizonyítja, hogy gyorsan és megoldást keresően tudunk problémákat megoldani, egy-egy
rendezvényt sikeresen közösen lebonyolítani.(előkészítő, családi nap)
Továbbra is fenntartjuk a PIP kapcsolatot, aminek kiadványait szintén az oktatás kiegészítésére
használja minden alsós osztály. Sajnos a kiadványok tartalma kezd a reklám felé hajlani, ezért
kollégáink jelezték észrevételeiket a kiadó felé. (Tudorka, Tatu,Tappancs)
A sakk képességfejlesztő oktatási módszer alkalmazását még egy osztályban bevezettük, így
most már mind a négy évfolyamon foglalkozunk vele: matematika óra, vagy szakkör keretében.
A mindennapos testnevelést több formában valósítjuk meg: tánc és folk fitnesz, foglalkozáson
vesznek részt a gyerekek. Nehézség az órák megtartása létesítmény gondok miatt, az alsósok
nem jutnak be a tornaterembe. Alsósaink több iskolán kívüli sportegyesületnek is tagjai.
A közös munkának köszönhetően az eddig megszokott szabadidős programokat is sikerült
megvalósítani. Több osztály és kolléga összefogott és hét végi szervezésben többször volt
Budapesten színházban és a Fővárosi Nagycirkuszban. A teljes alsó tagozat különvonattal a
Tisza-tónál volt, és hagyományainknak megfelelően ellátogattunk a Vadasparkba is. Ezek
mellett mindenki volt osztályával kirándulni is.
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A tanév során meghirdetett tanulmányi versenyeken, külsős rajz pályázatokon is elindítottuk
tanulóinkat. Többen értek el helyezést, ill. jutottak tovább megyei versenyekre is, ahol szintén
megállták helyüket.
Az előírt óralátogatásokat a munkaközösség tagjai 100%-ban teljesítették, többen több órát is
láttak. Térségi bemutató órát 8 kolléga tartott.
Egy tanító töltött fel portfóliót, minősítése a következő tanévre fog esni. Részt vállaltunk az
iskola belső önértékelési munkájában is. A következő évi minősítési programra 3 tanító
jelentkezett.
Folyamatosan képeztük magunkat, tanfolyamokon vettünk részt, látogattuk a Mentorháló
előadásait. Részt vettünk az Őszi és Tavaszi Pedagógiai Napok rendezvényein. Ezen túl a helyi
továbbképzéseken is részt vettünk.(IKER, KRÉTA) Egy kolléga új képesítést szerzett.
Munkaközösségünk teljesítette a vállalt feladatait, amit az alábbi táblázatos ütemterv mutat be:
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése havi bontásban:
Hónap

Szeptember

Október

November

Elvégzett feladatok

 munkatervek elkészítése osztályfőnökök, munkaközösség vezető
 bemutató órák beosztása
 évnyitó 4. évfolyam (Szabó Mónika, Istókné Oláh Ágnes)
 PIP kapcsolatfelvétel (Baranyiné Mészáros Edit)
 könyv és eszközbeszerzés kiadók képviselőitől (Bányainé Seprenyi
Gabriella, Tarjánné Kádár Piroska)
 szüreti délután osztálykeretben (minden alsós osztály)
 iskolai dekoráció folyamatos feladat
 beszámítható órák tervezetének elkészítése
 sakk továbbképzés (Sövényházy Anna)
 nyugdíjas találkozó (Szabó Mónika, Istókné Oláh Ágnes)
 őszi továbbképzési napon részvétel
 bemutató órák látogatása,
 színház, báb és eseti könyvtári foglalkozások (minden alsós osztály)
 Őszi szabadidős programok: libanap, halloween, darules.(Varró Anna)
 Idősek napja 3 helyen (Szabó Mónika, Istókné Oláh Ágnes, Bányainé
Seprenyi Gabriella, Varró Anna)
 Népdalköri fellépés (Szabó Mónika)
 munkaközösségi foglalkozás (Tarjánné Kádár Piroska)
 Mozdulj a klímáért (Sandrik Ágnes)
 papírgyűjtés (mindenki)
 mesemondó verseny (Baranyiné Mészáros Edit, Tarjánné Kádár Piroska)
 óralátogatások folyamatosan,
 bemutató órák tartása (Sandrik Ágnes, Istókné Oláh Ágnes, Áchim Mónika)
 aulai dekorációk készítése minden alsós osztály
 Differ mérő-értékelő lapok elkészítése, mérés (Szabó Pálma, Tarjánné
Kádár Piroska)
 munkaközösségi foglalkozás (Tarjánné Kádár Piroska)
 idegen nyelvi hét (Sövényházy Anna)
 állatok világnapja (Sandrik Ágnes)
 rajzverseny (Tarjánné Kádár Piroska)
 pályaorientációs projektnap (osztályfőnökök
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December




Január







Február

Március

Április

 iskola-óvoda kapcsolat építése, karácsonyi műsor (Áchim Mónika)
 iskola előkészítő programsorozat indítása, Mikulás váltó (Szabó Mónika,
Istókné Oláh Ágnes, Tarjánné Kádár Piroska)
 betlehemavatás: alsós osztályok ajándékkészítés, műsor Szabó Mónika
 színházlátogatás folyamatos, bérletes előadások
 segítség a Szőregi adventek rendezvény lebonyolításában 2 alkalom
(minden alsós)
 karácsonyi műsor ének (tanulóink)
 Rotary (Áchim Mónika)
iskolabál előkészületei
nevezések elküldése tanulmányi versenyekhez (Zrínyi, Nyelvész, LÜK,
Bolyai, K§H))
félévi beszámolók elkészítése (minden osztályfőnök és a munkaközösség
vezető)
Magyar kultúra napja kiállítás anyagának gyűjtése, dekoráció, műsor
(mindenki) Kiskórus (Szabó Mónika)
Munkaközösségi megbeszélés (Tarjánné Kádár Piroska)
színházlátogatás (4.a, 3.b,1.a )
félévi beszámolók elkészítése (minden osztályfőnök és a munkaközösség
vezető)
Munkaközösségi megbeszélés
 farsang
 iskolai bál szervezése (Tarjánné Kádár Piroska, Bányainé Seprenyi
Gabriella)
 téli nap (ÖKO projekt nap megszervezése) osztályfőnökök
 szülői értekezletek
 bemutató órák látogatása
 bemutató óra (Drágity Dusán)
 iskola előkészítő (Tarjánné Kádár Piroska) alsós tanítók
 Zrínyi matematika verseny 2-4.o. tanítók kíséretében
 Kínai lampion est (Szabó Pálma, Benyovszky Flóra)
 Pénz hét (Sövényházy Anna)
 nyitott iskola nyitott kapuk (tanítók órarend szerint)
 Húsvét a bölcsődében (Drágity Dusán)
 Tanulmányi versenyek meghirdetése (Tarjánné Kádár Piroska)
 bábszínház bérletes alsós osztályok
 Intézményi továbbképzés
 Barkafutás tanulók toborzása
 szaktanácsadói látogatás (Szabó Pálma, Áchim Mónika, Sandrik Ágnes,
Sövényházy Anna, Benyovszky Flóra)
 bemutató óra (Szabó Pálma, Benyovszky Flóra)
 Maros-menti Fesztivál népdal 1.a (Sandrik Ágnes)
 tanulmányi versenyeken részvétel tanulók kísérete folyamatosan
 térségi Kazinczy verseny rendezése (Bányainé Seprenyi Gabriella,Tarjánné
Kádár Piroska, Baranyiné Mészáros Edit)
 Z generációról képzés (Bányainé Seprenyi Gabriella)
 térségi helyesírási verseny 2-3.évf.(Szabó Mónika, Sövényházy Anna)
 Digitális témahét (Bányainé Seprenyi Gabriella)
 ÖKO nap (Sandrik Ágnes)
 Papírgyűjtés (minden osztály)
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Föld napi programok (1.a,1.b,2.a, 2.b,3.a, 3.b, 4.a)
Fenntarthatósági témahét
Színházlátogatás (bérletesek)
kínai szülői értekezlet (Szabó Pálma, Benyovszky Flóra)

 Alsós kirándulás Tisza-tó (Bányainé Seprenyi Gabriella)
 Szőregi majális (Drágity Dusán, Bányainé Seprenyi Gabriella, Szabó
Pálma, Benyovszky Flóra, Baranyiné Mészáros Edit)
 táncgála szervezése, rendezése (Tarjánné Kádár Piroska, tanítók)
 hétvégi kirándulások érdeklődőknek (Bányainé Seprenyi Gabriella)
 tanszervásár, tanszerlisták kiadása (Baranyiné Mészáros Edit, Tarjánné)
 Anyák napja a Faluházban (Sandrik Ágnes, Varró Anna)
 bemutató óra (Sövényházy Anna)
 Vándortábor vezető képzés (Sandrik Ágnes)
 Tavaszi szabadidős programok (májusfa, tojásfa) (Varró Anna)
 Madarak és fák napja programok (3.a, 2.a, 2.b.3.b.1a.1.b.)
 munkaközösségi foglalkozás, éves beszámolók elkészítése (Tarjánné,
osztályfőnökök)
 családi nap (Tarjánné Kádár Piroska, alsósok)
 közlekedési nap (Sövényházy Anna)
 közös kirándulás a Vadasparkba (Tarjánné Kádár Piroska)
 pedagógus nap műsor (Bányainé Seprenyi Gabriella, Sövényházy Anna)
 erdei iskolai programok (2.a, 2.b, 3.a, 4.a)
 fellépés a rózsaünnepen (3.b,4.a)
 első osztályos szülői értekezlet (Szabó Mónika, Istókné Oláh Ágnes)
 táborszervezés a vadászházhoz (Varró Anna, Tarjánné Kádár Piroska,
Sandrik Ágnes)
 önértékelések elkészítése
 munkaközösségi megbeszélés
 évzáró gálák, műsorok (tánc, néptánc, kínai) Szabó Pálma, Sövényházy
Anna, Istókné Oláh Ágnes, Szabó Mónika, Benyovszky Flóra)
 beszámolók elkészítése

Május

Június

Tanulmányi eredmények

Osztály

nyelvtan

matematika

környezetismeret

4.54

4.42

jt
jt
4.54

jt
jt
4.77

2b

4.36

4.36

4.23

4.50

3a

4.73

4.37

4.60

4.67

3b

4.34

4.48

4.38

4.59

4a

4.50

4.04

4.35

3.81

4b

4.83

4.13

4.54

4.58

magyar
1a
1b
2a

olvasás

jt
jt

Tantárgyi bukások alakulása: bukás 1 fő, 2 tantárgyból volt (4.a) (környezetismeret, angol)
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Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások, aminek
megtartásában részt veszünk.
- Folklór fitnesz (2.a osztály)
- Német szakkör (3. b osztály)
- Osztályszintű felzárkóztatás, tehetséggondozás, versenyeztetés
- Furulya, gitár tanulása
- sakk szakkör (4.b osztály)
- kínai, angol
- Vöröskereszt szakkör
- Sportkör, foci
Tanulmányi versenyek, sportversenyek eredmények
Versenyek megnevezése

Egyéni versenyző
neve
Országos

Fürkész verseny

Kazinczy verseny
versmondó
helyesírási
mesemondó
szavaló
matematika
LÜK

Zrínyi

Helyezés

Pópity Vladimír,
Kömíves Kende,
Kömíves Eszter, Kurai
Ábel; Nagy-Mikola
Gyöngyvér, Kószó
Milán, Patakfalvi
Johanna, RáczKomlósi Glória

3. helyezés

Területi
Bodzán Bence 3.a
Lévai Regina 4.b
Sümeghy Ákos 3.a
Vigyikán Zóra 3.a
Kakuk Dalma 3.a
Kiss Sándor 2.b
Horváth Mira 2.b
Pawlowski Ádám1.b
Pál Balázs 2.a
Lipinszki Balázs2.a
Péter Dávid 4.a
Lipinszki Balázs2.a
Megyei

2.
2.
2.
2.
3.
1.
1.
2.
2.
3.
2.
3.
Vigyikán Hanna,
Vigyikán Zóra,
Bodzán Bence,Puskás
Dominik
3.a

Bolyai csapat matematika
Tudásbajnokság
Nyelvész

Csapattagok neve

Forgó Richard 1.a
Forgó Richard 1.a
Vigyikán Hanna 3.a
Maróti Márton 3.b
Berkó Tibor 2.b
Puskás Dominik3.a

3.
7.
6.
6.
4.
13.
Forgó Richard, Sinkó
Ádám,Barna Róbert
1.a

K§H pénzügyi
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7.

Kurai Ábel
3.aKőmíves Kende,
Pópity Vladimír 4.b,
Kőmíves Eszter 2.a
HorváthÁlmos,Bodzán
Bence,Sümeghy
Ákos,Berényi Mátyás
3.a, Farkas Ádám,
Maróti Márton,
Bubrják-Goda Nimród
3.b, Pópity Vladimír
4.b

Kis Fürkész

Diákolimpia foci

Avramov Márk, Kurai
Ábel,Eke Fanni,
Vigyikán Hanna 3.a

Tisza regionális vetélkedő

Rendezvények, aminek lebonyolításában részt vállaltunk:
-

évnyitó
fellépések időseknél (3 alkalom)
advent, (2 alkalom) betlehemavatás
iskolabál szervezése
karácsonyi műsor
nyelvi hét
Rotary karácsony
iskola előkészítő
Magyar Kultúra Napja
mesemondó verseny
Állatok világnapja
ÖKO napok
pályaorientációs projektnap
Aranka napi megemlékezés
Katalin napi megemlékezés
digitális témahét
Kazinczy verseny
helyesírási verseny
családi nap
közlekedési projektnap
pénzhét
Vöröskeresztes Világnap
fenntarthatósági hét
DÖK nap
pedagógus nap
évzáró
200 éves programok

Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
- továbbképzéseken való részvétel
- bemutató órák megtartása
- bemutató órák látogatása
- térségi tanulmányi versenyeken való részvétel
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3.

2.

7.

-

továbbképzési napra előadók támogatása

Beszámoló a gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenységről
A pedagógusok szakmai konzultációt folytattak a fejlesztő pedagógusokkal, közreműködtek a
vizsgálati lapok kitöltésénél. Szükség esetén vizsgálatot kezdeményeztek.(pszichológus,
családsegítő, logopédus, fejlesztő tanár, gyógypedagógus) Vöröskeresztes ismeretek oktatása,
gyermekvédelmi előadások látogatása, ismeretátadás. Egy kolléganő, (Sövényházy Anna)
minden hónapban szakmaközi megbeszélésen vesz részt, mint jelzőrendszeri tag, a Sás utcában.
Mérések
-

Differ mérés 1. évfolyamon

-

Fejlődésvizsgálat a főiskola részére 1. évfolyam (szeptember, június)

-

számítógépes mérés az egyetemnek 3.- 4. évfolyam

A tanév során szervezett sportéleti tevékenység koordinálása, amiben alsós tanulóink részt
vettek
-

mindennapos testnevelés 1-4.osztály, szertorna

-

tanórai keretben nép- és társastánc oktatás külsős szakember segítségével

-

folk fitnesz, foci

-

dzsúdó, karate, tenisz, úszás, kajak, görkorcsolya

Humán munkaközösség
Készítette: Vér Anikó
A munkaközösség tagjai
Bondárné Tóth Villő - történelem
Csasznyné Halász Ágnes - ének
Hegedűs György – magyar, történelem
Kiss Márta – rajz
Vér Anikó – munkaközösség-vezető
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Elvégzett feladatok


Szeptember






Október




Tanmenetek elkészítése, ellenőrzése, egyéb adminisztrációs feladatok
elvégzése
bemeneti mérés: hangosolvasás 5. osztály
Szövegértés mérése 5. és 7. évfolyamon
Zenei világnap (iskolarádió): Csasznyné Halász Ágnes,
plakát készítése: Kiss Márta
Aradi vértanúk, megemlékezés, aulai dekoráció: Bondárné Tóth Villő,
Kiss Márta
Intézményi szintű továbbképzés és szakmai nap
Ünnepi műsor az október 23-i forradalom tiszteletére: Bondárné Tóth
Villő, Csasznyné Halász Ágnes, Kiss Márta
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Hónap

November

December

Január

Február

Március

Április

Május

Elvégzett feladatok





Simonyi Zsigmond helyesírási verseny: Hegedűs György
Megemlékezés Dr. Farkas Katalinról: Szolarov Annamária
Karácsonyi műsor készítése, előadása több helyszínen: Klauzál térenRotary karácsony, Iskolában. Felelős pedagógusok: Bondárné Tóth
Villő, Áchim Mónika, Hegedűs György
 Adventi gyertyagyújtás
 Bukásra álló tanulók felmérése, szülők tájékoztatása
 Hegedűs György kistérségi bemutató órát tartott az 5.a osztályban
magyar nyelvből
 A félév zárása – adminisztrációs feladatok
 kistérségi szavalóverseny: Hegedűs György, Szolarov Annamária
 Magyar kultúra napja – kiállítás megnyitása, műsor: Kiss Márta,
Csasznyné Halász Ágnes, Szabó Mónika, Sandrik Ágnes, Hegedűs
György
 Kistérségi bemutató óra rajzból 5.a osztályban: Kiss Márta
 A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak napja, megemlékezés:
Bondárné Tóth Villő
 „ARANKA” támogatás átadó ünnepsége és teremavató ünnepség:
Bányainé Seprenyi Gabriella, Hegedűs György
 Tankönyvrendelés elkészítése munkaközösségi szinten – továbbítása
 Március 15-i megemlékezés, műsor szervezése a 6. évfolyamos tanulók
közreműködésével. Felelős: Bondárné Tóth Villő
 „Nyitott iskola” – bemutató órák tartása az érdeklődő szülőknek
 „Ne engedj a negyvennyolcból!” többfordulós történelmi vetélkedő:
Bondárné Tóth Villő
 NyelvÉsz nyelvművelő levelező verseny: Hegedűs György
 Megemlékezés a holokauszt áldozatairól: Bondárné Tóth Villő
 Intézményi Továbbképző Nap
 A bukásra álló tanulók szüleinek értesítése
 Rendhagyó történelem óra: „S most megyek a szőregi bronzemberek
feltámadását siettetni" - Móra Ferenc régészeti ásatásai Szőregen c. előadás
Bondárné Tóth Villő, Hegedűs György
 Arany János megyei balladamondó verseny: Hegedűs György
 ’Versfaragás’ nevű játékos irodalmi foglalkozás a Művelődési Házban:
Hegedűs György
 Magyar Költészet Napja: Hegedűs György, Kiss Márta
 Tóth Péter Lóránt Radnóti-díjas versmondó József Attila pódium
előadás a szőregi művelődési házban: Csasznyné Halász Ágnes, Kálmánné
Fodor Zsuzsanna
 Simonyi Zsigmond megyei helyesírási verseny: Hegedűs György
 Péliné Rita búcsúztatása a művelődési házban: Hegedűs György
 aulai dekoráció: Kiss Márta
 „Hungarikumaink” tankerületi rajzverseny munkáinak kiállítása,
eredményhirdetés: Kiss Márta
 IKV városi rajzverseny: Harmónia és otthon – Kiss Márta
 Jubileumi gálaest –dekoráció
 Bondárné Tóth Villő kolléganő szaktanácsadáson vett részt
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Hónap

Elvégzett feladatok

 Rendkívüli irodalom óra a művelődési házban: Hegedűs György,
Csasznyné Halász Ágnes
 Ballagási és évzáró ünnepségre készülés, szervezés, lebonyolítás: Kiss
Márta, Csasznyné Halász Ágnes, Hegedűs György
 Tanévzáró munkaközösségi értekezlet
 Rózsaünnep

Június

A tanév végi szintfelmérő, belső vizsga eredményei
Tanév végén nem történt szintfelmérés.

Osztály

Magyar
irodalom

Magyar
nyelvtan

Történelem

Ének-zene

Rajz

Tanulmányi eredmények a tanév végén

5.a
5.b
6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b
Összesen

4,89
3,9
3,68
4,36
4,19
3,43
3,55
4,48
4,06

4,81
3,69
4,05
4,32
4,42
4,07
3,42
4,52
4,16

4,85
4,45
4,00
4,56
4,23
3,88
4,3
4,52
4,34

4,96
4,97
4,2
4,96
4,5
4,48
5,00
4,71
4,72

4,96
4,9
4,42
4,88
4,65
4,38
5,00
4,81
4,75

Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy
Irodalom
Nyelvtan
Történelem
Ének
Rajz
Összesen

2017/2018. év vége
-

2017/2018. félév
-

2016/2017. év vége
1
1
2

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
rajz szakkör (felső évfolyamosok)
A 8. évfolyamos tanulóinknak lehetőségük volt az első félévben magyar nyelv és irodalomból
középiskolai felvételire felkészítő órákra járni.
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
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A munkaközösség tagjai részt vettek az őszi és a tavaszi továbbképzési napokon. Mindenki
teljesítette a három óra látogatását. Kistérségi bemutató órát tartott két kolléga. (Hegedűs
György – magyar nyelv, 2017. december, Kiss Márta – rajz, 2018. február). A tanév elején két
bemutató órát vállaltunk magyar nyelv és irodalomból, de a személyi feltételek változása miatt
(Szolarov Annamária távozott iskolánkból) csak egy került megtartásra.
Számos kistérségi versenyen vettek részt a munkaközösség tagjai tanítványaikkal, valamint
versenyek szervezőjeként is tevékenyen kivették részüket. Január hónapban kistérségi
szavalóversenyt rendeztünk.
Kapcsolattartás
A tanév során számos alkalommal tartottunk munkaközösségi értekezletet, megbeszélést a
hatékony szakmai együttműködés érdekében. Munkaközösség-vezetőként órákat látogattam a
munkaközösségem tagjainál.
Továbbképzések:


Kréta Iskolai Alaprendszer 30 órás akkreditált tanfolyam: Csasznyné Halász Ágnes,
Kiss Márta, Hegedűs György, Vér Anikó



IKER2 digitális tudás az iskolában 35 órás továbbképzés: Csasznyné Halász Ágnes,
Kiss Márta, Vér Anikó



Hogyan bánjunk a Z generációval? : Hegedűs György



Az Oktatási Hivatal Szegedi Pedagógiai Oktatási Központja által meghirdetett 10 órás
továbbképzés: Kiss Márta, Csasznyné Halász Ágnes



SNI és BTM-N tanulók integrációja továbbképzés: Csasznyné Halász Ágnes

TANÓRÁNKÍVÜLI MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
Készítette: Varró Anna
A munkaközösség tagjai
Baranyiné Mészáros Edit, Áchim Mónika, Bányainé Seprenyi Gabriella, Sövényházy Anna,
Szabó Mónika, Istókné Oláh Ágnes, Tarjánné Kádár Piroska, Gubikné Haraszti Katalin, Sajtos
Bettina, Kálmánné Fodor Zsuzsanna, Kiss Márta, Dér Zoltán, Drágity Dusán, Sandrik Ágnes,
Balogh Imre, Csirik György, Csasznyné Halász Ágnes, Hegedűs György, Szabó Pálma,
Benyovszky Flóra, Bodnárné Tóth Villő, Varró Anna
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése táblázatosan, havi bontásban:
vállalt, kitűzött feladatainkat a közös munkának köszönhetően teljesítettük, sőt ha 1-1 jó
programra akadtunk a városban, vagy a kultúrházban, oda is elvittük a gyerekeket. A vállalt
szabadidős tevékenységeket megvalósítottuk.
Hónap
Szeptember

Elvégzett feladatok
Tanévkezdés előtt megtartottuk munkaközösségi értekezletünket, melyben,
a tanév rendjében szereplő, tanításon kívüli feladatköröket beszéltük át.
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A tanévet hagyományainkhoz híven a 4. évfolyamosok színvonalas
műsorával nyitottuk meg 2017.szeptember 1-én.
Az első osztályosok beszoktatására a tanító nénik ismételten nagy hangsúlyt
fektettek, különösen nehéz feladat elé állította őket mindkét osztály
rendkívül eleven. Így a beszoktatás időszakában minden szünetet az
osztályukkal töltötték. Az elsősöknek a tanító nénik az első napon, a többi
évfolyamnak a második héten tartották meg a szülői értekezleteket az
osztályfőnökök.
Az ötödik évfolyamosok felső tagozatba szoktatásánál a két osztályfőnök
napi rendszerességgel segített.
A tanmenetek leadása szeptember 14-ig, ellenőrzése 2017. szeptember 18ig megtörtént.
Az új tanévben folytattuk az elektronikus naplók vezetését. Az új módszer
használatával a szülők naprakészen betekintést nyerhetnek a haladási
naplóba, az érdemjegyek alakulásába, a hiányzásokba. Így megkönnyítjük a
szülők felé gyermekük iskolai teljesítményének ellenőrzését. A tanulók
számára meghagytuk az ellenőrzők használatát, melyben a szülők felé
ugyanúgy tudunk információval szolgálni.
A folyosói szekrények kiosztásánál figyelembe vettük a gyerekek és szülők
igényét, az osztálytermek helyét és az osztálylétszámokat is. Így ebben az
évben is minden osztály saját használatra kapott kijelölt szekrényeket.
A védőnővel folyamatos kapcsolatot tartott minden osztályfőnök. A
kötelező védőoltások és egészségügyi szűrések időpontjait egyeztettük.
Kialakítottuk az ügyeleti rendet, különös figyelmet szentelve az óraközi
szünetekben történő balesetek megelőzésére. Problémák esetén kis
létszámban, az érintett tanító kollégákkal esetmegbeszéléseket folytattunk,
az okokat időben feltártuk, a konfliktusokat a gyerekek között rendeztük,
szükség szerint szülői bevonással.
Tájékoztattuk a szaktanárokat osztályainkban tanuló SNI-s és BTMN-es
gyerekekről, a szakvéleményeket a tanító tanárokkal megismertettük.
Osztályfőnökök figyelemmel kísérik, e tanulók szakvéleményének
folyamatos megújítását.
Az aktuális év eleji tanév rendi időpontokat az ellenőrzőkbe beírattuk, a
szülői aláírásokat ellenőriztük.
Szeptember 15-én, a Takarítási Világnapon a 7.a és 7.b osztályok ,
osztályfőnökeikkel, Kálmánné Fodor Zsuzsannával, Sajtos Bettinával a
tanösvényt, az erdei iskolát körülvevő erdőt takarították ki. Munkájukat
gulyáslevessel honorálták az erdei iskola tulajdonosa és munkatársai..
Már hagyománnyá vált az erdei iskolai lekvár főzés is. Az idén a 6.b főzte a
finom szilvalekvárt , osztályfőnökük, Csasznyiné Halász Ágnes , és Ica néni
irányításával.
Szept. 18. szülői és pályaválasztási szülői értekezlet a 8. évfolyamnak. /Dér
Zoltán, Kiss Márta/ Ezt rendhagyó osztályfőnöki órák követték, ahol iskolák
képviselői, pályaválasztási tanácsadóból szakemberek egyéni elbeszélgetés,
és csoportos formában adtak tájékoztatást továbbtanulási lehetőségekről.
Szeptember 28-án mesedélutánon vettünk részt a szőregi fiókkönyvtárban,
ahol papírszínházat néztünk népmese napja alkalmából /1.b osztály 26 fő,
Varró Anna/
Iskolánk két könyvtárosa, Áchim Mónika és Varró Anna buzdítására
minden alsós osztályban 1-1 népmesével emlékeztek a népmese napjára./
Résztvevő: 212 fő, tanítók/
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November

December

Az aktuális magatartás- és szorgalomjegyeket hó végén megbeszéltük, a
tanulók tájékoztató füzetébe beírattuk. A hiányzásokat az e-naplóban
dokumentáltuk. Beindítottuk a Tudásbajnokságot, melynek 28 tanuló aktív
tagja. Havi rendszerességgel kapják a feladatokat, kis jutalmakat.
Olasz Attila: Dinamikus lenyomatok című festménykiállítását is megnéztük
a Tömörkény István Művelődési házban /26 fő, 1.b Varró Anna/
Szüreti mulatságot is megtartottuk a napköziben 2017.09.29. / Résztvevő az
alsó tagozat minden osztálya, és a felsős napközis érdeklődők, 240 fő, Varró
Anna/
November 9.. Libanap, libales, libanéző séta a Szegfű utcában./ Résztvevők:
1.a-b és 2.a-b osztályok, 107 fő, Sandrik Ágnes, Puskásné Áchim Mónika,
Drágity
Dusán,
Benyovszky
Flóra,
Varró
Anna/
Libatoll gyűjtése, írás libatollal, libás kézműves foglalkozáson libacsalád,
libacsapat rajzolása, kivágása. Szent Márton legendájának felelevenítése. /
Résztvevők : alsós osztályok, 212 fő, Varró Anna
Daru-les november 10-én./ Résztvevő 107 fő, Varró Anna/
November 16-án pályaválasztási projektnapot tartottunk
Tolerancianapot tartottunk, a tanulók érdekes kutyás program által váltak
gazdagabbakká november 17-én./ Kiss Márta/
November 17. Madáretető készítés a szőregi Faluházban./24 fő, Drágity
Dusán/
November 23. Alexandriai Szent Katalin, templomunk védőszentjének
legendája.Séta templomunk védőszentjének szobrához. /Résztvevő 72 fő,
Varró Anna/
Nagyon értékes kiállítást láthattunk a Tömörkény István Művelődési házban
Liget-metszet címmel, az V.Szőregi Képzőművészeti Alkotótábor
résztvevőinek közös tárlata./26 fő Varró Anna/.
November 29. Bábszínház:/ 3.b osztály, 23 fő, Sövényházy Anna/
Az őszi tanulmányi és sport versenyeredményeket az iskola aulájának
’Tudás Fáján’ elhelyeztük, az osztályfőnökök által összegyűjtött
információk alapján.
Az aktuális havi tanév rendi időpontokat az ellenőrzőkbe beírattuk, a szülői
aláírásokat ellenőriztük.
Az aktuális magatartás- és szorgalomjegyeket hó végén megbeszéltük, a
tanulók tájékoztató füzetébe beírattuk.
Az osztályfőnökök ellenőrizték és összevetették az e-naplóban bejegyzett
érdemjegyeket a tájékoztató füzetekben szereplőkkel. Az esetleges
hiányosságokat a tanulókkal pótoltatták.
A hiányzásokat az e-naplóban dokumentáltuk..
Az aktuális havi tanév rendi időpontokat az ellenőrzőkbe beírattuk, a szülői
aláírásokat ellenőriztük
December 5-én Papírszínház: a szőregi fiókkönyvtárban. / 1.b osztály , 24
fő, Varró Anna/
December 6-án, Miklós napján Szent Miklós legendájának felelevenítése.
Iskolánkban a Mikulás a krampuszokkal végigjárta az osztályokat, mikulás
bulik szerveződtek. Az osztályfőnökök osztályszinten lehetőséget
biztosítottak, hogy a tanulók megajándékozhassák egymást egy-egy
mikuláscsomaggal.
Az osztályfőnökök Mikulás osztály bulikat tartottak osztályaiknak /7.a
Sajtos Bettina/
A nyolcadikosok írásbeli felvételijére, a központi felvételi vizsgára a
jelentkezési lapokat kitöltettük, azokat továbbítottuk december 6-ig.
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Január

Február

December 7. bábszínház Jancsi és Juliska 1-2. évfolyamosokkal /92 fő
Sandrik Ágnes, Tarjánné Kádár Piroska, Szabó Pálma, Benyovszky Flóra,
Baranyiné Mészáros Edit, Varró Anna/
December 9-ig kiértesítettük a bukásra állókat, a minimum követelmények
teljesítésével, a szüleiket tájékoztattuk a pótlás és javítás lehetőségeiről.
A december 16-i adventi gyertyagyújtáson a TK munkaközösség tagjai
nyújtottak segítséget.
December 19. betlehem avatás a Rózsák terén. Az alsós osztályok ajándékot
készítettek, és vittek a kis Jézusnak. /Alsós osztályok, 210 fő, Varró Anna/
Az ötödikesek karácsonyi műsorukkal hangolták iskolánk közösségét
adventi és ünnepi hangulatba december 22-én. Ezen délelőttön minden
osztályfőnök a saját osztályával együtt tölthette az egész délelőttöt, közösen
készülődhettek, beszélgethettek az ünnep öröméről.
Mikulásfutásra tanulótoborzás.
Az aktuális magatartás- és szorgalomjegyeket hó végén megbeszéltük, a
tanulók tájékoztató füzetébe beírattuk. A hiányzásokat az e-naplóban
dokumentáltuk.
Január 22. A Magyar Kultúra Napja a szőregi Művelődési házban,
Örökségünk címmel a Kossuth Lajos Általános Iskola diákjainak kiállítását
az osztályok osztályaikkal megtekintették osztályfőnöki óra, illetve napközi
keretén belül. /Szabó Pálma, Varró Anna, Kálmánné Fodor Zsuzsanna, Kiss
Márta, Sandrik Ágnes/
Január 25. félévi jegyek lezárása, ellenőrzése.
Január 23. Központi írásbeli felvételi vizsgák
Január 26. statisztikai adatok, beszámolók leadása./osztályfőnökök//
Január 30. félévi bizonyítványok kiosztása osztályfőnöki órákon.
Az aktuális félévi tanév rendi időpontokat az ellenőrzőkbe beírattuk, a szülői
aláírásokat ellenőriztük
Az e-naplókat lezártuk, a tájékoztatókban a félévi bizonyítványokat
megírtuk, a szülőket kiértesítettük. Minden osztályfőnök elkészítette
osztálya statisztikai adatait, az osztályfőnöki jelentéseket január 26-ig
leadták.
Összevetettük a félévi tanulói érdemjegyeket az előző tanévvégi
eredményekkel, kigyűjtöttük a kettő, vagy annál több jegyet rontottak
listáját az esélyegyenlőség kidolgozásának segítésére, a tanulmányi
eredmények javítása érdekében.
A nyolcadikosok továbbtanulási jelentkezési lapjait az osztályfőnökök
elvégezték, azokat ellenőrizték.
Kiszebábok készítése folyamatosan egész hónapban a napközis
csoportokban.
Tudásbajnokság II. félévi feladatok, jelentkezések, regisztrálás.
Február 9. Farsang az iskolában. Minden alsós osztály közös produkcióval
készült, melyhez fölsős csoportok is csatlakoztak.
Busójárás Mohácson február 13-án. 45 fővel Varró Anna, Szabó Pálma
Február 16. Télűző maszkok készítése a szőregi Faluházban 1.b osztály, 26
fő, Varró Anna
Február 16. Rönkhúzás, Téltemetés, télboszorka égetés Napközis
munkaközösség minden tagja, 150 fő részvételével. Felelős: Varró Anna
2016. február 16-án tartottuk meg a már hagyományos szőregi téltemetést a
megszokott helyszínen, iskolánk mellett. A menetet a rönkhúzók vezették,
őket követték a boszorkacipelők, a zenekar, majd a kórus.
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Március

Április

Május

A rendezvényt kézműves foglalkozás előzte meg, melyet a szőregi
Művelődési Házzal közösen tartottunk. Farsangi álarcokat készítettünk,
melyhez az alapanyagokat a Művelődési Ház munkatársai biztosították.
Az idén is megtartottuk a hagyományos alapítványi bált, melynek
igyekeztünk aktív segítői lenni./ előkészületek, tombolaárusítás, takarítás/
Iskola előkészítő /minden alsós kolléga/
Február 23. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja.
/minden osztály/
Határtalanul pályázat megvalósítása a 7. osztályosoknak.
Látogatás a Konfuciusz intézetben, lampionok készítése /Szabó Pálma,
Benyovszky Flóra, Varró Anna/
Szőregen a Hősök tere, feldíszítése zászlókkal, saját készítésű virágokkal
Sandrik Ágnes, Varró Anna, Szabó Pálma, Áchim Mónika, 142 tanuló
jelenlétével.
Március 15-i műsor főpróbáján való részvétel / minden alsós osztály/
Március 15-i műsoron részvétel / minden felsős osztály/
Március 21.
Nyitott iskola keretén belül a szülők nem érdeklődtek a napközis
foglalkozások iránt. Délelőtt órarend szerint látogatták az órákat elég nagy
számban.
Március 23. Víz világnapja, megemlékezés napközis csoportkeretben,
kirándulás az Öreg Hölgyhöz, a Szent István téri Víztoronyhoz. 25 fő, 1.b
Varró Anna , Szabó Pálma
Barkafutásra tanulótoborzás.
Tojásfestés a napközis csoportokban, tojásfa készítés az iskola előtt, a
Rózsák terén. Napközis csoportok 125 fő és napközis csoportvezetők.
Felelős: Varró Anna
Kapcsolat a bölcsődével: A második osztályosok tojást festettek a bölcsőde
tojásfájára, melyet kis ünnepség keretében adtak át a bölcsődéseknek.
/Drágity Dusán, Varró Anna
11-én: Költészet napja a szőregi fiókkönyvtárban, 1.b, 2.b-3-a-3.b osztályok
Varró Anna, a fölsősöket koordinálta: Hegedűs György
A jubileumi évkönyvbe minden pedagógus készült egy kis Ars poétikával.
21-én Föld napja: környezetvédelmi tennivalók megbeszélése a napközis
csoportokban Sandrik Ágnes irányításával. Föld és Víz napi programok
megvalósítása /Bányainé Seprenyi Gabriella, Áchim Mónika, Szabó Pálma,
Varró Anna/
Osztályfotózás / minden osztály//Kiss Márta/
23-án papírgyűjtés, minden osztály részt vett benne.
23-ától Fenntarthatósági témahét /Sandrik Ágnes/
Április 27-ig a bukásra álló tanulók kiértesítése.
Májusfadíszítés az iskola előtt /alsós napközis csoportokból 23 fő, Varró
Anna
Bodzaszörp készítés és fogyasztás a napközis uzsonna mellé. 1.b-2.b-, 54
fő: Áchim Mónika, Varró Anna, Szabó Pálma
Vöröskeresztes világnap /Sandrik Ágnes/
Bábszínház látogatás: A tücsök és a hangya 1.a-1.b-2.a-2.b-3.b osztályok
140 fő
A szőregi Tömörkény István Művelődési házban Albert András vetítése
„Madarak” címmel. Résztvevők az alsó tagozatos napközisek:156 fő
Drágity Dusán, Benyovszky Flóra, Sandrik Ágnes, Varró Anna
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Június

Aranyóra címmel Arany János és Petőfi Sándor levelezése a Szegedi
Nemzeti Színházban.5. és 6. osztályosok / Keresztesné Halász Katalin,
Hegedűs György, Solymosi Lajosné/
A félőlény című előadást a Szegedi Nemzeti Színházban az alsó tagozatosok
nézték meg.
Kübeki kirajzás/teljes felső tagozat/
Tisza –tóra kirándulás /egész alsó tagozat/
Táncgála /Egész alsó tagozat/
Anyák napi műsor a szőregi Művelődési házban a nyugdíjasoknál /Sandrik
Ágnes, Varró Anna/
Június 1-én a családi napon a felsős osztályok és
az alsósok
kézműveskedtek, ugrálóváraztak, lovaskocsikáztak, nagyon sok jó
programon vettek részt.
Pedagógusnap /harmadik osztályosok/
DÖK nap/Drágity Dusán/
Közlekedési nap /Dér Zoltán, Sövényházi Anna/
Konfuciusz Gála műsor az IH-ban /Benyovszky Flóra, Szabó Pálma, Varró
Anna, Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna/
A szőregi Vadászházban vendégeskedtek többen is: 2.a-2.b-3.a és 4.b
osztályok. /114 fő/
Táborszervezés a szőregi Vadászházba /Tarjánné Kádár Piroska, Varró
Anna/
Évzáró ünnepségre, ballagási ünnepségre készülés, évzáró, ballagás
lebonyolítása /Csasznyné Halász Ágnes, Hegedűs György/
Készülés a rózsaünnepi fellépésre/Szabó Mónika, Sövényházi Anna/
Munkaközösségi megbeszélés, éves beszámolók elkészítése.

A munkaközösség személyi változásai:
A 2017/2018-as tanévet is 16 osztállyal kezdjük meg.
Osztályfőnökök:
1.a Tarjánné Kádár Piroska
1.b Szabó Pálma
2.a Baranyiné Mészáros Edit
2.b. Puskásné Áchim Mónika
3.a. Bányainé Seprenyi Gabriella
3.b. Sövényházy Anna
4.a .Szabó Mónika
4.b. Istókné Oláh Ágnes
5.a Hegedűs György
5.b Bodnárné Tóth Villő
6.a. Gubikné Haraszti Katalin
6.b Csasznyné Halász Ágnes /Polyák-Kósa Krisztina/
7.a. Sajtos Bettina
7.b.Kálmánné Fodor Zsuzsanna
8.a Kiss Márta
8.b Dér Zolán
A nyolcadikos osztályfőnökök mindketten nagy szakmai múlttal rendelkezve az osztályközösség
formálásában, a pályaválasztási feladatokban egyaránt fontos segítői és irányítói voltak az
osztályközösségnek.
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Büszkén mondhatjuk el, hogy az idei tanévet is két, megfelelő létszámú első osztályokkal indíthattuk
el (26-25 fővel), amely a tavalyi évhez hasonlóan különös szervezettséget, odafigyelést, kihívást
jelentett tanítóknak, kollégáknak egyaránt.
Személyi feltételek a délutáni tanulási idő alatt az alsó tagozaton:
1.a Tarjánné Kádár Piroska, Sandrik Ágnes, Csasznyné Halász Ágnes
1.b Szabó Pálma, Varró Anna
2.a Baranyiné Mészáros Edit, Benyovszky Flóra
2.b Puskásné Áchim Mónika, Drágity Dusán
3.a Bányainé Seprenyi Gabriella, Szabó Mónika, Sajtos Bettina,
3.b Sövényházy Anna, Herbertné Auth Adél, Gajda Andrea, Istókné Oláh Ágnes
4.a Gyovainé Madarász Éva 4 hónapon át, ezt követően: Dér Zoltán, ,Kiss Márta, Szabó Pálma,
Barsai Mónika
4.b Kiss Márta, Vér Anikó, Vasiljev Márta
Vannak biztos párok, de a napközis munkába munkaközösségünk több tagja is besegített.
Kiemelt nevelési feladatunk:
Az iskolaépület külső és belső állagának megvédése, óvása.
Környezettudatos és egészségtudatos szemlélet további alakítása, fenntartása
Szép beszéd, alapvető illemszabályok megtanítása, alkalmazása. A tanulók neveltségi
szintjének emelése, esztétikai nevelés és az indulatok, durva cselekmények, rongálások
visszaszorítása.
Osztályközösségek és iskolaközösségek formálása.
Kiemelt oktatási feladatunk:
Az iskola tanulmányi jó hírének tovább erősítése, a napi oktató munkával és versenyzéssel,
A 8. évfolyamosok sikeres pályaválasztási felkészítése.
IKT használata és beépítése a mindennapi munkánkba.
Esélyegyenlőségek, hátrányok kompenzálása felzárkóztatással, tehetséggondozással.
Egyéb feladataink:
A délutáni tanuláskor legfontosabb feladat a házi feladatok elkészítése, az órán tanultak
elmélyítése, a hangos olvasás gyakorlása.
A gyerekeket kész házi feladattal engedjük haza, illetve adjuk át a szülőknek.
Kiemelt feladatunk a felzárkóztatás, a tehetséggondozás, a differenciált bánásmód, a tanulási
problémákkal küzdő tanulók segítése.
PIP kapcsolatot fenntartjuk, ápoljuk. Szívesen használjuk differenciálásra,
tehetséggondozásra a Tappancs, TATU és a Tudorka újságok feladatait. Kicsit sok a reklám
az újságokban, ezek helyett inkább érdekes olvasmányokat szeretnénk látni, ezt jeleztük a
kiadó felé.
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Szép eredményeket értünk el a Tudásbajnokság feladatainak megoldásával is.
Arany fokozatot értek el a következő tanulók: Hídvégi Luca, Forgó Richard, Maróti
Boldizsár, Maróti Márton, Berkó Tibor, Tombácz Sára, Dormány Sára, Tátrai Mariann,
Zádori Kitti. Kitartó , lelkiismeretes munkájukhoz gratulálok!
Hangsúlyt fektetünk a helyes étkezési és higiéniai szokások, valamint a neveltségi szint
emelésére.
Színvonalas szabadidős programokat szervezünk és bonyolítunk le, ezzel is szeretnénk
iskolánk jó hírét tovább erősíteni.
Kiemelt feladatunk egymás segítése az önértékelésre, minősítésre felkészüléshez, a jó
gyakorlatok átadása, megosztása kollégákkal. Ügyelünk az átmenetek megkönnyítésére,
nehézségek áthidalására.
Az elektronikus napló naprakész, pontos vezetése, különös figyelemmel a hiányzások
adminisztrálására.
SZMK választásnál ügyeltünk arra, hogy aktív, segítőkész szülőket válasszunk, aki
Segítségünkre lehet sokrétű munkánk során.
Az iskola ügyeleti rendjének egységes nevelési elvekkel történő betartása.
Testi nevelés: mozgáskészség fejlesztése, kerékpártúra, kerékpárverseny, labdajátékok.
Kapcsolattartás más intézményekkel:
Bölcsőde, óvoda, Tömörkény István Művelődési Ház, Szőregi Fiókkönyvtár, Rendőrség,
Vadászház és erdei iskola, térségünk munkaközösségei, Konfuciusz Intézet, Tudásbajnokság
szervezői, a szőregi Nyugdíjasklub tagjai, Szegedi Nemzeti Színház, Bábszínház, Reök –
palota, Móra Ferenc Múzeum.
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában,
továbbképzések:
A tanév során őszi és tavaszi intézményi továbbképzéseken vettünk részt.
IKER, KRÉTA helyi továbbképzéseken is részt vettünk.
Iskolánk tanárai már számos bemutató órákat tartottak, melyre szép számmal érkeztek a más
iskolákból pedagógusok.
Mindannyian teljesítettük az előírt 3 óra látogatását.
A mentorháló előadássorozatának rendszeres látogatói: Baranyiné Mászáros Edit, Tarjánné
Kádár Piroska
Hogyan bánjunk a „z”generációval? 30 órás továbbképzés, 2018. április 26-28. /Hegedűs
György, Bányainé Seprenyi Gabriella, Kálmánné Fodor Zsuzsanna/
Kapcsolattartás:
Gyerekeink Bagó Ildikó iskolapszichológusunkhoz mehetnek egyéni segítő beszélgetésre,
problémáik meghallgatására, tanácsadásra, esetfeltárásra. Támogató munkájára mi felnőttek
is számíthatunk, konfliktushelyzetek megoldásában, tanácsadásban, pszichológiai esetekben
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egyaránt. Kálmánné Fodor Zsuzsanna kérésére két kiscsoportos foglalkozást is tartott a
pszichológus.
Kertész Ibolya iskolánk védőnője heti rendszerességgel, szerdánként tart Tini klubot az
érdeklődő tanulóknak, a témákat sokszor maguk a gyerekek alakíthatják, kérhetik.
Osztályfőnöki órákon korosztálynak megfelelően tart egészségügyi órákat, felvilágosító
órákat lányoknak, fiúknak egyaránt.
Csasznyné Halász Ágnes osztályához a következő évben is kérni fogja a védőnő segítségét a
serdülőkori problémákkal kapcsolatos beszélgetésekhez fiúknak és lányoknak egyaránt.
A másik két védőnő: Tóth Melinda és Törőcsik Ildikó az alsósok, illetve a felsősök
szűréséért, dokumentációjáért felelős. Feladatuk: a szűrésre kötelezett iskolás gyerekek teljes
körű pediculosis és tisztasági vizsgálat elvégzése és jelentése. A kiszűrtek törvényes
képviselőjének írásban történő értesítése a gyermeken keresztül.
Kérésük: az osztályfőnökök jelentkezzenek náluk, igény szerint nagyon szívesen tartanának
osztályfőnöki órán egészségvédő, egészségnevelő előadásokat bármilyen témakörben.
Családlátogatások:
Év elején az 1-2. és az 5-6. évfolyamosoknál igazgatói ajánlásként beterveztük a
családlátogatásokat. Mennek a kollégák, főként ha aktuális, ha indokolt, ha probléma van a
gyerekkel.
Az 1.b osztály tanítói Szabó Pálma és Varró Anna már a tanulók családjának 80 %-ánál járt.
Már csak az Újszentiváni és Tiszaszigeti tanulóik vannak hátra.
Kálmánné Fodor Zsuzsanna 2 problémás gyerek családjánál tett látogatást az év folyamán.
Közösségépítő programok:
Kollégáim év végi beszámolója közül az 5.b osztályfőnökének, Bodnárné Tóth Villő
közösségépítő munkáját szeretném kiemelni:


Szeptemberben családi délutánt szerveztünk a Tiszaszigeti Mélyponton. Játékos
programok keretében ismerkedtem a szülőkkel és gyerekekkel.



Októberben kerékpáros kirándulást terveztünk a Tisza parti tanösvényre, de sajnos
az időjárás miatt elmaradt. Tavasszal mindenképpen pótoljuk.



Novemberben játékos, táncos „osztálydélutánt” tartottunk a 102-es teremben.
Szintén ebben a hónapban adventi, délutáni foglalkozás keretében készítettünk
ajtódíszeket.



Járt az osztályban a Mikulás. A gyerekek nagyon lelkesen és titkosan készültek.
Egymást ajándékozták meg, örömmel.



Decemberben a párhuzamos 5. osztállyal együtt készültünk a karácsonyi műsorra.
Andersen: A fenyőfa című meséjét adtuk elő az iskola aulájában. Ismét
számíthattam a gyerekek odaadó lelkesedésükre, munkájukra.



Korcsolyázni voltunk a Szegedi Műjégpályán



Meglepetést készítettünk a szeretet ünnepére. A szülőket, karácsonyi püspökkenyér
süti keverékkel leptük meg.
143



Januárban és márciusban-színházban jártunk. A János vitéz valamint a Félőlény
című előadást tekintettük meg a Szegedi Nemzeti Színházban, teljes létszámban.



Márciusban a Móra Ferenc Múzeum „Páratlanok” című kiállítását tekintettük meg



Áprilisban moziban jártunk, a Belle és Sebastian 3. című kalandfilmen



Májusban anyák napi megemlékezést tartottunk



Júniusban részt vettünk a szőregi temetőben lévő Trianon emlékoszlopnál rendezett
megemlékezésen



Júniusban kerékpártúrán voltunk a Tisza parti Rotary tanösvényen



Június 10-12-ig a hetényegyházi Vackor Vár Erdei Iskolában kirándultunk

Kérés a következő tanévre:
Bodnárné Tóth Villő szakmai munkája és a tanórák színesebbé tételéhez szeretné kérni, hogy a
102-es és 103-as termekben is kerüljön felszerelésre projektor.

REÁL MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
Készítette: Kerekes Pálné munkaközösség-vezető
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Az idei tanévben is minden szakórát szaktanár tanít. Év elején Bertók Mónika távozott
munkaközösségünkből, helyette két fél állásban levő kolléga tanította a matematikát és kémiát.
Érkezésükig a matematika szakosok látták el szakszerűen a helyettesítést, viszont a kémia órák
helyettesítése nem volt szakszerű. A testnevelést tanítók Herbertné Auth Adéllal bővült.
Munkaközösségünk minden tanára a munkatervben meghatározott célkitűzéseket szem előtt
tartva végzi minden napi munkáját. A tanulók gondolkodásának fejlesztése, problémamegoldó
gondolkodásra nevelés, csapatban együtt dolgozás megvalósulására helyeztük a hangsúlyt.
Ezek a feladatok minden évben megtalálhatók a munkatervben. Fontosnak tartottuk tanulóink
esztétikai igényének fejlesztését, tantermeink dekorálását, iskolánk állagának megóvását, a
rongálások visszaszorítását.
A Kréta naplóval kapcsolatos továbbképzést minden munkaközösségi tag elvégezte, ezen kívül
6 kolléga elvégezte a Digitális tudás az iskolában illetve az Önállóan használom az informatikai
eszközömet című továbbképzést.
Két kolléga feltöltötte portfólióját, és ezzel kapcsolatos továbbképzésen vettek részt.
SNI és BTMN tanulók integrációja című továbbképzésen vett részt Herbertné Auth Adél,
Konkolyné Bárkányi Ibolya és Csasznyné Halász Ágnes.
OREKO resztoratív technikák továbbképzést Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna végezte el.
Kálmánné Fodor Zsuzsanna: „Generációk gondolkodása-hogyan bánjunk a Z generációval” 30
órás képzésen vett részt. Kerekes Pálné mérés-értékelés műhelymunkán vett részt az egyetem
szervezésében.
A bemutató órák látogatását minden kolléga teljesítette.
Ebben a tanévben Kálmánné Fodor Zsuzsanna informatika, Herbertné Auth Adél testnevelés,
Csasznyné Halász Ágnes matematika Konkolyné Bárkányi Ibolya biológia, Dér Zoltán
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testnevelés tantárgyból tartott bemutató órát. A látott órák alapján mondhatom, mindenki
felkészülten, az előírt pedagógiai elveknek megfelelően tartotta az órát. A módszerek
alkalmazása a tananyag elsajátítását és az érdeklődés fenntartását maximálisan szolgálta.
Nyugodt, elfogadó légkört teremtettek órán. Értékelésük előremutató volt.
Az Eötvös József Gimnáziumba informatika, testnevelés és biológia órára vittünk nyolcadik
osztályos tanulókat.
Szeptember végén Kálmánné Fodor Zsuzsanna Kutatók éjszakájára vitte el ismét iskolánk
érdeklődő tanulóit.
A vállalt versenyeken is részt vettek tanulóink, az eredményeket folyamatosan mellékeltük.
Továbbra is koordináljuk a SZTE BTK Pedagógiai Tanszék méréseit, az első félévben
adatszolgáltatás volt, illetve 7. évfolyamon matematika és természetismereti mérés, a második
félévben a 3. és 7. évfolyamon folytatódtak a mérések. A mérést Kerekes Pálné koordinálta.
Ezen felül a 4. évfolyamos tanulók MaTalent online mérésben vettek részt.
Az idei sítábor a Határtalanul pályázat keretében történt, melynek írója, szervezője,
lebonyolítója Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna volt, segítői Dér Zoltán, Sajtos Bettina és
Kálmánné Fodor Zsuzsanna voltak.
Az idén is megrendezésre került a közlekedési nap, mely tanulóink biztonságát szolgálta, az
előadáson elhangzott elméleti ismeretekről is számot kellett adni teszt formájában. Dér Zoltán
szervezte a városi rendőrség segítségével.
Immár hagyománnyá vált iskolánkban a Föld napja alkalmából természetismereti vetélkedő
szervezése térségi iskolák számára, melyet Kálmánné Fodor Zsuzsanna és Kiss Márta
szervezett, Dr Halmosiné Pakai Ilona, Gajda Andrea és Konkolyné Bárkányi szakmai
segítségével. Az idén négy csapat indult ezen a versenyen.
Az iskolai élet szervezési feladatait, órarend készítését ügyeleti rend kialakítását
munkaközösségünkből Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna, Kerekes Pálné és Konkolyné
Bárkányi Ibolya végezte.
Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna színvonalas jubileumi műsorral zárta a szőregi oktatás 200
éves jubileumi rendezvénysorozatot.
Hónap

Szeptember

Október

Elvégzett feladatok

 Tantárgyfelosztás pontosítása
 Az órarend elkészítése, ügyeleti rend megszervezése
 A feldolgozandó tananyag áttekintése, aktualizálása az új
követelményekhez
 Tanmenetek elkészítése
 Kutatók éjszakája – programon való részvétel
 MOL-Suliváltó
 A munkaközösségi feladatok prioritásának meghatározása a
szeptemberi tapasztalatok elemzése után
 Kistérségi továbbképzési napon részvétel
 Bemutató órák tartása
 Magyar Diáksport napja megrendezése, lebonyolítása
 Szomszédoló
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November

December

















Január




Február














Március

Április

Május
















Kistérségi matematikaverseny I fordulójának lebonyolítása
Egyetemi mérésekhez adatszolgáltatás
Kompetenciaméréshez adatszolgáltatás
Bemutató órák tartása
Munkaközösségi szintű áttekintése az elvégzett feladatoknak
Pick-futás
„Gyógynövények” – vetélkedő Algyőn
Tanulmányi helyzet elemzése, bukásra álló tanulók felmérése,
szülők értesítése
Karácsonyi rendezvényeken való részvétel tanulókkal
Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése, felzárkóztatási program
kidolgozása
Mikulás-futás
Torna Diákolimpia
Félév zárásának előkészítése
Osztályozó értekezlet
Órarend elkészítése a második félévre, ügyeleti rend
beosztásának elkészítése
Munkaközösségi szintű áttekintése az elvégzett feladatoknak
A második félév szakmai teendőinek személyre bontott
áttekintése munkaközösségi szinten
Félév zárása
Adminisztráció elkészítése
Vízkereszt Kupa
Féléves tanulmányi eredmény értékelése szülői értekezleten
Kistérségi matematikaverseny
Zrínyi Ilona matematikaversenyen való részvétel
Az esélyegyenlőség felzárkóztatási tervének elkészítése
Sítábor a Határtalanul keretében
TERMOSZ – kihelyezett biológia és fizika óra 7. évfolyam
Nyitott Kapu – szülők nyílt órákon való részvétele
Témahét: pénz7
Természetismereti vetélkedő előkészítése, feladatainak
meghatározása
Kistérségi továbbképzési napon részvétel
Természetismereti Tisza – vetélkedő 5. osztály
Városi Víz világnapi verseny
Digitális témahét programjainak szervezése, lebonyolítása
Természetismereti vetélkedő lebonyolítása
Egészség világnapja, egészségnap
Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése
NETFIT mérés befejezése
Tanulók fizikai állapotának mérése, rögzítése
Egyetemi online mérések elvégzése
Kompetenciamérés szervezése, lebonyolítása
Kihívás napja (testnevelés óra keretében)
Közlekedési nap szervezése
„Ifjú fürkész és kis fürkész” természetismereti országos döntő
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Közlekedési nap lebonyolítása
Nemzeti összetartás napján sportnap szervezése, lebonyolítása
Családinap
Kossuth Kupa
Év zárásának előkészítése
Osztályozó értekezlet
Munkaközösségi szintű áttekintése az elvégzett feladatoknak
Statisztikák elkészítése, értelmezése
Szertárak, szekrények rendezése, módszertani anyagok
előkészítése a következő tanévre
 Évzáró értekezlet, elmúlt tanév értékelése, új tanév célkitűzései

Június

Tanulmányi eredmények
Tantárgy
Osztály

term.i./

fizika

földrajz

kémia

techn.

testnev.

4,44

-

-

-

4,96

4,85

5,00

4,17

-

-

-

4,90

4,86

2,75

4,80

3,42

-

-

-

4,26

4,70

6.b

3,80

4,92

4,20

-

-

-

4,88

4,92

7.a

3,65

4,77

4,19

4,00

4,31

4,04

4,96

4,92

7.b

3,32

4,71

3,57

3,25

3,46

3,15

4,71

4,58

8.a

3,20

4,75

3,60

4,05

3,50

4,45

4,90

8.b

3,75

4,86

4,19

4,38

4,19

4,19

-

Összesen

3,52

4,85

3,97

3,92

3,87

3,96

4,78

4,81

matematika

inf.

5.a

4,04

5,00

5.b

3,66

6.a

biológia

4,75

A táblázatban láthatjuk a különböző osztályok tantárgyi átlagát.
Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy
matematika
természetismeret
földrajz
biológia
Összesen

2017/2018.
év vége

2017/2018.
félév

2016/2017.
év vége

2016/2017.
félév

2015/2016.
év vége

2015/2016.
félév

1

-

1

0

0

1

-

-

-

1

0

-

1

-

1

1
1
3

1
0
1

1
2

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
ECDL szakkörön vehettek részt a 7-8. osztályos tanulók Kálmánné Fodor
Zsuzsanna és Kerekes Pálné tartották. 8. évfolyamon felvételi előkészítőn vettek
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részt matematikából. A hetedikesek közül 11-en tettek vizsgát, a nyolcadikosok
közül hét tanuló két modulból tett sikeres vizsgát.
Tanulmányi versenyek
A munkatervben vállalt versenyeken részt vettünk, az eredmények mellékletben vannak feltüntetve
Rendezvények
Munkaközösségünk aktívan részt vett a projekt napok szervezésében,
lebonyolításában: pályaválasztási napok, pénz7, digitális témahét, egészségnap. Az
idén is megrendezésre került a játékos természetismereti vetélkedő.
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
Ebben a tanévben is aktívan bekapcsolódtunk a kétfordulós Kistérségi Matematikaversenybe,
Mindennapos testnevelés
A mindennapos testnevelés során megvalósult iskolánkban a rendszeres mozgásra
szoktatás, a koordinációs képességek fejlesztése, a sportjátékok szabályainak elsajátítása,
igény kialakítása a rendszeres testmozgásra valamint a motoros képességek fejlesztése.
Ebben a félévben Alsó és felső tagozaton labdarúgás sportkört tartott Drágity Dusán és
Dér Zoltán. Az 5. és 6. osztályos lánytanulók Sajtos Bettinával fitness foglalkozáson
vehettek részt.
Rekreációs sportrendezvények: jégkorcsolya 7. és 8. évfolyamon, bowling 7.a és 8.b
osztályos tanulóknak, kísért Sajtos Bettina és Dér Zoltán.
Az egész felső tagozat tanulói az első vagy a második fél évben úszás oktatásban
részesültek.
Ennek koordinálása, terem illetve pályabeosztása év elején megtörtént,
összehangolva a kollégákkal a tanmeneteket. A tanév során tervezett és meg is
valósult programok a következők voltak:


Pick futás, 57 tanuló, kísérő tanár: Herbertné Auth Adél, Dér Zoltán



Mol suli váltó, 1 csapat (3 fő), 1. hely, kísérő tanár: Sajtos Bettina



Szőreg – Deszk szomszédoló, 30 tanuló, szervező Herbertné Auth Adél, Dér Zoltán



Labdarúgás házibajnokság, négy évfolyam csapata, szervező Drágity Dusán



Európai Diáksport napja 420 fő szervező Sajtos Bettina, Herbertné Auth Adél



MDSZ futsal IV. korcsoport 7 fő 3. hely Dér Zoltán



Mikulás futás, 57 tanuló, kísérő tanár: Sajtos Bettina, Herbertné Auth Adél, Dér
Zoltán
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Fizikai felkészítés a Netfit felmérésre, minden testnevelést tanító kolléga
Mikulás Kupa Sándorfalva 8 fő Drágity Dusán



Torna Diákolimpia megyei döntő



Vízkereszt Kupa 7 fő 3. hely Dér Zoltán



Szepi Kupa 8 fő kísérő tanár: Dér Zoltán



Téli sportok napja 30 fő kísérő tanár: Sajtos Bettina, Bányainé Seprenyi Gabriella,
Herbertné Auth Adél



Úszás Városi Diákolimpia 6 fő kísérő tanár: Sajtos Bettina



Barka futás 50 fő kísérő tanár: Herbertné Auth Adél, Sajtos Bettina, Dér Zoltán



Futball Városi Diákolimpia 10 fő kísérő tanár: Drágity Dusán

IDEGENNYELVI MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
Készítette: Gubikné Haraszti Katalin munkaközösség vezető
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok időarányosan teljesítése:
Az év folyamán nyelvi óráinkat szaktanárok tanították. Új kollegaként szeptember végén
Gyovainé Madarász Éva angol szakos kollégát köszönthettük a szeptember elején Gyes-re
távozó Polyák-Kósa Krisztina helyén. Allan Forrester nyelvi lektor munkáját tanmenet
elkészítésével segítettük. Az idei év már számára is gördülékenyebben ment, hiszen megszokott
környezetben folytathatta munkáját. A második félévet ismét új kollégával kezdtük. Gyovainé
Madarász Éva Gyesre távozott, így csoportjait Barsai Mónika vette át. Végig tekintve az első
és második félév betervezett és elvégzett feladatait munkaközösségünk minden tagja a közös
célkitűzéseink szerint végezte mindennapi munkáját. Fontosnak tartjuk tanulóink nyelvi
fejlődését és az adott nyelvi kultúra megismerését, ami leginkább a célországban valósulhat
meg. Idén is sok tanuló tehette ezt meg és fejleszthette tudását Angliában.
Bemutató órák időarányos részén mindenki volt. Ebben a félévben Gyovainé Madarász Éva és
Vér Anikó a második félévben tartott bemutató órát angol nyelvből. Az órákon részt vettem jól
felépített, elvárásoknak megfelelő órákat láttam. Az idegen nyelvi hét idén is megvalósult igen
nagy létszámú gyereksereg megmozgatásával angol, német és szerb nyelvből.
A vállalt versenyeken részt vettünk szép helyezésekkel, aminek eredményeit folyamatosan
mellékeltük. A nyelvi méréseket, az alapfokú nyelvvizsgát és a záróvizsgát lebonyolítottuk. A
hetedik évfolyam alapfokú nyelvvizsgájának az átlaga sajnos nem azt a kemény felkészülést
mutathatja, amit valójában az a kétharmad diák tanúsított, hanem annak az egyharmad tanuló
rossz eredményét, ami lehúzta ezt a szép teljesítményt.
Hónap

Szeptember

Elvégzett feladatok

 Tanmenetek elkészítése, ellenőrzése, egyéb adminisztrációs feladatok
elvégzése
 Szintfelmérés az 5. évfolyamon
 Lektori tanmenetek elkészítése, munkájának segítése
 MMPublication kiadóval együttműködés, kapcsolattartás
 KRÉTA iskolai Alaprendszer 30 órás akkreditált tanfolyamon vett részt
munkaközösségünk minden tagja
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Hónap

Elvégzett feladatok

IKER2 digitális tudás az iskolában 35 órás akkreditált továbbképzésen vett
részt Gubikné Haraszti Katalin, Vasziljev Márta és Vér Anikó

Október

November

December

Január

Február

Március

Tanulmányi kirándulás Londonba, szervező: Gubikné Haraszti Katalin
segítő pedagógusok: Kerekes Pálné, Kálmánné Fodor Zsuzsanna
 Intézményi szintű továbbképzés és szakmai nap
 On-lion internetes angol verseny I.forduló: 2-8. évfolyam: Gubikné Haraszti
Katalin, Gyovainé Madarász Éva Vér Anikó, Vasziljev Márta, Sövényházy
Anna
 Resztoratív eljárások pedagógiai alkalmazása továbbképzésen vett részt
Vasziljev Márta
 Idegen nyelvi napok 2-8. osztály (angol, német, szerb): Felelős tanárok:
Gubikné Haraszti Katalin, Gyovainé Madarász Éva, Vér Anikó, Gyukin
Dájáná, Sövényházy Anna, Vasziljev Márta
 William Blake Szépkiejtési verseny (Eötvös): Gubikné Haraszti Katalin,
Vasziljev Márta
 Brican Országismereti verseny - Weöres Sándor Általános Iskola (angol,
felelős: Gubikné Haraszti Katalin, Vér Anikó
 Szerb Országos Szavalóverseny, Budapest: Gyukin Dájáná
A munkaközösségből 1 fő tartott bemutató órát (Gyovainé Madarász Éva –
6.o angol
 Kistérségi internetes angol verseny szervezése: Gubikné Haraszti Katalin,
Vér Anikó, Vasziljev Márta
 On-lion internetes angol verseny II.forduló
 Bukásra álló tanulók felmérése, szülők tájékoztatása
 Kínai évzáró értekezlet
 A félév zárása – adminisztrációs feladatok, @napló
 Szerb karácsony—Gyukin Dájáná
 Ortodox szenteste (Szerb templom-Szeged) Gyukin Dájáná
 Angol nyelvi tehetségkutató verseny I. forduló (Radnóti Miklós
Gimnázium)
 Szent Száva ünnepe helyben és Deszken
Az első félévben Gyukin Dájáná két egyetemi hallgatót mentorált.
 Tiszaparti városi angol verseny Gubikné Haraszti Katalin
 Fox verseny -2-8 osztály–angol, német I-II forduló Gubikné Haraszti
Katalin, Vasziljev Márta, Vér Anikó, Sövényházi Anna
 Radnóti Tehetséggondozó verseny II.-III. Vasziljev Márta
 Iskolaelőkészítő foglalkozás a leendő elsősöknek (angol német, szerb és
kínai nyelv)
 ELC online verseny 4-8.osztály Gubikné Haraszti Katalin, Vasziljev Márta
Vér Anikó
 Kistérségi bemutató óra Vér Anikónál 5. osztály, angol óra
 Óralátogatások
 Nyitott iskola
 Vasziljev Márta szaktanácsadáson vett részt.
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Hónap

Elvégzett feladatok

 Felkészítés az alapfokú 7. osztályos próbanyelvvizsgára, anyagok
egyeztetése Gubikné Haraszti Katalin, Vasziljev Márta, Vér Anikó
 Felkészítés az Országos nyelvi mérésre 8. osztály Gubikné Haraszti Katalin,
Vasziljev Márta, Vér Anikó
 Óralátogatások
 A próba nyelvvizsgára való jelentkezés és adatainak rögzítése, továbbítása
Gubikné Haraszti Katalin, Vér Anikó
 Óralátogatás Barsai Mónika 4.-6. osztály angol óra
 Szerb szépkiejtési verseny Gyukin Dájáná
 OH idegen nyelvi mérése 6. és 8. évfolyamon
 Az OH idegen nyelvi mérések javítása és eredményeinek rögzítése
Gubikné Haraszti Katalin,Vasziljev Márta,Vér Anikó, Gyukin Dájáná
 Az angol 7. osztályos próbanyelvvizsga írásbeli vizsgájának előkészítése és
lebonyolítása
 Az próbanyelvvizsga írásbeli dolgozatainak javítása Gubikné Haraszti
Katalin, Vasziljev Márta, Vér Anikó, Gyukin Dájáná
A leendő elsős és ötödikes osztályokban szülői értekezlet a jövő évi kínai
nyelvtanulási lehetőségekről
 Angol záró vizsga 8. osztály - Gubikné Haraszti Katalin, Vasziljev Márta,
Vér Anikó,
 Szóbeli próba nyelvvizsga lebonyolítása- Gubikné Haraszti Katalin, Vér
Anikó, Gyukin Dájáná, Vasziljev Márta
 Palicsi tanulmányi kirándulás –Gyukin Dájáná
 Az éves munka értékelése
 Beszámoló készítés

Április

Május

Június

A tanév végi szintfelmérő, belső vizsga eredményei
Osztály
Tantárgy
6.o

angol

3,7

7.o
7.o.
8.o
8.o
írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
2,9
2,8
3,5
3,5

5,00
5,00
5,00

kínai

4,00
4,50
4,30
3,97

szerb nyelv és
irodalom

4.a
4.b
5.a
5.b

szerb
népismeret

Osztály

angol

Tanulmányi eredmények a tanév végén
- A szerb nyelvet tanulók létszáma felső tagozaton a 8 fő összesen.

5,00
5,00
5,00

4,50
4,36
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szerb
népismeret
5,00
5,00
4,00
5,00

4,85

kínai

Összesen

3,61
3,92
3,77
3,16
3,47
3,95
3,86

szerb nyelv és
irodalom

6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b

angol

Osztály

5,00
4,00
4,00
5,00
4,71

4,43

Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy

angol
szerb
kínai
Összesen

2016/2017 év
vége
8
-

2017/2018 év vége

1
1

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
A tehetséges, érdeklődő tanítványoknak a következő szakkörökön volt tudásukat
tovább fejleszteni:
angol 7.osztály
német 3.osztály
angol 3.osztály
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
A munkaközösség valamennyi tagja részt vett a kistérség által szervezett őszi és tavaszi
továbbképzésen. Valamennyien teljesítették a három óra kötelező óralátogatásukat. Két kollega
tartott kistérségi bemutató órát.
Kapcsolattartás
A tanév során több alkalommal tartottunk munkaközösségen belül megbeszéléseket a pontos és
hatékony munkavégzés érdekében. Az év során végig látogattam valamennyi kollegám óráját.
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Intézményi szintű (kistérségi) szakmai műhelyek munkája
 Bemutató órák, foglalkozások a tagintézményben
Osztály megnevezése
5.a

Bemutató óra témája
rajz

Résztvevő (fő)
3

7.a

biológia

5

2.b

magyar

6

2.a

ének

6

5. évfolyam

angol

7

1.b

magyar

7

3.b

matematika

8

8.b

testnevelés

8

3.a

testnevelés

5

2.b

környezetismeret

6

1.a

ének

4

6.b

angol

5

4.b

matematika

10

8.a

matematika

11

5.a

magyar nyelv

5

7. évfolyam

informatika

3

Pedagógusaink 16 bemutató órát tartottak iskolánkban, amin 99-szer vettünk részt benne.
Kitűnik, hogy sokat látogatták kollégáink egymást, ami nagyon jó, hiszen a jó
gyakorlatok, ötletek mindig ott vannak, csak észre kell venni.
Volt olyan pedagógusom, aki a 2 óra lehetőségen kívül élt több óralátogatással. Főként a
vezetők és munkaközösség vezetők.


Részvétel más tagintézmény bemutató óráin, foglalkozásain
Tagintézmény
Weöres Sándor Általános Iskola

Látogatott órák száma
2 (matematika)

SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
SZTEJKI Zoltánfy István Ált. Iskola
SZTEJKI Pallavicini Sándor Ált. Iskola

Résztvevő (fő)
3

5 (informatika, angol, dráma,
testnevelés, történelem)
3 (matematika, szerb )

6

2 (matematika, rajz)

2

8

Intézményi szintű (kistérségi) szakmai műhelyek munkája


Bemutató órák, foglalkozások a tagintézményben, részvétel más tagintézmény
bemutató óráin foglalkozásain:
Nagy könnyebbséget jelent, hogy az óralátogatások számába beleszámít a saját
tagintézményben a saját kollégák óralátogatása is. Ez több szempontból is hasznos:
fontos egymás munkáinak megtekintése, hiszen lassan mindenkit fel kell
készítenünk a minősítésekre.



Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok
megvalósításában



Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok megvalósításában
Leginkább az alsós szakmai műhely munkájában vesz részt iskolánk, mivel e műhely
vezetője iskolánk kolléganője: Tarjánné Kádár Piroska.



Minden műhely munkáját segítettük az őszi és tavaszi Intézményi Továbbképző Napon
szakmai részvételünkkel.
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Versenyekre az összes tagintézményt hívjuk (on-line idegen nyelvi verseny, mesemondó
verseny, szavaló verseny, természetismereti verseny, Kazinczy verseny és helyesírási verseny).



A tanévre vállalt óralátogatásokat maradéktalanul elvégeztük, látogattunk és tartottunk utána
szakmai megbeszéléseket.

Pedagógiai munka, fejlesztések, rendezvények
Szakos ellátottság 100%-os volt a tanévben. Nehézséget jelentet a személyi változások, cserék
egész évben. Egy-egy hét kiemelten nehézséget, plusz feladatot jelentett egy-egy
munkaközösségnek, különösen a humán és idegennyelvi munkaközösségünknek.
Egyik kiemelt feladatunk tanulóink nyelvi kompetenciáinak további fejlesztése, gyarapítása,
délutáni keretek között további színesítése.
Az idei év nagy jelentőségű pedagógiai, szakmai fejlesztése az 1. évfolyamon indított idegen
nyelvi orientációs osztály, itt a szerb és kínai nyelvet választhatják a gyerekek.
Emellett 5. évfolyamon indított kínai nyelv tanulása 2. idegen nyelvként heti 3 órában az angol
nyelv mellett. Nagyon jó a kapcsolatunk az SZTE Konfuciusz Intézetével, immár 6. éve. Ezt a
munkánkat az 5 éves őszi fordulón és év végén is elismerték. Év végén a „Lendület” díjat
vehettük át.
Továbbra is kiemelt feladat tanulóink ECDL vizsgára való felkészítése. Sikeres vizsgát tettek
8. és 7. évfolyamos tanítványaink.
A matematika magasabb óraszámban való tanítása (felkészítő órák) a 8. évfolyamon volt
lehetséges, ami a pályaválasztás a nyolcadikos beiskolázáshoz nyújtott segítséget. Köszönet
érte Csasznyné Halász Ágnesnek és Kerekes Pálnénak, akinek óraszámába nem fért bele ez a
felkészítő óra, és elhivatottságból, szívességből vállalta el.
Hegedűs György magyar nyelv és irodalomból tartott előkészítő foglalkozást az 1. félévben.
A második félévben már nem volt szükség a felkészítő órákra sikeres beiskolázásunk után.
Nehézséget jelent, hogy az irányított tanulásban kevesebb a csoportok száma, mint az alsós
osztályok száma, a tanulói létszámhoz képest. Szükségünk lenne még 2 fő tanítói végzettségű
kollégára, ahhoz, hogy az alsós tagozatos gyerekek mellé tanítói végzettségű kollégák
irányíthassák a délutáni tanulást, illetve egy osztály-egy napközis csoport megvalósulhasson a
hatékonyabb tanulás szervezés érdekében. Emellett a gyerekek terhelése megosztódjon a
délelőtti és délutáni órák egyensúlyba helyezésével.
Kérjük ennek támogatását a jövőben!
Munkaközösség vezetők száma 5 fő volt, közülük 1fő Intézményi szakmai műhelyvezető is.
Pedagógiai munkánk fő céljai az előző év értékelése alapján:
- Belső szabályzatok felülvizsgálata, betartása, betartatása tanulóinkkal és az iskola
pedagógusaival, dolgozóival.
- Ügyeletes munka pontosítása, egységesítése.
- A tanulói viselkedéskultúra folyamatos erősítése szükséges.
- A gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok napirenden tartása, kiemelt kezelés, az
osztályfőnökök munkakörében van. 2013 óta nincs gyermek és ifjúságvédelmi felelősünk.
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Sokkal több munka hárul így az osztályfőnökökre, amit a beszámítható 2 óra kedvezményükben
meg tudnak oldani, de sajnos adódnak egyre több olyan helyzetek, amik ’begyűrűzik’ az
Igazgatói irodába.
- Tehetséggondozás: szakkörök színvonalas működtetése, versenyeztetés, szereplések iskolai
rendezvényeinken, kínai nyelv tanulása, próba nyelvvizsgára folyamatos felkészítés,
vizsgáztatás és a 8. évfolyam angol nyelvű év végi vizsgája, ECDL modulokra felkészítés,
benevezés levelező és egyéb versenyekre.
- Elektronikus napló működtetése, vizsgázás a használatából.
- Felzárkóztatás: fejlesztő foglalkozásra járók figyelemmel kísérése, rendszeres korrepetálások
biztosítása a rászoruló tanulóinknak. Nehézséget jelent, hogy kevés a pedagógus létszámunk és
kollégáimnak a 22-26 órában nem tudok biztosítani korrepetáló órákat. A felzárkóztatást
szabadidejükben, vagy órai differenciálással, szorgalmi feladatok adásával tudjuk megoldani.
Pedagógiai munkánk, fejlesztések, képzések:


SZTE mérések folytatódtak iskolánkban-köszönet: Kerekes Pálné



Tanmenetek leadása megtörtént elektronikusan szeptember közepére: köszönet
pedagógus kollégáimnak, külön a munkaközösség vezetőknek



Tanulók fizikai állapotának felmérése és feltöltése- köszönet: Dér Zoltán, Hertbertné
Auth Adél, Sajtos Bettina testnevelőknek.



Fogadó óra október, november, március, április hónapok utolsó hétfőjén megtörtént.



Szülői értekezletek: szeptember és február hónapokban-köszönet: osztályfőnököknek.



Rendkívüli szülői értekezlet-köszönet: Bagó Ildikó.



Londoni kirándulás 7-8. évfolyamos tanulóink számára-köszönet: Gubikné Haraszti
Katalin, Kerekes Pálné, Kálmánné Fodor Zsuzsanna



Úszásoktatás a 5-6. 7.-8. osztályokban-köszönet: Herbertné Auth Adél, Sajtos Bettina,
Dér Zoltán, Szabó Pálma



DIFER mérés az 1. osztályokban-köszönet: Szabó Pálma, Tarjánné Kádár Piroska



Intézményi Továbbképző Napok: Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna



Bukásra állók kiértesítése december-május hónapban: szaktanárok, tanítók



Határtalanul pályázat megvalósítása, szervezése és lebonyolítása február 25-március 2.
– köszönet: Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna, Kámánné Fodor Zsuzsanna, Sajtos
Bettina, Bányainé Seprenyi Gabriella, Vér Anikó, Dér Zoltán.



Havi projekt napok sikeressége, hagyományként megőrizve: projekt napok szervezőinek
- Külön kiemelem az újként jelentkezett Pályaválasztási napot, ami népszerű volt
életkortól függetlenül tanítványaink körében – köszönet érte az osztályfőnököknek,
projekt napok szervezőinek: Bányainé Seprenyi Gabriella, Kerekes Pálné, Kálmánné
Fodor Zsuzsanna, Sandrik Ágnes, Sövényházy Anna, Vasiljev Márta.

Rendezvényeink:
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Szervezett programjaink megvalósítására, színvonalára mindig nagy hangsúlyt helyezünk. A
sok program közül kiemelésre kívánkoznak az alábbiak, ahol megmutatkozhatnak
tanítványaink ügyességükben, fellépésükkel színesítjük Szőreg városrész műsorait, jó
kapcsolatot ápolva a helyi képviselő úrral, művelődési házzal, óvodákkal, civil szervezetekkel.
Nagy hangsúlyt helyeztünk a 200. jubileumi év egész éves színvonalas ünneplésére,
emlékezésére és végül zárására. Felelős: Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna
Egyéb hagyományos rendezvényeink:


Tanévnyitó ünnepség-köszönet: Istókné Oláh Ágnes, Szabó Mónika



Szülői értekezletek minden osztályban szeptember első hetében és a II. félév kezdeténköszönet: osztályfőnökök



Népdal fellépés egyszer ebben a félévben a helyi, szőregi művelődési házban-köszönet:
Szabó Mónika és a 4. évfolyamosok kiskórusa



Idősek Napi és karácsonyi köszöntés a szőregi művelődési házban és Faluházbanköszönet: Bányainé Seprenyi Gabriella, Varró Anna



Megemlékezés az Aradi vértanukról Iskola Rádión keresztül-köszönet: Bondárné Tóth
Villő



Pályaválasztási szülői értekezletek 7-8. évfolyamosainknak és szüleiknek, a beiskolázás
segítése-köszönet –Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna, Kiss Márta, Dér Zoltán,
Kálmánné Fodor Zsuzsanna, Sajtos Bettina



Őszi papírgyűjtés (DÖK szervezésében) - köszönet: Drágity Dusán, Varró Anna,
napközis kollégák



1956-os forradalom megemlékezési műsora a szőregi művelődési házban-köszönet:
Bondárné Tóth Villő



Iskolai sportköri gyűlés: Sajtos Bettina, Dér Zoltán



Diák önkormányzati ülés: Drágity Dusán



Alsós Mesemondó verseny-köszönet: Tarjánné Kádár Piroska szervező és az alsós
munkaközösség



Idegen nyelvi hét-köszönet: Gubikné Haraszti Katalin, Vér Anikó, Gyukin Dájáná,
Sövényházy Anna



Dr. Farkas Katalin emlékezés: Humán munkaközösség



Karácsonyi ünnepség az iskolában, és jótékonykodással a Rotary részére 2.b osztályos
tanulónkat és családját támogattuk ezzel-köszönet: Áchim Mónika, Bondárné Tóth
Villő, Hegedűs György



Gyertyagyújtások minden adventi szombaton-köszönet: teljes iskolai dolgozók



Iskola-előkészítő foglalkozás az óvodásoknak tanítóink szervezésében a mikulás nappal
elkezdődött köszönet: Istókné Oláh Ágnes, Szabó Mónika, Tarjánné Kádár Piroska
tanítóknak.
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Házi szavaló verseny a Magyar Kultúra Napján, sikeresen megvalósult, köszönet:
Hegedűs György pedagógus kollégánknak.



Kiállítás készítése és megnyitása a Magyar Kultúra Napján a szőregi művelődési
házban, felsősök szervezésével, Kiss Márta irányításával és köszönet még Csasznyné
Halász Ágnes, Hegedűs György, Sandrik Ágnes, Szabó Mónika műsorra felkészítő
munkájukat.



Napközis, szabadidős rendezvények: hagyományteremtő programok: szüreti
bál+táncház; „Tök –jó nap”, kirándulás a Fehér tóra, Márton napi liba nap, folyamatos
könyvtárlátogatás a szőregi fiókkönyvtárban, „Madarak védelme”, látogatás az
„Öreghölgyhöz”, - köszönet: Napközis kollégák, Varró Anna vezetésével.



Kistérségi matematika verseny-köszönet: Csasznyné Halász Ágnes, Kálmánné Fodor
Zsuzsanna, Kerekes Pálné



Szent Száva ünnepe, szerb ünnepek, versenyek-köszönet: Gyukin Dájáná



Péterné Aranka napi megemlékezés - köszönet: Bányainé Seprenyi Gabriella, KecseNagyné Bánszki Zsuzsanna, Hegedűs György



A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak napjára megemlékezés-köszönet:
Bondárné Tóth Villő



Farsangi jelmezverseny-köszönet: Drágity Dusán



Diákönkormányzat működtetése-köszönet: Drágity Dusán



Alapítványi bál-köszönet: Tarjánné Kádár Piroska, Bányainé Seprenyi Gabriella



Megemlékezés március 15.-ről-köszönet: Bondárné Tóth Villő



Nyitott iskola-köszönet: tantestület



őszi-tavaszi papírgyűjtés-köszönet: Drágity Dusán



A Holokauszt áldozatainak napja-köszönet: Bondárné Tóth Villő



Táncgála-köszönet: Tarjánné Kádár Piroska



Írásbeli próba nyelvvizsga választott nyelvből-köszönet: Gubikné Haraszti Katalin



Kompetenciamérés-köszönet: Kerekes Pálné



Napi-HETEX koordinálása-köszönet: Konkolyné Bárkányi Ibolya



Tanszerlista-köszönet: Tarjánné Kádár Piroska, Baranyiné Mészáros Edit



Tankönyvrendelés-köszönet: Konkolyné Bárkányi Ibolya



Családi nap, Nemzeti összetartozás napja-köszönet: iskola dolgozói



Pedagógus nap-köszönet: Bányainé Seprenyi Gabriella, Sövényházy Anna



Közlekedési nap-köszönet: Dér Zoltán, Sövényházy Anna



DÖK-nap-köszönet: Drágity Dusán



Piknik-köszönet: osztályfőnökök
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ballagás, évzáró-köszönet: Csasznyné Halász Ágnes, Hegedűs György



Tanulmányi kirándulások-köszönet az osztályfőnököknek és kísérő pedagógusoknak



Órarendkészítés folyamatosan-köszönet: Kerekes Pálné



Ügyeleti rend folyamatosan az évben, köszönet: Kerekes Pálné, Vér Anikó.

Diákönkormányzat félévi beszámoló
A diákönkormányzat célja az iskola tanulóinak közösségé formálása, az iskolai
rendezvényekben, programokban való aktív részvétel és a gyerekek védelme, az ügyelet
támogatása, segítése. A 2017/2018 tanév első félévében Bojboi Rebeka (8/b), második
félévében Kéri Dalma (8/a) a Diákönkormányzat elnöke, helyettesük pedig Békési Zsombor
(8/b).
Negyedik osztálytól felfelé minden osztályból 2 tanuló képviseli csoportját a gyűléseken,
amelyeket minden hónap végén tartunk. Minden hónapban felmerült a diákügyelet, mint
napirendi pont, mivel sok panasz érkezett a kollégák felől, illetve a tanulók részéről is. Erre a
problémára később még visszatérek, új megoldási javaslattal előállva. A következő hónapi
eseményeket és teendőket, illetve az aktuális tennivalókat, problémákat beszéljük meg.
Szeptember 13-án volt az alakuló gyűlés, ahol a negyedikesek megismerkednek azzal, hogy mi
is az éves feladatuk, illetve elnököt és helyettest választunk. Mindkét nyolcadik osztályból volt
jelölt, aki szeretett volna a DÖK élére kerülni; ezért szavaztunk. Mivel a szavazás is döntetlent
hozott, ezért a két tanulóval megegyeztünk, hogy az első félévben az egyik a vezető, a második
félévben a másik. Ezenkívül a diákügyeletről érdeklődtek a tanulók, de azt az idei évben sem
támogattam.
2017. október 3-án beszéltünk a „Mozdulj a Klímáért 2017.” témahétről. Kértem, hogy főleg a
4.- 5. és 6. osztályosok csatlakozzanak a programokhoz, keressék az ÖKO csoportot.
Jeleztem a DÖK tagoknak, hogy az október huszadikai ünnepség utáni koszorúzáson
képviseljék osztályukat alkalmi öltözetben. Az október végén tartandó papírgyűjtés
lebonyolításához is kértem segítséget: osztályaikból toborozzanak tanulókat, akik a konténerek
megpakolásában segítenek a pénteki délután folyamán. Írják fel egy papírra, hogy kik segítenek
és mettől-meddig érnek rá. Ez azért fontos, hogy a papír ne a konténerek mellett szaporodjon,
hogy túl sokan hordják, hanem idejében kerüljön be a helyére.
November másodikán értékeltük a papírgyűjtést. Rengetegen jöttek segédkezni, főként a
hetedik és nyolcadik osztályokból. Éppen elegen maradtak a papírgyűjtés végéig. Viszont
voltak olyan jelentkezők, akik csak hátráltatták a munkát. Megköszöntem segítségüket, mivel
zökkenőmentesen zajlott ez a program. A DÖK két vezetőjével értekeztünk a Megyei
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Diákparlament gyűléséről ( 2017. 11. 08.). Elmondtam mi történik ott, hogyan lehet jelentkezni,
ha van kedvük részt venni rajta. Érdeklődtek az összejövetel iránt, ezért mindkettőjüket (Bojboi
Rebeka, Kéri Dalma) delegáltam a Szegeden megrendezésre kerülő a rendezvényre Később
kiderült, hogy csak egyikük vehet részt a rendezvényen, ezért csak Rebeka képviselte iskolánkat
a Megyei Diákparlament gyűlésén. Visszajelzései alapján, jól érezte magát, és aktívan részese
volt a megyei diákok gyűlésének.
Novemberi gyűlésünkön kértem a tanulókat, hogy képviseljék osztályukat a dr. Farkas
Katalinra való megemlékezésen. A DÖK tagok eleget tettek kérésemnek.
December 4-én egy közelgő és egész napos iskolai rendezvény megbeszélése kapcsán gyűltünk
össze. Az iskolai Mikulás és krampuszai szerepe, a disco lebonyolítása, a büfé és jegyszedők
témái merültek fel.
Mikuláskor az iskolai Télapó (Kristof Elek) és Krampuszai (8/a és 8/b lányok) lepték meg
szaloncukorral és az osztályfőnökök által előkészített ajándékokkal az iskola tanulóit.
Sok lány szeretett volna krampuszként szerepelni, ezért arra kértem őket, hogy órákra bontva
osszák fel maguk között, hogy ki mikor kíséri a Mikulást. A visszajelzések alapján
mindegyikük jól végezte a feladatát, megörvendeztették a diákokat. Az alsósok és a felsősök
discoján is sokan jelen voltak, a kijelölt jegyszedők is szorgalmasan várták az érkezőket, a
büfében is sokan megfordultak; így hozzájárulva a jelentős forgalomhoz.
Ez a nap rendkívül jól sikerült, mindenki jól érezte magát. Minden segítőt dicséret illet. A büfé
s a belépő által A DÖK jelentős pénz bevételére tett szert, amit egyéb programokra fordíthat
majd.
A nyugdíjasok mikulás buliján (2017.12.07.) két hetedikes tanulónk (Radics Bence, Tóth Péter)
örvendeztette meg az időseket vidámságával, játékával.
Erre a félévre tervezett eseményeink megvalósultak.
A második félévnyitó gyűlésén kértem, hogy az Aranka napi megemlékezésen (február 8.)
ünneplő ruhában képviseljék osztályaikat. Ennek maradéktalanul eleget tettek. Beszéltünk
ezentúl a közelgő farsangról. A DÖK tagjai segítettek az egyéni beöltözötteknek kiosztani a
rajtszámukat. Ezentúl a büfé kialakításában és a termékek árulását is ők irányították. A
legnagyobb feladatot Békési Zsombor végezte: összeállította a csoportosan beöltözöttek
műsorához szükséges zenéknek a listáját laptopján, irányította a hangtechnikát; és a késő
délutáni alsós és felsős disco fővezére is ő volt. Jó hangulatú, fárasztó napot tudhattunk magunk
mögött.
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Néhány tanuló – főként a nyolcadikos lányok – kérték, hogy legyen Valentin napi „Szív küldi
szívnek” program; ami azt takarja, hogy zenéket kérhetnek egymásnak a tanulók. Valentin
napján a sulirádiósok le is játsszák ezeket és felolvassák mellé a kívánságokat, üzeneteket is.
Külön örültem, hogy úgy valósult meg, hogy diákok kezdeményezték.
Március 12-én azért gyűltünk össze, hogy megkérjem a DÖK tagokat – főként a vezetőket,
hogy a Március 14-én megrendezésre kerülő ünnepség utáni koszorúzáson vegyenek részt.
Az egészség nap programjainak keretében az osztályaikkal voltak a DÖK tagjai.
Április 19-én a közelgő papírgyűjtésről beszéltünk. Kértem, hogy osztályaikban hívják fel a
figyelmet a papírgyűjtésre. A hetedik és nyolcadikos DÖK tagoktól kértem, hogy gyűjtsenek
az osztályaikból segítőket, akik a papírgyűjtés napján (április 23.) hordják a papírt a mérlegekre,
majd a konténerekbe. Minden osztályból lett elegendő segítő, hogy ne legyen fennakadás és
lemaradás, hiszen folyamatosan tartani kell a tempót, hogy minden időre készen legyen.
Néhány nyolcadikos lány a mérlegelésnél is segédkezett.
Május 16-án a közelgő „200 éves a szőregi nevelés-oktatás” záró programjáról beszéltünk. A
két vezetőt kértem, hogy az éppen készülő évkönyvbe írjanak magukról és a Kossuthos évekről.
Irományaik igazán szívhez szólóak voltak. Remélem, hogy későbbiek során ők is fellapozzák a
könyvet, és visszaemlékeznek majd akkori énjükre, amikor írták ezeket.
A záró program hangtechnikai kezelését szintén Békési Zsombor irányította. A műsorban is
léptek fel DÖK-ös tanulók.
Június 6-án a DÖK napról (június 13.) értekezetünk. Az ötletem az volt, hogy a különféle
helyszíneken létrejövő állomásokat DÖK tagok irányítsák. A rendezvényt Kéri Dalma nyitotta
meg, és ismertette a lehetőségeket. A felsősök iskolai vetélkedőjét Kéri Dalma, Varga Kíra és
Békési Zsombor bonyolította le. Ez igazán jól sikerült. Andrucsák Krisztián, 6. osztályos
tanulónk meséket olvasott és mondott el kívülről. Több osztály is meglátogatta ezt az állomást.
Tombácz Sára és Dormány Sára (4. b) természetről szóló power point prezentációval készült
az érdeklődő diákoknak. Ezenkívül lehetett íjászkodni, dobócsillagot hajítani, ősmagyar ruhát
felpróbálni, focizni, zsinórlabdázni és egyéb szabadtéri játékot kipróbálni.
Ennek a programnak az értékelése illik az éves munkám értékeléséhez is. A kezdeményezések
jók. Arra kell figyelnem, hogy a tanulók időben kapjanak értesítést a programokról,
lehetőségekről. Több tanulót kell mozgósítani, éreztetni kell velük, hogy ez egy feladat, amihez
teljes lényükkel kell, hogy hozzáálljanak.
A jövő évi munkámat egy egész tanévet felölelő DÖK napként kell, hogy tervezzem. Remélem
úgy is fog alakulni.
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Köszönöm a Diákönkormányzat vezető pedagógusának, Drágity Dusánnak az éves munkáját.
Aktív és nagyon sokszor jó támogatóik voltak az iskolai rendezvényeinknek. Gratulálok.

Projektcsoportjaink beszámolói
Ökoiskola Beszámoló
Készítette: Vasiljev Márta
2017. augusztus 28-án kezdtük a 2017/2018. iskolaév tevékenységeit. Az említett napon az ökö
iskola működését segítő tanárok megbeszélést tartottak és megtervezték az éves feladatokat. Az
iskolaév első hónapjában megalakult az öko szakkör csoport. Hüsse Szilvia, Galzó Hanna 1.b
osztályos tanuló anyukája, vállalta az Öko felelős szülő szerepet.
2017. szeptember 22-én Autómenetes világnap alkalmából Kiss Márta tanárnő vezetésével a 6.
b osztály gyönyörű rajzokkal mutatta be, hogy napi szinten nagyon sok diák kerékpárral jár az
iskolába. A kiállítás megtekinthető volt az iskolánk aulájában.
2017. szeptember 15-én iskolánk hetedikesei részt vettek a Takarítási Világnap alkalmából
környezetünk szépítésében, takarításában. Az országosan meghirdetett TeSzedd mozgalomhoz
is csatlakoztunk, tőlük is kaptunk zsákokat, kesztyűket. A gyerekek minden ilyen jellegű
programon szívesen vesznek részt és lelkesen segítenek. Zsákokkal, kesztyűkkel indultak az
erdőbe és több zsáknyi szeméttel, szép tiszta erdőrésszel a hátuk mögött tértek be a Sípos
tanyára, Erdei Iskolába, ahol a munka végén finom ebéddel vendégelték meg Őket.
2017. október 03-én az Állatok Világnapja alkalmából kisállat bemutatót tartottunk. Bárki
behozhatta háziállatát, kutyusok, kisegerek, hörcsögök, teknősök, nyuszik élvezték finom
gyermekkezek simogatását. A rajz szakköröseink pedig kreatív munkáikkal azokat az állatokat
mutatták be, melyeket nem hozhattak magukkal, mert a vadasparkok lakói: hegyes fogú cápa,
óriásnyakú zsiráf és félelmetes krokodil, hamar benépesült az iskolánk kisudvara. Eközben az
irodalmat kedvelők sem tétlenkedtek, fogalmazásversenyben mérhették össze tudásukat. A
legválasztékosabb, stílusában, fantáziavilágában leggazdagabb írásokat díjazta is a magyar
szakos kollégákból álló zsűri. 1. helyezett: Simon Sára 6.b, 2. helyezett: Maillard Camille 6.b,
3. helyezett: Áchim Flóra 5.b
2017. október 26-án az egész iskola részt vett a papírgyűjtésben nagyon sok lelkes diákot
láthattunk, köztük az öko szakkörös diákokat is.
2017. október 9. és 13. között csatlakoztunk a „Mozdulj a Klímáért” akcióhéthez. Az egész
iskola részt vett, mindenki a saját lehetőségei szerint. Diákok sokasága része volt az élő
mandalának, zöld mérőföldeket gyűjtöttek, valamint az informatika órán kvíz feladatokat
oldottak meg. Az ügyes kezűek sok féle alkotásokat, valamint egészséges finomságokat
készítettek. A „Jövő riportot” Bojboi Rebeka 8b osztályos tanuló írta meg. Az öko szakkörösök
ökolábnyom számítást végeztek, majd az adatok alapján papucsot készítettek. Erre a hétre
sikerült a madarak védelméről szóló előadást is megszervezni. Az MME Csongrád Megyei
Csoport előadóitól figyelemfelkeltő, érdekes előadást hallhattak a harmadik és negyedik
osztályos tanulók.
2017.októberben, Istókné Oláh Ágnes tanítónő vezetésével, 4.b osztály „Szeretem a
természetet” rajzpályázatra plakátot készített. Böröcz Roland 5. a és Horváth Marcell 5.b
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diákok hulladékból készített állatkákkal jelentkeztek a pályázatra. Az eredményhirdetésről
értékes ajándékcsomaggal tértek haza.
2017. október végén sikerült egy Nyitott könyvespolcot kihelyezni az aulába. A könyvek
kölcsönözhetőek és hazavihetőek, de kértünk helyette másikat. A polcra és a lehetőségre több
alkalommal kell felhívni a gyerekek és szülők figyelmét, amennyiben szeretnénk, hogy a polc
népszerűvé váljon.
2017. november hónapban a Kis Fürkészek böngésztek és kutattak az l. forduló kérdéseinek
válaszai után, Konkolyné Bárkányi Ibolya és Sandrik Ágnes segítségével. Szép eredmény után
a második forduló válaszait keresik könyvekben, az interneten.
2017. novemberben az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola szervezésében, „Gyógynövények”
című Természetismereti vetélkedőn Bojboi Rebeka 8.b, Nagy-Mikola Gyöngyvér 6.b és
Tasnádi-Szeőcs Zoltán 5. a osztályos tanulók vettek részt.
2017. december 12-én és 14-én a Vöröskereszt és az Ökocsoport szervezésében Karácsonyi
cserebere vásár került megrendezésre az iskolánkban. Az öko szakkör diákjai figyelemfelkeltő
plakátot készítettek az eseményhez, valamint a felhívás az iskola honlapjára is felkerült. 2017.
december 12-én nem volt jelentkező, 2017. december 14-én is a vártnál kevesebb diák vett
részt, de az akció jó hangulatát a lelkes kisdiákok teremtették meg. A leglelkesebb részvevő
Bárány Borbála Flóra 1.a osztályos tanuló volt. Varró Anna és Sandrik Ágnes kolléganők szíves
munkájukkal támogatták a vásár megszervezését, lebonyolítását. Egy nagy táska játék
adományt is kaptunk Gyovainé Madarász Éva kolléganőtől. Az említett játékokat a
Vöröskereszt szegedi irodájába továbbítottuk.
2017. december hónapban az 5. évfolyam a madarak védelméről természetismeret órán
ismeretterjesztő plakátokat készített.
2017. decemberben és 2018. január hónapban az öko szakkörösök a madarak téli védelméről
tanultak és madáretetőt készítettek.
2018. január hónapban, „Emlősök az erdőben” címmel 6. évfolyam plakátokat készített. Az 5.
évfolyam természetismeret órán plakátokat készített a gyógynövényekről.
2018. január első felében Sandik Ágnes kolléganő sikeresen regisztrálta az iskolánkat a
Fenntarthatósági témahétre. Az akcióhétre hangolódva Kálmánné Fodor Zsuzsanna
koordinálásával, több csoporttal beneveztünk a ZöldOkosKupa online versenyre. Felhívást
kaptunk a Tisza-vetélkedőre, Kiss Márta a felsősöket, Sandrik Ágnes az alsósokat motiválta a
versenyre. Az 5.a osztály 3 csapattal jelentkezett, „on-line” feladatokat oldottak meg, és a
Holdvirágok csapata továbbjutott. Az alsós Szőregi Tiszavirág csapat is kiválóan szerepelt. A
csapatok nagy lendülettel oldották meg a feladatokat, sikerrel. Bejutottak a döntőbe, a második
fordulóba.
2018. január második felében a Fenntarthatósági témahétre hangolódva Kálmánné Fodor
Zsuzsanna koordinálásával, több csoporttal beneveztünk a ZöldOkos Kupa online versenyre.
Felhívást kaptunk a Tisza-vetélkedőre, Kiss Márta a felsősöket, Sandrik Ágnes az alsósokat
motiválta a versenyre. Az 5 a osztály 3 csapattal jelentkezett, „on-line” feladatokat oldottak
meg, és a Holdvirágok csapata továbbjutott. Az alsós Szőregi Tiszavirág csapat is kiválóan
szerepelt. A csapatok nagy lendülettel oldották meg a feladatokat, sikerrel. Bejutottak a
döntőbe, a második fordulóra.
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2018. január és február hónapban téli madarainkat gondoztuk.
2018. februárban Tisza-vetélkedő II. forduló döntőben alsós és felsős diákjaink vettek részt.
2018.február hónapban „Madaraink védelme” jegyében projekt napot szerveztünk – MME
egyesülettől dr. Tokody Béla és Molnár Gyula interaktív előadást tartottak.
2018. március hónapban CSEMETE Egyesület rendhagyó óráit hallhattuk. Egy pályázati
program keretében lehetőségünk volt a hulladékgazdálkodás és a hulladék megelőzés
témakörében előadások meghallgatására. Diákjaink érdeklődve, aktívan vettek részt a
foglalkozásokon.
2018. április hónapban Kis Fürkész III. forduló- Szőregi Tengelicek Online Versenyen vettünk
részt.
2018. március 22-én Víz Világnapja alkalmából Kiss Márta kolléganő diákjainkat Városi
versenyre kísért.
2018. április 22-én a Föld Világnapja alkalmából, Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. hirdetett kukafestés rajzpályázatra öt diák jelentkezett.
2018. április 23-27. Fenntarthatósági Témahéthez csatlakozó általános iskolaként, a
kerettantervre épített témákat az előre kidolgozott tematikus óratervek segítségével dolgoztuk
fel.
2018. április 24-én Térségi Természetismereti vetélkedő Kálmánné Fodor Zsuzsanna kolléganő
szervezésében zajlott.
2018. április 25-én az egész iskola részt vett a tavaszi papírgyűjtésben.
2018. április 27-én „Virágmustra” néven szobanövény kiállítást rendeztünk. Minden osztály a
legszebb cserepes virágot állította ki.
2018. április második felében 6. évfolyamos diákok Kiss Márta kolléganő vezetésével
„Emlősök” címmel rajz kiállítást rendeztek az aulában.
2018. május - A Somosi Környezetnevelési Központ és a Környezet- és Természetvédelmi
Oktatóközpontok Országos Szövetsége 2017. októberben „Kis Fürkész” címen
Természetvédelmi Versenyt hirdetett alsó tagozatos 4 fős csapatok részére, valamint „Ifjú
Fürkész” versenyt 5-6. évfolyamos diákoknak. Mindkét korosztályból neveztek iskolánk
tanulói.
Az alsóból a Szőregi Vad- Fürkész csapat tagjai: Kőmíves Eszter Anna 2. a , Kurai Ábel 3. a,
Kőmíves Kende Benedek 4. b, Pópity Vladimir 4. b osztályos tanulók. (48 csapat versenyzett
ebben a kategóriában)
A felsőből Szőregi Ész- Fürkész csapatunk tagjai: Patakfalvi Johanna 5. a, Rácz-Komlósi
Glória Lotti 5. a, Nagy-Mikola Gyöngyvér 6. b, Kószó Milán Zoltán 6. b. (44 csapat nevezett)
Iskolánk mindkét csapata bejutott az országos döntőbe. Ész- Fürkész csapatunk a második
helyen végzett Patakfalvi Johanna 5. a, Rácz-Komlósi Glória Lotti 5. a, Nagy-Mikola
Gyöngyvér 6. b, Kószó Milán Zoltán 6. b. A Kis Fürkész, kategóriában a Szőregi VadFürkészek: Kőmíves Eszter Anna 2. a , Kurai Ábel 3. a, Kőmíves Kende Benedek 4. b, Pópity
Vladimir 4. b osztályos tanulók harmadik helyezést szereztek. Felkészítő pedagógus Konkolyné
Bárkányi Ibolya volt.
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2018. május hónapban a „Madarak és Fák Napja” alkalmával, az év madaráról és fájáról
beszélgettünk az öko szakkör órákon, valamint egy csapatott készítettünk fel a versenyre,
amelyet május 11-én, Algyőn rendeztek meg.
2018. május 11-én Algyői Fehér Ignác Általános Iskola szervezésében, Megyei
Természetismereti vetélkedőn Varga Tamás 2.a, Madarász Boglárka 2.b és Dormány Sára 4.b
osztályos tanulók, mint Szőregi Rózsák képviselték iskolánkat. Színvonalas és a gyermekek
számára érdekes versenyen a közép mezőnyben végeztek.
2018. május hónapban 5. évfolyamos diákok Kiss Márta kolléganő vezetésével gyógynövény
rajz kiállítást rendeztek az aulában, valamint a természetismeret órákon „Naprendszer bolygói”
témakörben projektfeladatokat készítettek, amelyeket júniusban az aulában állítottak ki.
2018. június 13-án a DÖK nap keretében két lelkes 4. b osztályos diáklány, Tombácz Sára és
Dormány Sára előadása a műanyag hulladék veszélyeiről és megelőzéséről, valamint az év
emlőséről szólt.
Célunk, hogy az Ökocsapat közös tevékenysége, minden évfolyamot megmozgasson, a diákok
ismerjék meg legszűkebb környezetüket, becsüljék meg, óvják és szeressék!
Gratulálok az eseménydús, környezeti évhez. További sikereket kívánok!
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS OKTATÁSA
- Ép testben ép lélek –
Beszámolót készített: Sandrik Ágnes
Cél: A diákok az elsősegélynyújtás módszerét sajátítsák el. Tudásukkal nem csak életet
menthetnek, de szélesebb körben tudnak bekapcsolódni a megyei és helyi vöröskereszt
munkájába. Az elsősegélynyújtás fontosságára hívjuk fel a figyelmet.
Vöröskeresztes Tanárelnök és a Vöröskeresztes Önkéntes valamint a Védőnők közös
munkájával működik a Vöröskeresztes szakkör, ahol a diákok megtanulják: Mi az
elsősegélynyújtás? Miért segítünk? Hogyan tudnak Ők részt venni az elsősegélynyújtásban.
A program egész évre szól.
A második félév is aktívan telt el.
Januárban eldöntöttük, hogy kik lesznek, akik az Elsősegélynyújtó versenyre készülnek. Lázasan
neki láttunk a felkészüléshez. Szituációs gyakorlatokkal, szemléltető filmek megtekintésével
gyarapítottuk tudásunkat. A versenyre készülő csapat több esetet próbált színpadias előadásban
előadni. Ezt a módszert nagyon szeretik a diákok, könnyen beleélik magukat a beteg vagy a
segítő szerepébe. Nagyon fontos a jó kommunikálás a csoportban, hallgatniuk kell egymásra,
érezniük kell mikor, hogyan tudnak egymásnak segíteni. A csapatkapitány fogja össze a
csapattagokat egy-egy szituációs feladat alkalmával. Törekedniük kell, hogy a baleset észlelése
és az elsősegély nyújtás ideje nyolc perc legyen a versenyen is ennyi idő áll rendelkezésre.
Februárban a gyakorlás mellett megbeszéltük az egészséges táplálkozás, vitaminpótlás
fontosságát. A csecsemőgondozás témakörrel is ismerkedtünk. Összefüggéseket kerestünk a
felnőtt és a csecsemő illetve a gyermek sérülések között. Kihangsúlyozva hogyan lehet
megelőzni a veszélyes helyzeteket.
Márciusban sokat gyakoroltunk.
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Elérkezett az április, a verseny ideje. Sajnos helyezést nem ért el a csapat, de a feladatokat
megoldották.
Május 8.-án a Vöröskeresztes Világnap alkalmából az iskola aulájában egy balesetet adtak elő a
szakkörösök. A bemutató után újra élesztést lehetett kipróbálni az ambubabán. Számos
jelentkező próbálta ki magát. Készítettünk egy plakátot is, amit a következő napokban is
megtekinthettek az érdeklődők.
Június 1.-n volt iskolánkban a Családi nap. Ezen a napon jelen volt diák, pedagógus, szülő,
kistestvér. Az érdekes helyszínek mellett berendeztünk egy Vöröskeresztes helyszínt is.
Meghívtuk Csaszny Eszter önkéntest, azaz volt diákunkat, aki műsebet készített. Nagyon
népszerű volt, hiszen élethű sebeket tudott készíteni. Lehetett az újra élesztést gyakorolni Flórián
Adél segített, egy másik helyszínen totó várta az osztályokat Szekeres Lili és Kovács Korina
segítettek a tanároknak. Tóth László kötözéseket mutatott be, a kisebbek játékbabát etettek, tették
tisztába, öltöztettek.
A védőnők szervezésében részt vettünk június 7.-én egy „Fel-Hajtás” akadályversenyen, ami a
stressz leküzdése témát dolgozta fel. Érdekes, hangulatos nap volt.
Az évvégi élmények egymás után következtek, június 14.-én a Közlekedési napon is ki vette
részét a Vöröskeresztes csapat. Tóth Melinda védőnő is csatlakozott, ő a Drogprevenciós
előadást tartott a helyszínre látogató osztályoknak. A szakkörös diákok munkájának
koordinálása mellett az alsós osztályokban én tartottam az elsősegélynyújtással kapcsolatos
foglalkozást. Nagy érdeklődést és aktív részvételt tapasztaltam.
Az év folyamán munkámat segítette Kertész Ibolya Anna védőnő, Tóth Melinda védőnő, akik a
szakmai hátteret biztosították. Szívesen tartottak foglalkozásokat minden korosztálynak.
Az Erdei Iskolatáborba idén is meghívtak bennünket egy egésznapos foglalkozásra, ahol
Szekeres Lili és Harangozó Violetta szakkörös diákok segítő munkájával vettem részt. Jó
hangulatban, játékosan barátkoztak a táborozók az elsősegélynyújtás alapjaival.
Véradás a Szőregi Tömörkényi István Művelődési Ház területére van szervezve.
Az elméleti és gyakorlati oktatáshoz felhasznált irodalom:
Hornyák István Ph. D.: Elsősegélynyújtás mindenkinek
Csordás Ágnes: Csecsemő-, kisdedgondozás gyermekgondozás
Vöröskeresztes Önkéntes: Csaszny Eszter
Védőnő, előadó: Kertész Iboly Anna, Tóth Melinda
Vöröskeresztes Tanárelnök: Sandrik Ágnes
Vöröskeresztes Titkár: Konkolyné Bárkányi Ibolya
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TANULÓK, TANULMÁNYI MUNKA

Létszám
Ebből osztályozható
Tanulmányi átlag
Bukott tanulók
Tantárgyi bukás

Osztály

2013/
2014
tanév
félév
401
401
4,15
11
28

Létszám

1.a
1.b
2.a
2.b
3.a
3.b
4.a
4.b
5.a
5.b
6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b
Összesen

25
26
26
22
30
29
26
24
27
29
19
25
26
28
20
21
403

2013/
2014
tanév
vége
395
395
4,21
2
4

2014/
2015
tanév
félév
420
420
4,2
11
15

Tanulmányi
átlag

4,80
4,71
4,82
4,76
4,53
4,77
4,77
4,49
4,04
4,56
4,36
3,9
4,15
4,50
4,53

2014/
2015
tanév
vége
424
424
4.35
4
5

2015/
2016
tanév
félév
426
426
4,26
5
8

Hiányzási
átlag

40
60
44
76
47
32
56
64
66
37
54
39
46
90
90
85
58

2015/
2016
tanév
vége
426
425
4,39
5
5

2016/
2017
tanév
félév
422
422
4,34
3
3

tanulók

2016/
2017
tanév
vége
419
419
4,40
5
8

Bukások
tantárgyak

1

2

1

1

1

2

3

5

2017/
2018
tanév
félév
413
412
4,47
1
2

Kitűnő

9
7
8
7
14
10
6
7
6
3
3
2
5
0
0
4
91

Hiányzások
Tanév

2010/2011. I. félév
2010/2011. év vége
2011/2012. I. félév
2011/2012. év vége
2012/2013. I. félév
2012/2013. év vége
2013/2014. I. félév
2013/2014. év vége
2014/2015. I. félév
2014/2015. év vége
2015/2016.I. félév
2015/2016. év vége
2016/2017. I. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. I. félév
2017/2018. év vége

Igazolt

Igazolatlan

Összes

Átlag

9316
10 111
7146
12214
8546
11251
10160
24761
11577
28744
10299
26828
11728
26051
9305
22817

31
29
108
60
8
20
6
16
12
29
5
7
13
23
55

9347
10140
7254
12274
8554
11271
10166
24777
11589
28773
1170
26835
11728
26064
90328
22872

26,62
28,80
21,14
35,37
22,62
29,73
25,35
62,72
27,59
67,86
23,87
62,99
28
61,56
23
57
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2017/
2018
tanév
vége
403
403
4,53
3
5

Igazolatlan mulasztások megoszlása
Osztály
1.a
1.b
2.a
2.b
3.a
3.b
4.a
4.b
5.a
5.b
6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b

1-10 óra

fő

1

1

1
1

1
1

3

1

1
3
1

1
2
1

11-30 óra

fő

13

1

13+18

2

Összesen
11
8
44
Dicséretek, fegyelmező intézkedések

Osztály

31-50 óra

fő

51 óra felett

fő

3

osztályfőnöki
igazgatói
dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma

1.a
1.b

5

2.a

10

2.b

12

3

1

3.a

24

1

13

3.b

19

2

4.a

47

11

4.b

16

1

5.a

59

5.b

34

1

15

6.a

3

4

7

6.b

1

4

19

7.a

9

1

7.b

9

6

8.a

20

2

8.b

6

2

1

1

14

1

Összesen

274

38

3

3

134

1

1

1

10

1

12
10

1

1
33
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0

1

Tanulói létszámadatok – SNI, HH, HHH, BTM, magántanulók
tanulók
száma

SNI-s tanulók
száma

HH-s
tanulók
száma

1.a

1.a

25

1

5

1.b

1.b

26

-

6

2.a

2.a

26

-

2

2.b

2.b

22

2

3

3.a

3.a

30

1

-

3.b

3.b

29

1

4.a

4.a

26

2

2

4.b

4.b

24

-

2

5.a

5.a

27

3

-

5.b

5.b

29

4

3

6.a

6.a

19

2

3

6.b

6.b

25

2

-

7.a

7.a

26

4

-

7.b

7.b

28

3

2

8.a

8.a

20

4

3

8.b

8.b

21

-

4

403

29

1

Osztály

Összesen
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HHH-s
tanulók
száma

BTM-s
tanulók
száma

1

0

magántanulók

3

38

2

MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
Alsós munkaközösség
Készítette: Tarjánné Kádár Piroska munkaközösség-vezető
Munkaközösségünk alaplétszáma 8 fő tanító, osztályfőnök. 2 pályakezdő tanítót
köszönthettünk év elején, akik sikeresen illeszkedtek be közénk. Nagyobb óraszámban, főként
a napköziben dolgozók száma 4 fő, tanítói végzettséggel. Ők délelőtti tanórákat is tartanak. A
napközis időtartam alatt felsős kollégák és osztálytanítók is ellátják a munkát. Év közben sajnos
változott a személyi állomány, így nagyon sok helyettesítési feladatot is megoldottak kollégáim,
amik nehezítették egymás munkájának hatékonyabb megismerését. Évfolyamonként
párhuzamos osztályok dolgoznak. A tanításhoz szükséges felszerelések nagyrészt adottak.
Tanítóink sokat áldoznak saját beszerzésű szemléltető eszközök beszerzésére, készítésére.
Ebben a félévben a legnagyobb gondot az interaktív táblák meghibásodása okozta, amiknek
javítása, pótlása csak részben oldódott meg. Tankönyvhasználatunk szerencsésnek mondható,
mert lehetett a Mozaik Kiadó könyveit is rendelni. Ezek a könyvek az interaktív tartalmakkal,
a digitális kiadványokkal nagyban tudják segíteni a pedagógiai munkát. A szakmai
munkaközösségünk több honlapot is használ, ahonnan ötleteket vesz át. A tudásmegosztás jól
működik a munkaközösségünkben segítjük, támogatjuk egymást. Hogy jó közösség a mienk az
is bizonyítja, hogy gyorsan és megoldást keresően tudunk problémákat megoldani, egy-egy
rendezvényt sikeresen közösen lebonyolítani.(előkészítő, családi nap)
Továbbra is fenntartjuk a PIP kapcsolatot, aminek kiadványait szintén az oktatás kiegészítésére
használja minden alsós osztály. Sajnos a kiadványok tartalma kezd a reklám felé hajlani, ezért
kollégáink jelezték észrevételeiket a kiadó felé. (Tudorka, Tatu,Tappancs)
A sakk képességfejlesztő oktatási módszer alkalmazását még egy osztályban bevezettük, így
most már mind a négy évfolyamon foglalkozunk vele: matematika óra, vagy szakkör keretében.
A mindennapos testnevelést több formában valósítjuk meg: tánc és folk fitnesz, foglalkozáson
vesznek részt a gyerekek. Nehézség az órák megtartása, az alsósok nem jutnak be a
tornaterembe. Alsósaink több iskolán kívüli sportegyesületnek is tagjai.
A közös munkának köszönhetően az eddig megszokott szabadidős programokat is sikerült
megvalósítani. Több osztály és kolléga összefogott és hét végi szervezésben többször volt
Budapesten színházban és a Fővárosi Nagycirkuszban. A teljes alsó tagozat különvonattal a
Tisza-tónál volt, és hagyományainknak megfelelően ellátogattunk a Vadasparkba is. Ezek
mellett mindenki volt osztályával kirándulni is.
A tanév során meghirdetett tanulmányi versenyeken, külsős rajz pályázatokon is elindítottuk
tanulóinkat. Többen értek el helyezést, ill. jutottak tovább megyei versenyekre is, ahol szintén
megállták helyüket.
Az előírt óralátogatásokat a munkaközösség tagjai 100%-ban teljesítették, többen több órát is
láttak. Térségi bemutató órát 8 kolléga tartott.
Egy tanító töltött fel portfóliót, minősítése a következő tanévre fog esni. Részt vállaltunk az
iskola belső önértékelési munkájában is. A következő évi minősítési programra 3 tanító
jelentkezett.
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Folyamatosan képeztük magunkat, tanfolyamokon vettünk részt, látogattuk a Mentorháló
előadásait. Részt vettünk az Őszi és Tavaszi Pedagógiai Napok rendezvényein. Ezen túl a helyi
továbbképzéseken is részt vettünk.(IKER, KRÉTA) Egy kolléga új képesítést szerzett.
Munkaközösségünk teljesítette a vállalt feladatait, amit az alábbi táblázatos ütemterv mutat be:

A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése havi bontásban:

Hónap

Szeptember

Október

November

Elvégzett feladatok

 munkatervek elkészítése osztályfőnökök, munkaközösség vezető
 bemutató órák beosztása
 évnyitó 4. évfolyam (Szabó Mónika, Istókné Oláh Ágnes)
 PIP kapcsolatfelvétel (Baranyiné Mészáros Edit)
 könyv és eszközbeszerzés kiadók képviselőitől (Bányainé Seprenyi
Gabriella, Tarjánné Kádár Piroska)
 szüreti délután osztálykeretben (minden alsós osztály)
 iskolai dekoráció folyamatos feladat
 beszámítható órák tervezetének elkészítése
 sakk továbbképzés (Sövényházy Anna)
 nyugdíjas találkozó (Szabó Mónika, Istókné Oláh Ágnes)
 őszi továbbképzési napon részvétel
 bemutató órák látogatása,
 színház, báb és eseti könyvtári foglalkozások (minden alsós osztály)
 Őszi szabadidős programok: libanap, halloween, darules.(Varró Anna)
 Idősek napja 3 helyen (Szabó Mónika, Istókné Oláh Ágnes, Bányainé
Seprenyi Gabriella, Varró Anna)
 Népdalköri fellépés (Szabó Mónika)
 munkaközösségi foglalkozás (Tarjánné Kádár Piroska)
 Mozdulj a klímáért (Sandrik Ágnes)
 papírgyűjtés (mindenki)
 mesemondó verseny (Baranyiné Mészáros Edit, Tarjánné Kádár Piroska)
 óralátogatások folyamatosan,
 bemutató órák tartása (Sandrik Ágnes, Istókné Oláh Ágnes, Áchim Mónika)
 aulai dekorációk készítése minden alsós osztály
 Differ mérő-értékelő lapok elkészítése, mérés (Szabó Pálma, Tarjánné
Kádár Piroska)
 munkaközösségi foglalkozás (Tarjánné Kádár Piroska)
 idegen nyelvi hét (Sövényházy Anna)
 állatok világnapja (Sandrik Ágnes)
 rajzverseny (Tarjánné Kádár Piroska)
 pályaorientációs projektnap (osztályfőnökök
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 iskola-óvoda kapcsolat építése, karácsonyi műsor (Áchim Mónika)
 iskola előkészítő programsorozat indítása, Mikulás váltó (Szabó Mónika,
Istókné Oláh Ágnes, Tarjánné Kádár Piroska)
 betlehemavatás: alsós osztályok ajándékkészítés, műsor Szabó Mónika
 színházlátogatás folyamatos, bérletes előadások
 segítség a Szőregi adventek rendezvény lebonyolításában 2 alkalom
(minden alsós)
 karácsonyi műsor ének (tanulóink)
 Rotary (Áchim Mónika)

December




iskolabál előkészületei
nevezések elküldése tanulmányi versenyekhez (Zrínyi, Nyelvész, LÜK,
Bolyai, K§H))
félévi beszámolók elkészítése (minden osztályfőnök és a munkaközösség
vezető)
Magyar kultúra napja kiállítás anyagának gyűjtése, dekoráció, műsor
(mindenki) Kiskórus (Szabó Mónika)
Munkaközösségi megbeszélés (Tarjánné Kádár Piroska)
színházlátogatás (4.a, 3.b,1.a )
félévi beszámolók elkészítése (minden osztályfőnök és a munkaközösség
vezető)
Munkaközösségi megbeszélés



Január






Február

Március

 farsang
 iskolai bál szervezése (Tarjánné Kádár Piroska, Bányainé Seprenyi
Gabriella)
 téli nap (ÖKO projekt nap megszervezése) osztályfőnökök
 szülői értekezletek
 bemutató órák látogatása
 bemutató óra (Drágity Dusán)
 iskola előkészítő (Tarjánné Kádár Piroska) alsós tanítók
 Zrínyi matematika verseny 2-4.o. tanítók kíséretében
 Kínai lampion est (Szabó Pálma, Benyovszky Flóra)









Pénz hét (Sövényházy Anna)
nyitott iskola nyitott kapuk (tanítók órarend szerint)
Húsvét a bölcsődében (Drágity Dusán)
Tanulmányi versenyek meghirdetése (Tarjánné Kádár Piroska)
bábszínház bérletes alsós osztályok
Intézményi továbbképzés
Barkafutás tanulók toborzása
szaktanácsadói látogatás (Szabó Pálma, Áchim Mónika, Sandrik Ágnes,
Sövényházy Anna, Benyovszky Flóra)
 bemutató óra (Szabó Pálma, Benyovszky Flóra)
 Maros-menti Fesztivál népdal 1.a (Sandrik Ágnes)
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Április

Május

Június

 tanulmányi versenyeken részvétel tanulók kísérete folyamatosan
 térségi Kazinczy verseny rendezése (Bányainé Seprenyi Gabriella,Tarjánné
Kádár Piroska, Baranyiné Mészáros Edit)
 Z generációról képzés (Bányainé Seprenyi Gabriella)
 térségi helyesírási verseny 2-3.évf.(Szabó Mónika, Sövényházy Anna)
 Digitális témahét (Bányainé Seprenyi Gabriella)
 ÖKO nap (Sandrik Ágnes)
 Papírgyűjtés (minden osztály)
 Föld napi programok (1.a,1.b,2.a, 2.b,3.a, 3.b, 4.a)
 Fenntarthatósági témahét
 Színházlátogatás (bérletesek)
 kínai szülői értekezlet (Szabó Pálma, Benyovszky Flóra)
 Alsós kirándulás Tisza-tó (Bányainé Seprenyi Gabriella)
 Szőregi majális (Drágity Dusán, Bányainé Seprenyi Gabriella, Szabó
Pálma, Benyovszky Flóra, Baranyiné Mészáros Edit)
 táncgála szervezése, rendezése (Tarjánné Kádár Piroska, tanítók)
 hétvégi kirándulások érdeklődőknek (Bányainé Seprenyi Gabriella)
 tanszervásár, tanszerlisták kiadása (Baranyiné Mészáros Edit, Tarjánné)
 Anyák napja a Faluházban (Sandrik Ágnes, Varró Anna)
 bemutató óra (Sövényházy Anna)
 Vándortábor vezető képzés (Sandrik Ágnes)
 Tavaszi szabadidős programok (májusfa, tojásfa) (Varró Anna)
 Madarak és fák napja programok (3.a, 2.a, 2.b.3.b.1a.1.b.)
 munkaközösségi foglalkozás, éves beszámolók elkészítése (Tarjánné,
osztályfőnökök)
 családi nap (Tarjánné Kádár Piroska, alsósok)
 közlekedési nap (Sövényházy Anna)
 közös kirándulás a Vadasparkba (Tarjánné Kádár Piroska)
 pedagógus nap műsor (Bányainé Seprenyi Gabriella, Sövényházy Anna)
 erdei iskolai programok (2.a, 2.b, 3.a, 4.a)
 fellépés a rózsaünnepen (3.b,4.a)
 első osztályos szülői értekezlet (Szabó Mónika, Istókné Oláh Ágnes)
 táborszervezés a vadászházhoz (Varró Anna, Tarjánné Kádár Piroska,
Sandrik Ágnes)
 önértékelések elkészítése
 munkaközösségi megbeszélés
 évzáró gálák, műsorok (tánc, néptánc, kínai) Szabó Pálma, Sövényházy
Anna, Istókné Oláh Ágnes, Szabó Mónika, Benyovszky Flóra)
 beszámolók elkészítése
 évzáró (Bányainé Seprenyi Gabriella)
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Tanulmányi eredmények

Osztály
nyelvtan

matematika

környezetismeret

4.54

4.42

jt
jt
4.54

jt
jt
4.77

2b

4.36

4.36

4.23

4.50

3a

4.73

4.37

4.60

4.67

3b

4.34

4.48

4.38

4.59

4a

4.50

4.04

4.35

3.81

4b

4.83

4.13

4.54

4.58

magyar

olvasás

jt
jt

1a
1b
2a

Tantárgyi bukások alakulása: bukás egy fő volt (4.a) (környezetismeret, angol)
Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások, aminek
megtartásában részt veszünk.
- Folklór fitnesz (2.a osztály)
- Német szakkör (3. b osztály)
- Osztályszintű felzárkóztatás, tehetséggondozás, versenyeztetés
- Furulya, gitár tanulása
- sakk szakkör (4.b osztály)
- kínai, angol
- Vöröskereszt szakkör
- Sportkör, foci

Tanulmányi versenyek, sportversenyek eredmények
Versenyek megnevezése

Kazinczy verseny
versmondó
helyesírási
mesemondó
szavaló
matematika
LÜK

Egyéni versenyző
neve
Országos
Területi
Bodzán Bence 3.a
Lévai Regina 4.b
Sümeghy Ákos 3.a
Vigyikán Zóra 3.a
Kakuk Dalma 3.a
Kiss Sándor 2.b
Horváth Mira 2.b
Pawlowski Ádám1.b
Pál Balázs 2.a
Lipinszki Balázs2.a
Péter Dávid 4.a
Lipinszki Balázs2.a
Megyei
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Csapattagok neve

Helyezés

2.
2.
2.
2.
3.
1.
1.
2.
2.
3.
2.
3.

Vigyikán Hanna,
Vigyikán Zóra,Bodzán
Bence,Puskás
Dominik
3.a

Bolyai csapat matematika
Tudásbajnokság
Nyelvész

Zrínyi

Forgó Richard 1.a
Forgó Richard 1.a
Vigyikán Hanna 3.a
Maróti Márton 3.b
Berkó Tibor 2.b
Puskás Dominik3.a

Kis Fürkész

Diákolimpia foci

Avramov Márk, Kurai
Ábel,Eke Fanni,
Vigyikán Hanna 3.a

Tisza regionális vetélkedő

Rendezvények, aminek lebonyolításában részt vállaltunk
-

3.
7.
6.
6.
4.
13.
Forgó Richard, Sinkó
Ádám,Barna Róbert
1.a
Kurai Ábel
3.aKőmíves Kende,
Pópity Vladimír 4.b,
Kőmíves Eszter 2.a
HorváthÁlmos,Bodzán
Bence,Sümeghy
Ákos,Berényi Mátyás
3.a, Farkas Ádám,
Maróti Márton,
Bubrják-Goda Nimród
3.b, Pópity Vladimír
4.b

K§H pénzügyi

évnyitó
fellépések időseknél (3 alkalom)
advent, (2 alkalom) betlehemavatás
iskolabál szervezése
karácsonyi műsor
nyelvi hét
Rotary karácsony
iskola előkészítő
Magyar Kultúra Napja
mesemondó verseny
Állatok világnapja
ÖKO napok
pályaorientációs projektnap
Aranka napi megemlékezés
Katalin napi megemlékezés
digitális témahét
Kazinczy verseny
helyesírási verseny
családi nap
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7.

3.

2.

7.

-

közlekedési projektnap
pénzhét
Vöröskeresztes Világnap
fenntarthatósági hét
DÖK nap
pedagógus nap
évzáró
200 éves programok

Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
-

továbbképzéseken való részvétel
bemutató órák megtartása
bemutató órák látogatása
térségi tanulmányi versenyeken való részvétel
továbbképzési napra előadók támogatása

Beszámoló a gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenységről
A pedagógusok szakmai konzultációt folytattak a fejlesztő pedagógusokkal, közreműködtek a
vizsgálati lapok kitöltésénél. Szükség esetén vizsgálatot kezdeményeztek.(pszichológus,
családsegítő, logopédus, fejlesztő tanár, gyógypedagógus) Vöröskeresztes ismeretek oktatása,
gyermekvédelmi előadások látogatása, ismeretátadás. Egy kolléganő, (Sövényházy Anna)
minden hónapban szakmaközi megbeszélésen vesz részt, mint jelzőrendszeri tag, a Sás
utcában.
Mérések
-

Differ mérés 1. évfolyamon
Fejlődésvizsgálat a főiskola részére 1. évfolyam (szeptember, június)
számítógépes mérés az egyetemnek 3.- 4. évfolyam

A tanév során szervezett sportéleti tevékenység koordinálása, amiben alsós tanulóink részt
vettek
-

mindennapos testnevelés 1-4.osztály, szertorna
tanórai keretben nép- és társastánc oktatás külsős szakember segítségével
folk fitnesz, foci,
dzsúdó, karate, tenisz, úszás, kajak, görkorcsolya
tanulók toborzása sportversenyekre (barkafutás, mikulásfutás, Pick futás
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2017/2018. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
Humán munkaközösség
Készítette: Vér Anikó
A munkaközösség tagjai
Bondárné Tóth Villő - történelem
Csasznyné Halász Ágnes - ének
Hegedűs György – magyar, történelem
Kiss Márta – rajz
Vér Anikó – munkaközösség-vezető
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Elvégzett feladatok



Szeptember






Október

November

December




Tanmenetek elkészítése, ellenőrzése, egyéb adminisztrációs feladatok
elvégzése
bemeneti mérés: hangosolvasás 5. osztály
Szövegértés mérése 5. és 7. évfolyamon
Zenei világnap (iskolarádió): Csasznyné Halász Ágnes,
plakát készítése: Kiss Márta
Aradi vértanúk, megemlékezés, aulai dekoráció: Bondárné Tóth Villő,
Kiss Márta
Intézményi szintű továbbképzés és szakmai nap
Ünnepi műsor az október 23-i forradalom tiszteletére: Bondárné Tóth
Villő, Csasznyné Halász Ágnes, Kiss Márta




Simonyi Zsigmond helyesírási verseny: Hegedűs György
Megemlékezés Dr. Farkas Katalinról: Szolarov Annamária



Karácsonyi műsor készítése, előadása több helyszínen: Klauzál térenRotary karácsony, Iskolában. Felelős pedagógusok: Bondárné Tóth
Villő, Áchim Mónika, Hegedűs György
Adventi gyertyagyújtás
Bukásra álló tanulók felmérése, szülők tájékoztatása
Hegedűs György kistérségi bemutató órát tartott az 5.a osztályban
magyar nyelvből
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Hónap

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Elvégzett feladatok





A félév zárása – adminisztrációs feladatok
kistérségi szavalóverseny: Hegedűs György, Szolarov Annamária
Magyar kultúra napja – kiállítás megnyitása, műsor: Kiss Márta,
Csasznyné Halász Ágnes, Szabó Mónika, Sandrik Ágnes, Hegedűs
György

 Kistérségi bemutató óra rajzból 5.a osztályban: Kiss Márta
 A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak napja, megemlékezés:
Bondárné Tóth Villő
 „ARANKA” támogatás átadó ünnepsége és teremavató ünnepség:
Bányainé Seprenyi Gabriella, Hegedűs György
 Tankönyvrendelés elkészítése munkaközösségi szinten – továbbítása
 Március 15-i megemlékezés, műsor szervezése a 6. évfolyamos tanulók
közreműködésével. Felelős: Bondárné Tóth Villő
 „Nyitott iskola” – bemutató órák tartása az érdeklődő szülőknek
 „Ne engedj a negyvennyolcból!” többfordulós történelmi vetélkedő:
Bondárné Tóth Villő
 NyelvÉsz nyelvművelő levelező verseny: Hegedűs György
 Megemlékezés a holokauszt áldozatairól: Bondárné Tóth Villő
 Intézményi Továbbképző Nap
 A bukásra álló tanulók szüleinek értesítése
 Rendhagyó történelem óra: „S most megyek a szőregi bronzemberek
feltámadását siettetni" - Móra Ferenc régészeti ásatásai Szőregen c. előadás
Bondárné Tóth Villő, Hegedűs György
 Arany János megyei balladamondó verseny: Hegedűs György
 ’Versfaragás’ nevű játékos irodalmi foglalkozás a Művelődési Házban:
Hegedűs György
 Magyar Költészet Napja: Hegedűs György, Kiss Márta
 Tóth Péter Lóránt Radnóti-díjas versmondó József Attila pódium
előadás a szőregi művelődési házban: Csasznyné Halász Ágnes, Kálmánné
Fodor Zsuzsanna
 Simonyi Zsigmond megyei helyesírási verseny: Hegedűs György
 Péliné Rita búcsúztatása a művelődési házban: Hegedűs György
 aulai dekoráció: Kiss Márta
 „Hungarikumaink” tankerületi rajzverseny munkáinak kiállítása,
eredményhirdetés: Kiss Márta
 IKV városi rajzverseny: Harmónia és otthon – Kiss Márta
 Jubileumi gálaest – műsor, dekoráció
 Bondárné Tóth Villő kolléganő szaktanácsadáson vett részt
 Rendkívüli irodalom óra a művelődési házban: Hegedűs György,
Csasznyné Halász Ágnes
 Ballagási és évzáró ünnepségre készülés, szervezés, lebonyolítás: Kiss
Márta, Csasznyné Halász Ágnes, Hegedűs György
 Tanévzáró munkaközösségi értekezlet
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Rózsafesztivál

A tanév végi szintfelmérő, belső vizsga eredményei
Tanév végén nem történt szintfelmérés.

Osztály

Magyar
irodalom

Magyar
nyelvtan

Történelem

Ének-zene

Rajz

Tanulmányi eredmények a tanév végén

5.a
5.b
6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b
Összesen

4,89
3,9
3,68
4,36
4,19
3,43
3,55
4,48
4,06

4,81
3,69
4,05
4,32
4,42
4,07
3,42
4,52
4,16

4,85
4,45
4,00
4,56
4,23
3,88
4,3
4,52
4,34

4,96
4,97
4,2
4,96
4,5
4,48
5,00
4,71
4,72

4,96
4,9
4,42
4,88
4,65
4,38
5,00
4,81
4,75

Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy
Irodalom
Nyelvtan
Történelem
Ének
Rajz
Összesen

2017/2018. év vége
-

2017/2018. félév
-

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
rajz szakkör (felső évfolyamosok)

178

2016/2017. év vége
1
1
2

A 8. évfolyamos tanulóinknak lehetőségük volt az első félévben magyar nyelv és irodalomból
középiskolai felvételire felkészítő órákra járni.
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
A munkaközösség tagjai részt vettek az őszi és a tavaszi továbbképzési napokon. Mindenki
teljesítette a három óra látogatását. Kistérségi bemutató órát tartott két kolléga. (Hegedűs
György – magyar nyelv, 2017. december, Kiss Márta – rajz, 2018. február). A tanév elején két
bemutató órát vállaltunk magyar nyelv és irodalomból, de a személyi feltételek változása miatt
(Szolarov Annamária távozott iskolánkból) csak egy került megtartásra.
Számos kistérségi versenyen vettek részt a munkaközösség tagjai tanítványaikkal, valamint
versenyek szervezőjeként is tevékenyen kivették részüket. Január hónapban kistérségi
szavalóversenyt rendeztünk.
Kapcsolattartás
A tanév során számos alkalommal tartottunk munkaközösségi értekezletet, megbeszélést a
hatékony szakmai együttműködés érdekében. Munkaközösség-vezetőként órákat látogattam a
munkaközösségem tagjainál.
Továbbképzések


Kréta Iskolai Alaprendszer 30 órás akkreditált tanfolyam: Csasznyné Halász Ágnes,
Kiss Márta, Hegedűs György, Vér Anikó



IKER2 digitális tudás az iskolában 35 órás továbbképzés: Csasznyné Halász Ágnes,
Kiss Márta, Vér Anikó



Hogyan bánjunk a Z generációval? : Hegedűs György



Az Oktatási Hivatal Szegedi Pedagógiai Oktatási Központja által meghirdetett 10 órás
továbbképzés: Kiss Márta, Csasznyné Halász Ágnes



SNI és BTM-N tanulók integrációja továbbképzés: Csasznyné Halász Ágnes
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IDEGENNYELVI MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2017/2018. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája

Készítette: Gubikné Haraszti Katalin munkaközösség vezető

A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok időarányos teljesítése:
Az év folyamán nyelvi óráinkat szaktanárok tanították. Új kollegaként szeptember
végén Gyovainé Madarász Éva angol szakos kollégát köszönthettük a szeptember elején
Gyes-re távozó Polyák-Kósa Krisztina helyén. Allan Forrester nyelvi lektor munkáját
tanmenet elkészítésével segítettük. Az idei év már számára is gördülékenyebben ment,
hiszen megszokott környezetben folytathatta munkáját. A második félévet ismét új
kollégával kezdtük. Gyovainé Madarász Éva Gyesre távozott, így csoportjait Barsai
Mónika vette át. Végig tekintve az első és második félév betervezett és elvégzett feladatait
munkaközösségünk minden tagja a közös célkitűzéseink szerint végezte mindennapi
munkáját. Fontosnak tartjuk tanulóink nyelvi fejlődését és az adott nyelvi kultúra
megismerését, ami leginkább a célországban valósulhat meg. Idén is sok tanuló tehette ezt
meg és fejleszthette tudását Angliában.
Bemutató órák időarányos részén mindenki volt. Ebben a félévben Gyovainé Madarász
Éva és Vér Anikó a második félévben tartott bemutató órát angol nyelvből. Az órákon
részt vettem jól felépített, elvárásoknak megfelelő órákat láttam. Az idegen nyelvi hét idén
is megvalósult igen nagy létszámú gyereksereg megmozgatásával angol, német és szerb
nyelvből.
A vállalt versenyeken részt vettünk szép helyezésekkel, aminek eredményeit folyamatosan
mellékeltük. A nyelvi méréseket, az alapfokú nyelvvizsgát és a záróvizsgát
lebonyolítottuk. A hetedik évfolyam alapfokú nyelvvizsgájának az átlaga sajnos nem azt
a kemény felkészülést mutathatja, amit valójában az a kétharmad diák tanúsított, hanem
annak az egyharmad tanuló rossz eredményét, ami lehúzta ezt a szép teljesítményt.
Hónap

Szeptember

Elvégzett feladatok

 Tanmenetek elkészítése, ellenőrzése, egyéb adminisztrációs feladatok
elvégzése
 Szintfelmérés az 5. évfolyamon
 Lektori tanmenetek elkészítése, munkájának segítése
 MMPublication kiadóval együttműködés, kapcsolattartás
 KRÉTA iskolai Alaprendszer 30 órás akkreditált tanfolyamon vett részt
munkaközösségünk minden tagja
IKER2 digitális tudás az iskolában 35 órás akkreditált továbbképzésen vett
részt Gubikné Haraszti Katalin, Vasziljev Márta és Vér Anikó

180

Hónap

Elvégzett feladatok

Tanulmányi kirándulás Londonba, szervező: Gubikné Haraszti Katalin
segítő pedagógusok: Kerekes Pálné, Kálmánné Fodor Zsuzsanna
 Intézményi szintű továbbképzés és szakmai nap
Október

 On-lion internetes angol verseny I.forduló: 2-8. évfolyam: Gubikné
Haraszti Katalin, Gyovainé Madarász Éva Vér Anikó, Vasziljev Márta,
Sövényházy Anna
 Resztoratív eljárások pedagógiai alkalmazása továbbképzésen vett részt
Vasziljev Márta


November

 Idegen nyelvi napok 2-8. osztály (angol, német, szerb): Felelős tanárok:
Gubikné Haraszti Katalin, Gyovainé Madarász Éva, Vér Anikó, Gyukin
Dájáná, Sövényházy Anna, Vasziljev Márta
 William Blake Szépkiejtési verseny (Eötvös): Gubikné Haraszti Katalin,
Vasziljev Márta
 Brican Országismereti verseny - Weöres Sándor Általános Iskola (angol,
felelős: Gubikné Haraszti Katalin, Vér Anikó
 Szerb Országos Szavalóverseny, Budapest: Gyukin Dájáná
A munkaközösségből 1 fő tartott bemutató órát (Gyovainé Madarász Éva –
6.o angol
 Kistérségi internetes angol verseny szervezése: Gubikné Haraszti Katalin,
Vér Anikó, Vasziljev Márta
 On-lion internetes angol verseny II.forduló

December

 Bukásra álló tanulók felmérése, szülők tájékoztatása
 Kínai évzáró értekezlet

Január

Február






A félév zárása – adminisztrációs feladatok, @napló
Szerb karácsony—Gyukin Dájáná
Ortodox szenteste (Szerb templom-Szeged) Gyukin Dájáná
Angol nyelvi tehetségkutató verseny I. forduló (Radnóti Miklós
Gimnázium)
 Szent Száva ünnepe helyben és Deszken
Az első félévben Gyukin Dájáná két egyetemi hallgatót mentorált

 Tiszaparti városi angol verseny Gubikné Haraszti Katalin
 Fox verseny -2-8 osztály–angol, német I-II forduló Gubikné Haraszti
Katalin, Vasziljev Márta, Vér Anikó, Sövényházi Anna
 Radnóti Tehetséggondozó verseny II.-III. Vasziljev Márta
 Iskolaelőkészítő foglalkozás a leendő elsősöknek (angol német, szerb és
kínai nyelv)
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Hónap

Március

Április

Elvégzett feladatok

 ELC online verseny 4-8.osztály Gubikné Haraszti Katalin, Vasziljev Márta
Vér Anikó
 Kistérségi bemutató óra Vér Anikónál 5. osztály, angol óra
 Óralátogatások
 Nyitott iskola
 Vasziljev Márta szaktanácsadáson vett részt.
 Felkészítés az alapfokú 7. osztályos próbanyelvvizsgára, anyagok
egyeztetése Gubikné Haraszti Katalin, Vasziljev Márta, Vér Anikó
 Felkészítés az Országos nyelvi mérésre 8. osztály Gubikné Haraszti Katalin,
Vasziljev Márta, Vér Anikó
 Óralátogatások
 A próba nyelvvizsgára való jelentkezés és adatainak rögzítése, továbbítása
Gubikné Haraszti Katalin, Vér Anikó
 Óralátogatás Barsai Mónika 4.-6. osztály angol óra
 Szerb szépkiejtési verseny Gyukin Dájáná

Május

 OH idegen nyelvi mérése 6. és 8. évfolyamon
 Az OH idegen nyelvi mérések javítása és eredményeinek rögzítése
Gubikné Haraszti Katalin,Vasziljev Márta,Vér Anikó, Gyukin Dájáná
 Az angol 7. osztályos próbanyelvvizsga írásbeli vizsgájának előkészítése és
lebonyolítása
 Az próbanyelvvizsga írásbeli dolgozatainak javítása Gubikné Haraszti
Katalin, Vasziljev Márta, Vér Anikó, Gyukin Dájáná
A leendő elsős és ötödikes osztályokban szülői értekezlet a jövő évi kínai
nyelvtanulási lehetőségekről

Június

 Angol záró vizsga 8. osztály - Gubikné Haraszti Katalin, Vasziljev Márta,
Vér Anikó,
 Szóbeli próba nyelvvizsga lebonyolítása- Gubikné Haraszti Katalin, Vér
Anikó, Gyukin Dájáná, Vasziljev Márta
 Palicsi tanulmányi kirándulás –Gyukin Dájáná
 Az éves munka értékelése
 Beszámoló készítés

A tanév végi szintfelmérő, belső vizsga eredményei
Osztály
Tantárgy
6.o

angol

3,7

7.o
7.o.
8.o
8.o
írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli
2,9
2,8
3,5
3,5

Tanulmányi eredmények a tanév végén
A szerb nyelvet tanulók létszáma felső tagozaton nem haladja meg az 8 főt
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kínai

5,00

5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
4,00
5,00

4,50
4,36
-

4,85

4,71

4,43

szerb
népismeret

angol

Osztály

szerb nyelv és
irodalom

osztályonként

4.a
4.b
5.a
5.b
6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b

4,00
4,50
4,30
3,97
3,61
3,92
3,77
3,16
3,47
3,95

5,00

Összesen

3,86

5,00
5,00
5,00
5,00
4,00

Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy

angol
szerb
kínai

2016/2017 év
vége
8
-

Összesen

-

2017/2018 év vége

1
-

1

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
A tehetséges, érdeklődő tanítványoknak a következő szakkörökön volt tudásukat tovább
fejleszteni:
angol 7.osztály
német 3.osztály
angol 3.osztály
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Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
A munkaközösség valamennyi tagja részt vett a kistérség által szervezett őszi és tavaszi
továbbképzésen. Valamennyien teljesítették a három óra kötelező óralátogatásukat. Két kollega
tartott kistérségi bemutató órát.
Kapcsolattartás
A tanév során több alkalommal tartottunk munkaközösségen belül megbeszéléseket a pontos és
hatékony munkavégzés érdekében. Az év során végig látogattam valamennyi kollegám óráját.
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
„Reál” munkaközösség
Készítette: Kerekes Pálné munkaközösség-vezető

A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Az idei tanévben is minden szakórát szaktanár tanít. Év elején Bertók Mónika távozott
munkaközösségünkből, helyette két fél állasban levő kolléga tanítja a matematikát és kémiát.
Érkezésükig a matematika szakosok látták el szakszerűen a helyettesítést, viszont a kémia órák
helyettesítése nem volt szakszerű. A testnevelést tanítók Herbertné Auth Adéllal bővült.
Munkaközösségünk minden tanára a munkatervben meghatározott célkitűzéseket szem előtt
tartva végzi minden napi munkáját. A tanulók gondolkodásának fejlesztése, problémamegoldó
gondolkodásra nevelés, csapatban együtt dolgozás megvalósulására helyeztük a hangsúlyt.
Ezek a feladatok minden évben megtalálhatók a munkatervben. Fontosnak tartottuk tanulóink
esztétikai igényének fejlesztését, tantermeink dekorálását, iskolánk állagának megóvását, a
rongálások visszaszorítását.
A Kréta naplóval kapcsolatos továbbképzést minden munkaközösségi tag elvégezte, ezen kívül
6 kolléga elvégezte a Digitális tudás az iskolában illetve az Önállóan használom az informatikai
eszközömet című továbbképzést.
Két kolléga feltöltötte portfólióját, és ezzel kapcsolatos továbbképzésen vettek részt.
SNI és BTMN tanulók integrációja című továbbképzésen vett részt Herbertné Auth Adél,
Konkolyné Bárkányi Ibolya és Csasznyné Halász Ágnes.
OREKO resztoratív technikák továbbképzést Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna végezte el.
Kálmánné Fodor Zsuzsanna: „Generációk gondolkodása-hogyan bánjunk a Z generációval” 30
órás képzésen vett részt. Kerekes Pálné mérés-értékelés műhelymunkán vett részt az egyetem
szervezésében.
A bemutató órák látogatását minden kolléga teljesítette.
Ebben a tanévben Kálmánné Fodor Zsuzsanna informatika, Herbertné Auth Adél testnevelés,
Csasznyné Halász Ágnes matematika Konkolyné Bárkányi Ibolya biológia, Dér Zoltán
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testnevelés tantárgyból tartott bemutató órát. A látott órák alapján mondhatom, mindenki
felkészülten, az előírt pedagógiai elveknek megfelelően tartotta az órát. A módszerek
alkalmazása a tananyag elsajátítását és az érdeklődés fenntartását maximálisan szolgálta.
Nyugodt, elfogadó légkört teremtettek órán. Értékelésük előremutató volt.
Az Eötvös József Gimnáziumba informatika, testnevelés és biológia órára vittünk nyolcadik
osztályos tanulókat.
Szeptember végén Kálmánné Fodor Zsuzsanna Kutatók éjszakájára vitte el ismét iskolánk
érdeklődő tanulóit.
A vállalt versenyeken is részt vettek tanulóink, az eredményeket folyamatosan mellékeltük.
Továbbra is koordináljuk a SZTE BTK Pedagógiai Tanszék méréseit, az első félévben
adatszolgáltatás volt, illetve 7. évfolyamon matematika és természetismereti mérés, a második
félévben a 3. és 7. évfolyamon folytatódtak a mérések. A mérést Kerekes Pálné koordinálta.
Ezen felül a 4. évfolyamos tanulók MaTalent online mérésben vettek részt.
Az idei sítábor a Határtalanul pályázat keretében történt, melynek írója, szervezője,
lebonyolítója Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna volt, segítői Dér Zoltán, Sajtos Bettina és
Kálmánné Fodor Zsuzsanna voltak.
Az idén is megrendezésre került a közlekedési nap, mely tanulóink biztonságát szolgálta, az
előadáson elhangzott elméleti ismeretekről is számot kellett adni teszt formájában. Dér Zoltán
szervezte a városi rendőrség segítségével.
Immár hagyománnyá vált iskolánkban a Föld napja alkalmából természetismereti vetélkedő
szervezése térségi iskolák számára, melyet Kálmánné Fodor Zsuzsanna és Kiss Márta
szervezett, Dr Halmosiné Pakai Ilona, Gajda Andrea és Konkolyné Bárkányi szakmai
segítségével. Az idén négy csapat indult ezen a versenyen.
Az iskolai élet szervezési feladatait, órarend készítését ügyeleti rend kialakítását
munkaközösségünkből Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna, Kerekes Pálné és Konkolyné
Bárkányi Ibolya végezte.
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Hónap

Szeptember

Október

November

December

Január

Február

Március

Elvégzett feladatok

 Tantárgyfelosztás pontosítása
 Az órarend elkészítése, ügyeleti rend megszervezése
 A feldolgozandó tananyag áttekintése, aktualizálása az új
követelményekhez
 Tanmenetek elkészítése
 Kutatók éjszakája – programon való részvétel
 MOL-Suliváltó
 A munkaközösségi feladatok prioritásának meghatározása a
szeptemberi tapasztalatok elemzése után
 Kistérségi továbbképzési napon részvétel
 Bemutató órák tartása
 Magyar Diáksport napja megrendezése, lebonyolítása
 Szomszédoló
 Kistérségi matematikaverseny I fordulójának lebonyolítása
 Egyetemi mérésekhez adatszolgáltatás
 Kompetenciaméréshez adatszolgáltatás
 Bemutató órák tartása
 Munkaközösségi szintű áttekintése az elvégzett feladatoknak
 Pick-futás
 „Gyógynövények” – vetélkedő Algyőn
 Tanulmányi helyzet elemzése, bukásra álló tanulók felmérése,
szülők értesítése
 Karácsonyi rendezvényeken való részvétel tanulókkal
 Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése, felzárkóztatási program
kidolgozása
 Mikulás-futás
 Torna Diákolimpia
 Félév zárásának előkészítése
 Osztályozó értekezlet
 Órarend elkészítése a második félévre, ügyeleti rend
beosztásának elkészítése
 Munkaközösségi szintű áttekintése az elvégzett feladatoknak
 A második félév szakmai teendőinek személyre bontott
áttekintése munkaközösségi szinten
 Félév zárása
 Adminisztráció elkészítése
 Vízkereszt Kupa
 Féléves tanulmányi eredmény értékelése szülői értekezleten
 Kistérségi matematikaverseny
 Zrínyi Ilona matematikaversenyen való részvétel
 Az esélyegyenlőség felzárkóztatási tervének elkészítése
 Sítábor a Határtalanul keretében
 TERMOSZ – kihelyezett biológia és fizika óra 7. évfolyam
 Nyitott Kapu – szülők nyílt órákon való részvétele
 Témahét: pénz7
 Természetismereti vetélkedő előkészítése, feladatainak
meghatározása
 Kistérségi továbbképzési napon részvétel
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 Természetismereti Tisza – vetélkedő 5. osztály
 Városi Víz világnapi verseny






















Digitális témahét programjainak szervezése, lebonyolítása
Természetismereti vetélkedő lebonyolítása
Egészség világnapja, egészségnap
Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése
NETFIT mérés befejezése
Tanulók fizikai állapotának mérése, rögzítése
Egyetemi online mérések elvégzése
Kompetenciamérés szervezése, lebonyolítása
Kihívás napja (testnevelés óra keretében)
Közlekedési nap szervezése
„Ifjú fürkész és kis fürkész” természetismereti országos döntő
Közlekedési nap lebonyolítása
Nemzeti összetartás napján sportnap szervezése, lebonyolítása
Családinap
Kossuth Kupa
Év zárásának előkészítése
Osztályozó értekezlet
Munkaközösségi szintű áttekintése az elvégzett feladatoknak
Statisztikák elkészítése, értelmezése
Szertárak, szekrények rendezése, módszertani anyagok
előkészítése a következő tanévre
 Évzáró értekezlet, elmúlt tanév értékelése, új tanév célkitűzései

Április

Május

Június

Tanulmányi eredmények
Tantárgy
Osztály

term.i./

fizika

földrajz

kémia

techn.

testnev.

4,44

-

-

-

4,96

4,85

5,00

4,17

-

-

-

4,90

4,86

2,75

4,80

3,42

-

-

-

4,26

4,70

6.b

3,80

4,92

4,20

-

-

-

4,88

4,92

7.a

3,65

4,77

4,19

4,00

4,31

4,04

4,96

4,92

7.b

3,32

4,71

3,57

3,25

3,46

3,15

4,71

4,58

8.a

3,20

4,75

3,60

4,05

3,50

4,45

-

4,90

8.b

3,75

4,86

4,19

4,38

4,19

4,19

-

4,75

Összesen

3,52

4,85

3,97

3,92

3,87

3,96

4,78

4,81

matematika

inf.

5.a

4,04

5,00

5.b

3,66

6.a

biológia

A táblázatban láthatjuk a különböző osztályok tantárgyi átlagát.
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Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy
matematika
természetismeret
földrajz
biológia
Összesen

2017/2018.
év vége

2017/2018.
félév

2016/2017.
év vége

2016/2017.
félév

2015/2016.
év vége

2015/2016.
félév

1

-

1

0

0

1

-

-

-

1

0

-

1

-

1

1
1
3

1
0
1

1
2

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
ECDL szakkörön vehettek részt a 7-8. osztályos tanulók Kálmánné Fodor Zsuzsanna és
Kerekes Pálné tartották. 8. évfolyamon felvételi előkészítőn vettek részt matematikából. A
hetedikesek közül 11-en tettek vizsgát, a nyolcadikosok közül hét tanuló két modulból tett
sikeres vizsgát.
Tanulmányi versenyek
A munkatervben vállalt versenyeken részt vettünk, az eredmények mellékletben vannak feltüntetve
Rendezvények
Munkaközösségünk aktívan részt vett a projekt napok szervezésében, lebonyolításában:
pályaválasztási napok, pénz7, digitális témahét, egészségnap. Az idén is megrendezésre került
a játékos természetismereti vetélkedő.
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
Ebben a tanévben is aktívan bekapcsolódtunk a kétfordulós Kistérségi Matematikaversenybe,
Mindennapos testnevelés
A mindennapos testnevelés során megvalósult iskolánkban a rendszeres mozgásra szoktatás, a
koordinációs képességek fejlesztése, a sportjátékok szabályainak elsajátítása, igény kialakítása a
rendszeres testmozgásra valamint a motoros képességek fejlesztése.
Ebben a félévben Alsó és felső tagozaton labdarúgás sportkört tartott Drágity Dusán és Dér Zoltán.
Az 5. és 6. osztályos lánytanulók Sajtos Bettinával fitness foglalkozáson vehettek részt.
Rekreációs sportrendezvények: jégkorcsolya 7. és 8. évfolyamon, bowling 7.a és 8.b osztályos
tanulóknak, kísért Sajtos Bettina és Dér Zoltán.
Az egész felső tagozat tanulói az első vagy a második fél évben úszás oktatásban részesültek.
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Ennek koordinálása, terem illetve pályabeosztása év elején megtörtént, összehangolva a
kollégákkal a tanmeneteket. A tanév során tervezett és meg is valósult programok a
következők voltak:


Pick futás, 57 tanuló, kísérő tanár: Herbertné Auth Adél, Dér Zoltán



Mol suli váltó, 1 csapat (3 fő), 1. hely, kísérő tanár: Sajtos Bettina



Szőreg – Deszk szomszédoló, 30 tanuló, szervező Herbertné Auth Adél, Dér Zoltán




Labdarúgás házibajnokság, négy évfolyam csapata, szervező Drágity Dusán
Európai Diáksport napja 420 fő szervező Sajtos Bettina, Herbertné Auth Adél



MDSZ futsal IV. korcsoport 7 fő 3. hely Dér Zoltán



Mikulás futás, 57 tanuló, kísérő tanár: Sajtos Bettina, Herbertné Auth Adél, Dér
Zoltán



Fizikai felkészítés a Netfit felmérésre, minden testnevelést tanító kolléga



Mikulás Kupa Sándorfalva 8 fő Drágity Dusán



Torna Diákolimpia megyei döntő



Vízkereszt Kupa 7 fő 3. hely Dér Zoltán



Szepi Kupa 8 fő kísérő tanár: Dér Zoltán



Téli sportok napja 30 fő kísérő tanár: Sajtos Bettina, Bányainé Seprenyi Gabriella,
Herbertné Auth Adél



Úszás Városi Diákolimpia 6 fő kísérő tanár: Sajtos Bettina



Barka futás 50 fő kísérő tanár: Herbertné Auth Adél, Sajtos Bettina, Dér Zoltán



Futball Városi Diákolimpia 10 fő kísérő tanár: Drágity Dusán
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2017/2018. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
Tanórán kívüli foglalkoztatás munkaközösség
Készítette: Varró Anna
A munkaközösség tagjai
Baranyiné Mészáros Edit, Áchim Mónika, Bányainé Seprenyi Gabriella, Sövényházy Anna,
Szabó Mónika, Istókné Oláh Ágnes, Tarjánné Kádár Piroska, Gubikné Haraszti Katalin, Sajtos
Bettina, Kálmánné Fodor Zsuzsanna, Kiss Márta, Dér Zoltán, , Drágity Dusán, Sandrik Ágnes,
Balogh Imre, Csirik György, Csasznyné Halász Ágnes, Hegedűs György, Szabó Pálma,
Benyovszky Flóra , Bodnárné Tóth Villő és Varró Anna

A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése táblázatosan, havi bontásban:
vállalt, kitűzött feladatainkat a közös munkának köszönhetően teljesítettük, sőt ha 1-1 jó
programra akadtunk a városban, vagy a kultúrházban, oda is elvittük a gyerekeket. A vállalt
szabadidős tevékenységeket megvalósítottuk.
Hónap

Szeptem
ber

Elvégzett feladatok
Tanévkezdés előtt megtartottuk munkaközösségi értekezletünket, melyben, a
tanév rendjében szereplő tanításon kívüli feladatköröket beszéltük át.
A tanévet hagyományainkhoz híven a 4. évfolyamosok színvonalas műsorával
nyitottuk meg 2017.szeptember 1-én.
Az első osztályosok beszoktatására a tanító nénik ismételten nagy hangsúlyt
fektettek, különösen nehéz feladat elé állította őket mindkét osztály rendkívül
eleven. Így a beszoktatás időszakában minden szünetet az osztályukkal
töltötték. Az elsősöknek a tanító nénik az első napon, a többi évfolyamnak a
második héten tartották meg a szülői értekezleteket az osztályfőnökök.
Az ötödik évfolyamosok felső tagozatba szoktatásánál a két osztályfőnök napi
rendszerességgel segített.
A tanmenetek leadása szeptember 14-ig, ellenőrzése 2017. szeptember 18-ig
megtörtént.
Az új tanévben folytattuk az elektronikus naplók vezetését. Az új módszer
használatával a szülők naprakészen betekintést nyerhetnek a haladási naplóba,
az érdemjegyek alakulásába, a hiányzásokba. Így megkönnyítjük a szülők felé
gyermekük iskolai teljesítményének ellenőrzését. A tanulók számára
meghagytuk az ellenőrzők használatát, melyben a szülők felé ugyanúgy tudunk
információval szolgálni.
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A folyosói szekrények kiosztásánál figyelembe vettük a gyerekek és szülők
igényét, az osztálytermek helyét és az osztálylétszámokat is. Így ebben az
évben is minden osztály saját használatra kapott kijelölt szekrényeket.
A védőnővel folyamatos kapcsolatot tartott minden osztályfőnök. A kötelező
védőoltások és egészségügyi szűrések időpontjait egyeztettük.
Kialakítottuk az ügyeleti rendet, különös figyelmet szentelve az óraközi
szünetekben történő balesetek megelőzésére. Problémák esetén kis létszámban,
az érintett tanító kollégákkal esetmegbeszéléseket folytattunk, az okokat
időben feltártuk, a konfliktusokat a gyerekek között rendeztük, szükség szerint
szülői bevonással.
Tájékoztattuk a szaktanárokat osztályainkban tanuló SNI-s és BTMN-es
gyerekekről, a szakvéleményeket a tanító tanárokkal megismertettük.
Osztályfőnökök figyelemmel kísérik, e tanulók szakvéleményének folyamatos
megújítását.
Az aktuális év eleji tanév rendi időpontokat az ellenőrzőkbe beírattuk, a szülői
aláírásokat ellenőriztük.
Szeptember 15-én, a Takarítási Világnapon a 7.a és 7.b osztályok ,
osztályfőnökeikkel, Kálmánné Fodor Zsuzsannával, Sajtos Bettinával a
tanösvényt, az erdei iskolát körülvevő erdőt takarították ki. Munkájukat
gulyáslevessel honorálták az erdei iskola tulajdonosa és munkatársai..
Már hagyománnyá vált az erdei iskolai lekvárfőzés is. Az idén a 6.b főzte a
finom szilvalekvárt , osztályfőnökük, Csasznyiné Halász Ágnes , és Ica néni
irányításával.
Szept. 18. szülői és pályaválasztási szülői értekezlet a 8. évfolyamnak. /Dér
Zoltán, Kiss Márta/ Ezt rendhagyó osztályfőnöki órák követték, ahol iskolák
képviselői, pályaválasztási tanácsadóból szakemberek egyéni elbeszélgetés, és
csoportos formában adtak tájékoztatást továbbtanulási lehetőségekről.
Szeptember 28-án mesedélutánon vettünk részt a szőregi fiókkönyvtárban,
ahol papírszínházat néztünka népmese napja alkalmából /1.b osztály 26 fő,
Varró Anna/
Iskolánk két könyvtárosa, Áchim Mónika és Varró Anna buzdítására minden
alsós osztályban 1-1 népmesével emlékeztek a népmese napjára./ Résztvevő:
212 fő, tanítók/
Az aktuális magatartás- és szorgalomjegyeket hó végén megbeszéltük, a
tanulók tájékoztató füzetébe beírattuk. A hiányzásokat az e-naplóban
dokumentáltuk. Beindítottuk a Tudásbajnokságot, melynek 28 tanuló aktív
tagja. Havi rendszerességgel kapják a feladatokat, kis jutalmakat.
Olasz Attila: Dinamikus lenyomatok című festménykiállítását is megnéztük a
Tömörkény István Művelődési házban /26 fő, 1.b Varró Anna/
Szüreti mulatságot is megtartottuk a napköziben 2017.09.29. / Résztvevő az
alsó tagozat minden osztálya, és a felsős napközis érdeklődők, 240 fő, Varró
Anna/

Október
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Október 4-én, az Állatok Világnapján mesékkel, történetekkel, rajzolással
emlékeztünk az állatokra, főként délután, tanulási időben, illetve a tanítási
órába beépítve.
Október 6-án az Aradi vértanúkra emlékeztünk az iskola rádión keresztül.
Bodnárné Tóth Villő /
Okt. 12. .Idősek napja a kultúrházban, szépkorúak köszöntése / Résztvevő 23
fő, Varró Anna/. Megköszöntük Bányainé Gabriellának a felkészítő munkáját,
a gyerekeknek a szereplést, a kultúrház munkatársainak a megvendégelést.
Az október 23-ai megemlékezést a nyolcadikosok színvonalas előadásában
tekinthettük meg a Tömörkény Művelődési házban október 20-án.
Iskolánk hagyományához híven a diákönkormányzatot segítve megtartottuk az
őszi papírgyűjtést ÖKO napunkon, okt. 26-án.
Fazekas István, keramikus, népi iparművész : A tűz és a föld művészete címmel
megrendezett kiállításán is részt vettünk a Tömörkény István Művelődési
házban./26 fő, Varró Anna/
Bábszínházban is jártunk /1-2. osztályok 95 fő Szabó Pálma, Varró Anna,
Tarjánné Kádár Piroska, Sandrik Ágnes, Áchim Mónika, Baranyiné Mészáros
Edit, Benyovszky Flóra/
Október 26. Tök jó nap: Tökfaragás, halloween party és felvonulás /
Résztvevők alsós osztályok napközisei, 212 fő, tanítók, Varró Anna
Az aktuális havi tanév rendi időpontokat az ellenőrzőkbe beírattuk, a szülői
aláírásokat ellenőriztük.
Fogadóórát tartottunk a szülők számára, a problémás eseteket megbeszéltük.
Az aktuális magatartás- és szorgalomjegyeket hó végén megbeszéltük, a
tanulók tájékoztató füzetébe beírattuk. A hiányzásokat az e-naplóban
dokumentáltuk

November 9.. Libanap, libales, libanéző séta a Szegfű utcában./ Résztvevők:
1.a-b és 2.a-b osztályok, 107 fő, Sandrik Ágnes, Puskásné Áchim Mónika,
Drágity
Dusán,
Benyovszky
Flóra,
Varró
Anna/
Libatoll gyűjtése, írás libatollal, libás kézműves foglalkozáson libacsalád,
libacsapat rajzolása, kivágása. Szent Márton legendájának felelevenítése. /
Résztvevők : alsós osztályok, 212 fő, Varró Anna
Novemb
er

Daru-les november 10-én./ Résztvevő 107 fő, Varró Anna/
November 16-án pályaválasztási projektnapot tartottunk
Tolerancianapot tartottunk, a tanulók érdekes kutyás program által váltak
gazdagabbakká november 17-én./ Kiss Márta/
November 17. Madáretető készítés a szőregi Faluházban./24 fő, Drágity
Dusán/
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November 23. Alexandriai Szent Katalin, templomunk védőszentjének
legendája.Séta templomunk védőszentjének szobrához. /Résztvevő 72 fő,
Varró Anna/
Nagyon értékes kiállítást láthattunk a Tömörkény István Művelődési házban
Liget-metszet címmel, az V.Szőregi Képzőművészeti Alkotótábor
résztvevőinek közös tárlata./26 fő Varró Anna/.
November 29. Bábszínház:/ 3.b osztály, 23 fő, Sövényházy Anna/
Az őszi tanulmányi és sport versenyeredményeket az iskola aulájának ’Tudás
Fáján’ elhelyeztük, az osztályfőnökök által összegyűjtött információk alapján.
Az aktuális havi tanév rendi időpontokat az ellenőrzőkbe beírattuk, a szülői
aláírásokat ellenőriztük.
Az aktuális magatartás- és szorgalomjegyeket hó végén megbeszéltük, a
tanulók tájékoztató füzetébe beírattuk.
Az osztályfőnökök ellenőrizték és összevetették az e-naplóban bejegyzett
érdemjegyeket a tájékoztató füzetekben szereplőkkel. Az esetleges
hiányosságokat a tanulókkal pótoltatták.
A hiányzásokat az e-naplóban dokumentáltuk.

.

Decembe
r

Az aktuális havi tanév rendi időpontokat az ellenőrzőkbe beírattuk, a szülői
aláírásokat ellenőriztük
December 5-én Papírszínház :a szőregi fiókkönyvtárban. / 1.b osztály , 24 fő,
Varró Anna/
December 6-án, Miklós napján Szent Miklós legendájának felelevenítése.
Iskolánkban a Mikulás a krampuszokkal végigjárta az osztályokat, mikulás
bulik szerveződtek. Az osztályfőnökök osztályszinten lehetőséget
biztosítottak, hogy a tanulók megajándékozhassák egymást egy-egy
mikuláscsomaggal.
Az osztályfőnökök Mikulás osztálybulikat tartottak osztályaiknak /7.a Sajtos
Bettina/
A nyolcadikosok írásbeli felvételijére, a központi felvételi vizsgára a
jelentkezési lapokat kitöltettük, azokat továbbítottuk december 6-ig.
December 7. bábszínház Jancsi és Juliska 1-2. évfolyamosokkal /92 fő Sandrik
Ágnes, Tarjánné Kádár Proska, Szabó Pálma, Benyovszky Flóra, Baranyiné
Mészáros Edit, Varró Anna/
December 9-ig kiértesítettük a bukásra állókat, a minimum követelmények
teljesítésével, a szüleiket tájékoztattuk a pótlás és javítás lehetőségeiről.
A december 16-i adventi gyertyagyújtáson a TK munkaközösség tagjai
nyújtottak segítséget.
December 19. betlehem avatás a Rózsák terén. Az alsós osztályok ajándékot
készítettek, és vittek a kis Jézusnak. /Alsós osztályok, 210 fő, Varró Anna/
Az ötödikesek karácsonyi műsorukkal hangolták iskolánk közösségét adventi
és ünnepi hangulatba december 22-én. Ezen délelőttön minden osztályfőnök a
saját osztályával együtt tölthette az egész délelőttöt, közösen készülődhettek,
beszélgethettek az ünnep öröméről.
Mikulásfutásra tanulótoborzás.
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Az aktuális magatartás- és szorgalomjegyeket hó végén megbeszéltük, a
tanulók tájékoztató füzetébe beírattuk. A hiányzásokat az e-naplóban
dokumentáltuk.
Január 22. A Magyar Kultúra Napja a szőregi Művelődési házban, Örökségünk
címmel a Kossuth Lajos Általános Iskola diákjainak kiállítását az osztályok
osztályaikkal megtekintették osztályfőnöki óra, illetve napközi keretén belül.
/Szabó Pálma, Varró Anna, Kálmánné Fodor Zsuzsanna, Kiss Márta, Sandrik
Ágnes/
Január 25. félévi jegyek lezárása, ellenőrzése.
Január 23. Központi írásbeli felvételi vizsgák
Január 26. statisztikai adatok, beszámolók leadása./osztályfőnökök//
Január 30. félévi bizonyítványok kiosztása osztályfőnöki órákon.
Január

Február

Március

Az aktuális félévi tanév rendi időpontokat az ellenőrzőkbe beírattuk, a szülői
aláírásokat ellenőriztük
Az e-naplókat lezártuk, a tájékoztatókban a félévi bizonyítványokat megírtuk,
a szülőket kiértesítettük. Minden osztályfőnök elkészítette osztálya statisztikai
adatait, az osztályfőnöki jelentéseket január 26-ig leadták.
Összevetettük a félévi tanulói érdemjegyeket az előző tanévvégi
eredményekkel, kigyűjtöttük a kettő, vagy annál több jegyet rontottak listáját
az esélyegyenlőség kidolgozásának segítésére, a tanulmányi eredmények
javítása érdekében.
A nyolcadikosok továbbtanulási jelentkezési lapjait az osztályfőnökök
elvégezték, azokat ellenőrizték.
Kiszebábok készítése folyamatosan egész hónapban a napközis csoportokban.
Tudásbajnokság II. félévi feladatok, jelentkezések, regisztrálás.
Február 9. Farsang az iskolában. Minden alsós osztály közös produkcióval
készült, melyhez fölsős csoportok is csatlakoztak.
Busójárás Mohácson február 13-án. 45 fővel Varró Anna, Szabó Pálma
Február 16. Télűző maszkok készítése a szőregi Faluházban 1.b osztály, 26 fő,
Varró Anna
Február 16. Rönkhúzás, Téltemetés, télboszorka égetés Napközis
munkaközösség minden tagja, 150 fő részvételével .Felelős: Varró Anna
2016. február 16-án tartottuk meg a már hagyományos szőregi téltemetést a
megszokott helyszínen, iskolánk mellett. A menetet a rönkhúzók vezették, őket
követték a boszorkacipelők, a zenekar, majd a kórus.
A rendezvényt kézműves foglalkozás előzte meg, melyet a szőregi Művelődési
Házzal közösen tartottunk. Farsangi álarcokat készítettünk, melyhez az
alapanyagokat a Művelődési Ház munkatársai biztosították.
Az idén is megtartottuk a hagyomágyos alapítványi bálat, melynek
igyekeztünk aktív segítői lenni./ előkészületek, tombolaárusítás, takarítás/
Iskolaelőkészítő /minden alsós kolléga/
Február 23. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja.
/minden osztály/
Határtalanul pályázat megvalósítása a 7. osztályosoknak.
Látogatás a Konfuciusz intézetben, lámpionok készítése /Szabó Pálma,
Benyovszky Flóra, Varró Anna/
Szőregen a Hősök tere, feldíszítése zászlókkal, saját készítésű virágokkal
Sandrik Ágnes, Varró Anna, Szabó Pálma, Áchim Mónika, 142 tanuló
jelenlétével.
Március 15-i műsor főpróbáján való részvétel / minden alsós osztály/
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Április

Május

Június

Március 15-i műsoron részvétel / minden felsős osztály/
Március 21.
Nyitott iskola keretén belül a szülők nem érdeklődtek a napközis foglalkozások
iránt. Délelőtt órarend szerint látogatták az órákat elég nagy számban.
Március 23. Víz világnapja, megemlékezés napközis csoportkeretben,
kirándulás az Öreg Hölgyhöz, a Szent István téri Víztoronyhoz. 25 fő, 1.b
Varró Anna , Szabó Pálma
Barkafutásra tanulótoborzás.
Tojásfestés a napközis csoportokban, tojásfa készítés az iskola előtt, a Rózsák
terén. Napközis csoportok 125 fő és napközis csoportvezetők. Felelős: Varró
Anna
Kapcsolat a bölcsődével: A második osztályosok tojást festettek a bölcsőde
tojásfájára, melyet kis ünnepség keretében adtak át a bölcsődéseknek.
/Drágity Dusán, Varró Anna
11-én: Költészet napja a szőregi fiókkönyvtárban, 1.b, 2.b-3-a-3.b osztályok
Varró Anna, a fölsősöket kordinálta: Hegedűs György
A jubileumi évkönyvbe minden pedagógus készült egy kis Ars poetikával.
21-én Föld napja: környezetvédelmi tennivalók megbeszélése a napközis
csoportokban Sandrik Ágnes irányításával. Föld és Víz napi programok
megvalósítása /Bányainé Seprenyi Gabriella, Áchim Mónika, Szabó Pálma,
Varró Anna/
Osztályfotózás / minden osztály//Kiss Márta/
23-án papírgyűjtés, minden osztály részt vett benne.
23-ától Fenntarthatósági témahét /Sandrik Ágnes/
Április 27-ig a bukásra álló tanulók kiértesítése.
Májusfa díszítés az iskola előtt /alsós napközis csoportokból 23 fő, Varró Anna
Bodzaszörp készítés és fogyasztás a napközis uzsonna mellé. 1.b-2.b-, 54 fő:
Áchim Mónika, Varró Anna, Szabó Pálma
Vöröskeresztes világnap /Sandrik Ágnes/
Bábszínházlátogatás: A tücsök és a hangya 1.a-1.b-2.a-2.b-3.b osztályok 140
fő
A szőregi Tömörkény István Művelődési házban Albert András vetítése
„Madarak” címmel. Résztvevők az alsó tagozatos napközisek:156 fő Drágity
Dusán, Benyovszky Flóra, Sandrik Ágnes, Varró Anna
Aranyóra címmel Arany János és Petőfi Sándor levelezése a Szegedi Nemzeti
Színházban.5. és 6. osztályosok / Keresztesné Halász Katalin, Hegedűs
György, Solymosi Lajosné/
A félőlény című előadást a Szegedi Nemzeti Színházban az alsó tagozatosok
nézték meg.
Kübeki kirajzás/teljes felső tagozat/
Tisza –tóra kirándulás /egész alsó tagozat/
Táncgála /Egész alsó tagozat/
Anyák napi műsor a szőregi Művelődési házban a nyugdíjasoknál /Sandrik
Ágnes, Varró Anna/
Június 1-én a családi napon a felsős osztályok és az alsósok kézműveskedtek,
ugrálóváraztak, lovaskocsikáztak, nagyon sok jó programon vettek részt.
Pedagógusnap /harmadik osztályosok/
DÖK nap/Drágity Dusán/
Közlekedési nap /Dér Zoltán, Sövényházi Anna/
Konfuciusz Gála műsor az IH-ban /Benyovszky Flóra, Szabó Pálma, Varró
Anna/
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A szőregi Vadászházban vendégeskedtek többen is: 2.a-2.b-3.a és 4.b
osztályok. /114 fő/
Táborszervezés a szőregi Vadászházba /Tarjánné Kádár Piroska, Varró Anna/
Önértékelés elkészítése.
Évzáró ünnepségre, ballagási ünnepségre készülés, évzáró, ballagás
lebonyolítása /Csasznyné Halász Ágnes, Hegedűs György, Bodnárné Tóth
Villő, Dér Zoltán, Kiss Márta, és minden osztályfőnök és kolléga megtalálta a
feladatát./
Készülés a rózsaünnepi fellépésre/Szabó Mónika, Sövényházi Anna/
Munkaközösségi megbeszélés, éves beszámolók elkészítése.

A tanév végi szintfelmérő, belső vizsga eredményei
Osztály

Tantárgy

Tanulmányi eredmények a tanév végén
Osztály

Összesen
Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy

2014/2015. év
vége
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2015/2016 év
vége

Összesen
A munkaközösség személyi változásai:
A 2017-/18-eas tanévet is 16 osztállyal kezdjük meg.
Osztályfőnökök:
1.a Tarjánné Kádár Piroska
1.b Szabó Pálma
2.a Baranyiné Mészáros Edit
2.b. Puskásné Áchim Mónika
3.a. Bányainé Seprenyi Gabriella
3.b. Sövényházy Anna
4.a .Szabó Mónika
4.b. Istókné Oláh Ágnes
5.a Hegedűs György
5.b Bodnárné Tóth Villő
6.a. Gubikné Haraszti Katalin
6.b Csasznyné Halász Ágnes /Polyák-Kósa Krisztina/
7.a. Sajtos Bettina
7.b.Kálmánné Fodor Zsuzsanna
8.a Kiss Márta
8.b Dér Zolán
A nyolcadikos osztályfőnökök mindketten nagy szakmai múlttal rendelkezve az osztályközösség
formálásában, a pályaválasztási feladatokban egyaránt fontos segítői és irányítói voltak az
osztályközösségnek. Büszkén mondhatjuk el, hogy az idei tanévet is két, megfelelő létszámú első
osztályokkal indíthattuk el (26-25 fővel), amely a tavalyi évhez hasonlóan különös szervezettséget,
odafigyelést, kihívást jelentett tanítóknak, kollégáknak egyaránt.
Személyi feltételek a délutáni tanulási idő alatt az alsó tagozaton:
1.a Tarjánné Kádár Piroska, Sandrik Ágnes, Csasznyné Halász Ágnes
1.b Szabó Pálma, Varró Anna
2.a Baranyiné Mészáros Edit, Benyovszky Flóra
2.b Puskásné Áchim Mónika, Drágity Dusán
3.a Bányainé Seprenyi Gabriella, Szabó Mónika, Sajtos Bettina,
3..b Sövényházy Anna, Herbertné Auth Adél, Gajda Andrea, Istókné Oláh Ágnes
4.a Gyovainé Madarász Éva 4 hónapon át, ezt követően: Dér Zoltán, ,Kiss Márta, Szabó Pálma,
Barsai Mónika
4.b Kiss Márta, Vér Anikó, Vasiljev Márta
Vannak biztos párok, de a napközis munkába munkaközösségünk több tagja is besegített.
Kiemelt nevelési feladatunk:
Az iskolaépület külső és belső állagának megvédése, óvása.
Környezettudatos és egészségtudatos szemlélet további alakítása, fenntartása
Szép beszéd, alapvető illemszabályok megtanítása, alkalmazása. A tanulók neveltségi szintjének
emelése, esztétikai nevelés és az indulatok, durva cselekmények, rongálások visszaszorítása.
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Osztályközösségek és iskolaközösségek formálása.
Kiemelt oktatási feladatunk:
Az iskola tanulmányi jó hírének tovább erősítése, a napi oktató munkával és versenyzéssel, A 8.
évfolyamosok sikeres pályaválasztási felkészítése.
IKT használata és beépítése a mindennapi munkánkba.
Esélyegyenlőségek, hátrányok kompenzálása felzárkóztatással, tehetséggondozással.
Egyéb feladataink:
A délutáni tanuláskor legfontosabb feladat a házi feladatok elkészítése, az órán tanultak elmélyítése,
a hangos olvasás gyakorlása.
A gyerekeket kész házi feladattal engedjük haza, illetve adjuk át a szülőknek.
Kiemelt feladatunk a felzárkóztatás, a tehetséggondozás, a differenciált bánásmód, a tanulási
problémákkal küzdő tanulók segítése.
PIP kapcsolatot fenntartjuk, ápoljuk. Szívesen használjuk differenciálásra, tehetséggondozásra a
Tappancs, TATU és a Tudorka újságok feladatait. Kicsit sok a reklám az újságokban, ezek helyett
inkább érdekes olvasmányokat szeretnénk látni, ezt jeleztük a kiadó felé.
Szép eredményeket értünk el a Tudásbajnokság feladatainak megoldásával is.
Arany fokozatot értek el a következő tanulók: Hídvégi Luca, Forgó Richard, Maróti Boldizsár,
Maróti Márton, Berkó Tibor, Tombácz Sára, Dormány Sára, Tátrai Mariann, Zádori Kitti. Kitartó ,
lelkiismeretes munkájukhoz gratulálok!
Hangsúlyt fektetünk a helyes étkezési és higiéniai szokások, valamint a neveltségi szint emelésére.
Színvonalas szabadidős programokat szervezünk és bonyolítunk le, ezzel is szeretnénk iskolánk jó
hírét tovább erősíteni.
Kiemelt feladatunk egymás segítése az önértékelésre, minősítésre felkészüléshez, a jó gyakorlatok
átadása, megosztása kollégákkal. Ügyelünk az átmenetek megkönnyítésére, nehézségek
áthidalására.
Az elektronikus napló naprakész, pontos vezetése, különös figyelemmel a hiányzások
adminisztrálására.
SZMK választásnál ügyeltünk arra, hogy aktív, segítőkész szülőket válasszunk, aki
segítségünkre lehet sokrétű munkánk során.
Az iskola ügyeleti rendjének egységes nevelési elvekkel történő betartása.
Testi nevelés: mozgáskészség fejlesztése, kerékpártúra, kerékpárverseny, labdajátékok.
Kapcsolattartás más intézményekkel:
Bölcsőde, óvoda, Tömörkény István Művelődési Ház, Szőregi Fiókkönyvtár, Rendőrség,
Vadászház és erdei iskola, térségünk munkaközösségei, Konfuciusz Intézet, Tudásbajnokság
szervezői, a szőregi Nyugdíjasklub tagjai, Szegedi Nemzeti Színház, Bábszínház, Reök –palota,
Móra Ferenc Múzeum.
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában,
továbbképzések:
A tanév során őszi és tavaszi intézményi továbbképzéseken vettünk részt.
IKER, KRÉTA helyi továbbképzéseken is részt vettünk.
Iskolánk tanárai már számos bemutató órákat tartottak, melyre szép számmal érkeztek a más
iskolákból pedagógusok.
Mindannyian teljesítettük az előírt 3 óra látogatását.
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A mentorháló előadássorozatának rendszeres látogatói: Baranyiné Mászáros Edit, Tarjánné Kádár
Piroska
Hogyan bánjunk a „z”generációval? 30 órás továbbképzés, 2018. április 26-28. /Hegedűs György,
Bányainé Seprenyi Gabriella, Kálmánné Fodor Zsuzsanna/
Kapcsolattartás:
Gyerekeink Bagó Ildikó iskolapszichológusunkhoz mehetnek egyéni segítő beszélgetésre,
problémáik meghallgatására, tanácsadásra, esetfeltárásra. Támogató munkájára mi felnőttek is
számíthatunk, konfliktushelyzetek megoldásában, tanácsadásban, pszichológiai esetekben egyaránt.
Kálmánné Fodor Zsuzsanna kérésére két kiscsoportos foglalkozást is tartott a pszichológus.
Kertész Ibolya iskolánk védőnője heti rendszerességgel, szerdánként tart Tini klubot az érdeklődő
tanulóknak, a témákat sokszor maguk a gyerekek alakíthatják, kérhetik. Osztályfőnöki órákon
korosztálynak megfelelően tart egészségügyi órákat, felvilágosító órákat lányoknak, fiúknak
egyaránt.
Csasznyné Halász Ágnes osztályához a következő évben is kérni fogja a védőnő segítségét a
serdülőkori problémákkal kapcsolatos beszélgetésekhez fiúknak és lányoknak egyaránt.
A másik két védőnő: Tóth Melinda és Törőcsik Ildikó az alsósok, illetve a felsősök szűréséért,
dokumentációjáért felelős. Feladatuk: a szűrésre kötelezett iskolás gyerekek teljes körű pediculosis
és tisztasági vizsgálat elvégzése és jelentése. A kiszűrtek törvényes képviselőjének írásban történő
értesítése a gyermeken keresztül.
Kérésük: az osztályfőnökök jelentkezzenek náluk, igény szerint nagyon szívesen tartanának
osztályfőnöki órán egészségvédő, egészségnevelő előadásokat bármilyen témakörben.
Családlátogatások:
Év elején az 1-2. és az 5-6. évfolyamosoknál igazgatói ajánlásként beterveztük a családlátogatásokat.
Mennek a kollégák, főként ha aktuális, ha indokolt, ha probléma van a gyerekkel.
Az 1.b osztály tanítói Szabó Pálma és Varró Anna már a tanulók családjának 80 %-ánál járt. Már
csak az Újszentiváni és Tiszaszigeti tanulóik vannak hátra.
Kálmánné Fodor Zsuzsanna 2 problémás gyerek családjánál tett látogatást az év folyamán.
Közösségépítő programok:
Kollégáim év végi beszámolója közül az 5.b osztályfőnökének, Bodnárné Tóth Villő
közösségépítő munkáját szeretném kiemelni, őt idézve:






Szeptemberben családi délutánt szerveztünk a Tiszaszigeti Mélyponton. Játékos
programok keretében ismerkedtem a szülőkkel és gyerekekkel.
Októberben kerékpáros kirándulást terveztünk a Tisza parti tanösvényre, de sajnos
az időjárás miatt elmaradt. Tavasszal mindenképpen pótoljuk.
Novemberben játékos, táncos „osztálydélutánt” tartottunk a 102-es teremben.
Szintén ebben a hónapban adventi, délutáni foglalkozás keretében készítettünk
ajtódíszeket.
Járt az osztályban a Mikulás. A gyerekek nagyon lelkesen és titkosan készültek.
Egymást ajándékozták meg, örömmel.
Decemberben a párhuzamos 5. osztállyal együtt készültünk a karácsonyi műsorra.
Andersen: A fenyőfa című meséjét adtuk elő az iskola aulájában. Ismét
számíthattam a gyerekek odaadó lelkesedésükre, munkájukra.
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Korcsolyázni voltunk a Szegedi Műjégpályán
Meglepetést készítettünk a szeretet ünnepére. A szülőket, karácsonyi püspökkenyér
süti keverékkel leptük meg.
Januárban és márciusban színházban jártunk. A János vitéz valamint a Félőlény
című előadást tekintettük meg a Szegedi Nemzeti Színházban, teljes létszámban.
Márciusban a Móra Ferenc Múzeum „Páratlanok” című kiállítását tekintettük meg
Áprilisban moziban jártunk, a Belle és Sebastian 3. című kalandfilmen
Májusban anyák napi megemlékezést tartottunk
Júniusban részt vettünk a szőregi temetőben lévő Trianon emlékoszlopnál rendezett
megemlékezésen
Júniusban kerékpártúrán voltunk a Tisza parti Rotary tanösvényen
Június 10-12-ig a hetényegyházi Vackor Vár Erdei Iskolában kirándultunk

Kérés a következő tanévre:
Bodnárné Tóth Villő szakmai munkája és a tanórák színesebbé tételéhez szeretné kérni, hogy a
102-es és 103-as termekben is kerüljön felszerelésre projektor.
Minden kollégám egész éves munkájához gratulálok, a továbbiakra kitartást, erőt, a nyáron
feltöltődést, kellemes pihenést kívánok.

201

OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
1. a osztály
Készítette: Tarjánné Kádár Piroska osztályfőnök

Tanév

Létszám

2017/2018 félév
2017/2018 év végi

25
25

Tanulmányi
átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

0
0

4
9

jól teljesített …..15
jól teljesített
40

 Létszám alakulása: 26 tanulóval indult a tanév, 1 tanulói jogviszony szüneteltetés

Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Berta Dávid

Tanulói
jogviszony
létesítése (év, hó,
nap)

2017.09.01.

Tanulói
Távozott (melyik
jogviszony
intézménye)
létesítése (év, hó,
nap)

2017.09.20.

 Tanulmányi átlag: jól teljesített
 Kitűnők: Forgó Richard, Kothencz Nándor, Albert Krisztián, Balogh Eszter, Hegyközi




Csongor, Janovics Diána, Mihály Attila, Sinkó Ádám, Pintér Nóra
4,5 átlag feletti tanulók száma:
Bukások: Felzárkóztatásra szorul 1 fő, 1 tanuló szülői kérésre osztályt ismétel
Dicséret:



Hiányzások:
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag




óra
1011
0
1011/25

Magatartás: példás 16fő, jó5fő, változó 4fő
Szorgalom: példás 17fő, jó7fő, változó 1fő

Osztályközösség alakulása:
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40ó/fő

Nehéz első osztályt kaptam. A magas fiú létszám, a magatartászavar miatt óvodából hozott
szakértői papíros gyerekek megnehezítették a munkát.14 bejáró tanuló van a környező
községekből. Azok, akikkel már az óvodában is gond volt, itt is okoztak nehézségeket. A
szakértő papírosok mellett egyéb nehézséggel küzdők vizsgálatát részben befejezték. Egy
tanuló kapott ADHD besorolást, egy újabb tanuló SNI megállapítást. Így a problémával
küzdők száma 10 fő, ebből egy tanulóhoz családsegítő is kijár. A szülőkről való leválás
nehézsége, ami év végére sem sikerült,(nem mindig a gyerek válik le nehezen), az
aránytalanul magas problémás gyerekek száma, a nevelési hiányosságok, a kialakulatlan
szabálytudat, napi szinten erősen feladta, a leckét az itt tanító pedagógusoknak.
Célom elsősorban azoknak a módszereknek a megtalálása, amivel ezek a nehézségek
leküzdhetők, vagy legalább tompíthatók, részben sikerültek csak. Szerencsére jó kapcsolatot
alakítottam ki a szülőkkel, mégis azt tapasztaltuk, hogy nem veszik elég komolyan a
jelzéseket. Kerestem a közös élményszerzés lehetőségét is. Könyvtári előadásokon vettünk
részt, színházba, bábszínházba, játszótérre mentünk. Az év során többször szerveztem hétvégi
programot is, változó érdeklődéssel. A túlféltés egész év során jellemző volt. A gyerekek
egymással elég agresszívan viselkedtek, ezeket a problémákat osztályszinten tudtuk kezelni.
Ez a viselkedés számukra természetes volt. Közös sikerünk a munkavégzésben volt.
Papírgyűjtésben mindkét félévben helyezettek lettünk.
Minden héten alkalmat adtam arra, hogy beszélgetős időnk is legyen, ahol egymást is jobban
megismerhetik. A tanítási órákon olyan helyzetet is teremtettem, ahol kommunikálniuk kellett
egymással, támaszkodniuk kellett egymásra egy probléma megoldásánál.(KIP). A
tehetségesebb gyerekeket versenyeken indítottam, ahol eredményesen szerepeltek, és
vállaltunk kulturális fellépést is.


Rendezvények:
Évnyitó
Múzeumlátogatás, a helyi könyvtár, művelődési ház látogatása, kiállítások
megtekintése, városnézés
Részvétel a meghirdetett versenyeken (mesemondó, helyesírás, rajz, magyar, pénzügy,
népdaléneklés, sport)
Télapós teadélután, karácsonyváró, ajándékkészítés
Napközis programokon részvétel, madár les, szüret, liba, kisállat, kiszebáb
Hulladékgyűjtések
Kirándulás Budapest (színházak, cirkusz)
Színház, bábszínház Szeged (bérletes)
Adventi műsorok, Maros-menti fesztivál
Magyar Kultúra Napja kiállítási anyag készítése
Mesemondó verseny
Mikulásfutás, barkafutás
Farsangi délután
Húsvéti nap, tojásfestés
Műsorkészítés búcsúztatóra (könyvtár)
Pályaválasztási bemutatkozás (szülők munkája)
Kirándulások (Tisza-tó, Vadaspark, Csongrád-Bokros
Táncgála
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
1.b osztály
Készítette: Szabó Pálma- osztályfőnök
Tanév

2017/2018

Létszám

Tanulmányi
átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

26 fő

91%

69óra/fő

-

Kitűnő

7

 Létszám alakulása: 26 tanuló, ebből 14 fő fiú és 12 fő lány.6 fő BTMN-es. Az osztályból
nem távozott el és nem is érkezett új tanuló.
Tanuló neve





Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése (év,
hó, nap)

Távozott
(melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése (év,
hó, nap)

Tanulmányi átlag : 91%
Bukás: nincs. Az éves követelményeket minden tanuló teljesítette.
Hiányzások:
óra
1554 óra
1554 óra

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

Kiemelkedően keveset hiányzott tanulók: Rácz Liliána Melitta (17 óra), Dicső Ramóna (18
óra), Lajos Laura Lilla (19 óra)
Kiemelkedően sokat hiányzott tanuló: Tiszó Gergő (177 óra)
Igazolatlan mulasztások megoszlása: Nem volt igazolatlan hiányzás a 2017/2018. tanévben.
Osztályközösség alakulása: Év elején még idegen volt az óvodából az iskolába érkező
gyerekeknek az új közeg, az iskola. A beilleszkedés, az iskolai szabályok betartása nem volt
zökkenőmentes, eleinte sokan bekiabáltak az órán, lassan készültek el, helytelenül ültek az
iskolapadban. Fél év elteltével már beleszoktak az iskolai rendszerbe és belerázódtak a
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szabályok betartásába, bár bekiabálás még előfordul a tanórákon. Egymással nagyon odaadóak,
igazságosak, mindent szívesen megosztanak társaikkal, szívesen keresik a társaságomat,
kikérik a véleményemet és a segítségemet. Óraközi szünetekben előfordul, hogy konfliktusba
kerülnek a gyerekek, de ezeket a problémákat hamar meg tudják beszélni. A szülők mindig
nagyon segítőkészek, szívesen kérik ki a véleményemet és kérik a segítségemet. Mivel minél
jobban meg szeretnénk ismerni a gyerekeket, amikor alkalmunk van rá családlátogatást
szervezünk, ahol a szülők minden alkalommal, nagy örömmel, süteménnyel vártak. Az
osztályból eddig 16 családnál voltunk, de minden családhoz el fogunk látogatni, hogy elősegítse
a jobb osztályközösséget, hogy tudjuk kinek milyen problémája van, kinél mire kell jobban
figyeljünk, hogy sikeresen tudja venni a gyermek az iskolai nehézségeket. Közös programként
pedig szerveztünk egy családi napot a szőregi vadászházba, ahol gyerekek, szülők és tanárok
jobban megismerhették egymást és játszva, beszélgetve, süteményezve kovácsolhattuk össze
még jobban a közösséget. Mentorommal, Varró Anival, minden osztállyal kapcsolatos
tudnivalót megbeszélünk és sokat segít az iskolai feladatokban. SZMK-s szülők gondoskodtak
a mikuláscsomagok elkészítéséről, valamint mind a 26 gyereknek elkészítették saját kézzel a
pingvin jelmezeket. Szülők szívesen fordulnak hozzám tanácsokkal, érdeklődnek gyermekeik
és az iskolai tudnivalók felől. Szívesen segítik, támogatják, ajándékozzák egymást, kiállnak
egymásért, ha egy náluk nagyobbal konfliktusba került a társuk. Születésnapokon mindenki
tortával, édességgel üdítővel kedveskedik, az osztály pedig elmond egy szülinapi verset.
Osztálykirándulásokon sokat kovácsolódott a csapat a közösen szerzett iskolán kívüli élmények
miatt. Iskolai családi napon a legtöbb gyerekhez eljött a családja, hozzátartozója együtt játszani,
beszélgetni más szülőkkel. A nyílt napon, táncgálán, kínai fellépésen az IH
Rendezvényközpontban, minden szülő büszkén nézhette a gyermekét, mennyit fejlődött
szeptember óta. Év végére már nemcsak osztálytársak, hanem egy kis csapat is lett az 1.b
osztály.
Fegyelmi helyzet: Első tanítási napon ismertettem a házirend szabályait és azóta is
mindennapos a szabályok átbeszélése. Tanórán fegyelmezettek, de bekiabálás még előfordul.
Érdeklődéssel állnak hozzá a feladatokhoz, szeretik, amikor az interaktív táblán oldunk meg
feladatokat. Aktívak, sokat jelentkeznek, örömmel, lelkesen végzik a feladatokat. Év elején még
nehéz volt betartatni velük, hogy mindig pakolják el maguk után a felszereléseket, de mára már
odafigyelnek erre. Felszereléshiány nagyon ritkán fordul elő. Egymással segítőkészek,
konfliktushelyzeteket hamar kezelik. A tanév második felében, már sokkal jobban
összekovácsolódott a csapat. Osztálykirándulások, közös iskolán kívüli programok alkalmával
nagyon sokat javultak a diákok közötti viszonyok. Ezeken a programokon a gyerekek mindig
figyelmesek és szófogadók voltak. Órákon még előfordul a bekiabálás, beszélgetés, de
rengeteget fejlődött az év alatt a magatartásuk és a tanuláshoz való hozzáállásuk, valamint
jobban odafigyelnek a szabályok és a rend betartására.
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

26

12

0

0

0

0

0

0

Rendezvények:
Szeptember 1-jén részt vettünk a tanévnyitó ünnepségen. Év elején megkezdtük a családok
látogatását és szerveztünk egy családi napot a szőregi vadászházba. Szeptember 28-án rengeteg
szőlőt gyűjtöttünk és szüreteltük le az iskola udvarát az őszi szüreti napon. Az osztály részt vett
az iskolai papírgyűjtésen is október 26-án. Az iskolában rendezett pályaválasztási napon többen
ellátogattak hozzánk, hogy meséljenek a foglalkozásukról. A „tök jó” napon tököt faragtunk,
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majd Halloween jelmezbe öltözve jártuk Szőreg utcáit, csokit és cukrot gyűjtve. Első félévben
lehetőségünk volt megnézni 2 előadást a Szegedi Bábszínházban, a Hétszínvirágot és a Jancsi
és Juliskát, ezen kívül ellátogattunk a Szegedi Nemzeti Színházba is, ahol a János vitézt néztük
meg. November 10-én az első osztályosok részt vettek az első buszos kirándulásukon is, amikor
Szatymazra utaztunk el. Először meghallgattuk Gryllus Vilmos koncertjét, ahol a gyerekek
szívesen énekelték a gyermekdalokat, majd hátizsákokkal a hátunkon távcsövekkel figyelhettük
a darvak vonulását. November 24-én részt vettem a Katalin napi megemlékezésen. A
Tömörkény István Művelődési Házban megnéztük a Tűzmadár c. bábos előadást. Az osztályból
3 tanuló rajzpályázaton vett részt, ahol Tiszó Gergő, 1.b osztályos tanuló lett az I. helyezett. Az
iskolai mesemondó versenyen 4 fő képviselte az osztályt, akik lelkesen, nagy izgalommal
vágtak bele a feladatba. Kiváló szereplésükért és kitartó felkészülésükért emléklappal,
csokoládéval ajándékoztam meg őket, valamint osztályfőnöki dicséretben részesítettem őket.
December 6-án ellátogatott hozzánk a mikulás és elhalmozott bennünket rengeteg finomsággal,
délután pedig részt vettünk az iskolai mikulás bulin. A mikulás futáson 10 fő vett részt az
osztályból, ahol magunknak tudhattunk egy ezüst és egy bronzérmet. 2. helyezett lett: Németh
Nimród, 3. helyezett: Márta Zalán. Az iskolából a mi osztályunkból érkezett a legtöbb tanuló a
futásra, ezért jutalmul 1-1 kekszet kaphattak a résztvevők. Tolerancia napon ellátogatott
hozzánk egy vak kutya és egy mozgássérült férfi, akiket kedves rajzokkal leptünk meg.
December 9-én énekeltünk a II. Adventi gyertyagyújtáson, ahol csokoládékkal, rajzokkal,
kedves üzenetekkel jótékonykodtunk a Bohócdoktorok Alapítványnak a gyermekek
gyógyulásáért és vidámságáért. December 19-én saját készítésű ajándékokkal díszítettük fel a
Rózsák terén álló Betlehemet. December 22-én meghallgattuk a Pán Péter zenekar zenés
előadását és nagy érdeklődéssel vettünk részt az iskolában megrendezett karácsonyi műsoron.
Farsangon az osztály pingvineknek öltözve előadta a pingvin táncot. Tél elűzése végett
elutaztunk Mohácsra, hogy megnézzük a busójárást. Óriási élmény volt a gyerekek számára,
mindenki nagyon jól érezte magát az utazáson, hallhattunk ágyúlövést is és láthattuk, ahogy
máglyán elég a télboszorka. Az iskola előtt is lelkesen próbáltuk elűzni a telet a közösen
elkészített kiszebáb égetésével. A víz világnapján felmentünk a Szent István téri víztorony
tetejére, ahol felülről láthattuk Szegedet. Eközben a Nyelvész verseny megyei fordulóján
mérték össze tudásukat a továbbjutott tanulók az Arany János Általános Iskolában. A Magyar
Kultúra Napján kiállították rajzainkat a Művelődési Házban és meg is néztük ezeket. Az iskola
és az osztály néhány tanulójával ellátogattunk Budapestre a BODY kiállításra, ahol közelebbről
megismerkedtünk a testünk felépítésével. 3. alkalommal megnéztük a Szegedi Bábszínházban
a Tücsök és a hangya c. mesét és 2. alkalommal a Szegedi Nemzeti Színházban láthattuk a
Félőlény c. előadást. Színházakhoz érkezés előtt többször ellátogattunk múzeumba, a Fekete
Házba az előzetesen megvásárolt bérletünket felhasználva és 1 alkalommal a Móra Ferenc
Múzeumba. Ekkor az 1. osztály először fagyizott közösen. Budapestre rajzokat küldtünk az
ünnepi rajzpályázatra, majd részt vettünk az iskolai március 15.-ei műsoron. Mivel az adventi
gyertyagyújtáson rengeteg csokit és rajzot küldtünk a beteg rászoruló gyermekeknek, tartottak
nekünk és a 3.a osztálynak egy bohócórát, ahol közösen bohóckodtak, játszottak, sütiztek a
gyerekekkel. Szavaló versenyen szerepelt Pawlowski Ádám, ahol 3. helyezettként tovább jutott
Szentesre, a megyei fordulóra. A Szőregen rendezett Barka futáson 2 tanuló részt vett. Az
osztályból 13 tanuló kínai nyelven tanul, ezért meghívták az egész osztályt a Konfuciusz
Intézetbe lampionünnepségre, ahol érdekes feladatokat adtak nekünk, készíthettünk saját kínai
lampiont és a végén jutalmat is kaptak a gyerekek. Táncgála alkalmával az osztály angol
keringőt és cha-cha-cha-t mutatott be a közönségnek, szülőknek, tanároknak. Szülőknek a
táncon kívül egy olvasás, egy matek és egy kínai órát volt lehetőségük megnézni, ahonnan
mindenki pozitív élménnyel távozott. Digitális hét alkalmával egy rendőr tartott a diákoknak
előadást, az internet veszélyeiről. Az iskolai Kazinczy versenyen segítettem és zsűriztem. Az
iskolai előkészítőn óvodásokkal játszhattunk mozgásos feladatokat. Részt vettem a Szőregi
majálison és pedagógusnapi ünnepségen is. Az alsósokkal közösen elutaztunk vonattal Tiszatóra az Öko Centrumba és az 1.a osztállyal Csongrádra a Western farmra, ahol rengeteg

206

egyszerű, de annál izgalmasabb játékok és feladatok vártak ránk. A Szegedi Vadasparkba is
lehetőségünk volt megnézni az alsósokkal az állatokat és az újonnan érkezett elefántokat. Az
iskolában rendezett családi gyereknapon jégkrémeztek, ugráló váraztak, lovas kocsiztak,
játékos feladatokat végezhettek el. Részt vettem a 200 éves Jubileumi Gálán és a kínait tanuló
gyerekek felléphettek a Kisnyuszik és a farkas c. mese előadásával kínai nyelven és kínai
dalokkal. A Harmónia és otthon rajzpályázaton kiállították rajzainkat és nagy örömünkre Dicső
Ramóna 2. helyezést ért el. A DÖK napon összeállt egy osztály focicsapat, ahol a 3. a-sokkal
mérkőzhettek meg. Közlekedési napon rengeteg fontos szabállyal ismerkedtek meg,
ujjlenyomatot vettek tőlük, biciklivel, rollerrel mehettek végig akadálypályán. Nap végén
mindenki kapott egy kis könyvet, ami közlekedési szabályokkal kapcsolatos tudnivalókat és
színezőket tartalmazott. Az utolsó tanítási napon a gyerekek hozhattak csemegét, üdítőt és
közösen piknikeztünk az iskola udvarán. Iskola zárásaként részt vettünk a 8. osztályosok
ballagásán és a tanévzáron, ahol a gyerekek átvehették az első bizonyítványukat.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
2.a osztály
Készítette: Baranyiné Mészáros Edit osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

26
26
27
26

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

4,69
4,8

31
56
13
43

Tanulmányi

Bukott
tanulók

Kitűnő

12
7
8

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Flórián Evelin

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Zoltánfy István
Ált. Isk.

2018. jan. 26.

 Tanulmányi átlag: 4,8
 Kitűnő: 8 tanuló
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 13
Hiányzások: (25 tanuló)
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

óra
1130
1130

43 óra/fő

 Osztályközösség alakulása
Az év elején 1 új tanuló érkezett osztályunkba, akinek hamar sikerült beilleszkedni,
barátokat találni.
Félévkor egy kislány költözés miatt másik iskolába ment.
Az osztály új napközis nevelőt kapott, akivel gyorsan megtalálták a közös hangot.
Rajzot és technikát is tanít a gyerekeknek, így az osztályban és a folyosón közösen
készítik el az aktuális dekorációt.
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Szociometriai felmérést készítettem év elején, ami megnyugtatóan igazolta a
tapasztalataimat. Nincs kirekesztett gyermek, mindenki megtalálta helyét a
közösségben. A tavalyi összetűzésekben résztvevő gyerekek is, egyre jobban tudják
kezelni indulataikat. Társaik is jobban megismerték őket, megtanulták hogyan kell
közeledni feléjük.
Kirívó magatartási probléma nincs, órákon jól aktivizálhatók, lelkesen dolgoznak.
Szünetekben és iskolán kívül is szívesen játszanak együtt, keresik egymás társaságát.
A tavalyi közösségépítő programokat folytatva, év végére egymásra figyelő, nyitott
közösség formálódott, ahol érték a tudás. Jó látni, hogyan segítik, ösztönzik egymást,
és örülnek társuk sikerének.


Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:

Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

7

10

 Rendezvények
Mini erdei iskolában ismerkedtünk a környékkel, az erdővel.
Aktívan részt vettünk a papírgyűjtésben.
Hat tanuló indult az iskolai mesemondó versenyen, Kovács-Sólyom Botond
a kistérségi fordulón is képviselte az iskolát.
Egy szülő szervezésében búzát vetettünk.
Az osztállyal megnéztük a Fehér-tónál a daruvonulást.
Mikulás bulit szerveztünk az osztályban, és az adventi várakozást, zsákocskákba rejtett
apró meglepetésekkel, beváltható kívánságcédulák húzásával tettük még izgalmasabbá.
Az osztálynak van színház (2 előadás) és bábszínház (4 előadás) bérlete.
Ellátogattunk a Dóm térre a karácsonyi vásárba, és jót játszottunk a bálalabirintusban.
A Mikulásvonattal ellátogattunk a Fővárosi Nagycirkuszba.
Rendszeresen járunk a szőregi könyvtárba.
Az osztály több tanulójával egy hétvégén elmentünk Budapestre, a Vuk című előadást
megnézni.
A Móra Ferenc Múzeumban 2 alkalommal foglalkozáson vettünk részt.
Csoportos jelmezben szerepeltünk a farsangon.
Felléptünk a Szőregi Majálison és a Táncgálán.
Néhány tanulóval Budapesten megtekintettük a Hófehérke című balettet.
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Helytörténeti sétát tettünk Szőregen. (Móra Ferenc emléktábla, templomrom, Hősök
tere)
Év végi kirándulásaink: Tisza-tó, Budapest (csokigyár, Minipolisz), Szegedi Vadaspark
Osztályszinten neveztünk a LÜK bajnokságra, a területi fordulón Lipinszki Balázs 3.
helyezést ért el.
Indultunk az IKV rajzpályázatán, ahol Zsoldos Nóra különdíjat kapott.
A Kistérségi Matematikaversenyen 2 tanulónk ért el szép sikereket, Pál Balázs 2. ,
Lipinszki Balázs 3. helyezett lett.
Fazekas Zsófia úszásban, a Városi Diákolimpiáról a megyei döntőbe jutott.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lakos Általános Iskolája
2.b osztály
Készítette: Áchim Mónika osztályfőnök
Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018.félév
2017./2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

4,57
4,71

40
75
31,8
76,18

Tanulmányi

24
23
22
22

Bukott
tanulók

Kitűnő

8
7
5
7

-

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán: Az osztály létszáma 23 fő volt év elején,
évközben 1 fő távozott.
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Demeter Réka

Kitűnő:
Berkó Tibor
Csala-Pellek Csanád
Böröcz Linda
Kiss Sándor
Madarász Boglárka
Horváth Mira Valéria
Lőrincz János Máté

 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 9
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:-

 Hiányzások:
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Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Szent Antal
Katolikus
Általános Iskola
és Óvoda
Tiszasziget

2017.12.08.

óra
1675
1

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

76,18 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

Dékány Botond

1

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

 Osztályközösség alakulása:
A nyüzsgő osztály nagyon sokat változott az előző tanévhez képest. Sokat okosodtak
és páran komolyodtak is. Többen okoztak kellemes csalódást ezekkel.
Sajnos azért még mindig fent maradtak a tavalyi év problémái is. Összetartó kis
bandának tűnik, viszont az erősebb egyéniségek piszkálódásai, beszédei sokszor
szülnek konfliktust.
A fiúk jól eljátszanak egymással. Már azok a fiúk is beállnak például focizni, akik
eddig csak külsőleg szemlélték ezt a csapatjátékot.
Rabb Nikolett, akivel tavaly nagyon sok probléma volt, az idén egész jól
bekapcsolódott az osztály életébe, és már nem volt annyi összetűzés, mint tavaly.
Dékány Botond nagyon hullámzó volt egész évben. Voltak napok, hogy esemény
nélkül elteltek, de másszor meg folyamatos panasz volt rá. Sajnos a szülőkkel
személyesen nem tudtunk beszélni a családsegítő jelenlétében.
Sajnos év végére bizonyossá vált, hogy Horváth Mira Valéria jövőre már nem velünk
kezdi a 3. osztályt.
A betanító kollegák év elejei panaszai csendesültek év végére, és már nagyon jól
együtt tudtak dolgozni.
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
.
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

13

6

1

1

 Rendezvények
-

Mikulás vonat
Szüreti mulatság
libalátogatás Márton napján
Mikulás buli
Darules
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-

önkéntes szemétszedés az iskola környékén
színházlátogatás többször
adventi gyertyagyújtás
csokigyűjtés a beteg gyerekek részére
karácsonyi forgatag megtekintése, szalmalabirintus
könyvtári foglalkozások szervezése
különböző versenyekre való felkészítés (mesemondó, rajzverseny, matematika
verseny)
Vuk előadás megnézésének szervezése, kísérés
Könyvbemutató a községi könyvtárban
Délutáni barangolás a karácsonyi vásárban, szalmalabirintus
Busójárás
Kiszebáb égetés
Fővárosi Nagycirkusz
könyvbemutató a Szőregi könyvtárban
Hófehérke és a 7 törpe- Budapesti színházlátogatás
folyamatos könyvtárlátogatás
Füvészkert- Föld napja program
Agóra- Föld napja program
múzeumlátogatás
Vadászház
fagyizás
osztálykirándulás Csongrád- Bokrosra
Vadaspark
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. II. FÉLÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
3. a osztály
Készítette: Bányainé S. Gabriella osztályfőnök
Tanév

Létszám

2015/2016. félév
2015/2016. év vége
2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

4,86
4,8
4,83

10
45
26
34
22
47

Tanulmányi

30
30
30
30
30
30

Bukott
tanulók

Kitűnő

13
13
14

 Tanulmányi átlag: 4,83
 Kitűnő: 14 tanuló: Berzeviczi Petra, Bodzán Bence, Farkas Nóra, Héjja Annabella,
Horváth Álmos, Kakuk Dalma, Orsós Dóra, Paluch Sára, Puskás Dominik, Roszkos
Nóra, Sümeghy Ákos, Talpai Brigitta, Vigyikán Hanna, Vigyikán Zóra
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 14 fő
 Tantárgyi bukások az év végén: nincs
 Hiányzások: (30 tanuló)
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

óra
1422
1422

47 óra/fő

 Osztályközösség alakulása
Sokkal összeszokottabb osztállyal kezdtük év elején a munkát. A gyerekek
fegyelmezettebbek, tudatosabbak, sokat ügyesedtek tavaly óta. Mindenben lehet
rájuk és szüleikre is számítani.
Erős, intenzív, mozgékony kis társaság, igénylik és élvezik a külön feladatokat,
programokat. Az osztályban mindenki megtalálja a saját habitusának megfelelő
barátot, iskolán kívül is sok közös programot szerveznek egymással. Nagyon
szeretnek együtt játszani az iskolában is, kevés is a szabad idejük egymásra.
Nagyon jó kis közösségnek látom őket, segítik, szeretik egymást.
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Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossth Lajos Általános Iskolája
3.b osztály
Készítette: Sövényházy Anna osztályfőnök
Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Létszám

Tanulmányi
átlag

2017/2018 1. félév

29

4,78

19

-

2017/2018 2. félév

29

4,76

32

-

Tanév

Bukott
tanulók

Kitűnő

12
10

 Létszám alakulása: 28 tanulóval indult a tanév. Novemberben az osztályba jött egy
tanuló, így a tanévet 29 fővel zártuk.
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése (év,
hó, nap)

Kóródi Ádám

Vörösmarty
Mihály
Általános
Iskola, szeged
Dombóvári
Belvárosi
Általános és
Alapfokú
Művészeti
Iskola

2017.06.23.

Vitkó Anna
Edit



Távozott
(melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése (év,
hó, nap)

2017. 11.15.

Tanulmányi átlag 1. félév: 4,78
2. félév: 4,76

Kitűnő tanuló: 10 fő: Bubrják- Goda Nimród, Juhász Helga, Kele Gabriella, Komlódi Zoé,
Maillard Flóra, Maróti Márton Mihály, Nagy Fruzsina, Törzsök Boróka, Székelyi Zita,
Szűcs-Egri Laura Szabina
4,5 feletti tanulók:14 fő: Bor Sarolta /4,78/, Budai Rebeka Réka /4,78/, Buza Márk Krisztián
/4,56/, Farkas Ádám Krisztián /4,56/, Horváth Renáta /4,56/, Kadnár Bíborka /4,78/, Kanyó
Balázs /4,56/, Knopp Dávid Sándor /4,55/, Kóródi Ádám /4,67/, Persi Dániel /4,89/, Radics
Emese /4,89/, Szekeres Gréta /4,73/, Valkai Sára /4,78/, Vitkó Anna Edit /4,67/


Bukás nincs. Az éves követelményeket minden tanuló teljesítette.



Hiányzások:
óra
938

igazolt hiányzás
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igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

32 óra/fő

Igazolatlan mulasztások megoszlása: Az osztályban nincs igazolatlan mulasztás.

Osztályközösség alakulása:
Harmadik osztályra egyre jobban összekovácsolódott az osztály. Év elején közösen elmentünk
egyik osztálytársukhoz, és a gyerekek jót játszottak együtt, ami mindig fontos a jó
osztályközösség kialakulásához. Voltunk együtt Nagyszínházban, Bábszínházban, Budapesten
kirándulni. Ezek a programok is segítették egymás jobb megismerését. Év elején érkezett egy
fiú az osztályba, őt is elfogadták, ebben nagy szerepe van a szüleinek is. Novemberben egy új
kislány érkezett hozzánk, vele vannak problémák, de igyekszem vele sokat beszálgetni,
elfogadtatni őt a többiekkel. Sokat beszélgetünk erről, iskolán kívüli programokkal a gyerekek
más oldalról is megismerhetik a másikat. Több magatartási probléma adódik a betanító kollegák
óráin. A kollegákkal és a gyerekekkel is folyamatosan beszélünk ezekről, hogy megoldódjanak.
Fegyelmi helyzet: Év elején ismertettem a házirend szabályait. Szinte heti rendszerességgel
újra átbeszéljük ezeket a pontokat, megbeszéljük mi jó és mi nem. Órákon a gyerekek
fegyelmezettek, nehézségek a betanító kollegáknál adódnak. Sokszor belépek ezekre az órákra,
és igyekszem segíteni a kollegáknak. A problémás gyerekek szüleivel rendszeres kapcsolatban
állok, az egyiknél iskolapszichológus segítségét is kértük.
A 2. félévben is adódtak magatartási problémák. Knopp Dávid Sándor folyamatosan szorul
viselkedése miatt az iskolapszichológus segítségére. Vitkó Annát viselkedése miatt sokszor
kiközösítik. Év végére nagyon elfáradtak a gyerekek, sokszor nehéz volt őket elcsendesíteni,
fegyelmezni. Következetességgel, odafigyeléssel kezelhető az osztály.

Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

29

18

4

Rendezvények:
Év elején részt vettünk a tanévnyitó ünnepségen. Az első félévben kétszer voltunk
Bábszínházban, egyszer Nagyszínházban. Szeptember 28-án jól éreztük magunkat a szüreti
mulatságon, ahol a gyerekek által hozott szőlőből finom mustot ittunk. Szeptember 29-én egy
kellemes délutánt töltöttünk el egy osztálytársnál. Október 13-án Bolyai matematika versenyre
kísértem az osztályból 8 tanulót. Részt vettünk az október 28-ai ünnepség főpróbáján. Október
26-án lelkesen gyűjtöttük a papírt, a papírgyűjtésen 2. helyezést értünk el. Október 27-én részt
vettem az őszi továbbképzési napon. November 10-én pár tanuló elment a madárlesre.
November 13-tól 15-ig az idegennyelvi héten összemérhették tudásukat osztályom németet
tanuló gyerekei. 3 tanuló online németversenyen vett részt. Két tanuló mondott mesét a helyi
mesemondó versenyen. November 24-én részt vettem a Katalin napi megemlékezésen.
December 2-án Budapestre kirándultunk a Fővárosi Nagycirkuszba. December 6-án jól éreztük
magunkat a mikulásbulin. December 9-én részt vettem a 2. adventi gyertyagyújtáson. December
17-én a Rotary Advent műsorát megtekintettem a Klauzál téren. December 19-én kivittük
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ajándékainkat a Rózsák terén álló Betlehemhez. December 22-én részt vettünk a karácsonyi
műsoron.
A 2. félévben kiosztottam a félévi bizonyítványokat. Február 9-én, a farsangon jól éreztük
magunkat, csoportos jelmezbe öltöztünk. Több gyerek részt vett a kiránduláson Mohácsra.
Február 14-én Bábszínházban voltam 22 tanulóval. Február 16-án 3 tanulóval részt vettem a
Zrínyi matematikaversenyen. Február 17-én voltam az iskolabálon. A februári hónaptól új
megbízást kaptam igazgatónőtől: gyermekvédelmi iskolai jelzőrendszeri tag lettem, így február
22-én, március 22-én, április 26-án, és május 24-én gyermekvédelemmel kapcsolatos előadásra
mentem a Család- és Gyermekvédelmi Központba Szegeden a Sás utcába. Márciusban
készültem szaktanácsadói órámra, mely március 22-én volt. Ebben a hónapban két
pénzügyekkel kapcsolatos órát tartottam a 3.b és a 4.a osztályban. Március 28-án részt vettem
a kistérségi továbbképzési napon. Április 9-én részt vettem a Kistérségi helyesírási verseny
szervezésében. Április 25-én osztályommal Bábszínházban, 26-án Nagyszínházban voltam.
Május 2-án kistérségi bemutató órát tartottam matematikából. Május 3-án osztályom szerepelt
a táncesten. Osztályommal szép ajándékokat készítettünk az anyukáknak anyák napjára. Május
23-án osztályom is részt vett a Tisza-tavi közös alsós kiránduláson. Június 1-jén jól éreztük
magunkat a családi napon. Osztályom készítette a pedagógusnapra az ajándékokat, melyeket
június 4-én adtunk át. Június 9-én egy alsós budapesti színházlátogatáson vettem részt. Június
9-én osztályomból 23 tanulóval Ópusztaszerre mentem kirándulni. Június 11-én a Vadasparkba
mentünk, június 12-én egy tanuló szülei hívtak meg bennünket hozzájuk egy délelőtti játékra.
Június 13-án részt vettünk a közlekedési projektnapon, melynek szervezése az alsó tagozaton
az én feladatom volt. Június 15-én jól éreztük magunkat a pikniknapon.
Úgy érzem, hogy mozgalmas, de egyben sikeres évet zártam.

 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

30

24

1

13

 Rendezvények
Októberben mozilátogatást szerveztünk egy mesefilmre.
Az őszi papírgyűjtésen is részt vettünk, a szülők sokat segítettek, az alsós osztályok
között első helyezést értünk el.
A Fehér-tavi darulesre az egész osztály ellátogatott napközis program keretében.
Decemberben a Fővárosi Nagycirkusz Csodagömb című előadására utaztunk fel
vonattal.
Ebben a hónapban a főiskola Tudástár kiállításán is voltunk, ahol egy foglalkozáson
vettünk részt.
Játszóházban voltunk az egész osztállyal decemberben.
Karácsony előtt közös osztályprogram volt a mézeskalács-díszítés, amelyben a
szülőktől sok segítséget kaptunk.
Januárban a Madách Színházban megnéztük a Vuk című előadást.
Február: A korcsolyapályán volt az osztály, a farsangra csoportos beöltözéssel
készültünk.
Márciusban a Móra Ferenc Múzeum kiállításait néztük meg, a Somogyi
Könyvtárban voltunk könyvtári foglalkozáson. A víztoronyban és az Anna
Fürdőben a Víz világnapja alkalmából tettünk látogatást.
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Áprilisban a Föld napja tiszteletére a Füvészkertbe kirándultunk és szintén erre az
alkalomra rendezett Agórai programon vettünk részt. A szülők egy szombati napra
családi napot rendeztek a tiszaszigeti sportpályán, ahol szinte az egész osztály részt
vett. Lelkesen gyűjtöttük a papírgyűjtésen a papírt szintén ebben a hónapban.
Májusban szerepeltünk a Táncgálán és a majálison. A budapesti kiránduláson a
Városligetbe, a Minipoliszba és a Bonbonetti csokigyárba mentünk. Az Árkád Legó
kiállításán is nagy örömmel játszottunk. Poroszlóra, a Tisza-tóhoz egész napos
kirándulást szerveztünk. Szerepeltünk a 200 éves gálaműsoron.
Júniusban részt vettünk az iskolai családi napon. A Tudástárban foglalkozáson
vettünk részt. Budapesten, az Erkel Színházban a Hófehérke és hét törpe című
ballettelőadáson voltunk.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
4. a osztály
Készítette: Szabó Mónika osztályfőnök

Tanév

Létszám

Tanulmányi
átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

2014/2015. félév
2014/2015. év vége

30

65

-

10

2015/2016. félév

31

26

-

7

2015/2016. év vége

31

4.56

49

-

4

2016/2017. félév

30

4,73

28

-

7

2016/2017. év vége

30

4,7

52

-

7

2017/2018. félév

27

4, 47

25

1

3

2017/2018. év vége

26

4, 53

55

1

6

Létszám alakulása a tanítási év folyamán

Tanuló neve

Érkezett
Tanulói jogviszony
(melyik
létesítése
intézményből)
(év, hó, nap)

Horváth Noémi

-

Kővágó Regina

_

_

Távozott (melyik
intézménybe)

Makó, Katolikus
2018. január 8.
Általános Iskola
Tiszasziget, Szent 2018. január 29.
Antal Katolikus
Általános Iskola

 Tanulmányi átlag: 4,53
 Kitűnő: Hollós Gréta Virág, Lőrincz Lívia Luca, Nyerges Gréta Mira, Péter Dávid, Sinkó
Zsófia, Vitaszek Nóra. (6 fő)
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Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 10 fő
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)

tantárgy
angol
környezetismeret
összesen: 2 tantárgy

bukások száma (fő)
1
1

Tanulók száma (fő)
_
1
_
_
1

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (26 tanuló)

óra
1435
14
1435/55

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag
 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

2

1

1

-

-

 Osztályközösség alakulása
1. félév:
Ebben a félévben a tanévnyitó műsor elkészítése jelentette az első közösségi tevékenységet, melyben
az osztály fele részt vett. Többek közt egy olyan fiú is, aki tanulási nehézségekkel küzd. Nagyon
lelkesen vállalta a versrészlet és a dalok szövegének megtanulását. Ezzel nagy lendületet vett a
tanulásban is: látványosan javított tanulmányi eredményén.
Mivel már negyedik éve járnak egy osztályba, kialakultak a barátságok, igaz, történtek változások is.
Tanév végén egy kislány másik iskolába távozott, félév előtt egy újabb tanulónk váltott iskolát a
szülők költözése miatt.
Az angol nyelv tanulása - heti 4 órában és a csoportbontással - egy új helyzetet alakított ki, hiszen
akik egymás mellett ültek (barátként) azok nem biztos, hogy egy csoportba kerültek.
Néhány nehezebben haladó gyermek mellé tanulópárt kértem – ők, ha kell, készségesen segítenek a
délutáni tanuláskor és a tanórai feladatok megoldásában is.
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A Bolyai-csapatversenyre való készülés is - amely 8 tanulót érintett, nagyban hozzájárult a közösség
erősödéséhez. Nagyon jó érzés számomra, hogy bárki valamilyen jó eredményt ér el valamilyen
versenyen, vagy jól teljesít a tanórán: mindig megtapsolják. Így ismerik el.
Az osztályprogramokon: közös tökfaragás, az osztály feldíszítése decemberi ünnep díszbe (az idén
teljes mértékben a gyerekek készítették el és helyezték fel a tanteremben és az aulában), illetve a
Mikulás napi rendezvény, a közös koncert - és színházlátogatás még színesebbé tették a közösség
életét.
Rányomja bélyegét a közösségünkre egy korban idősebb fiú viselkedése (aki osztályismétlőként került
hozzánk még a közös induláskor, első osztályban). Már elkezdett kamaszodni és sokszor minden ok
nélkül, pusztán ereje fitogtatása végett, veszélyezteti társai testi-lelki épségét. Rendszeresen
ellenőrzés alatt kell tartani még szünetekkor is. Felvettük a kapcsolatot a Gyerekjóléti szolgálattal,
akik már közbeléptek mind az iskolai ténykedését illetően, és a család életét is figyelemmel kísérik.
Végső megoldásként - amennyiben nem történik pozitív változás - kilátásba helyezték a gyermek
kivételét a közösségből és magántanulói jogviszonyba való áthelyezését. Ennek végleges megoldása a
második félév során alakul ki.
Karácsonyi ajándékkészítés együtt. Kiskoncert meghallgatása.
2. félév:

Januárban – a Magyar Kultúra napján történt fellépésre készültünk az osztály nagy
részével – hiszen ahogy fentebb már írtam, az osztály fele benne volt a kiskórusban.
Erre az alkalomra külön felkérésre meseillusztrációt is készítettek a gyerekek, és
adtak be a kiállításra. (Mátyás mondák)
Fegyelmezés szempontjából a január „csendesen” telt, mivel a rengeteg konfliktust
okozó Cserkesz Dávid szüleivel – iskolai engedéllyel Erdélyben tartózkodott
rokonoknál. Február elejétől azonban visszatért, és ott folytatódott minden, ahol
abbamaradt decemberben. Állandó külső kontroll – az osztály tanulóinak vigyázása,
hogy ne keveredjenek konfliktusba Dáviddal. Újra kapcsolatfelvétel a
Gyermekjóléti Szolgálattal, újabb jelzés küldése és jellemzés írása. A szülők
behívása – szinte havonta, az év vége felé pedig szinte kéthetente. És végül az
iskolaigazgató asszonyának is közbe kellett lépnie a többi gyermek védelmében: az
iskolából való eltanácsolást indítványozta.
Hasonló küzdelem Dékány Kristóf szüleivel – akik semmiféle alkalmazkodást nem
mutatnak az iskola és az osztály felé. A legtöbb plusz programra nem engedték el
Kristófot – a magatartási problémái ellenére hívtam őt az osztálykirándulásra is (a
gyermek érdekeit nézve) – mindkettőre, a szülők úgy gondolták, hogy ne jöjjön el.
Farsangon közösen öltöztünk be egy afrikai szafari résztvevőinek: voltak afrikai
állat-jelmezek, szafari turisták, és egy nagyszerű zenére vonultunk be: az Alma
együttes Khumba-dalára, a szülők idén is készültek házi sütésű süteményekkel,
hoztak üdítőt is, és sokan velünk töltötték ezt a vidám délutánt.
Márciusban került sor a második színházi – bérletes előadásra. Ebben a hónapban
látogattunk el a ritkán hirdetett, de nagyon szép Varga Mátyás emlékházba, ahol
nemcsak Varga Mátyás műveit láthattuk, hanem egy állandó színháztörténeti
kiállítást is a Szegedi Szabadtéri Játékok történetéről. Egy nagyon agilis
„idegenvezetőnk” is volt: Kovács Ágnes személyében.
Ebben a hónapban tartottunk nyílt órát a leendő elsősök szüleinek – és meg kell
említenem egy nagyon szép gesztust az osztályom részéről: néhányan teljesen
maguktól rendet raktak, a lányok elkezdtek söprögetni, takarítani – tudták, hogy
mire készülünk másnap. (Ugyanígy cselekedtek június 4-én, a leendő elsős szülői
értekezlet előtt). A nyílt órán pedig maximális teljesítménnyel segítettek engem.
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Áprilisban a Föld napja keretében töltöttünk el egy szép délelőttöt a szőregi
Vadászházban. Nagyon kedves vendégfogadásban volt részünk a háziak
személyében.
Az alsó tagozatos kirándulás keretében Poroszlóra utaztunk, megcsodálhattuk a
Tisza-tót együtt, mivel osztályonként mozogtunk a különböző helyszínekre, ez is
közösségformáló lehetőség volt számunkra.
Június 8-án két műsorszámmal is készült az osztály Éva néni vezetésével a Martin
György Művészeti Iskola- Szeged Táncegyüttes központi szabadtéri színpadi
előadására. Kora délután utaztunk be Szegedre Istókné Oláh Ágnes kísért el, ott
pedig felváltotta őt Sövényházi Anna. Az öltöztetésben segítettünk néhány szülővel,
egészen este fél 8-ig, hiszen utána még néhány szülővel beszélgettünk is a tánc
folytatásának lehetőségéről. Nagyon profik voltak a gyerekek: a moldvai táncoknál
elrontották a zenéjüket (a technika), de ők nem álltak meg, hanem egyszerre
átváltottak arra a lépéssorozatra, ami ahhoz a zenei aláfestéshez illett.
Június 9-én került sor Kollár Pankáék lovas tanyáján az osztály családi napjára, amit
a hajnaltól 12 óráig tartó égszakadás, villámlás – dörgés majdnem bojkottált.
Szerencsére déltől este 6-ig kaptunk pár szép órát együtt: gyerekek szülők, testvérek
– kedves – lelkes családok. Az apukák készítették a grillezett húst, anyukák a salátát,
volt meglepetés-torta, amin az osztályfénykép volt a díszítés. Még a kis mesterséges
tóba is többen belecsúsztak fürödni (először ruhástól, aztán megérkeztek a
fürdőruhák is a szülők jóvoltából). Sok mosoly, személyes jellegű beszélgetés, jó
hangulat jellemezte ezt a napot.
Június 12-én került sor az osztálykirándulásra: Székesfehérvár Bory - vár – ahova vonattal
utaztunk, a vasútállomástól pedig egy városi „kisvonattal”. Csodálatos élmény volt, meg is
örökítettük magunkat a vár előtt (is). Ezután került sor a fürdésre Velencén – többször is
megmártóztunk a tóban a velencei szabad strand területén. Felejthetetlen élmény marad
ez is a gyerekek számára. És végül eljött az évzáró, a búcsúzás napja, hiszen jövőre
ötödikesek lesznek az én kedves tanítványaim – és év végére már mondhatom: kis
pedagógus-asszisztenseim. Kölcsönös ajándékozással köszöntünk el egymástól.
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

26

42

9

2

1

11

-

-

 Rendezvények
Iskolai:
Tanévnyitó műsor készítése közösen, fellépések a kiskórussal - akik nagy része az osztály tagjai közül
kerültek ki (nyugdíjas napok, népdalkör, Adventi gyertyagyújtás, Magyar Kultúra Napja), szüreti
mulatság (a táncbemutatót az én osztályom tartotta, és vonta be a többieket), papírgyűjtés,
tökfaragás, Mikulás-buli.
Különlegesként kiemelném a pályaválasztási napunkat, amelyre egy osztályunkba járó kislány
édesanyát hívtunk meg, aki egy különleges technikát mutatott be: a fa antikolását. Lelkesen fogadták
és nagy lendülettel dolgoztak - ki-ki a saját munkadarabján - kitartóan bő két órán keresztül. Őszintén
szívükbe fogadták ezt a szülőt - aki hasonlóan vélekedett a gyerekekkel való foglalatoskodás során kölcsönös szimpátia alakult ki.
Adventi gyertyagyújtáson énekes műsor adása. Karácsonyi műsor.
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1

Magyar Kultúra Napja januárban, februárban a farsang – ahogy azt az osztályközösség alakulásánál
leírtam.

Májusban került sor a táncgálára, ami azért is volt emlékezetes, mert a „vizsgadarab”-ot
táncolták, hiszen ez az utolsó év volt, amikor tanórai keretek között táncoltak. Szintén nagy
szülői segítséget kaptunk az öltöztetés, pakolás során.
Június 1-jén az iskolai családi napon vettünk részt, kipróbálva a fejlesztő játékokat, az ugráló
várat és a kézműves tevékenységet.
Június 4-én a leendő első osztályosok szülői értekezletét tartottam meg, mint leendő
osztályfőnök.
Nem iskolai:
Különleges hangszerek bemutatója és kiskoncert a szőregi kultúrházban, valamint színházlátogatás az első bérletes előadás. Színház: második bérletes előadás. Móra Ferenc Múzeum – Varga Mátyás
múzeum. A Martin György Művészeti iskola központi gálája – június 8. Két produkcióval lépett fel az
osztály.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskola
4. b osztály
Készítette: Istókné Oláh Ágnes osztályfőnök
Tanév

Létszám

Tanulmányi
átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

32
32
30
29
27
27
26
24

jól teljesített
jól teljesített
jól teljesített
4,68
4,72
4,69
4,66
4,77

23
72
20
62
34
73
23
63

-

8
6
7
5
6
4
7

2014/2015. félév
2014/2015. év vége
2015/2016. félév
2015/2016. év vége
2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

 Létszám alakulása:24 tanulóval fejeztük be a tanévet.






Tanulmányi átlag: 4,77
Kitűnő 4 tanuló: Gergely Sára, Lévai Regina Alexandra, Putnok Tijana, Szécsi Szintia
Regina, Tasnády-Szeőcs Tünde, Tombácz Sára, Tölgyes Emma
Jól teljesített 5 tanuló / 1 tantárgyi négyes/:
Bodzán Eszter, Dormány Sára Zsuzsanna, Kőmíves Kende Benedek, Radács Zalán,
Tátrai Marianna
Bukások: -

Az év végi követelményeket minden tanuló teljesítette.


Hiányzások:
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag



óra
1525
1
63

Osztályközösség alakulása:
Osztályfőnöki óra hiánya a négy év során hátrányosan érinti az aló évfolyamokat. A
felmerülő problémákat ennek ellenére igyekeztem mindig közösen megbeszélni,
megoldani a gyerekekkel, ahol kellett a szülőkkel. Ezt a tanévet is remekül támogatta a
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tanulópári kapcsolatok megléte. Hiányzásoknál segítették egymást a pótlásokban.
Sokan az osztályból az iskolán kívül is tartják a kapcsolatot, baráti viszonyt ápolnak.


Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:

Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

24

17

1

-

-

14

-

-



Fegyelmi helyzet:
A házirend betartatása napi szintű feladatunk. Igyekeztem az osztállyal közösen
frissiben megbeszélni úgy a pozitív, mint a negatív dolgokat. Örömömre szolgált, hogy
sok dicséretet írhattam be a tanév során. Sajnos kaptak tanítványaim szaktanári
figyelmeztetéseket is.



Kapcsolat a szülőkkel:
Az elmúlt tanévhez hasonlóan egész évben a fogadóórákon kívül is, sokszor találkoztam
az iskolában, előre egyeztetett időpontban a problémák megbeszélése, kezelése
érdekében az érintett szülőkkel. A szülőket rendszeresen tájékoztattam kör e-mailben
az aktuális eseményekről. Ők is többször kerestek meg e-mailben a gyermeküket érintő
gondok megoldása érdekében. Ha kellett, személyesen beszéltünk a levélváltást
követően. Sok segítséget, ötletet kaptam ebben az évben is tanítványaim szüleitől.
Tartottam az iskola vezetősége, az iskolai pszichológus segítő részvételével rendkívüli
szülői értekezletet is.

-

Az SZMK tagok aktívan segítették ebben az évben is a munkámat az osztályról készült fotók
rendszerezésével, a befizetések közös számlán történő vezetésével, szülői kör e-mailek
koordinálásával. Az osztályt segítették a közös farsangi fellépésben. Év végén
megszerveztek egy családi délutánt is.











Rendezvények:
A párhuzamos évfolyammal közösen adtuk az évnyitó műsort, köszöntöttük az időseket.
Színházban voltunk.
Bepillanthattunk egy izgalmas régészeti ásatás menetébe.
Remekül mulattunk az iskolai Mikulás-bulin.
Több kiállítást is megtekintettünk közösen. Jártunk a Kass Galériában, a Fekete Házban.
Megcsodáltuk Varga Mátyás hagyatéki kiállítását. Többször voltunk a helyi művelődési
ház rendezvényein.
Közös farsangi beöltözéssel a világ gyermekeivé alakult át az osztály.
Papírgyűjtés szinte minden szülőt és gyermeket megmozgatott.
Élményt jelentett az iskolai és az osztály szintű csalási nap is.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
5.a osztály
Készítette: HEGEDŰS GYÖRGY osztályfőnök
Tanév

2014/2015. félév
2014/2015. év vége
2015/2016. félév
2015/2016. év vége
2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

Létszám

29+1tartós
an
külföldön
29
28
28
28
28
28
27

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

Szöv. ért.

27

-

13

4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7

61
16
46
31
68
21
66

-

12
8
9
8
11
5
6

Tanulmányi

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Kocsis Csillag
Virág

-

-

Egri Lenkey
János Általános
Iskola

2018. 03. 19.

 Tanulmányi átlag: 4,77
 Kitűnő: 6 (Andrucsák Krisztián, Guth Noémi, Héjja Daniella, Mari Rebeka
Viktória, Putnik Gorán, Ujhelyi Enikő)
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 25
 Tantárgyi bukások év végén:  Hiányzások: 66 óra/27 tanuló
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

óra
1771
0
66 óra/27 fő
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66 óra/ 27fő

 Osztályközösség alakulása:
Az új ötödikes osztályommal és a szülőkkel való kölcsönös, tiszteletre épülő korrekt
kapcsolat kialakítása volt a célom, melyet úgy érzem, sikerült megvalósítanom. Ezen
kívül a hatékony oktató-nevelő munka megteremtése mellett a folytonosság is a céljaim
között szerepelt. Úgy érzem, ezen a téren siker koronázta törekvéseimet. Az őszi-tavaszi
papírgyűjtés első helyezése, a Mikulás-buli, a Mikulás-disco, az egymás
megajándékozása, az iskolai karácsonyi műsor, a Rotary karácsonyi fellépés a Klauzál
téren, a színházi látogatás, a kübeki kirajzás, a poroszlói kirándulás, a családi nap, a
kétnapos ruzsai osztálykirándulás, a DÖK sportnap, a közlekedési nap és az iskolai
piknik maximálisan segítettek a kiváló osztályközösség kialakításában és folytatásában.
Egyetlen egy tanuló sem kapott fegyelmit a tanév során, míg igazgatói dicséretben 10
diák, osztályfőnöki dicséretben 59-en, szaktanári dicséretben 51-en részesültek. A félévi
osztályátlagot (4,75) sikerült egy kicsit még feljebb tornáznunk 4,77-re, és a félévi 5
kitűnőből 6 lett úgy, hogy az egyik kitűnőnk, Kocsis Csillag Virág elköltözött a
családjával Egerbe 2018. március 19-én. Az év végi szaktárgyi dicséretek száma 26 volt a
bizonyítványban. Ebben az osztályban továbbra is érték a tanulás, az egymás segítése és
az egymás iránti tisztelet. Öröm velük együtt dolgozni, öröm velük együtt lenni!
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

27

59

-

-

-

10

-

 Rendezvények, közösségépítő osztályprogramok:
- 1956. október 23. (részvétel)
- 4. adventi gyertyagyújtás (részvétel)
- karácsonyi műsor (szervezés és felkészítés; 5. osztály)
- Simonyi Zsigmond helyesírási verseny (iskolai szervezés és felkészítés)
- kistérségi szavalóverseny (iskolai szervezés, zsűrizés és felkészítés)
- Farkas Katalinra emlékezés (részvétel)
- Péterné Aranka Alapítvány (szervezés és felkészítés)
- Klauzál téri Rotary karácsonyi műsor (felkészítés)
- magyar kultúra napja (részvétel)
- Mikulás-buli (szervezés és részvétel; 5. a osztály)
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-

-

- Mikulás-disco (felügyelet)
- farsangi szereplés (fellépés az 5.a osztállyal)
- iskolai bál (részvétel)
- 1848. márc. 15. (részvétel)
- nyitott nap (óratartás)
- rendkívüli történelemóra a művelődési házban ápr. 05. (részvétel az 5.a osztállyal)
- Péliné Rita könyvtáros búcsúztatása (felkészítés és részvétel; Andrucsák Krisztián)
- költészet napi megemlékezés (felkészítés és részvétel; Andrucsák Krisztián 5.a)
- őszi-tavaszi papírgyűjtés (részvétel, I. hely 5.a osztály) - táncgála (részvétel)
- Kübeki kirajzás (részvétel)
- rendkívüli irodalomóra Arany és Petőfi kapcsolata címmel a kisszínházban (részvétel;
5.a)
- Poroszlói kirándulás: Tisza-tavi Ökocentrum (részvétel vonattal; 5.a osztály)
- 200 éves az oktatás Szőregen ünnepség (felkészítés Andrucsák Krisztián 5.a és
részvétel)
- családi nap a diákokkal és szülőkkel részvétel, feladatok)
- pedagógusnapi ünnepség (részvétel)
- rendkívüli irodalom-és történelemóra a művelődési házban (részvétel; 5.a osztály)
- kéznapos ruzsai osztálykirándulás (szervezés és felügyelet; 5.a osztály)
- ballagási és tanévzáró ünnepség műsorának készítése, szervezése és felkészítése
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018 TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
5.b osztály
Készítette: Bondárné Tóth Villő osztályfőnök
Tanév

Létszám

2014/2015. év vége
2015/2016. félév
2015/2016. év vége
2016/2017 félév
2016/2017 év vége
2017/2018 félév
2017/2018 év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,61
4,51
4,64
4,58
4,63
4,46
4,49

54
10
31
29
58
18
37

1
0
0
0
0
0
0

5
4
7
7
7
1
3

Tanulmányi

28
27
26
27
27
28
29

 Létszám alakulása a félév folyamán: 28 tanulóval indult, 29 tanulóval zárult a tanév.
Tanuló neve

Szilágyi Dominik

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Algyői Fehér
Ignác
2018. február 12.
Általános
Iskola

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

-

-

 Tanulmányi átlag: 4,49
 Kitűnő: 3 tanuló- Áchim Flóra, Szabó Máté Botond, Szentesi- Tóth Lili Evelin
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 15 tanuló: Áchim Flóra, Bojboi Tommy,
Buknicz Boglárka, Busa Liza Viktória, Horváth Marcell, Kószó Dorina Krisztina,
Madarász Bence, Márki Kristóf Szabolcs, Mihályi Patrik, Soddu Gabriel, Szabó Máté
Botond, Szakál Zsombor, Szentesi- Tóth Lili Evelin, Szilágyi Dominik, Taskó Natália
Bianka, Veszelinov Milán
 Tantárgyi bukás a tanévben nem volt.
 Hiányzások: (29 tanulóból 29 hiányzott)
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

óra
1069
3
1072

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
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37 óra/fő

Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

1

3

-

-

-

 Osztályközösség alakulása
A tanévet rendkívül izgatottan várták a gyerekek. A tanév elején egy kislány, félévkor egy fiú
érkezett az osztályhoz. Beilleszkedésük problémamentes volt, osztálytársaik szívesen
fogadták őket. A közösség összetartó, a tanulók fegyelmezettek, tisztelettudók, kedvesek
egymással és a felnőttekkel. A tanév során egy gyermekkel volt egyre erősödő magatartás
probléma. Vele szemben kellett fegyelmező intézkedést alkalmazni. Viselkedésével sokszor
zavarta társait, a tanóra menetét. Az iskola házirendjét gyakran megszegte, szociális
válaszkészség teljes hiánya figyelhető meg viselkedésében. Tárasaival, pedagógusaival
szemben sokszor érdektelen. Ennek ellenére társai türelmesek vele szemben, nehézségeiben
segítették. Az iskola pszichológusa foglalkozást tartott az osztálynak, melynek témája az
elfogadás, tolerancia volt. Ezek folytatódtak fakultatív módon, előzetes megbeszélés alapján,
egészen a tanév végéig. A tanév során igyekeztem sok közösségépítő programot szervezni,
hogy jobban megismerhessem a gyerekeket és ők is bizalommal forduljanak hozzám. A
gyerekek szívesen vettek részt iskolai és osztály rendezvényeken is. A karácsonyi ünnepségre
való felkészülés, az anyák napja, a 3 napos kirándulás tovább segítette az közösség
összekovácsolását.
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

34

29

1

-

-

15

-

-

 Rendezvények












Szeptemberben családi délutánt szerveztünk a tiszaszigeti Mélyponton. Játékos
programok keretében ismerkedtem a szülőkkel és gyerekekkel.
Októberben kerékpáros kirándulást terveztünk a Tisza parti tanösvényre, de sajnos
az időjárás miatt elmaradt. Tavasszal mindenképpen pótoljuk.
Novemberben játékos, táncos „osztálydélutánt” tartottunk a 102-es teremben.
Szintén ebben a hónapban adventi, délutáni foglalkozás keretében készítettünk
ajtódíszeket.
Járt az osztályban a Mikulás. A gyerekek nagyon lelkesen és titkosan készültek.
Egymást ajándékozták meg, örömmel.
Decemberben a párhuzamos 5. osztállyal együtt készültünk a karácsonyi műsorra.
Andersen: A fenyőfa című meséjét adtuk elő az iskola aulájában. Ismét
számíthattam a gyerekek odaadó lelkesedésükre, munkájukra.
Korcsolyázni voltunk a Szegedi Műjégpályán
Meglepetést készítettünk a szeretet ünnepére. A szülőket, karácsonyi püspökkenyér
süti keverékkel leptük meg.
Januárban és márciusban színházban jártunk. A János vitéz valamint a Félőlény
című előadást tekintettük meg a Szegedi Nemzeti Színházban, teljes létszámban.
Márciusban a Móra Ferenc Múzeum „Páratlanok” című kiállítását tekintettük meg
Áprilisban moziban jártunk, a Belle és Sebastian 3. című kalandfilmen
Májusban anyák napi megemlékezést tartottunk
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Júniusban részt vettünk a szőregi temetőben lévő Trianon emlékoszlopnál rendezett
megemlékezésen
Júniusban kerékpártúrán voltunk a Tisza parti Rotary tanösvényen
Június 10-12-ig a hetényegyházi Vackor Vár Erdei Iskolában kirándultunk
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
6.a osztály
Készítette: Gubikné Haraszti Katalin osztályfőnök
Tanév

Létszám

Tanulmányi
átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

25
24
22
19

4,32
4,15
4,16
4.04

10 óra/fő
51 óra/fő
17óra/ fő
54 óra/fő

1

1
3
3
3

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

 Létszám alakulása: 22tanulóval indult a II. félév. E közben 3 fő távozott. Bakos Dorka,
Kővágó Bendegúz, és Horváth Nikolett.


Tanulmányi átlag: 4,04



Kitűnők: 3 tanuló – Juhász Kinga, Szabó Hanna és Szúcs Milán Zsolt ért el kitűnő
tanulmányi eredményt.
4,5 átlag feletti tanulók: 4fő: Budai Zoltán, Papp Regina.

A 2017/ 2018 –es tanév féléves követelményeit minden tanuló teljesítette.


Hiányzások:
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

óra
1021
54 óra/ fő

54óra/ fő

Az osztályban igazolatlan mulasztás nincs.


Osztályközösség alakulása: Az osztályközösség jó irányba fejlődött tovább. Úgy érzem
ezt az évet már sokkal nyugodtabban kezdtük. Nem volt annyi osztályon belüli viszály,
de sajnos előfordult. Nagyon jól együttműködtek, közös szabadidős tevékenységeket
szerveztek együtt. Voltak olyanok is, akik osztályon belül szándékosan generáltak
nézeteltérést irigységből, féltékenységből. Kisebb nézeteltérések is előfordultak, de
alapvetően sikerült ezeket megoldanunk. Sajnos az osztály összetételéből adódóan a sok
fiú miatt, fegyelmi problémák több órán előfordulnak. Nem tudnak tanulni belőle.
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Utólag mindig megbánóak, tudják a beszélgetéseink során, hogy nem úgy kellett volna,
de mindig jön az újabb alkalom. De kijelenthetem, hogy lényegesen kevesebbszer.


Fegyelmi helyzet: Az osztályban a fiúk és lányok aránya13-6 a fiúk javára. Sok cserfes
minden lében kanál van főleg a fiúknál. Az önuralomról, amit órákon kellene
gyakorolniuk beszéd helyett, sokat beszélgetünk. Szeretnek mindenhez hozzászólni.
Következetesség a leghasznosabb módszer, még akkor is, ha az ellenőrzőbe kell beírni.



Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:

Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

19



3

4

-

-

7

-

-

Rendezvények:
Az énekkaros lányok vettek rész minden fontos megemlékezésen. Iskolai rendezvényen
(Farkas Katalin megemlékezés, Magyar kultúra napja) hangszeren játszó tanulónk
szerepelt.
Ősszel a papírgyűjtésen sokan kivették a részüket a munkából. Nagyon kellemes őszi
napot töltöttünk el az Igazgatónő jóvoltából az Erdészházban. A káposzta savanyítás
rejtelmeit mutatták meg nekünk és tevékenyen ki is vettük a részünket belőle. Jót
játszhattunk együtt. A napot egy finom ebéd zárta.
Az iskolai adventi gyertyagyújtáson néhányan szerepeltek az osztályból. Decemberben
mikulás ünnepével összekötött bowlingozást szerveztem az osztálynak, mivel tavaly is
nagyon élvezték. Van olyan gyerek, aki csak ilyenkor jut el. Ezután szerveztünk
csomagosztó Mikulás délutánt is. Nagyon jó közösség formáló volt a karácsonyi délelőtt
is, ahol az előre megbeszéltek szerint sütöttek karácsonyi süteményeket a gyerekek.
Vásároltam kézműveskedéshez alapanyagot és szép ajándékok készültek. Közben
énekeltünk, játszottunk és filmet is néztünk.
A második félévben több tanuló vett részt tanulmányi versenyeken angolból, matekból,
magyarból. Két tanuló kiváló sportteljesítménnyel dicsekedhet. Zenei tehetséggel és
hangszertudással rendelkező leánykánk több iskolai rendezvényen emelte a műsor
színvonalát. Februárban farsangoltunk. Negyedik helyet értűnk el a papírgyűjtésen,
aminek a bevételét az osztálykirándulás vidám napjain költöttünk el. Itt mindenki részt
vett. Sajnos abból a szempontból szomorú évet zártunk, hogy egy tanulónak tantárgyi
bukása is volt. A Júniusi családi napon is együtt volt a társaság és azt sem tudták a sok
programból, hogy vegyék úgy ki a részük, hogy ki ne maradjanak valamiből. Kellemes
napokat töltöttünk együtt az osztálykiránduláson és jót tett a közösségnek is, hogy több
szabadidőt töltött együtt. Kalandparkban voltunk, Gyulára látogattunk, ahol nagyon
élmény dús napot élhettünk át együtt. Az utolsó napon a ballagáson és évzáron még
együtt díszítettünk és örültünk a bizonítványnak.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
6.b osztály
Készítette: Csasznyné Halász Ágnes Judit osztályfőnök

Tanév

Létszám

Tanulmányi
átlag

2013/2014. félév
2013/2014. év vége
2014/2015. félév
2014/2015. év vége
2015/2016. félév
2015/2016. év vége
2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

26
26
26
26
25
26
27
28
25
25

4,58
4,69
4,63
4,64
4,67
4,64
4,63
4,59
4,56
4,56











Hiányzási
átlag
(óra/fő)
20
47
17
53
22
68
14
46
9
39

Bukott
tanulók

1
0
0
0
0

6
7
6
7
8
8
3
7
2
2

Létszám alakulása: 26 tanulóval indult a tanév. Tanév közben 2 fő távozott, 1 fő
érkezett, így az osztály 25 fővel zárta a tanévet.
Tanulmányi átlag: Az osztály tanulmányi átlaga 4,56.
Kitűnők: 2 tanuló – Braun Norbert és Mészáros Csongor
4,5 átlag feletti tanulók: Eke Lilla 4,93; Farkas Tibor 4,5; Fazekas Réka 4,83; Kurai
Luca 4,5; Maillard Camille 4,92; Mircsov Viktória 4,83; Nagy-Mikola Gyöngyvér 4,92;
Paksi Zsombor 4,83; Papdi Nikolett 4,75; Pásztor Levente 4,79; Petőcz Petra 4,83;
Simon Sára Maja 4,93; Szalai Ronin 4,83; Szűcs Dóra Kinga 4,5; Vitaszek Dóra 4,75.
3,0 átlag alatti tanulók: Nincs ilyen tanuló az osztályban.
Több, mint 1,1 rontás: Nincs olyan tanuló az osztályban, akinek az évvégi átlaga több,
mint 1,1-del rosszabb lenne a félévi átlaghoz képest.
Bukások: A tanév követelményeit minden tanuló teljesítette.
Hiányzások
óra
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag




Kitűnő

973
973

39/fő

Igazolatlan hiányzás – igazolatlan hiányzás nem volt a tanév folyamán
Dicséretek, fegyelmi intézkedések alakulása
osztályfőnöki

igazgatói
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Tanulók
száma dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
összesen
(fő)

25

1

4

-

-

19

-

-

Osztályközösség alakulása:
A 2017/2018-as tanévet 26 tanulóval kezdte az osztály. 1 tanuló szeptember folyamán iskolát
váltott. Így az osztály létszáma 25 főre (14 fiú és 11 lány) módosult.
Az osztály a tanévkezdés nehézségeit jól kezelte, az új helyzethez jól alkalmazkodott. A
változások okozta kezdeti nehézségek az első hónapban a jegyeken is megmutatkoztak, a
későbbiekben azonban folyamatos javulást mutattak.
A szabályok betartása kezdetben nehézségeket okozott, ez a félév folyamán szépen rendeződött.
A közösség szépen formálódott az első félév folyamán. Barátságok alakultak és erősödtek meg,
korábbi konfliktusos kapcsolatokban is egymás kölcsönös tiszteletére és segítésére került a
hangsúly.
A serdülőkori problémákkal kapcsolatos beszélgetésekre Kertész Ibolya védő segítségét
kértem, aki délutáni foglalkozást tartott külön a lányoknak és külön a fiúknak egy-egy
alkalommal mindkét félév folyamán nagy sikerrel, így ezeknek a foglalkozásoknak folytatást
is terveztünk a következő tanévben.
A tanév folyamán közösségépítő programokat is tartottunk, amire nagy örömmel jöttek el a
tanulók. Az első félévben szilvalekvárfőzésen vettünk részt a Sípos tanyán, adventi teremdíszítő
délutánt szerveztünk. A Mikulás-disco előtt Mikulás-bulit tartottunk, amin megajándékoztuk
egymást. Korcsolyázni voltunk, és színházlátogatáson vettünk részt, ahol Kacsoh Pongrác:
János Vitéz című darabját néztük meg, majd a látottakat osztályfőnöki órán megbeszéltük. A
második félévben farsangoltunk, a színházban Békés Pál: Félőlény című darabját néztük meg,
valamint két napos osztálykiránduláson vettünk részt Gyulán, ahova vonattal utaztunk több
átszállással a vágányzár miatt, így a távolsági tömegközlekedés mikéntjeivel is ismerkedtünk.
Gyulán a város nevezetességeit térképeztük fel kvíz formában 4 fős csoportokban, fagyiztunk
a 100 éves cukrászdában, soft-csúzliztunk a várkertben, megtekintettük a Gyulai várat és az
Almássy-kastélyt, valamint városnéző kisvonattal körbejártuk a nevezetes épületeket. A
gyerekek szívesen maradtak volna még egy napot, nagyon jól érezték magukat.
Fegyelem:
Magatartási probléma az első félév folyamán összesen kétszer fordult elő, ezek közül az egyik
inkább csínytevésnek mondható. Az osztály órai magatartása a kollégák visszajelzése alapján
többnyire problémamentes, a félév vége felé volt egy-egy alkalommal gond, mindig
ugyanazokkal a tanulókkal, így a problémák megoldásaként a második félévben órát látogattam
a kollégánál. A tapasztaltakat osztályfőnöki órán megbeszéltük, így a problémák megoldódtak.
A tanév végén éppen a kirándulás előtt két magatartási probléma merült fel. Az egyik
csínytevést a másik követte, a második esetben szerencsétlenebbül alakult a történet, a sértett
felet orvosi ellátásban kellett részesíteni, ezért egy tanulót (az okozót) nem vittem magammal a
kirándulásra. A kiránduláson összességében nem volt a fegyelemmel gond. Az adódó egy-egy
kisebb problémát menet közben „orvosoltuk”. Tanultunk egymásra figyelni, és előrelátón
cselekedni, viselkedni, egymásért felelősséget vállalni.
Rendezvények, versenyek:
Az iskolai papírgyűjtésen az osztály az első félévben I. helyezést, a második félévben II.
helyezést ért el. A tanév folyamán több tanuló különböző sportágakban és versenyeken
kimagasló eredményeket hozott.
Eke Lilla: Angol országos fordító verseny 1. helyezett.
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Maillard Camille: Angol országos fordító verseny 2. helyezett.
Pásztor Levente: Szerb országos verseny 3. helyezett.
Paksi Zsombor: Megyei úszóverseny 400 vegyes 2. hely, 200 mell 2. hely, 200 vegyes 3. hely
Fazekas Réka: Országos úszóverseny gyorsúszás 3. hely, pille 5. hely, 4X100 női váltó 2.
hely, 4X200 női váltó 2. hely
Kószó Milán: Graboplast Maraton Magyar Bajnokságon 6. hely
Összegzés:
A fegyelmezett magatartás, a szabályok következetes betartása és a közösség kohéziójának
erősödése a tananyag és a követelmények növekedése ellenére kiváló tanulmányi eredményeket
hozott az osztályban. Az osztály tanulmányi eredménye a következőképpen alakult.:
Tanulmányi átlag
5.00
4.50-4.99
4.00-4.49
3.50-3.99

Tanuló
2
15
6
2

%-os eloszlás
8
60
24
8

A tanulók 68 %-a 4,50 vagy az felett, 92%-a 4.00 vagy az felett teljesített a tanév folyamán.
17 tantárgyi dicséret került kiosztásra 11 tanulónak összesen öt tantárgyból. Négy tantárgyi
dicséretet Mészáros Csongor, két tantárgyi dicséretet Fazekas Réka, Nagy Mikola Gyöngyvér
és Simon Sára Maja, egy tantárgyi dicséretet Kurai Luca, Mircsov Viktória, Paksi Botond,
Papdi Nikolett, Pásztor Levente, Szűcs Dóra, és Vitaszek Dóra kapott.
Tantárgyanként lebontva, rajzból 10, természetismeretből 2, történelemből 2, szerb nyelv és
irodalomból 2 és ének-zene tantárgyból 1 dicséret született.
Az osztályban két sajátos nevelési igényű tanuló tanul. Mindkét tanulónak négy egész, vagy az
feletti a tanulmányi átlaga.
A következő tanév feladatai közé a lemaradó két tanuló (Szabó Tamás és Szécsi Tamás)
felzárkóztatását jelölöm ki célul. Tovább szeretnék haladni a serdülőkori problémákkal
kapcsolatos beszélgetésekkel, melyhez védőnők segítségét fogom kérni. A közösségépítés is
további feladat marad, melyet kulturális programokkal szeretnék összekapcsolni a jövőben is,
amennyiben a szülők is támogatnak ebben.

236

OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
20172018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
7. a osztály
Készítette: Sajtos Bettina osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017.félév
2016/2017.év vége
2017/2018.félév
2017/2018.év vége

28
28
27
26

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,40
4,43
4,37
4,36

19
47
22
46

2
-

5
7
3
5

Tanulmányi

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Vörösmarty
Mihály Ált. Isk.

2017.09.04.

Csiszár Levente
 Tanulmányi átlag: 4,36
 Kitűnő: 5
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 4
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén: –

 Hiányzások: (__ tanuló)
óra
1195
1
1196

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

46 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

1

1

-

-

-

 Osztályközösség alakulása
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Az osztály jól összeszokott, az osztályközösség kiváló. Nagyon jól és hatékonyan tudnak
együtt dolgozni, csapatban segítőkészek, siker orientáltak, rendkívül jól motiválhatók.
Érződik, hogy kamaszkorba léptek, érdeklődési körük más irányba fordult, sokat
komolyodtak. Tanulásban és minden más helyzetben is segítik, motiválják egymást.
Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

9

9

1

 Rendezvények
Az első félévben szeptemberben egy közös fagylaltozással és beszélgetéssel kezdtük a
tanévet. Az őszi papírgyűjtésen ugyan nem értünk el dobogós helyezést, de a fiúk a
pakolásban rengeteget segítettek. Részt vettünk az Ifjúsági Házban megrendezett
továbbtanulási napon, a gyerekek hasznos információkra tettek szert. Mikulás
ünnepségünket immár hagyományosan a tekepályán, bowlingozással töltöttük el,
decemberben el tudtunk menni együtt korcsolyázni is, a Mikulás futást követő mikulás
disco is remekül sikerült. Jelenleg a februári Határtalanul pályázat előkészítése folyik,
nagyon várjuk.
A második félévben az osztály részt vett a Határtalanul program keretei közt egy
Romániában megrendezésre kerülő, síeléssel egybekötött kulturális kiránduláson,
rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk haza.
A tavaszi papírgyűjtésen 3. helyezést értünk el. Elbúcsúztattuk a nyolcadikos ballagókat,
elkészítettük a tanévzáró műsort. Előtte még azonban egy napot a Sun cityn strandoltunk,
wakeboardoztunk, másnap pedig egész napos csúszdázással igyekeztünk kihasználni a jó
időt.
Aktívan telt, élményekkel teli év volt.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
7.b osztály
Készítette: Kálmánné Fodor Zsuzsanna osztályfőnök
Tanév

2014/2015. félév
2014/2015. év vége
2015/2016. félév
2015/2016. év vége
2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

Létszám

Tanulmányi
átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

24
26
28
26
28
28
29
28

4,4
4,51
4,11
4,15
3,92
4,01
3,85
3,9

23
70
27
73
34
67,5
37
90

1
1
2
1

3
6
1
-

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Balázs Alex

Érkezett
(melyik
intézményből)

Kevermesi
Ált. Isk.

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Szent Antal
Katolikus Ált.
Isk. és Óvoda
Tiszasziget

2018.01.29.

2017.10.05.

Berczeli Nikolett
 Tanulmányi átlag: 3,9
 Kitűnő:  Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 5 fő
 Bukott tanuló: 1
 Hiányzások: (28 tanuló)
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

óra
2486
34
2520

90óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
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Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

4

2

2

-

-



Osztályközösség alakulása: Az osztályközösség félévről-félévre fokozatosan változott a
gyerekekkel együtt. Mostanra eljutottunk oda, hogy szinte semmilyen belső konfliktus
nincs. A fiúk és a lányok egyre többet foglalkoznak egymással, tetszeni akarnak, de sajnos
nem a jó tanulás és az illedelmes viselkedés, amitől menőnek érzik magukat. A két bukott
lány rossz hatással van mindkét nem képviselőire. Nagyon sokat beszélgetek velük erről
osztályfőnöki órán is, de négyszemközti beszélgetésekre is időt szakítunk. A második
félévben Mezei Zseraldin magántanuló lett, ami nagy nyugalmat hozott az
osztályközösség alakulásának szempontjából. A továbbtanulás egyre inkább
foglalkoztatja a gyerekeket, ezzel egy időben komolyodnak, érnek. A „Határtalanul”
pályázattal együtt töltött idő és év végén a két napos osztálykirándulás nagyon közel
hozott bennünket (diák-diák, tanár-diák) egymáshoz.

 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanuló
k száma
összese dicsérete
k száma
n (fő)

9

13


osztályfőnöki

igazgatói

figyelmeztetése
k száma

intése
k
száma

megrováso
k száma

dicsérete
k száma

figyelmeztetése
k száma

intése
k
száma

megrováso
k száma

6

1

1

-

-

-

-

Rendezvények: Szeptemberben a Kutatók éjszakája rendezvényen az osztályból az idén is
sokan vettek részt. A második hétre már készen voltak a szekrény díszeink. Az erdei
iskolát körülvevő erdőben szemetet szedtünk a takarítási világnap alkalmából. Jó alkalom
volt egy kis csapatépítésre. Októberben lelkesen gyűjtöttük a papírt, az idén sajnos nem
nyertünk. Készültünk matematika versenyekre, szavalóversenyen vett részt két kislány.
Mikulás napi osztály bulit szerveztünk, melyet a bowling-pályán tartottunk meg, így
összekötöttük egy kis mozgással az ünneplést. Karácsonykor bebuszoztunk a városba
megnézni a Széchenyi téri és a Dóm téri vásárt, később visszamentünk az osztályterembe
és zenét hallgattunk, beszélgettünk. A félévzárás után, tavasszal elkezdtünk készülődni a
„Határtalanul” pályázatra, melynek minden percét élveztük. A pályaválasztási-,
továbbtanulási foglalkozások sok meglepetést tartogattak számomra a gyerekek
terveiről, álmairól, elképzeléseiről. A ballagtatás nem kis feladat, de azt gondolom,
szépen helyt álltak szülők, gyerekek egyaránt. A tanév utolsó (s egyben legkellemesebb)
eseménye a kétnapos osztálykirándulás, ahol megint nagyon jól éreztük magunkat.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
8.a osztály
Készítette: Kiss Márta Rózsa osztályfőnök
Tanév

Létszám

2015/2016. év vége
2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. I. félév
2017/2018. II. félév

25
22
21
20
20

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4.11
3.93
4.11
4.26
4.15

88
46
80
30
90

1
1
2
-

1
-

Tanulmányi

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

-

-

-

-

-

 Tanulmányi átlag: 4.15
 Kitűnő:  Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 3 fő
 Tantárgyi bukások a tanítási félév végén:0
(2018 június 15-i állapot)

 Hiányzások: (20 tanuló)
óra
1813
1
1813

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

90 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

1

1

-

-

-
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 Osztályközösség alakulása
Az osztály létszáma a nyolcadik évfolyamon 20 fővel indult, ami a félév során
nem változott. Ez az év eleji kezdést és a félévi munkát jelentősen segítette, mert
egy összekovácsolódott közösségként kezdhettük meg nyugodt légkörben a tanév
elejét.
Az osztály létszámához képest kiemelkedően magas a tanulási nehézségekkel
küzdő gyerekek száma, e miatt is osztályom tanulási szorgalmával sokat küzdünk
kollégáimmal együtt. Négy tanuló SNI-s, kettő pedig BTMN-es, amely az
osztálylétszám arányához nézve rendkívül magas. Sokat segített ezen tanulók
motiválásában a belső pedagógiai értékelésünk bevezetése, amely biztosította e
gyerekek számára is az elvárható követelmények reális teljesítését. Így az
osztályomban nem a kivételes tehetségű tanulók, és így a húzóerő a domináns,
hanem a tanulási nehézséggel küzdők felzárkóztatása. Félévre sikerült sokat
javítaniuk, ami a továbbtanulásnál fontos szempont volt.
A baráti kapcsolatok időnként átformálódnak. A különböző személyiségek miatt
a visszahúzódó, csendesebb gyerekeknek idén is megtaláltuk a sikerélményt,
hogy a személyiségükből adódó, kissé periférián álló gyerekek is kapjanak
elismerést osztálytársaiktól, kiemelve előnyüket, erősségeiket. Némelyikük
tanulmányi eredményeivel, más rajztehetségével, míg többen a közösségi
munkájuk miatt kaphattak elismerő szavakat. Az osztály sokat komolyodott,
igényük van a beszélgetésekre, érett, felnőttes gondolatokat fogalmaznak meg
barátságról, emberi kapcsolatokról, erkölcsi normákról, rövid- és középtávú
célkitűzéseikről. Aktívan él bennük az igazságérzet, a mikrokörnyezetüket érő
konfliktushelyzetekben az összefogás, a másik megvédése, az igazságosság nyer
teret.
Nincs erős kiközösítés, majdnem mindenki megtalálta helyét a
közösségben.
Az osztályfőnöki órákat a konfliktusok megbeszélésére,
problémáik megoldásainak segítésére fordítjuk. Sajnos a hiányzások mértéke
még mindig igen magas ebben az osztályban, két tanulónál extrém kiemelkedő,
amelyre mindenképp megoldást kell keresni a második félévben.
Az első félévben tanév eleji szülői értekezletet tartottunk, ahová a szülők szép
számmal érkeztek. Sajnos egy-két diák szülei rendszeresen nem jelennek meg
ezeken a megbeszéléseken, ezekkel telefonos megbeszélések segítségével tartom
a kapcsolatot. A pályaválasztási tájékoztatásokat osztályfőnöki órák keretében
oldottuk meg, melyre középiskolákból érkeztek képviselők iskoláik
programjának széleskörű bemutatására. Az Arany János program kollégiumi
lehetőségét egy tanulónk kívánja igénybe venni.
II. félév:
Az osztály közössége a második félévre teljesen összekovácsolódott. Rengeteget
jelentett a közösség alakulásában az iskolabálra való nyitótánc próbái, amelyen
egy tanuló kivételével mindenki szerepelt. A közös próbák, a fellépés erősítette
a közös szellemiséget az osztályban. Ez mellett a közös osztályprogramok
(bowlingozás, mozidélután és beszélgetések, közös fagyizás és pizzázás,
osztálykirándulás) élményei, a bankettre való készülődésük, mind az
összetartozásukat mélyítették el. Osztályfőnökként sikerült önbizalmukat olyan
szinten erősítenem bennük, hogy elballagva az iskolánkból erős, középiskolai
életre rátermett egyéniségekké váljanak.
 Fegyelmi helyzet:
Az osztályközösségben kiugró fegyelmi probléma nem volt. A gyerekek közötti
nézeteltéréseket igyekszünk osztályfőnöki órákon megbeszélni, átbeszélni, megoldást
találni a konfliktushelyzetekre.
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Egy tanulónk halmozottan hátrányos helyzetű, az otthoni környezet, a szülők
alkoholizmusa miatt a Gyermekjóléti Családsegítő Szakszolgálattól folyamatosan
kérjük a támogató segítséget. Az általuk kért tanulói jellemzést rendszeresen
elkészítjük. Az apával rendszeresen tartom telefonon a kapcsolatot, az eseti
tájékoztatásra kérem személyes megjelenését, mely a félév során többször
eredményes volt.
II félév:
Az év második felét sikerült problémamentesen zárnunk. Végzős osztályként
magatartásukkal, fegyelmükkel méltó, példamutató közösséget alkottak, követendő
mintát, példát mutattak a kisebbek számára. Egyetlen osztályprogramon sem volt
semmilyen konfliktus, viselkedési, magatartási gond velük. Az esetleges kisebb
fegyelmezetlenségük
pedig inkább humoros, kamaszkorukkal összeférhető,
könnyen orvosolható csínytevések voltak, amelyekre tanárként, osztályfőnökként is
inkább jó szívvel, mosolyogva emlékszünk.

Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

20

19

2

-

-

33

-

-

-

 Rendezvények
Az őszi papírgyűjtés adott lehetőséget az ismételt közösségépítő összefogásra, a gyerekek
rendkívül aktívak voltak, nyolcadikos osztályként dobogós, 3. helyezést értünk el. A
projektnapokon rendszeresen részt vesz az osztály. Az idei angol nyelvi hétre több csoport
is lelkesen készülődött, a vicces színdarabok előadására kis csoportokban készültek napokon
át. Az október 23-ai megemlékezésre osztályomból sokat szerepeltek, a próbák lehetőséget
biztosítottak a közös, tartalmas együttlétekre. A Magyar Kultúra Napján is számíthattam
osztályom szereplésére. Az elmaradhatatlan decemberi Mikulás ajándékozást is
megtartottuk. A karácsonyi együttlét alkalmával közösségépítésként korosztályuknak
megfelelő programot szerveztem, a közös bowlingozás feledhetetlenné és felszabadulttá
tette az együttlétet.
II félév:
Az iskolabál nyitótáncára való próbák, a közös készülődés és izgalom fontos szerepet
játszott az osztályom életében. Sikeres fellépésük önbizalmukat fokozták osztályomnak. A
tavaszi papírgyűjtésen, a kübeki kirajzáson szintén jól működő csapatként mutatkoztak be.
A fődíj elnyerését, az osztálypizzát pedig örömmel fogyasztottuk el osztályprogramként
iskolánkban. A március 15-ei iskolai műsoron több bátor, bevállalós fiú énektudásával,
bariton hangjukkal erősítette az ünnepség színvonalát. Áprilistól kezdve már a ballagásra,
bankettre való készülődés lázában teltek napjaink. Mindkét rendezvényre való kitartó
próbák, felkészülések mutatták az év végi rendezvényeink sikerességeit, melyben osztályom
méltó módon képviselte magát.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
8.b osztály
Készítette: Dér Zoltán osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,25
4,32
4,56
4,50

33
72
35
85

0
2
0
0

2
4
5
4

Tanulmányi

24
24
21
21

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanév folyamán: 21 tanulóval indult a tanév.
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

 Tanulmányi átlag: 4,50
 Kitűnő: 21 tanulóból 4 ért el kitűnő tanulmányi eredményt: Bojboi Rebeka, Kálmán
Péter Imre, Kiss Eszter Dorottya, Sefcsik Janka.
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 21 tanulóból 6 ért el jeles eredményt: Csetri
Emese Zsófia, Héjja Natália, Homoki Anna Zia, Kovács Laura Nikol, Lengyel
Viktória, Varga Attila
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
tantárgy

bukások száma (fő)

összesen:

Tanulók száma (fő)
0
0
0
0
0

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
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 Hiányzások: (21 tanuló)
óra
1791
0
85

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag
 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

-

0

0

0

0

 Osztályközösség alakulása
Az osztályközösség összetartó, a gyerekek szeretik, segítik egymást, iskolán kívül is
találkoznak. Az őszi papírgyűjtés is ezt bizonyítja, a gyerekek és szülők összefogásával
IV. helyezést értünk el. Sokszor kaptak önálló feladatot, ami az osztály tanulmányi és
fegyelmi helyzetét ellenőrizte és segítette.
Kamasz korban vannak, önérzetesek, bátran vállalják véleményüket, viszont
véleményük kinyilatkoztatásában még fejlődniük kell.
Az osztályban a jó tanulók száma magas, komolyan veszik az iskolát, készülnek,
tanulnak az órákra.
A tanév során kirívó magatartásbeli probléma nem fordult elő, a kisebb szabályszegéseket
sikerült kezelnem, az iskolavezetés nagy segítségemre volt ebben. Célom, hogy
tisztelettudóbbak legyenek, olyanok, akik véleményüket bátran vállalják, de megfelelő
formában közlik a felnőttek és egymás felé. A 8. b osztályban ebben a tanévben óralátogatáson
vettem részt egy alkalommal történelem órán Bondárné Tóth Villőnél, egy lakalommal énekzene órán Csasznyné Halász Ágnesnél, egy alkalommal informatika órán Csirik Györgynél és
egy alkalommal matematika órán Kálmánné Fodor Zsuzsanna óráján. Az óralátogatás
alkalmával szerzett pozitív és negatív tapasztalatomat megbeszéltem a gyerekekkel, segítve
ezzel a kollégám munkáját. Kiscsoportos konzultáción vettek részt a diákok, Bagó Ildikó iskola
pszichológussal az agresszió, kulturált viselkedés témakörben 3 alkalommal. Rendhagyó
osztályfőnöki órát tartottunk Kertész Ibolya védőnővel szexualitás témakörben. Májusban
osztályprogramként bowlingozni voltunk. Folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, akik nagyon
segítőkészek a ballagással, bankettel kapcsolatosan.

 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

14

6

2

1

1
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14

1

0

0

 Rendezvények

Sok tanulmányi versenyen megmérettették magukat tanítványaim a félév során: irodalom,
nyelvtan, matematika, idegen nyelv, természetismeret és sport területén.
Részt vettünk a Pick-futáson, az osztályomból 18 fő vett részt az eseményen. Az esemény az
egész iskola tanulói számára hirdetve volt, közel 50 diák vett részt. Ezen dolgozni kell még,
hogy a gyerekek legyenek aktívabbak a tanórán kívüli programokon osztály és iskola szinten.
Az őszi papírgyűjtés is nagyon jó csapatépítő program lett, IV. helyezést értünk el.
Továbbtanulással kapcsolatos pályaválasztási kiállításon való részvétel az Ifjúsági Házban.
Továbbtanulással kapcsolatos rendezvényen való részvétel, az ott tapasztaltak megbeszélése.
Konzultáció az iskolapszichológussal, az agresszió, kulturált viselkedés az iskolában
témakörben.
Megvalósult osztályprogramok: Mikulás-futás, Mikulás disco, bowling, jégkorcsolyázás,
adventi készülődésben részvétel. Segítettünk az alapítványi bál előkészületeiben.
Januárban félévi bizonyítványok írása, statisztikák elkészítése.
A II. félévi szülői értekezleten továbbtanulással kapcsolatos konzultáció a szülőkkel, a sikeres
továbbtanulás érdekében, jelentkezési lapok pontos kitöltése, esetleges változtatások
egyeztetése, egyéni beszélgetések.
Márciusban múzeumlátogatáson vettünk részt, és nagyot sétáltunk a városban.
A tavaszi papírgyűjtésen részt vettünk, örültek a gyerekek, hogy tudtak segíteni.
Rendhagyó osztályfőnöki óra Kertész Ibolya védőnővel szexualitás témakörben.
Májusban osztályprogramként bowlingozni voltunk. Folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel,
akik nagyon segítőkészek a ballagással, bankettel kapcsolatosan. Tabló fotózás szervezése.
A júniusi családi napon majdnem teljes létszámmal szerepeltünk, jól éreztük magunkat.
2 napos osztálykirándulásunkat az Aquapolis élményfürdőjében töltöttük, illetve a Sun City
szabadidő központban zártuk a tanévet.
A 8. évfolyam bankett,melyen a diákok műsorral készültek,majd ezt követte a disco.
Az év végi bizonyítványok írása, statisztikák elkészítése.
Rendben lezajlott a ballagás és a tanévzáró, az előkészületekben minden tanuló kivette a részét.
Aktívan telt a tanév.
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TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ
Tagintézmény neve: SZTEJKI Weöres Sándor Általános Iskola
Feladatellátási hely címe: 6723 Szeged, Űrhajós utca 4.
Tagintézmény-vezető: Dobos János igazgató
Tagintézmény-vezető helyettes: Katona Lászlóné igazgatóhelyettes
Személyi feltételek alakulása
Pedagógusok
 Az iskola szakos ellátottsága 100%-os. Pedagógusok létszáma 28 fő, álláshelyek száma
27,5. 1 fő pedagógus betegség miatt tartósan távol van (Tóth Ágnes), őt Péter-Szabó
Julianna helyettesíti.
 Áttanítás másik tagintézménybe 3 fő: Lantosné Lakner Gyöngyi (kémia), Selmeczi
Gabriella (testnevelés), Stérné Varga Edit (tanító),
 Áttanítók másik tagintézményből 6 fő: Bércesi Edit (német), Sike Csabáné (technika),
Ambrus Jánosné (technika), Kónya Géza (ének), Di Yao, majd Mchgee Meghan
Christian (amerikai nyelvi lektor), Csirik György (sakk), Bagó Ildikó (iskolapszichológus)
Nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak
 1 fő iskolatitkár
 1 fő rendszergazda (0,5 álláshely)
 1 fő pedagógiai asszisztens
Tagintézmény működtetését segítő alkalmazottak
 1 fő gazdasági titkár
 1 fő gondnok
 2 fő portás
 1 fő pedellus
 4 fő takarító

Tárgyi feltételek alakulása, pályázatok
Tárgyi feltételek
Az iskolaépület állaga az oktatás céljainak megfelelő. A tantermi bútorok állaga
megfelelő. Felújításra elsősorban a természettudományos előadó bútorzata szorul. A tanév
során a felmerülő hibák kevés kivétellel a fenntartó által javításra kerültek.
Az iskola technikai eszközökkel jól felszerelt. Az iskolában 11 interaktív tábla működik. A
táblákat a pedagógusok napi rendszerességgel, elsősorban a tankönyvkiadók által a
tankönyvekhez kiadott szoftverekkel használják.
Pályázatok
EFOP-3.3.2-16 kódszámú projekt – „Ismerjük meg – élményszerű tanulás”
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Január hónapban a Deszki Művelődési Ház és Könyvtárral együttműködésben beadott
pályázat támogatást nyert, melynek megvalósulása a 2. félévben kezdődött. Tartalma egy 72
alkalmas dráma szakkör, valamint 2 tanév erdei iskolai programjának támogatása.
Önkormányzati oktatási keret pályázat
Az oktatási támogatási keret célja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő tanulók tartalmas szabadidő eltöltésének támogatása, valamint olyan rendezvényés programlátogatások biztosítása, melyek formálják életmódjukat, ismeretet nyújtanak, a
hagyományok teremtését, ápolását szolgálják.
A támogatás elsősorban iskolai tanulmányi kirándulásokon, osztálykirándulásokon,
valamint önkormányzati fenntartású intézmények, önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok által nyújtott, a szabadidő kulturált, tartalmas eltöltését szolgáló rendezvényeken
történő részvételt, valamint az ezzel kapcsolatos útiköltséget biztosítja a gyermekek és tanulók
számára.
Pályázati támogatás: 630.000 Ft (közreműködő szervezet a Szegedi Tankerületi
Központ). Felhasználásra került a tavaszi túra, a budapesti buszos kirándulás, a sportnap
programjaira. Az elszámolás 2018. június 15-ig megtörtént.
Önkormányzati képviselői támogatás
Könyvvásárlás támogatására: 100.000 Ft (közreműködő szervezet az iskola
alapítványa). Az elszámolás 2018. január 31. határidőig megtörtént.
Kapcsolatok
 Pedagógiai Oktatási Központ - POK
 Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szegedi Tagintézménye
 Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI
 Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézet
 Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport
 MTA SZTE Ének-Zene Szakmódszertani Kutatócsoport
 Móra Ferenc Múzeum
 Deszki Faluház
 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Csongrád Megyei Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya
 Szegedi Nemzeti Színház
 Szegedi Sport és Fürdők kft.
 Somogyi Könyvtár
 A Tarjáni IV. számú Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány
A munkatervben rögzített értekezletek:
 Munkaértekezletek minden hónap utolsó hétfőjén kerültek megrendezésre. Ezeken
értékeltük az elmúlt hónap munkáját, eredményeit és meghatároztuk a következő
hónap eseménynaptárát.
 2017. szeptember 25.
 2017. október 24.
 2017. november 27.
 2017. december 18.
 2018. február 26.
 2018. március 26.
 2018. április 23.
 2018. május 28.
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Tanévnyitó értekezlet: 2017. augusztus 31. éves munkaterv elfogadása



Nevelési értekezletek – a tanulók fegyelmi és tanulmányi helyzetének értékelése.
Félévkor a munkaközösség-vezetők, tanév végén a tagintézmény-vezető előadásában.
 Félévi nevelőtestületi értekezlet: 2018. február 5.
 Tanévzáró nevelési értekezlet: 2018. június 22.



Félévi és év végi osztályozó értekezlet:
 2018. január 29.
 2018. június 12.
Rögzítésre kerültek tanulónként a magatartás és szorgalmi minősítések,
döntések születtek a vitás év végi érdemjegyek megállapításáról, nevelőtestületi
dicséretekről, illetve a mulasztással kapcsolatos határozatokról.

Tagintézményi szakmai munkaközösségek
Tagintézményi szakmai munkaközösség
megnevezése

Munkaközösség-vezető neve

Tagok száma (fő)

reál

Cservákné Krista Mónika

9 fő

humán

Szántháné László Erzsébet

9 fő

osztályfőnöki

Tóthné Vőneki Mária

8 fő

alsós

Csicsainé Csermák Brigitta

7 fő

napközis

Sallainé Hevesi Magdolna

11 fő
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Intézményi szintű (kistérségi) szakmai műhelyek munkája
 Bemutató órák, foglalkozások a tagintézményben
Osztály
megnevezése

1.a
1.a
2.b
7/I.
7/II.
6.b
2.a
5. csoport
5.b
6.a
6.b
7.a
6. csoport
7.a
6.a



Bemutató óra témája

Résztvevő
(fő)

Borka Istvánné: Foglalkozás a napköziben / Márton-napi szokások
Csicsainé Csernák Brigitta: Matematika / A kivonás műveletének
gyakorlása
Kaszainé Weigert Ágnes: Magyar nyelvtan / Az ábécé és a betűrend
Kiss Ildikó: Angol nyelv / Extra practice
Dobos János: Informatika / Kódolás
Szántháné László Erzsébet: Magyar irodalom / Arany János: Toldi-Első
ének
Vitális Imréné: Magyar irodalom-olvasás / Gyakorló óra-játékos
feladatok
Sallainé Hevesi Magdolna: Napközis foglalkozás / Karácsonyra
készülünk
Csizmadia Judit: Dráma és tánc / Figyelj a másikra! (figyelemfejlesztő
gyakorlatok)
Cservákné Krista Mónika: Matematika / Felkészülés a témazárórageometria
Borka Istvánné: Rajz / Gótikus üvegablakok
Lukács István: Összefoglalás-Amerika
Papné Sinka Kriszta: Napközis foglalkozás / Tavasz
Németh Ervin: Testnevelés / Súlylökés
Kónya Zoltán: Testnevelés / Netfit-mérés

8
6
5
2
9
9
5
4
6
5
11
5
8

Részvétel más tagintézmény bemutató óráin, foglalkozásain
Tagintézmény
Eötvös József Gimnázium
Kossuth Lajos Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskola
Zoltánfy István Általános Iskola



15
6

Résztvevő (fő)
18
0
1
41
2

Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok megvalósításában
 Kistérségi matematika versenyt szerveztünk a 2-3-4. osztályosok számára, a
továbbjutókat beneveztük a megyei fordulóba.
 Részt vettünk a Kistérségi versenyeken: matematika, helyesírás, versmondó,
mesemondó versenyeken.

Pedagógiai munka, fejlesztések, rendezvények
Pedagógiai munka
A tanév munkatervében a következő célokat tűztük ki:
 Felkészülés az országos kompetenciamérésre hatodik és nyolcadik évfolyamon. A
mérésre való felkészülés alapos volt, a felkészülés folyamán többször dolgoztak
csoportmunkában, ez a gyengébbeknek hathatós segítségnek bizonyult. Többnyire
azokat a feladatokat nem oldották meg, amelyiknek a szövege hosszú volt, és a
megoldást részletezni kellett volna. A diagramokat szívesen elemezték, és számológépet
mindenki használt. Mindenki hozta a formáját és legjobb tudásuk szerint végezték el a
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mérést. Szövegértésből a legfőbb problémát az idő rövidsége okozta.
Idén harmadik alkalommal került sor országos kompetenciamérésre idegen nyelvből. Az
angol nyelvi mérésnél 6. évfolyamon az évfolyamátlag 58,31% (előző évben 61%), 8.
évfolyamon pedig 56,14% (tavaly 63%), ami ha nyelvvizsga ponthatárt nézzük, akkor
annak is alatta marad. Természetesen nagy szórás van a diákok eredményei között
mindkét évfolyamon. A német mérés eredménye ebben az évben jobb lett: 6.
évfolyamon az évfolyamátlag 62,33% (tavaly 45%), 8. évfolyamon pedig 60,13% (tavaly
50%). Az angol nyelvtől eltérően német nyelvből nincs emelt szintű oktatás.
Bár a nyolcadikos német kivételével a nyelvi mérés eredménye közel összhangban van a
tanév végi osztályzatok átlagával, a 6. évfolyamon az egyéni, illetve nívócsoportok
szerinti elemzést követően a következő tanévben differenciált fejlesztésre lesz szükség
az eredmények javítása érdekében.
nyelvi mérés eredménye évfolyam tantárgyi átlag
Angol 6. évfolyam
58,31%
3,40
Angol 8. évfolyam
56,14%
3,23
Német 6. évfolyam
62,33%
3,57
Német 8. évfolyam
60,13%
3,00
 Elérjük, hogy az intézmény tagiskoláinak felvételi körzetében lakó gyermekek, tanulók
növekvő számban jelentkezzenek az intézménybe, és az intézmény tagiskolái
valamennyi ilyen felvételi igényt ki tudjanak elégíteni: 21 első osztályos, ami a tavalyihoz
képest enyhe növekedés, a várttól elmaradt, így 1 első osztály indul a következő
tanévben. Bár a beiratkozó első osztályosok száma és ezzel együtt az induló első
osztályok száma városszerte csökkent, elsőrendű feladat az iskolánkra vonatkozó
tendencia megfordítása.
 Elérjük, hogy az intézmény nyolcadik évfolyamot végző tanulói közül növekvő számban
jelentkezzenek az intézmény kilencedik gimnáziumi évfolyamára. Az előző tanévekhez
viszonyítva csökkent a gimnáziumban továbbtanulók aránya (20%), ezek 75%-a (6 fő) az
Eötvös József Gimnáziumot választotta. Ez köszönhető a tudatos beiskolázást segítő
munkának, amivel az elmúlt években sikerült az Eötvös József Gimnáziumot „divatos”
gimnáziummá tennünk a végzősök között. Nem változott azok aránya, akik
szakgimnáziumban (22%) tanulnak tovább, nőtt viszont a középiskolában (58%)
továbbtanulók aránya. Az érettségit adó középiskolában továbbtanulók aránya így 42%.
Ennek oka elsősorban a tanulói összetételben keresendő. A pályaválasztást segítették a
Pedagógiai szakszolgálat munkatársai, valamint az iskola pszichológusa, Bagó Ildikó.
2012/2013
tanév

2013/2014
tanév

2014/2015
tanév

2015/2016
tanév

2016/2017
tanév

2017/2018
tanév

gimnázium

21%

28%

42%

29%

45%

20%

szakközépiskola

61%

47%

33%

31%

23%

22%

szakmunkásképző

18%

25%

24%

40%

32%

58%

 Elérjük, hogy tanulóink tanévenként növekvő számban tegyenek az általános iskola
hetedik évfolyamán alapfokú próbanyelvvizsgát. Az előző évekhez képest nőtt ugyan a
sikeres próbanyelvvizsgák aránya, de még így is alatta marad az elvárhatónak, ami
részben az osztályok tanuló-összetételének köszönhető. Összességében a hetedik
évfolyamos vizsgázó tanulók 27,6 %-a tett sikeres próbanyelvvizsgát és ennek több mint
1/3 része C típusú lett. A tanulók létszámarányát és a tantárgyi átlagot is figyelembe
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véve a német próbanyelvvizsga sikeresebb volt az angolnál. A tanulók szülei az
eredményekről írásbeli tájékoztatást kaptak.
idegen nyelv
Angol
Angol
Angol
Német
Német
Összesen

típus
A
B
C
B
C

fő
1 fő
2 fő
2 fő
2 fő
1 fő
8 fő

tantárgyi átlag
3,32
2,91

 Elérjük, hogy tanulóink tanévenként növekvő számban tegyenek az általános iskola
nyolcadik évfolyamának befejezéséig ECDL Start vizsgát. A tanulók száma ugyan
csökkent az előző tanévhez képest, arányuk viszont csak kismértékben. A csökkenés a
belépő hetedik évfolyam létszámából és tanulóösszetételéből fakad: a tanulók 43%-a
SNI, illetve BTM-N. A tanév folyamán 38 tanuló tett le összesen 58 sikeres modulvizsgát,
nyolcadik év végére pedig 18 tanuló szerzett 4 modulos ECDL Start bizonyítványt. Ez a
végzősök közel fele (45%). A tagintézmények közül ez kiemelkedően magas arány.
Rendezvények
 Tanévnyitó ünnepség (2017. szeptember 1.)
 Megemlékezés az aradi vértanúk emléknapja alkalmából (2017. október 6.)
 Zenei Világnap alkalmából mini koncert az aulában (2017. szeptember 29.)
 Családi nap (2017. szeptember 30.)
 Papírgyűjtés (2017. október 13.) a DÖK szervezésében
 Megemlékezés október 23. nemzeti ünnep alkalmából (2017. október 20.)
 Idegen nyelvi héten játékos vetélkedők, Halloween-party, kistérségi vetélkedő (2017.
november 8-10.)
 Őszi túra Budapestre (2017. október 20.)
 Pályaorientációs nap (2017. november 17.)
 Mikulás délután (2017. december 6.) Csiga duó koncertje
 Sulidiszkó (2017. december 8.) a DÖK szervezésében
 Karitatív adománygyűjtés a Tátra téri plébánia javára a 3.b osztály kezdeményezésére
(2017. december 15-ig)
 Karácsonyi ünnepség (2017. december 22.) az iskola előtti téren és a Tátra téri
templomban is
 Bűnmegelőzési programsorozat decemberig a Szegedi Rendőrkapitányság
közreműködésével
 Farsangi mulatság a napköziben (2018. február 8.)
 Alapítványi bál (2018. február 23.)
 Megemlékezés március 15. nemzeti ünnep alkalmából (2018. március 14.)
 Weöres7
 városi és kistérségi Weöres versillusztrációs rajzpályázat díjátadás, megnyitó
(2018. április 10.)
 Versünnep (2018. április 11.): versíró pályázat eredményhirdetése
 Reál nap (2018. április 12.): alsó tagozatosok túrája a Rotary-ösvényen, a felső
tagozatosok számára egészséges életmóddal kapcsolatos interaktív
foglalkozások.
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 Weöres-est (2018. április 13.)
Papírgyűjtés (2018. április 20.)
2 napos tavaszi túra a Mecsekbe (2018. április 20-21.)
Osztálykirándulások (2018. május 25.)
Megemlékezés Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából iskolarádión keresztül (2018.
június 4.)
Látogatás a budapesti Pálvölgyi barlangban (2018. június 12.)
Sportnap (2018. június 13.)
Ballagás, évzáró (2018. június 15.)

Az elsős beiskolázást segítő programok (óvodaprogram)
 Szüreti vigadalom (2017. október 12.) ami a kisvonat kiesése ellenére jól sikerült
 Iskolabejárás (2017. november 13-16., 27.) 5 óvoda nagycsoportosainak fogadása
Falevél-party és játékos sportfoglalkozásra
 LEGO robot programozás és angol tanfolyam heti rendszerességgel (2017. szeptember
26-tól december 5-ig), a végén szülőknek szóló bemutató foglalkozással
 Iskolaelőkészítő foglalkozások kéthetente (2018. január 9-től)
 Március 15-i ünnepség a környező óvodák nagycsoportosai számára
 Ovis foci edzések a Szeged2011 labdarúgó klub közreműködésével
Iskolában szervezett tanulmányi versenyek
 Mesemondó verseny 1-4. osztályosok részére 2017. október 18.
 Kistérségi angol kulturális internetes tesztverseny 2017. november 9.
 Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai forduló 2017. november 22.
 Iskolai versmondó verseny 1-4. évfolyam részére 2018. február 21.
 Felsős vers- és prózamondó verseny 2018. március 19.
 Helyesírási verseny 2-4. évfolyamosok részére 2018. március 21.
 Weöres versillusztrációs verseny eredményhirdetés 2018. április 10.
 Iskolai matematika verseny 2-3-4. évfolyamosok részére 2018. április 18.
 Kistérségi matematika verseny 2-3-4. évfolyamok számára 2018. április 26.
 Kistérségi felsős matematikaverseny helyi forduló
Kínai szakkör
A Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézetének együttműködésével indult a kínai
nyelv ingyenes szakköri, játékos formában történő oktatása ettől a tanszeptembertől. A
szakkörre heti 1 alkalommal hétfőnként, csatlakozó órában kerül sor. A zömmel 5.b
osztályosokból álló szakkör tagjait az iskola angoltanára, Kiss Ildikó segítette.
Etika/hit- és erkölcstan oktatása
Ebben a tanévben az összes évfolyam tanul hittant. 4 egyház közreműködésével. A
hittanórák az etika órákkal párhuzamosan, egy időben kerültek bele az órarendbe. Az
értékelés osztályzatokkal történik.
„Felelős gondolkodás folyamata” (Arizona) program működtetése
A program célja a tanárok számára a zavartalan tanítás, a tanulóknak a zavarmentes,
nyugodt tanóra biztosítása, valamint a felelősségteljes gondolkodás kialakítása a tanulókban.
A program kapcsán tapasztalt eredmények:
 a gyerekek tudják a szabályokat
 nem zavarja tovább az órát, aki kiment a tréning-szobába
 van mód beszélgetni a problémás gyerekekkel
 van visszatartó ereje
 az előző tanévhez képest csökkent a tréningszobába kiküldött tanulók száma
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HHH tanulókkal kapcsolatos integrációs tevékenységek
 A HHH tanulók felzárkóztatásának és az integrációjukat elősegítő egyéb tevékenységek
dokumentálására elektronikus és papíralapú naplót készítettünk. Havi, háromhavi,
illetve félévi értékelések készültek.
 6 fő HHH tanulót vontunk be a fejlesztésbe.
 Minden HHH gyermeknek lehetősége volt segítő beszélgetéseken részt venni.
Az egész napos iskola megvalósulása
 Az alsó tagozatos gyerekek zöme 16 óráig az iskolában tartózkodik, a felső tagozatos
gyerekek szüleinek viszont nagyobb része kérte írásban, hogy gyermekük az utolsó
tanítási óra után elhagyhassa az iskolát. A 16 óráig iskolában tartózkodó felső
tagozatosok száma az előző tanévihez hasonló. A másnapra való felkészülésen túl
egyéni fejlesztés, sportfoglalkozások, kézműves foglalkozás, énekkar zajlik.
Ellenőrző munka
Az iskola igazgatója és helyettesei a félévben fokozottan vizsgálták:
 tanári adminisztrációs munka területén a pontos naplóvezetést, tanulói mulasztások
igazolását: a naplóvezetés naprakészen haladt
 félév és tanév vége előtt egy hónappal a bukásra álló tanulók számát: a bukásra álló
tanulók szüleit a tanév vége előtt 1 hónappal tájékoztattuk, a minimumkövetelmények
megadásával lehetőséget kaptak a javításra
 a tanmeneteknek a tantervekkel és a haladási naplóval való összhangját: nem volt a
tantervhez képest 2 hétnél nagyobb elcsúszás
Öko-iskola megvalósítási terv
 Az Öko-iskola címet (2018. december 31-ig használhatjuk)
 Szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának növelése, a környezettudatos magatartás
kialakítása, erősítése.
 További feladatok a tanév végéig:
a) Mentálhigiénés fejlesztés minden osztályban, korosztálynak megfelelően,
évfolyamonként differenciálva a témaköröket, módszereket.
b) Föld napja alkalmából szervezett Városi és Vadasparki programokon,
versenyeken való részvétel. Kisállat szépségverseny. Vetélkedő.
c) Víz világnapja – különböző helyről származó vízminták vizsgálata, feldolgozása.
Szemléletalakítás – nagy kincsünk az ivóvíz.
d) Részvétel a Nutrikid programban. Munkatankönyv – foglalkozások, szabadidő,
szemléletalakítás
Boldog iskola program
A Boldogságórák célja, hogy vezérfonalat adjon az iskolásoknak, hogy könnyebben
nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a
testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására adjon lehetőséget.
Az egyes témaköröket havi 2-3 alkalommal napközis foglalkozás keretében 45-60
perces időkeretben dolgozzák fel a 3.b osztály tanulói. A félév során szeptemberben
(történetírás kategóriában) és novemberben (társas kapcsolatok hónapjában) a legjobb alsó
tagozatos csoport és pedagógus címet nyerte el a csoport és Sallai Hevesi Magdolna a
beküldött munkájukkal. A tavaszi kistérségi továbbképzési napon szekcióvezetőként mutatta
be a programot az alsós intézményi szakmai műhely tagjainak.
Együttműködés a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szegedi Tagintézményével
 Mozgásterápiás foglalkozások (1.a osztály)
 Tanulástréning csoportok (2.a, 2.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b)
 Resztoratív kör a 6.a, 3.b osztályban
Pedagógus minősítés, önértékelés
254



Az iskolából 1 fő jelentkezett a 2018. évi pedagógusminősítésre. Minősítésére 2018.
november 30-án kerül sor. 2 fő jelentkezett a 2019. évi pedagógusminősítésre.
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Tanulók, tanulmányi munka

Létszám
Ebből osztályozható
Tanulmányi átlag
Bukott tanulók
Tantárgyi bukás

Osztály

2013/ 2013/ 2014/ 2014/ 2014/ 2015/ 2016/ 2016/ 2017/ 2017/
2014 2014 2015 2015 2015 2016 2017 2017 2018 2018
tanév tanév tanév tanév tanév tanév tanév tanév tanév tanév
félév vége félév vége félév vége félév vége félév vége
272
332
330
322
322
310
306
300
295
260
272
332
330
322
322
310
304
300
295
260
4,03
4,00
3,97
3,97
3,99
4,01
4,02
4,04
4,07
4,05
12
28
11
34
19
21
20
33
16
31

Létszám

49

15

77

25

42

Tanulmányi
átlag

Hiányzási
átlag
74,05
23,68
40,74
63,06
59,79
88,07
69,71
82,63
50,82
62,27
60,26
75,11
106,35
105,60
88,65
70,05

1.a
2.a
2.b
3.a
3.b
4.a
4.b
5.a
5.b
6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b

21
19
19
17
14
15
14
16
17
22
23
18
17
20
20

4,75
4,35
4,48
4,43
4,43
4,37
4,06
3,81
4,12
3,63
4,11
3,14
3,67
3,54
3,63

Összesen

272

4,03

256

24

tanulók

55

28

Bukások
tantárgyak

19

54

Kitűnő
9
2
3
1
2
3
1

3
1
1

6
1
1

5
1
1

9
1
1

2

2
12

19

25

Hiányzások
Tanév

2012/2013. I. félév
2012/2013. év vége
2013/2014. I. félév
2013/2014. év vége
2014/2015. I. félév
2014/2015. év vége
2015/2016. I. félév
2015/2016. év vége
2016/2017. I. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. I. félév
2017/2018. év vége

Igazolt

Igazolatlan

Összes

Átlag

6372
27667
7783
19988
7710
19723
9917
22233
11209
23348
8727
18972

14
157
64
185
79
179
168
845
269
793
189
595

6386
27824
7847
20173
7789
19902
10085
23100
11478
24141
8916
18972

18,6
81,1
23,64
62,07
24,25
62
33,19
73,78
37,55
80,11
37
70,05
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Dicséretek, fegyelmező intézkedések

Osztály

osztályfőnöki
igazgatói
dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma

1.a

8

2

1

0

4

0

0

0

2.a

21

0

0

0

20

0

0

0

2.b

18

0

0

0

31

0

0

0

3.a

11

1

0

0

33

0

0

0

3.b

18

5

0

0

24

1

0

1

4.a

4

2

1

0

7

0

0

0

4.b

4

3

1

1

0

0

0

0

5.a

0

1

0

1

0

0

0

0

5.b

41

2

0

0

35

0

0

0

6.a

0

6

3

1

1

3

2

0

6.b

6

4

1

0

21

0

0

0

7.a

0

0

0

0

0

2

1

0

7.b

15

6

4

2

6

1

0

0

8.a

29

23

5

2

19

1

0

0

8.b

0

2

0

0

19

0

0

0

Összesen

175

55

16

7

201

8

3

1
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Tanulói létszámadatok – SNI, HH, HHH, BTM, magántanulók

Osztály

tanulók
száma

SNI-s
tanulók
száma

BTM-s
tanulók
száma

HH-s tanulók
száma

HHH-s tanulók
száma

magántanulók

1.a

21

5

1

2

0

1

2.a

19

3

4

5

0

1

2.b

19

3

4

2

1

1

3.a

17

3

1

3.b

14

2

1

3

4.a

15

4

2

3

4.b

14

6

2

2

5.a

16

6

1

1

5.b

17

0

2

1

6.a

22

4

3

1

6.b

23

4

3

1

7.a

18

8

1

2

7.b

17

4

2

1

3

8.a

20

2

2

2

1

8.b

20

6

4

1

272

60

33

25

Összesen

259

1

2
1

1
8

7

MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2017/2018. tanév
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
Alsós munkaközösség
Készítette: Csicsainé Csernák Brigitta
A munkaközösség tagjai:









1.a Csicsainé Csernák Brigitta
2.a Vitális Imréné
2.b Kaszainé Weigert Ágnes
3.a Varga Rita
3.b Péter Szabó Julianna, Sallainé Hevesi Magdolna
4.a Sándorné Motika Gabriella
4.b Mihályné Fundák Erika
betanító pedagógusok: Stérné Varga Edit, Pappné Sinka Krisztina

A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Szeptember

Október

Elvégzett feladatok




















Tanévnyitó ünnepély: Tóth Ágnes, Varga Rita, Borka Istvánné
Szülői értekezlet
Tappancs és Tudorka újságok beindítása: tanítók
Tanmenetek leadása
Munkaterv elkészítése
Óvodás tanfolyam beindítása: Mihályné F. Erika, Sándorné M. Gabriella
Zenei világnap alsós tanulók szereplése
Családi nap
Munkaértekezlet
Mozgásfejlesztő program indítása 1. o. 10 óra fejlesztő pedagógussal
Zenei mérés indítása 1. o.
DIFER névsor leadása: Csicsainé Csernák Brigitta
Szüreti vigadalom óvodás program: Mihályné F. Erika, Sándorné M.
Gabriella
Papírgyűjtés
Őszi túra
Iskolai mesemondó verseny: Mihályné F. Erika, Sándorné M. Gabriella
Munkaértekezlet, fogadóóra
Kistérségi továbbképzés
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Hónap

November

December

Január

Február

Március

Április

Elvégzett feladatok

 Térségi bemutató órák
 Iskolabejárás: Mihályné F. Erika, Sándorné M. Gabriella, Csizmadia Judit,
Német Ervin, Maláj György, Csicsainé Cs. Brigitta
 Pályaorientációs nap
 Térségi mesemondó verseny: Csicsainé Cs. Brigitta, Kaszainé W. Ágnes,
Mihályné F. Erika
 Könyvtári TÁMOP program indítása
 Munkaértekezlet
 Mikulás ünnepség: Csiga duó koncert
 Térségi bemutató órák
 Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése
 Színházlátogatás: János vitéz Maláj György szervezése
 Karácsonyi ünnepség
 Munkaértekezlet, fogadóóra
 Iskolaelőkészítő foglalkozások: Mihályné F. Erika, Sándorné M. Gabriella
 Óvodai szülői értekezletek
 Osztályozó értekezlet
 Félév zárása, bizonyítványok kiosztása: tanítók
 Szülői értekezlet
 Iskolaelőkészítő foglalkozások Mihályné F. Erika, Sándorné M. Gabriella
 Farsang
 Színházlátogatás Békés Pál: Félőlény Maláj György szervezése
 Iskolai versmondó verseny Varga Rita
 Alapítványi bál
 Munkaértekezlet
 Térségi versmondó Deszk Csicsainé Cs. Brigitta, Kaszainé W. Ágnes,
Vitális Imréné, Mihályné F. Erika, Sándorné M. Gabriella, Varga Rita
 Pénzügyi tudatosság hete: Szöveges feladatok, pénzhasználat, tudatos
vásárlás
 Márc. 15-i ünnepség óvodások részére is.
 Iskolaelőkészítő foglalkozások Mihályné F. Erika, Sándorné M. Gabriella
 Térségi bemutató órák
 Iskolai helyesírási verseny Csicsainé Cs. Brigitta, Borka Istvánné
 Munkaértekezlet, fogadóóra
 Kistérségi továbbképzés
 Iskolaelőkészítő foglalkozások Mihályné F. Erika, Sándorné M. Gabriella
 Digitális hét: játékos programozás
 Térségi helyesírási verseny Szőreg Kaszainé W. Ágnes, Sallainé H. Magdi
Sándorfalva Mihályné Fundák Erika
 Rajzkiállítás megnyitó Borka Istvánné
 Humán nap: Versünnep
 Reál nap: Séta a Holt Marosnál Varga Rita
 Járási mesemondó verseny Kaszainé W. Ágnes
 Weöres est
 Térségi matematika verseny 2-3-4. évfolyam, Csicsainé Csernák Brigitta
 Iskolai matematika verseny Csicsainé Cs. Brigitta, Borka Istvánné
 Munkaértekezlet
 Fenntarthatósági hét: a szelektív hulladékgyűjtés
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Hónap

Elvégzett feladatok

 Beíratkozás
 Szülői értekezlet
 Anyák napi műsorok tanítók
 Megyei matematika verseny 3. o. Szentes Péter Szabó Julianna
 Megyei matematika verseny 2. o. Makó Kaszainé Weigert Ágnes
 Ének-zenei mérés
 Bemutató ének óra
 Osztálykirándulás
 Leendő elsős szülői Mihályné F. Erika, Sándorné M. Gabriella
 Munkaértekezlet
 Pedagógusnap
 Osztályozó értekezlet
 Sportnap
 Ballagás, tanévzáró
 Tanévzáró értekezlet
 Tanévnyitó műsor előkészítése Kaszainé W. Ágnes, Vitális Imréné

Május

Június

A tanév végi szintfelmérő, belső vizsga eredményei
Osztály

Tantárgy

Olvasás
Nyelvtan, írás
Matematika
Környezetismeret

1.a
4,3
3,95
3,95
4,1

2.a
4,0
3,8
3,2
4,1

2.b
3,7
3,41
4,05
4,41

3.a
3,9
3,8
3,6
4,5

3.b
4,0
4,2
4,0
4,1

4.a
3,64
3,73
3,2
3,0

4.b
2,92
3,0
3,28
2,5

Etika/hit-és
erkölcstan
Környezetis
meret
Ének

Technika

Testnevelés

Átlag

4,89
4,78
5,00

4,75
4,35
4,48

4,50

3,82

5,00 4,24

5,00 4,82

4,53

4,65

4,43

3,79

4,33

4,00

4,93 4,07

4,79 4,86

4,93

4,86

4,43

3,87

4,36

3,75

3,87

5,00 4,00

4,6

4,6

4,87

4,67

4,37

3,36

3,36

3,36

3,30

3,21

4,93 3,14

4,93 4,57

4,93

4,79

4,06

3,98

3,90

4,03

3,97

3,94

4,98 4,11

4,87

4,84

4,81

4,41

4,61
4,05
3,89

4,5
3,84
4,00

4,76

4,88

3,82

3,82

4,60

4,29

4,36

4,07

3,93

4,27

4,33

4,07

4,00

3,71

4,40

4,35

Angol

4,67
4,33
4,17
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Rajz

Matematika

4,83
4,89
4,89

4,5
4,44
4,56

Német

4.94 4,94
4,89 4,83
4,94 5,00

Magyar
nyelvtan

5,00 4,56
5,00 4,79
5,00 4,00

Magyar
irodalom

Össz
esen

4,5
3,84
4,32

Szorgalom

1.a
2.a
2.b
3.a
3.b
4.a
4.b

Magatartás

Osztály

Tanulmányi eredmények a tanév végén

4,8

Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy

2016/2017 év vége

2017/2018 év vége

1
2
1
4

2
2

Magyar irodalom
Magyar nyelvtan
Matematika
Összesen

4

Az első évfolyam követelményeit 2 tanuló nem teljesítette, ezért ez az év, számukra
előkészítőnek számít, tanulmányaikat az első évfolyamon folytatják.
Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
Minden tanító tart korrepetálást, felzárkóztatást. Valamint versenyekre készíti fel a tanulókat.
 sakk szakkör
 foci
 tánc (Classic Művészeti Iskola)
 tanulástréning (Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szegedi Tagintézménye)
 fejlesztő foglalkozás (SNI, BTM-N)
 logopédia
 német, angol játékos előkészítő 1-2. évfolyamon
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában


Részt vettünk a szakmai munkaközösség által rendezett versenyeken
- Mesemondó: Sándorfalva
- Versmondó: Deszk
- Helyesírási: Szőreg, Sándorfalva
- Kazinczy: Szőreg



Térségi matematika versenyt szervezünk 2-3-4. évfolyam számára



Kistérségi bemutató órák:
-



2017.11.10. Csicsainé Csernák Brigitta 1. osztály matematika
2017.11.16. Kaszainé Weigert Ágnes 2. osztály nyelvtan
2017.12.12. Vitális Imréné
2. osztály olvasás

Továbbképzések:
-

-

KRÉTA e-napló 30 órás online (Kaszainé Weigert Ágnes)
Széplaki Erzsébet: Fogalmazás tanítás módszertana
Tabán Ált. Isk. VII. 31. tanító: Csicsainé Csernák Brigitta, Kaszainé Weigert
Ágnes, Mihályné Fundák Erika, Sándorné Motika Gabriella
Kistérségi továbbképzési napok

Rendezvények:


Évnyitó ünnepség: 3. o. Tóth Ágnes, Varga Rita, Borka Istvánné
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Családi nap lebonyolításában, szervezésében munkaközösségünk aktívan részt vett,
szülők segítségével. Támogatást kaptunk, süteményeket, üdítőt, ugráló várat, és nem
utolsó sorban aktív munkát.
Iskolai mesemondó verseny: Mihályné F. Erika, Sándorné M. Gabriella
Pályaorientációs nap: Sütödék, piac, fodrász üzlet, húsbolt, színházbejárás, nagyon
sok szakmával ismerkedtek meg a tanulók.
Színházlátogatás: János vitéz előadást néztük meg, majd tavasszal a Félőlény c.
előadást, Maláj György szervezésével ingyen.
Könyvtárlátogatás: minden osztály részt vett, nagyon jó program volt.
Mikulás ünnepség: Csiga duó: Kaszainé W. Ágnes szervezte, színvonalas előadás
után, osztálykeretben folytatódott az ünnepség.
Karácsonyi ünnepség: Az iskolai ünnepséget, minden osztály a saját termében
folytatta.
Bűnmegelőzési órák: Vitális Imréné szervezte, 2-4. osztályok vettek részt, nagyon
hasznos volt.
Múzeumi foglalkozások: A tanév végén megkezdődött a TÁMOP-os pályázat
keretében.
Iskolai versmondó verseny: Varga Rita
Farsang: A jelmezes bemutatkozás után, versenyek, tánc, finomságok az osztályban.
Iskolai matematika és helyesírási verseny: Borka Istvánné, Csicsainé Csernák
Brigitta
Megálló Közösségi Ház: Felvettük a kapcsolatot, voltak nálunk mesefoglalkozást
tartani. Egy másik alkalommal átmentünk egy foglalkozásra.
Versünnep: Az alsós tanulók közül nagyon sokan részt vettek a versíró pályázaton,
tanítójuk segítségével.
Reál nap: A Holt-Maros partján tettünk tanulmányi sétát.
Weöres est: Az alsós osztályok tanítójukkal készültek különböző műsorokkal.
Papírgyűjtés: Az őszi és a tavaszi alkalommal is nagyon sok papírt gyűjtöttünk, ezzel
támogattuk az alapítványt, illetve saját osztályaink számláját.
Anyák napja: A szülőknek műsorral és ajándékkal kedveskedtünk.
Osztálykirándulások: A gyerekek nyitottságát, érdeklődését keltettük fel, igyekezve,
hogy minél jobb közösségek fejlődjenek.
Sportnap: Egy jó hangulatú délelőtt volt, sok játékkal.
Osztályprogramok: A tanítók szervezésével.

Kapcsolattartás


Óvodákkal: a beiskolázási program keretében
- IX. 12-13. a leendő elsős tanítók 9 óvodában voltak, felvették a kapcsolatot a
vezető óvónőkkel, elvitték a programokról szóló szóróanyagot.
- IX. 26-XII. 5. Tanfolyam óvodásoknak minden héten: informatika és angol, 16
óvodással. (2 óvodából igényelték a kísérést, őt mi hoztuk el, és az iskolába jött
érte a szülő.)
- XII. 5. A tanfolyam zárásán részt vettek az óvodások szülei.
- X. 12. Szüreti vigadalom óvodásoknak, 4. osztályosok műsorával.
- X. 19. Városnéző kisvonat óvodásoknak, az alsós tanulók is vonatozhattak.
- XI.13-17. Iskolabejárás 5 óvoda vett részt. Dráma és sportfoglalkozást tartottunk,
illetve az első osztályokba bejöttek egy közös éneklésre, ismerkedésre.
- XII. Kiállítás az óvodások rajzaiból
- Jan. 9-től-ápr. végéig Iskolaelőkészítő 2 hetente, melyet a leendő elsős tanítók
tartanak.
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-

Óvodás szülői értekezletek
IV. 10. Ünnepélyes zárás- Suliváró
IV. 12-13. beiratkozás
V. 28. jövendő első osztályosok szülői értekezlete



Szülőkkel:
- Szülői értekezlet, fogadóóra
- Anyák napi műsor
- Weöres-esten tanulóink előadásait nézhették meg.
- Tanulmányi versenyekre készítettük fel és kísértük el a tanulókat.
- Változatos osztályprogramok
- Alapítványi bál
- Tanévnyitó, iskolai műsorok



Kulturális intézményekkel:
- Könyvtár: TÁMOP pályázat keretében könyvtári órák az Északvárosi
fiókkönyvtárban.
- Pinceszínház: TÁMOP 1 rendhagyó irodalom óra volt.
- Reök palota: kiállítások látogatása rajz órák keretében.
- Móra Ferenc Múzeum: TÁMOP tanév végén indult a program, a jövő tanévben
folytatódik.
- Szegedi Nemzeti Színház rendszeresen látogatjuk a gyermek előadásokat.
- Vadaspark, Füvészkert
- Megálló Közösségi Házzal felvettük a kapcsolatot, voltak nálunk foglalkozást
tartani, majd mi is átmentünk egy játékos foglalkozásra.



Egyéb
- Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport: online mérő és
fejlesztőeszközök alkalmazása a 3.b osztályban
- MTA SZTE Ének-Zene Szakmódszertani Kutatócsoport: ritmuskészség fejlesztése
az 1.a osztályban
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2017/2018. tanév
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
Humán munkaközösség
Készítette: Szántháné László Ezsébet

A munkaközösség tagjai












Csizmadia Judit: 6.a of., magyar nyelv és irodalom 5. 6. 7. 8. évf., dráma,
Katona Lászlóné: igh.magyar nyelv és irodalom 8. évf., ének-zene 8.b
Kiss Ildikó: angol 4.6.7.8.évfolyam, erkölcstan 6. 7. 8. évfolyam
Lánginé Lengyel Anikó: angol 3. 4. 5. 6.7 . 8. évfolyam
Lukács István: történelem 7.a, 7.b, 8.b
Szántháné László Erzsébet: 6.b of., magyar nyelv és irodalom 6. 7. 8. évf., ének-zene 5.a,
5.b 6.a, 6.b
Tóthné Vőneki Mária: 5.b of., magyar nyelv és irodalom 5. 6. 7. évf., történelem 5.a, 5.b,
6.a 6.b, 8.a
Bércesi Edit (Eötvös): német nyelv 5-8. évf.
Csontos Erzsébet angol nyelv alsó, és 5. 6. évf.
Dobos János rajz 8. évf.
Kónya Géza (Eötvös): ének-zene 7.a, 7.b, 8. a

A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap


Szeptember







Október





Elvégzett feladatok
Tabán Általános Iskolában Széplaki Erzsébet tankönyvíró módszertani előadásának
meghallgatása, a magyartanárok részvételével.
(augusztus 31.)
Tanmenetek, tematikus tervek elkészítése.
Év eleji felmérések íratása, elemzése.
Családi nap megszervezése (23.), Tóthné Vőneki Mária
Szülői értekezletek megtartása
Október 1. (szept.29.)
Zenei világnap, hagyományos rendhagyó ének óra az aulában, minden tanuló
részvételével. Nem maradt el a közös éneklés, a hangszeres játék és az énekkar
előadása. F.: Szántháné László Erzsébet
5-én az 5.b és 6.b osztály részt vett a filharmónia ifjúsági bérletsorozatának 1.
előadásán, ahol a népzene volt a főszereplő. Nagyon élvezték a gyerekek az
előadást. (Tóthné, Szántháné)
6. Rádiós megemlékezés az aradi vértanúkról, Lukács István iskolarádiós műsorát
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Hónap








November






December

Elvégzett feladatok
hallottuk.
20-án a 23-i iskolarádiós megemlékezést az egész iskola részére Tóthné Vőneki
Mária készítette.
24. fogadóóra
27. Kistérségi továbbképzési nap
8-10. Idegen nyelvi hét
8-án délután a felső tagozatosoknak hagyományos Halloween-party-t szerveztek az
angoltanárok, kb.35 tanuló részvételével. A hagyományos múmia készítés,
keresztrejtvény, ügyességi és logikai versenyek megoldása közben jól érezték
magukat a gyerekek. Csontos Erzsébet az alsósoknak is szervezett hasonló játékos
délutánt. The Singing Completition névvel énekversenyt szerveztek az angolosok,
kisszámú, de lelkes csapattal.
9-én angol kistérségi online kulturális vetélkedőt szervezett 5-8. osztályos
korosztálynak Kiss Ildikó. Minden kistérségi iskola nevezett,összesen 50 tanulóval.
A feladatokhoz meghatározott időben lehetett hozzájutni. A legjobb helyezéseket a
szőregi és a sándorfalvi diákok érték el. Iskolánkból 4. helyezést ért el Nagy
Norman 7.osztályos tanuló.
10-én Márton-napi mulatságot szervezett a németeseknek Bércesi Edit tanárnő.
15. Csizmadia Judit 5-6 alkalommal drámafoglalkozást tartott óvodásoknak Levélparty címmel. Kellemes, varázslatos időt töltöttek a kisgyerekek az iskolánkban.
17. Pályaorientációs nap az iskolában, sokféle szakmával, munkahellyel
ismerkedhettek meg a gyerekek, például a Szegedi Nemzeti Színház
alkotógárdájával, technikai háttérmunkásokkal.
22. Iskolai helyesírási verseny lebonyolítása. Összesen 20 tanuló írta meg a
feladatlapot. Sajnos, kiemelkedő eredmény nem született.



8. évfolyamosok felkészítése a felvételi vizsgára folyamatos.(Mindhárman
tartottunk felkészítő foglalkozásokat.)




Bukásértesítők „postázása”, kevesen élnek a lehetőséggel a tanulók közül.



21-én a Tátra téri templomban is előadták a műsort az ötödikesek.
Félévi felmérők íratása, javítása
Félévi beszámolók elkészítése.
A 8. évfolyamosok írásbeli felvételijének előkészítése.

22.Karácsonyi műsor.
Szerkesztése, betanítása, előadása az 5. évfolyam, s az osztályfőnökök feladata volt.
Az utolsó fogadóóra előtt (18-án) az iskola előtti téren a szülőknek, testvéreknek is
előadták a műsort a gyerekek. Az Szmk-s szülők teát, süteményt kínáltak az
érdeklődőknek. Folytatásra érdemes program.
Köszönjük a segítők közreműködését, külön az 5.b közösségének, s
osztályfőnöküknek a műsort!






Január


Csillag téri könyvtár „Középkori írás, kódex-írás” foglalkozásán az 5.b
osztály vett részt.
Január 26. Vetélkedő: Barangolás a reformkori irodalom, zene, festészet,
épületek világában, (Agóra, Kultúra Napja alkalmából, középmező)
Csapattagok: Belovai Blanka, Kremer Lilla, Kujundzsity Olivér, Nagy Gréta, Óvári
Arabella
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Hónap

Elvégzett feladatok


Február

Március











Április







Május

Június









14. A kistérségi angol szépkiejtési versenyen Nagy Norman 4. helyezést ért
el.
15. Ifjúsági filharmóniai előadás (5.b, 6.b Tóthné, Szántháné)
Alapítványi bál segítése
6-10. Pénzügyi tudatosság hete F.: szaktanárok
19. Iskolai Vers és prózamondó verseny F: Tóthné Vőneki Mária
A városi versenyen Samu Ádám képviselte iskolánkat.
28. Kistérségi továbbképzési nap.
3-7 Digitális hét F.:szaktanárok
10. A hagyományos városi-kistérségi Weöres Sándor verseire készített
illusztrációk versenyének eredményhirdetése, a rajzkiállítás megnyitója.
Pályázati felelős: Borka Istvánné, a kiállításmegnyitó műsorfelelőse
Szántháné
El Idrissi Rawla, iskolánk 6.a osztályos tanulója 3. helyezést ért el
pályaművével.
11. A költészet napja alkalmából iskolánk ebben az évben is meghirdette a
Versbazár elnevezésű versíró pályázatot. Idén is 3 kategóriában adhatták
be saját verseiket a gyerekek.Minden alkotót oklevéllel és ajándékkal
jutalmaztunk a pályaművéért, melyet ezen a napon, a Versünnepen
vehettek át.
Minden évben közös énekléssel, versmondással, a Versbazár
eredményhirdetésével ünnepeljük a költészet napját… F.: Csizmadia Judit
és a magyartanárok
13. Weöres -est, drámások bemutató előadása F.: szaktanárok
Éneklő délután a Karolina iskolában, az énekkar szereplése az összkarban
(F.: Szántháné)
24-28. Fönntarthatóság hete F.: szaktanárok
Iskolai angol fordító verseny, melynek városi fordulóján a Rókusi Iskolában
Balogh Zsolt 4. helyezést ért el.
2-án a Szegedi Nemzeti Színház színészei szobaszínház-előadással hozták el
az Arany János életművet felölelő előadásukat. A 6. és 7. évfolyamos
tanulókat ámulatba ejtették magával ragadó, sokszínű, árnyalt előadásukkal.
F.: Maláj György
16. Idegen nyelvi mérés F.: Kiss Ildikó, Bércesi Edit
23. Okév-mérés, írásbeli nyelvvizsga F.: szaktanárok
25. Osztálykirándulások
F.: szaktanárok, osztályfőnökök
Pedagógusnapi köszöntő műsorral és süteménnyel a 6. évfolyam
szervezésében. F.: Csizmadia Judit és Szántháné László Erzsébet)
4. Nemzeti összetartozás napja, iskolarádiós műsor F.: Lukács István
Az IKV Zrt Harmónia és otthon c. pályázatára beadott rajzával Csiszár Eliza
7.b osztályos tanuló 3. helyezést ért el. (Felk.: Borka Istvánné)
15. Ballagás, évzáró műsorának segítése (magyartanárok)

Tanulmányi eredmények a tanév végén
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Magyar irodalom

Magyar nyelv

Történelem

Angol

Német

Etika

Ének

Rajz

5.a
5.b
6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b

3,00

3,00

2,75

3,09

3,6

4,63

4,00

4,19

4,00
2,91
3,70
2,11
3,12
3,15
3,30

4,00

3,75
3,12
3,67
2,56
4,00
2,93
3,53

5,00
3,33
3,75
3,60
2,33
3,60
2,00

4,53

4,76

4,77

3,95

4,18
3,77

5,00

4,61

4,35

5,00

3,56

3,56

5,00

3,88

4,18

4,80

3,90

4,75

3,10

3,06
2,95
3,30
2,39
3,00
2,65
3,20

5,00

3,79

4,47

Összesen

3,16

3,14

2,91

3,43

3,40

4,84

4,05

4,18

Osztály

2,95
3,48
2,5
3,24
2,90

Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy

2016/2017 év vége

2017/2018 év vége

2
5
2
9

6
4
1
1
12

Magyar irodalom
Magyar nyelvtan
Történelem
Angol
Rajz
Összesen

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
 Énekkar (5-6. évf. heti 1 óra) Szántháné László Erzsébet
 Dráma (5-6.évf. heti 2 óra) Csizmadia Judit
 8.évfolyamokon felvételi előkészítő (Csizmadia Judit, Katona Lászlóné, Szántháné
László Erzsébet)
 Korrepetálás 5. évf.-Tóthné Vőneki Mária
 Kínai szakkör (F.: Kiss Ildikó)

Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
Bemutató órák:
 2017. december 6. angol, 7/ I. csoport Kiss Ildikó
 2017. december 8. magyar irodalom 6.b Szántháné László Erzsébet
 2018. január 29. 5.b dráma Csizmadia Judit
 2018. március 13. 6.b osztály Borka Istvánné
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Kapcsolattartás
 Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport (e-dia mérések)
 Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézete (kínai nyelvoktatás)
 Deszki Faluház (EFOP-3.3.2-16 kódszámú projekt: drámaszakkör)
 Intézményi szakmai műhelyek
 Tóthné Vőneki Mária etika tanári képzésen vett részt az első félévben.
 Csizmadia Judit aktív látogatója az IH Pedagógiai Esték sorozatának.
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2017/2018. tanév
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
Napközis munkaközösség
Készítette: Sallainé Hevesi Magdolna
A munkaközösség tagjai: Csontos Erzsébet, Stérné Varga Edit, Sallainé Hevesi Magdolna,
Borka Istvánné, Kiss Ildikó, Maláj György, Papné Sinka Kriszta, Péter-Szabó Julianna, Lukács
István, Lengyel Anikó
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap



Szeptember










Október










November







Elvégzett feladatok
Szeptember 1. Tanévnyitó műsor 3.a és 3.b
évnyitóhoz dekoráció készítése –Borka Istvánné, a díszítésben
segített: Papné Sinka Kriszta, Sallainé H. M. Csontos Erzsébet
Szeptember 1. Folyosó faliújság dekoráció - Papné Sinka Kriszta
Szeptember 4-5. Szülői értekezlet - csoportvezetők
Szeptember 15. Tanmenetek leadása - csoportvezetők
Szeptember 16. Mozdulj! Családi nap - csoportvezetők
Szeptember 25. Munkaközösségi értekezlet
Szeptember 29. Zenei világnap
Október 1. Folyosó faliújság dekoráció – Csontos Erzsébet
Október 2. Mint hal a vízben című előadásra mentünk a 3. b
osztállyal a Somogyi könyvtárba - Sallainé Hevesi Magdolna
Október 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról
Október 13. Papírgyűjtés
Október 20. Őszi túra
Október 24. Munkaértekezlet, fogadó óra
Október 26. Mozdulj! – Máltai játszótér
Október 27. Kistérségi továbbképzés
November 1. Folyosó faliújság dekoráció – Sallainé Hevesi
Magdolna
November 6-9. Idegen nyelvi hét
November 6. Kölcsönzés a Somogyi könyvtárban 3. b–Sallainé
Hevesi Magdolna
Kistérségi angol verseny, Halloween
November 8. Kistérség bemutató órát tartott Borka Istvánné 1.
csoport
November 9. Könyvtári foglalkozás a Csillag téri könyvtárban
November 17. Mozdulj! Pályaorientációs nap
November 27. Munkaértekezlet
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December







Január




Február

Március





















Április










December 1. Folyosó faliújság dekoráció – Lánginé Lengyel Anikó
December 6. Mikulás
December 8. Kézműves délután a Somogyi könyvtárban 3. b
Sallainé Hevesi Magdolna
December 14. Kistérségi bemutató órát tartott Sallainé Hevesi
Magdolna az 5. csoportban (3. b)
December 18. Munkaértekezlet, fogadó óra
December 20. Színházlátogatás János vitéz 2-3. osztályok
December 20. Mozdulj! Karácsonyi kézműves délután – minden
csoportnak
December 22. Karácsonyi ünnepség
Január 3. Folyosó faliújság dekoráció – Stérné Varga Edit
Január 12. Író- olvasó találkozó Borbás Edina író, rendező,
forgatókönyvíróval, a Somogyi könyvtárban 3. b Sallainé Hevesi
Magdolna
Január 29. - 3.a a REÖK palotában nézett kiállítást Csontos
Erzsébettel
Január 26. I. félév vége
Január 26. Mozdulj! Mozi délután – Stérné Varga Edit
Január 29. Osztályozó értekezlet.
Február 1. Folyosó faliújság dekoráció – Stérné Varga Edit
Február 5. szülői értekezlet
Február 8. farsang
Február 13. Palacsintanapot - tartott Csontos Erzsébet a 3. a-ban
Február 23. Alapítványi bál
Február 26. Munkaértekezlet
Március 1. Folyosó faliújság dekoráció-Borka Istvánné
Március 9. Könyvtári foglalkozás Csillagtéri könyvtár 3.b
Március 14. ünnepség
Március 20. Boldogságnap 3.b és 3.a Sallainé Hevesi M., Csontos
Erzsébet
Március 20. Kistérségi bemutató óra – Papné Sinka Kriszta
Március 21. iskolai helyesírás verseny
Március 22. Mozdulj! Mozi az iskolában – filmvetítés – Kocsis Ádám
Március 22. Húsvétvárás a Tátra téri templomban 2. a Csontos
Erzsébet
Március 23. Bendegúz megyei verseny-Sallainé Hevesi Magdolna
Március 26 Munkaértekezlet, fogadó óra
Március 28. Kistérségi továbbképzési nap – Szakmai előadást tartott
Sallainé Hevesi Magdolna a Boldogság órák módszertani
tapasztalatairól
Április 1. Folyosó faliújság dekoráció - Maláj György
Április 6. Csillagtéri könyvtár-foglalkozás 3.b
Április 11. Költészet napja
Április 13. Weöres est
Április 20. Vers délben 2.a (Maláj György)
Április 23. Mozdulj! Ábrahám Krisztián előadása – Föld napjára az
aulában
Április 23. Munkaértekezlet
Április 27. Könyvtári foglalkozás – Föld napja-Somogyi Könyvtár 3.b
2.b
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Május

Június















Május 2. Folyosó faliújság dekoráció – Papné Sinka Kriszta
Május 7. Anyák napi ünnepség, szülői értekezlet
Május 18. Könyvtári foglalkozás a Csillagtéri könyvtárban 3. b
Május 24. Mozdulj! Zápor tavi zizzenés - Csontos Erzsébet
Május 25. Kirándulás Ópusztaszere
Május 28. Munkaértekezlet
Május 30. Mesedélután a könyvtárban 3.b
Június 1. Folyosó faliújság dekoráció – Lukács István
Június 1. Pedagógusnap
Június 8. Mozdulj! Aszfaltrajzverseny
Június 12. osztályozó értekezlet
Június 13. Sportnap
Június 15. Ballagás, évzáró

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
 Tanulóink között elég sok az SNI és BTM-N tanuló, ezért gyógypedagógiai és
logopédiai és fejlesztő foglalkozásokban részesülnek. A 2.a és 2.b osztály
tanulástréningen vett részt a Pedagógiai Szakszolgálattal együttműködve.
 Többen járnak sakk szakkörre, az iskolában működő táncfoglalkozásra.
 Sportolásra a foci ad lehetőséget.
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
 Részt vettünk az őszi és a tavaszi továbbképzési napokon
 A tavaszi továbbképzési napon Sallainé Hevesi Magdolna vezette a szekcióülést a
Boldog iskola programról
Kapcsolattartás:
 Az alsós munkaközösséggel közösen részt vettünk és segítettük a beiskolázási
programokat.
 A március 15-i műsor létrejöttében, betanításában, lebonyolításában Csontos Erzsébet,
Maláj György, Péter- Szabó-Julianna segített. A dekoráció és az ajándékok
elkészítésében a legtöbbet Papné Sinka Kriszta, Lánginé Lengyel Anikó és Borka
Istvánné tevékenykedett.
 Az Építő utcai óvoda kérésére bemutató foglalkozásokat tartottunk 10-12
alkalommal egyik gyakornok jelöltjük számára. Sallainé Hevesi Magdolna
koordinátora és mentora volt az Építő utcai oviból delegált gyakornoknak (2017
szeptemberében és októberében folytak ezek a bemutató foglalkozások.)
 Decemberben kistérségi bemutatót tartott Sallainé, márciusban pedig Pappné Sinka
Kriszta
 Az MTA SZTE Ének-Zene Szakmódszertani Kutatócsoport ritmikai készségek
fejlesztéséről szóló kísérletében az 1.a osztállyal részt vett Sallainé Hevesi Magdolna
 Az alsós munkaközösséggel, az osztályfőnökökkel illetve a szülőkkel egyeztetve és
segítve végezzük a munkánkat.
 A szülőkkel is folyamatos kapcsolatban vagyunk és konzultálunk velük fogadó órán,
szülői értekezleten. Egyeztetünk az osztályban tanító kollégákkal is. Véleményt
cserélünk a tanulók magatartásával és tanulmányi előmenetelével kapcsolatban.
 A Somogyi Könyvtárral emailben és telefonon, illetve személyesen tartom a
kapcsolatot és programjaikról rendszeresen tájékoztatom kollégáimat és szervezek ide
látogatásokat. Az 5. csoporttal (3.b - Sallainé) rendszeresen járunk kölcsönözni és
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kézműves foglalkozásokra a Somogyiba. Gyakran hívják a tanítványaimat író-olvasó
találkozókra, mert tájékozottak, érdeklődők.
Maláj György a Szegedi Nemzeti Színházba szervez rendszeresen látogatásokat.

Egyéb
 A 3. b osztály (Sallainé) részt vesz a Boldogságóra programban. Havonta elkészítik
a megadott feladatot (rajz, mese) az órákon kívül.
 Stérné Varga Edit és Papné Sinka Kriszta a délelőtti énekórák keretében furulyát
tanítanak.
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2017/2018. tanév
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
Osztályfőnöki munkaközösség
Készítette: Tóthné Vőneki Mária


A munkaközösség tagjai:



5.a – Kónya Zoltán



5.b – Tóthné Vőneki Mária



6.a – Csizmadia Judit



6.b – Szántháné László Erzsébet



7.a – Németh Ervin



7.b – Cservákné Krista Mónika



8.a – Pintér Ildikó



8.b – Lantosné Lakner Gyöngyi

A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Szeptember

Október

Elvégzett feladatok

 szeptember 4. szülői értekezletek (osztályfőnökök)
 szeptember 23. családi nap (tantestület, SzMK)
 október 13. papírgyűjtés (Németh Ervin és az osztályfőnökök)
 október 24. fogadóóra (osztályfőnökök és szaktanárok)
 őszi túra Budapest Csodák palotája Aqincum (Cservákné Krista Mónika)

November

 november 17. pályaválasztási nap (osztályfőnökök)
 resztoratív foglalkozás a 6.a osztályban (Csizmadia Judit)

December

 december 8. Mikulás diszkó (Németh Ervin és évfolyamonként egy
osztályfőnök)
 december 4-8. Mikulás ünnepség az osztályokban (osztályfőnökök)
 december 8. bukásértesítő lapok a szülőknek (osztályfőnökök és
szaktanárok)
 beiskolázási program: jelentkezés a központi írásbeli vizsgákra (Pintér
Ildikó, Lantosné Lakner Gyöngyi)
 december 18. fogadóórák (osztályfőnökök és szaktanárok)
 resztoratív foglalkozás a 6. a osztályban (Csizmadia Judit)
 december 22. karácsonyi ünnepség (Tóthné Vőneki Mária, Kónya Zoltán)

Január

 január 29. és február 02. között félévi értesítő az ellenőrzőkben
osztályfőnökök
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Hónap

Február

Március

Április

Május

Június

Elvégzett feladatok






február 05. és 07. között szülői értekezlet (osztályfőnökök)
február 09. felsős farsang az osztályközösségekben (osztályfőnökök)
február 23. alapítványi bál támogatása (osztályfőnökök)
továbbtanulási dokumentumok véglegesítése (Pintér Ildikó, Lantosné
Lakner Gyöngyi)
 március 20. szaktanácsadás a lemorzsolódás megakadályozására
(munkaközösség vezetők)
 március 26. fogadóóra (osztályfőnökök és szaktanárok)
 március 28. továbbképzés osztályfőnökök és szaktanárok
 április 13. Weöres-est osztályfőnökök
 április 20. papírgyűjtés osztályfőnökök, Németh Ervin
 április 21-22. tavaszi túra Egyházaskozár és Bikal Cservákné Krista
Mónika
 május 04. anyák napi ajándékok készítése osztályfőnökök
 május 04. bukásértesítések osztályfőnökök és szaktanárok
 május 07-09. szülői értekezletek osztályfőnökök
 május 18. 6. évfolyam osztálykirándulása osztályfőnökök
 május 24-26. 7. évfolyam osztálykirándulása Visegrád – Esztergom Párkány (Cservákné Krista Mónika, Németh Ervin)
 május 25. osztálykirándulások
 június 1. pedagógus napi ünnepség 6. évfolyam műsora (Szántháné László
Erzsébet, Csizmadia Judit)
 június 11. Budapest a rendszeres gyermekvédelemben részesülő
gyerekeknek kirándulás (Pálvölgyi barlang, trambulin park) Cservákné
Krista Mónika
 június 12. sport nap (testnevelők, osztályfőnökök)
 június 12. osztályozó értekezlet, bizonyítványok kitöltése, egyéb
adminisztráció, jutalomkönyvek beszerzése, napló zárása
 június 15. ballagás, évzáró (Németh Ervin, Cservákné Krista Mónika)

magatartás

szorgalom

Tanulmányi eredmények a tanév végén

5.a
5.b

4,31
4,53

3,63
4,18

6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b

3,82
4,61
3,81
4,31
4,20
4,53

3,45
3,91
3,19
3,51
3,45
3,53

Osztály
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szorgalom

Összesen

magatartás

Osztály

4,26

3,60

Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások, osztálykirándulások:
5.a osztály:
5.b osztály
6.a és 6. b osztály:
7.a és 7. b osztály:
8.a osztály:
8. b osztály:

2018. 05. 25. Szegedi Vadaspark
2018. 05. 25. Móra Ferenc Múzeum Restaurátor telephely
2018. 05. 18. Etyek Korda Stúdió és Budapest
2018. 05. 24-26. Visegrád, Esztergom
2018. 05. 25. Sziksósfürdő 06. 12. bográcsozás Baktó
2018. 05. 25. Szeged, mozi

Erdei iskola: 2018. 08. 21-25. 5. évfolyam Hetényegyháza, Vackor Vár
Részvétel az iskolai feladatok végrehajtásában:
Az osztályfőnökök kiemelt feladatai a 2017/2018-as tanévben:









5. a Kónya Zoltán: szülői értekezlet, karácsonyi műsor,
osztálykirándulás/erdei iskola szervezése, papírgyűjtés
5. b Tóthné Vőneki Mária: családi nap, szülői értekezlet, karácsonyi műsor,
osztálykirándulás/erdei iskola szervezése
6. a Csizmadia Judit: resztoratív program támogatása, szülői értekezlet,
pedagógus napi műsor, osztálykirándulás
6. b Szántháné László Erzsébet: szülői értekezlet, pedagógus napi műsor,
osztálykirándulás
7. a Németh Ervin: papírgyűjtés, szülői értekezlet, osztálykirándulás, ballagás
szervezése
7. b Cservákné Krista Mónika: őszi és tavaszi túrák szervezése, szülői
értekezlet, osztálykirándulás, ballagás és tanévzáró szervezése
8. a Pintér Ildikó: beiskolázás, alapítványi bál, szülői értekezletek, bankett és
kirándulás szervezése
8. b Lantosné Lakner Gyöngyi: beiskolázás, alapítványi bál, szülői
értekezletek, bankett és kirándulás szervezése

Kapcsolattartás, egyéb feladatok:


kapcsolattartás az iskolában működő pszichológussal, konzultáció a problémás
esetekben



a felülvizsgálati dokumentumok kitöltése a szakbizottságok kérésére



az e-napló ellenőrzése, a hiányzások dokumentálása



az ellenőrzők és a bizonyítványok kitöltése



orvosi és szülői igazolások gyűjtése, ellenőrzése



dicséretek nyilvántartása



megrovások nyilvántartása
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telefonon, e-mailben a szülők értesítése, ha az ellenőrző nem felel meg ennek céljából



együttműködés a védőnőkkel és a gyermekorvossal



együttműködés a fejlesztő pedagógusokkal



adatszolgáltatási kötelezettség elvégzése



folyamatos kapcsolattartás az SZMK tagokkal



feljegyzések készítése a szülői értekezletekről, fogadóórákról (legalább névsor)



együttműködés az iskolai web- és facebook oldalakon megjelenő tartalmak
kiválasztásában az adminisztrátorral



osztálykirándulások szervezése, előkészítése



osztályfényképezés, tablófényképezés előkészítése



nyolcadikos évfolyamon az alapítványi bál, a bankett és a ballagás előkészületeiben
való részvétel, szervezés



hetedikes évfolyamon a ballagási előkészületek és műsor megszervezése



hatodikos évfolyamon a pedagógus napi ünnepség megszervezése



ötödikes évfolyamon a karácsonyi műsor megszervezése



az osztálytermek díszítése



év végi jutalmak listájának elkészítése, átadása



az iskolai hagyományok megőrzése, támogatása
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2017/2018. tanév
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
reál munkaközösség
Készítette: Cservákné Krista Mónika
A munkaközösség tagjai
Dobos János igazgató informatika
Ambrus Jánosné technika
Cservákné Krista Mónika matematika, osztályfőnök, munkaközösség vezető
Kónya Zoltán testnevelés, osztályfőnök
Lantosné Lakner Gyöngyi biológia, kémia, osztályfőnök
Lukács István földrajz, tanulószoba
Németh Ervin biológia, testnevelés, osztályfőnök
Pintér Ildikó matematika, informatika, osztályfőnök
Sándorné Motika Gabriella technika, osztályfőnök
Selmeczi Gabriella testnevelés
Sike Csabáné technika
Törteliné Márkus Kinga matematika, fizika
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Szeptember

Október

Elvégzett feladatok






















Tanmenetek elkészítése minden tantárgyból
Munkaközösségi megbeszélés
Szövegértés felmérés 5. évfolyamon
Munkaterv elkészítése
Tornaterem berendezése a tanévnyitóra
ÖKO iskola pályázat feladatainak elvégzése
PICK kupa utcai futóverseny
Bozsik labdarúgó tornák 1-2 3-4 5-6. osztályosoknak
Iskola alapítványával kapcsolatos teendők
Toborzás futónapra
Őszi túra: Csodák Palotája, Aquincumi Múzeum Budapest
Diákolimpiai versenyek beindulása
Iskolai ovis foci koordinálása (heti 2 alkalommal 20-25 ovis focizik
SZEGED 2011 edzőjével)
Felvételire felkészítés 8. évf
Fogadóóra
Interaktív kiállítás az Agórában
Papírgyűjtés megszervezése, lebonyolítása
Informatika foglalkozás óvodásoknak SULI-ROBOT-VÁR
Bemutató órák megtartása
Iskola alapítványával kapcsolatos teendők
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Hónap

November

Elvégzett feladatok























December






















Óralátogatások iskolán belül és kívül
Kistérségi továbbképzés
Nevezés az Orchidea matematika versenyre
Közgazdászpalánta-verseny 1. forduló
Bozsik labdarúgó tornák 1-2 3-4 5-6. osztályosoknak
Informatika foglalkozás óvodásoknak SULI-ROBOT-VÁR
Felvételire felkészítés
Kistérségi matematika verseny I. iskolai forduló
Diákolimpiai versenyek
Bemutató óra megtartása
Óralátogatások iskolán belül és kívül
Nevezés a Zrínyi matematika versenyre
Mi a pálya? rendezvény a Sportcsarnokban
Pályaorientációs nap
Tavaszi túra meghirdetése
OKÉV regisztráció
Közgazdászpalánta-verseny 2. forduló
Kaán K. természettudományi verseny iskolai forduló
Emberi test interaktív kiállítás megtekintése az Agórában
Sportfoglalkozás óvodásoknak Bozsik labdarúgó tornák 1-2 3-4 5-6.
osztályosoknak
Tollaslabda készlet gyarapítása, egy pályázatba való
bekapcsolódással.(30db ütő, 4 háló, 20 labda)
Továbbtanulási börze
Iskola alapítványával kapcsolatos teendők
Informatika foglalkozás óvodásoknak SULI-ROBOT-VÁR
Sportfoglalkozás óvodásoknak
Uszodai utaztatás megszervezése
Felvételire felkészítés
Diákolimpiai versenyek
Részvétel a kódolás óráján
Óralátogatások iskolán belül és kívül
Bemutató óra megtartása
Bukásra álló tanulók értesítése
Suli diszkó szervezése, lebonyolítása
Fogadóóra
ECDL vizsgák
Egészségfejlesztési gyakorlat: I. félév - Békési Tamara mentorálása,
koordinálása, értékelése
Jelentkezés a matematika írásbeli vizsgára 8.o
Közgazdászpalánta-verseny döntő 7./30
Aula berendezése a karácsonyi ünnepségre
Munkaközösségi megbeszélés
Iskola alapítványával kapcsolatos teendők
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Hónap

Január

Február

Március

Április

Elvégzett feladatok
















































Felvételire felkészítés
Regisztrálás a Termoszos órákra
Diákolimpiai versenyek
Bemutató óra megtartása
Óralátogatások iskolán belül és kívül
Elsős fociosztályra toborzás, 6 óvodába volt Németh Ervin a Szeged 2011
képviselőjével
Regisztráció a Hermann Ottó levelező versenyre
Az I. félév zárása
Iskola alapítványával kapcsolatos teendők
Felkészítés a tavaszi matematika versenyekre
Felvételivel kapcsolatos teendők
Diákolimpiai versenyek
Termoszos órák 7. évfolyamon ( fizika, földrajz )
Óvodásoknak sport foglalkozás
Kistérségi matematika verseny II.forduló
Bemutató óra megtartása
Óralátogatások iskolán belül és kívül
Bozsik városi focitorna
Pangea matematika verseny( 52 fő)
Zrínyi matematika verseny ( 5 fő )- Monostori Enikő díjazott a megyei
eredményhirdetésen
Herman Ottó természettudományos verseny
Iskola alapítványával kapcsolatos teendők
A nyolcadikosok nyitótáncának szervezése, irányítása
Fogadóóra
Felkészítés a tavaszi matematika versenyekre
Diákolimpiai versenyek
ECDL vizsgák
Pénzügyi tudatosság hete
Bemutató óra megtartása
Óralátogatások iskolán belül és kívül
Bozsik városi focitorna
Kenguru kosárbajnokság városi forduló
Pályaválasztási foglalkozások
Víz világnapi vetélkedő 5.- 6. évfolyam
Iskola alapítványával kapcsolatos teendők
Reál nap
Fenntarthatóság és tudatosság témanap
Digitális hét
Rendkívüli informatika óra megtartása az Eötvösben (robot-programozás)
Ökológiai projektnapok 8. évfolyam
Föld napja projektdélután
Kistérségi továbbképzés
Makkosházi matematika verseny ( 4 fő)
Tavaszi túra Egyházaskozárra és Bikalra
Diákolimpiai versenyek
Fizikai felmérés
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Hónap

Május

Június

Elvégzett feladatok



































Bemutató óra megtartása
Óralátogatások iskolán belül és kívül
ECDL vizsgák
Herman Ottó természettudományos verseny
Bozsik városi focitorna
Kenguru kosárbajnokság városi forduló
Pályaválasztási foglalkozások
Futónapok
Iskola alapítványával kapcsolatos teendők
ECDL vizsgák
OKÉV felmérés, és a méréssel kapcsolatos teendők
Bukásra állók szüleinek értesítése
Kistérségi háztartástan verseny
Bemutató óra megtartása
Óralátogatások iskolán belül és kívül
Városi labdarúgó bajnokság
Papírgyűjtés
Tanulmányi kirándulás
Bozsik városi focitorna
Kenguru kosárbajnokság városi forduló
Futónapok
Iskolai osztályok fotózása
Madarak és fák napja vetélkedő 5.-6. évfolyam
Állatbemutató
Iskola alapítványával kapcsolatos teendők
Interaktív bemutató órák 4. osztályosoknak
Rendkívüli informatika óra: az Eötvösből két volt tanítványunk bemutatója
az EPAM-projektjükről (programozás Scratch nyelven)
Sportnap
OKÉV-méréssel kapcsolatos teendők
Kirándulás Budapestre a Pál-völgyi barlangba és a Trambulin parkba
Iskola alapítványával kapcsolatos teendők
Ballagás, tanévzáró
Munkaközösségi megbeszélés

Tanulmányi eredmények a tanév végén
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3,10

7.a
7.b
8.a

4,39

4,35

2,50
3,12
3,05
3,30

2,33
2,94
2,85
2,95

4,15

2,99

2,77

3,82
4,00
4,50

3,42

4,50

4,44

4,71

4,53

4,45

4,32

4,83

4,82

biológia

földrajz

természetismeret

kémia

3,73

testnevelés

Összesen

6.b

3,50
3,41
3,27
3,48

4,12

technika

4,25

8.b

3,06
3,41
3,33
3,65
2,47
3,18
2,75
2,94

5.a
5.b
6.a

fizika

informatika

matematika

Osztály

2,72

2,72

4,59

4,53

3,88

3,41

4,71

4,47

2,90

3,20

4,82

4,30

3,20

3,05

4,44

4,53

3,18

3,10

4,63

4,49

Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy

2016/2017 év vége

2017/2018 év vége

Összesen

8
3
1
1
13

3
0
1
0
4

matematika
fizika
kémia
biológia

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
 Matematika: felvételi előkészítés, korrepetálás, versenyekre felkészítés,
kompetenciafejlesztés 5-8 évfolyamon
 Informatika: felkészítés az ECDL vizsgára, iskola előkészítő foglalkozások
 HHH-s tanulók fejlesztő felzárkóztatása és készség- és képességfejlesztése
 Szeged2011 futball utánpótlás nevelés
Bemutató órák:
 Dobos János informatika 7.o 2017.12 6.
 Cservákné Krista Mónika matematika 6.a 2018. 02. 27.
 Lukács István földrajz 7.b 2018.03.19
 Németh Ervin testnevelés 7.a 2018.05.15.
 Kónya Zoltán testnevelés 5.a 2018.05.17.
Továbbképzés:
Bozsik program: Németh Ervin
Pályaválasztási tanácsadás: Lantosné Lakner Gyöngyi, Pintér Ildikó, Cservákné Krista Mónika
Kréta e-napló használata: Lantosné Lakner Gyöngyi, Törteliné Márkus Kinga, Cservákné
Krista Mónika, Pintér Ildikó
Bűnmegelőzés az iskolában: Lantosné Lakner Gyöngyi, Cservákné Krista Mónika
Természettudomány az oktatásban: Cservákné Krista Mónika
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
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ECDL vizsgák: 58 sikeres vizsga. Ebben a tanévben nem volt sikertelen vizsga. A regisztrált
nyolcadikos tanulók közül senki sem morzsolódott le, mindenki (18 fő) megkapta az ECDLStart bizonyítványát.
Kistérségi matematika verseny 2. fordulójában javítási feladatok az Eötvös Gimnáziumban, és a
tanulók elkísérése
Kistérségi háztartástan versenyre a tanulók elkísérése Sándorfalvára
Többször részt vettek a 8. évfolyamos tanulóink az Eötvös Gimnáziumban bemutató órákon.
Kapcsolattartás
 Osztály szülői értekezletek a 5-8. évfolyam számára
 SzMK gyűlés
 Fogadóórák
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. tanév
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
1.a osztály
Készítette: Csicsainé Csernák Brigitta osztályfőnök
Tanév

Létszám

2017/2018. félév
2017/2018. év vége

20
21

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,58
4,75

35
74

0
2

7
9

Tanulmányi

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Érkezett (melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Kószó Laura
Alexandra
Kemény Erik

Sándorfalva
Pallavicini

2017.10.1.

Nagy Kiara
Napsugár

Nyírmártonfalva

Tanuló neve

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Hollandia

2018.01.15.

2018.02.07.

 Tanulmányi átlag: 4,75
 Kitűnő: 9
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 6


Tantárgyi bukások a tanítási év végén
Az első évfolyam követelményeit nem teljesítette, munkája előkészítőnek minősül,
tanulmányait az első évfolyamon folytathatja: 2 tanuló Hamza Erik Szebasztián,
Laczkó Noémi
(2018. június 15-i állapot)

 Hiányzások: (21 tanuló)
óra
1555
0
1555

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

74 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra
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31-50 óra

51 óra felett

0

0

0

0

0

 Osztályközösség alakulása
A tanulók egy részét, 12 főt az iskolaelőkészítő foglalkozásokról már ismertem, így
sokkal könnyebb volt a szeptemberi kezdés, hiszen nem volt új számukra az iskola
épülete, a pedagógus. Segítettek az eligazodásban azoknak a gyerekeknek, akik ősszel
jöttek először. 20 fővel indult az osztály, ebből 1 tanuló magántanulóként kezdte, mert
Hollandiába költöztek, de januárban úgy döntött a család, hogy szüneteltetik a tanulói
jogviszonyt. Októberben és februárban is érkezett egy kislány az osztályunkba, akiket
könnyen befogadtak a gyerekek. Egy tanuló februártól szintén magántanuló lett, mert
Németországba költöztek. A nemek megoszlása nagyon jó 10 fiú-10 lány ( +1
magántanuló fiú). Az osztályban 5 SNI-s, közülük az egyik autista, 1 BTMN-s tanuló
van (ők költöztek el). Az autista kisfiúval rengeteget foglalkoztak szülei kicsi korától
fogva, nagyon jól beilleszkedett az osztályba, barátai vannak, a tanulmányi eredménye
kiváló.
A közösség kezd kovácsolódni, megértik egymást, szívesen játszanak együtt. A fiúknál
még megy a harc, hogy ki legyen a vezér. 2 kisfiú elég erős egyéniség, ők egymást
bátorítják butaságokra, és utána persze mindig a másik a hibás. Ők ketten szeretnék
irányítani a többieket is, hogy mit csináljanak, sajnos van, aki még meggondolatlanul
megteszi, amit kérnek, ebből adódik a legtöbb konfliktus. Elég hangos társaság, azt
hiszik annak lesz igaza, aki hangosabban mondja. A lányok többsége nyugodt,
szorgalmas. Tanítási órán, nekem nincs gondom a magatartásukkal, aktívak, de ez
énekórára nem jellemző, ott sokat bohóckodnak, rendetlenkednek a pedagógus
elmondása szerint. Látogattam órát, akkor nem volt gond, szépen dolgoztak. 2 tanuló
kivételével mindenki megtanult írni, olvasni, jó képességű társaság. A 2 tanuló,
ismételi az első osztályt, ők nagyon sokat hiányoztak (197-222) órát, sajnos egyik
családban sem foglalkoztak otthon velük, a sok hiányzást nem tudtuk pótolni. Közülük
a kislánynak most kellett volna visszamenni a bizottsághoz felülvizsgálatra, de sajnos
nem mentek, az ő képességei nagyon gyengék, sokszor a kérdést sem érti. Anyukája
ősszel Londonba ment, valószínűleg nyáron kiviszi a gyerekeket is. A kisfiú figyelme 2
percnél tovább nem köthető le, nem akar dolgozni, munkája rendetlen, a szülők is
egyetértettek abban, hogy ismételje meg az első osztályt. Évközben egy tanulót küldtem
a Szakértői Bizottsághoz, az ő vizsgálata folyamatban van, érzelmileg labilis, pszichés
problémái vannak.
A közös programokat élvezik a gyerekek, nagyon örülnek, ha szervezünk számukra
programot. Voltunk színházban, könyvtárban, közösségi házban, jártak nálunk
vendégek bemutató órán, foglakozásokat tartottak nekik, nagyon nyitottak.
Zenei mérésen vett részt az osztály, amelynek várjuk az eredményét. 2 fejlesztő
pedagógus mozgásfejlesztő foglakozást tartott a gyerekeknek 10 alkalommal, mely
pozitív hatással volt a tanulmányi munkára.
A szülői közösség egy része is nagyon aktív, lelkesen gyűjtötték a papírt, vásárolták a
tombolát, hogy a gyerekek nyerjenek. A Reál Osztálykassza pályázaton is a
segítségükkel gyarapodott a kirándulásra szánt pénz. Úgy látom a gyerekek közt, ha
történik konfliktus, meg tudják beszélni. A szülői értekezleteken részt vettek, fogadó
órákon megjelennek, sokszor kérnek személyesen is tanácsot. Közösségi zárt csoportot
hoztak létre, ahol az információ, gyorsan eljut mindenkihez. Családi napunkon az
egyik család egy ugrálóvárat hozatott az iskolába, hogy örömet szerezzen a
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gyerekeknek. Vers és mesemondó versenyekre segítették a felkészülést, örülnek, ha
valamelyik gyerek eredményt ér el.
A tanulmányi kirándulást fedezte a papírgyűjtésért és az osztálykasszán kapott bevétel.
Nagyon jól sikerült a kirándulás Balástyán, ami erősítette a közösséget. Tanév végén,
minden tanuló személyes „érdemrendet” kapott, igyekeztünk mindenkiben megtalálni,
miben a legjobb. Annak emlékére, hogy megtanultak, írni-olvasni, egy oklevéllel
ellátott könyvet kaptak, melynek ők is és a szülők is nagyon örültek.
Remélem, a következő évben közösségünk tovább csiszolódik, és nagyon sok közös
programban, élményben lesz részünk, valamint a tanulásban, tanulmányi versenyeken
is sikereket érnek el.
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

8

10


2

1

0

4

0

0

Rendezvények
 Családi nap: Nagyon sok család jött el az osztályból, egy család ugrálóvárat
hozatott.
 Zenei mérés kezdődött, a tanév folyamán több mérést, tesztet oldottak meg a
tanulók.
 Városnéző kisvonattal körbejártuk Tarjánt, meglátogattuk az óvodákat.
 Mozgásfejlesztő foglalkozás indult fejlesztő pedagógusok segítségével, 10
alkalommal.
 Papírgyűjtés X. 13. II. hely 1629 kg
 Iskolai mesemondó verseny X. 18. 4 tanuló indult Farkas Bence II.
 Sándorfalva térségi mesemondó verseny
 Könyvtárlátogatás X. 26. Északvárosi Könyvtár
 Pályaorientációs napon a Kenyérgyárba látogattunk el. X. 21.
 Térségi napközis bemutató óra: XI. 8.
 Térségi matematika bemutató óra XI. 10.
 Iskolabejárás keretében több alkalommal látogattak hozzánk óvodások.
 Csiga duó koncert XII. 6. utána a teremben vártuk a Mikulást.
 Színházlátogatás János vitéz XII. 21.
 Karácsonyi ünnepség XII. 22. az iskolai ünnepség után az osztályban
folytattuk.
 Farsang II. 8. Ötletes jelmezekhez, versikék, vetélkedők, játékok.
 Színházlátogatás II.15 Félőlény
 Iskolai versmondó verseny II. 21. 4 tanuló indult, Farkas Bence II. , Kószó
Laura III. helyezést ért el.
287

0

 Alapítványi bál a tombola versenyt megnyertük.
 Térségi versmondó verseny II. 28. Deszk
 Reál Osztálykassza pályázaton 12835,- Ft-ot nyert az osztály.
 Megálló Közösségi Ház 2 munkatársa mesefoglalkozást tartott a gyerekeknek,
III. 27.
 Versünnep IV. 11. 10 tanuló írt verset.
 Reál nap: a Holt-Maros partján sétáltunk, majd a ligetben játszottunk. IV. 12.
 Weöres est IV. 13. A Pinokkió c. dalra táncot mutattunk be, minden tanuló
szerepelt.
 Megálló Közösségi Házba mentünk IV. 19. ahol a mesterségekről, interaktív
foglalkozást tartottak a gyerekeknek és megvendégeltek bennünket.
 Papírgyűjtés IV. 20. I. hely 1596 kg.
 Anyák napja V. 8. Édesanyáknak és a nagymamáknak műsorral és ajándékkal
kedveskedtünk.
 Osztálykirándulás Balástyára V. 25. Az önkormányzat tanyáján voltunk, ahol
nagyon sok háziállatot megismertek a gyerekek, csipetkét készítettek a
paprikásba, kukoricát morzsoltak, kézműves foglalkozáson vettek részt, lovas
kocsikáztak, nagyon finom ebédet kaptunk.
 Sportnap VI. 13. Váltóverseny, tájékozódási futás, ugrálóvár, trambulin, roller
verseny, mindezt egy jégkrémmel zártuk.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. tanév
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
2.a osztály
Készítette: Vitális Imréné
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,45
4,00
4,59
4,35

14,67
56,31
14,9
23,68

1

2
2
2

Tanulmányi

18
16
17
19

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanuló neve

Tabán
Általános
Iskola
Böröcz Mia
Bognár Szintia
Fehér Viktória
Balogh Róbert

Bonifer
Domonkos
Általános
Iskola
Bordányból
érkezett.
Vajdácskai
Általános
Iskola

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

2018.02.18.

2018.04.04.

2018.05.16.

2018.05.22.

 Tanulmányi átlag: 4,35
 Kitűnő: 2
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 9
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy
Nyelvtan
összesen: 1 tantárgy

bukások száma (fő)
1
1
289

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Tanulók száma (fő)
1
.
1

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (19 tanuló)
óra
450
450

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

23,68 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

-

-

-

-

-

 Osztályközösség alakulása:
Az évet 18 tanulóval zártam.13 lány és 5 fiú. Kedves, jó magaviseletű osztály.
Szorgalmasak, igyekeznek a legtöbbet kihozni magukból. Nehéz körülmények között él
a legtöbb gyermek, de a szülők igyekeznek a legtöbbet megadni a gyermekeknek. Négy
SNI-is és négy BTM-es tanuló van az osztályban. Két gyermeket elküldtem vizsgálatra,
az ő eredményüket még nem tudom. Az osztályközösség elég jó, szépen tudnak együtt
játszani, segítik egymást. Egy-két hangadó azért itt is van, de mindig kezelhető a
helyzet. A szülők együttműködők, segítik a munkámat.
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

18

21

-

-

-

20

 Rendezvények
 2017.10.13. könyvtárlátogatás
 10. 13. Papírgyűjtés
 10.16.. Szalonnasütés a Tátra téren
 10.20. Vers délben, Műsor a Dugonics téren
 11.06. Bűnmegelőzés , Egyedül otthon címmel
 12.04. Tátra téri templom, Advent, gyertyagyújtás, műsor
 12.06. Mikulás, Csiga duó
 12.21. Osztály karácsony
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-

-

-

 2018.02.15. Színház, Félőlény
 02.27. Versmondó verseny, Török Stefi 1. hely
 03.14. Területi versmondó Török Stefi 2. hely
 Szentesi versmondó verseny
 03.21. Helyesírási verseny Csató Róbert 3. hely
 04.11. Reál nap, Séta a Holt-Maros partján
 04.13. Weöres est
 04.20.Papírgyűjtés
 05.05. Anyák napja
 Színház: Jancsi és Juliska
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. tanév
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
2.b osztály
Készítette: Kaszainé Weigert Ágnes osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,73
4,52
4,61
4,48

30,29
62,38
21,39
48,37

0
0
0
1

8
9
2
3

Tanulmányi

17
18
18
19

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán

Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

May Dorián

Zrínyi Ilona
Ált. Isk.

2018. 05. 14.

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

 Tanulmányi átlag: 4,48
 Kitűnő: 3 tanuló (Kőrösi Boglár, Tasi Katalin, Tóth Lili)
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 11 tanuló (Búza-Jókai Jázmin, Herke
Medárd, Juhász Tamás, Kiszin Anna, Kiszin Lilla, László Jázmin, Lele Szabolcs,
Lovász Bence, Sütő Csongor, Tóth Imre, Zefer Zétény)
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy

bukások száma (fő)
1 fő

olvasás
összesen: 1 tantárgy

Tanulók száma (fő)
1

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen

1

 Hiányzások: (16 tanuló)
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óra
774
0
774

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

48,375 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

0

0

0

0

0

 Osztályközösség alakulása
A 2017/2018-as tanévet 18 fővel kezdtük. 1 tanuló a Szakértői Bizottság döntése
alapján magántanulóként folytatta tanulmányait (Kolompár Tamás). A létszámban
május közepén történt változás. 19 főre duzzadt. May Dorián érkezett hozzánk a
Zrínyiből. Gyorsan beilleszkedett a közösségünkbe. Szinte észre sem lehet venni, hogy
nem a kezdetektől járt hozzánk.
Osztályomra még mindig azt tudom mondani, amit már első osztály végén is írtam,
hogy egy nyüzsgő, eleven társaságról van szó. Nagyon szorosan kell tartanom a
gyeplőt. Órákon egész ügyesen és fegyelmezetten dolgoznak. A gond inkább a
szünetekben, a játékidőben kezdődik. Nem tudják, hogy hol a határ. Elég sokszor
feszegetik. Sajnos ezt a szülők következetlen nevelésére tudom visszavezetni, mivel
számtalan esetben tapasztaltam, hogy a gyerekek irányítják a szülőket. Fogadóórákon,
szülőiken többször panaszkodtak az anyukák, apukák, hogy nem volt a gyereknek
kedve ezt, meg azt csinálni és ők ekkor rájuk hagyták. Ez a könnyebbik út szerintem.
Egyenként mindannyian nagyon értékes gyerekek, akik meglátásom szerint több
figyelmet érdemelnének, amit nem minden esetben kapnak meg otthonról. Egy-egy
kötetlen beszélgetés során rá kellett jönnöm, hogy egyik másik tanuló milyen
problémás családból jön. A jövőt illetően több ilyen beszélgetős alkalmat szeretnék
beiktatni.
Célom a következő tanévre, hogy a kudarctűrő képességüket fejlesszem, erősítsem a
kitartásukat a játékokban, tanulásban a rájuk váró feladatokban. Szeretnék egy igazi,
még összetartóbb közösséget formálni a 2.b osztályból.

 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

19

19

0

0

0

17

 Rendezvények
 09. 22. Könyvtárlátogatás, mesefoglalkozás
 09. 30. Családi nap: Magas létszámmal képviseltük osztályunkat.
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0

0

0

 10. 13. Papírgyűjtés
 10. 14. Őszi túra: Hét-Halom gyalogtúra (Teljes osztállyal + szülőkkel) Szuper jól
sikerült.
 10. 24. Fogadóóra (9 fő)
 10. 26. Könyvtárlátogatás, mesefoglalkozás
 11. 06. Bűnmegelőzés (Hasznos volt)
 11. 10. Könyvtárfoglalkozás: külső és belső tulajdonságok egy mesén keresztül
 11. 16. Bemutatóóra: Nyelvtan
 12.06. Mikulás: Csiga Duó
 12. 18. Szülői értekezlet
 12. 20. Színházlátogatás: János vitéz
 12.22. Karácsonyi délelőtt: Kellemes, meghitt , beszélgetős délelőttöt töltöttünk el.
Sokat lehet megtudni a gyerekekről egy-egy ilyen alkalom során.
 02. 05. Szülői értekezlet
 02. 08. Farsang
 02.15. Színházlátogatás: Félőlények (Nagyon tetszett a gyerekeknek.)
 02. 21. Versmondó verseny
 02.23. Alapítványi bál tombolaversenyében 2. helyezést értünk el. (Tavaly elsők
voltunk). Büszke voltam az osztályra, szülőkre, hogy ezzel is hozzájárultak az
alapítvány bevételéhez.
 03. 09. Könyvtárfoglalkozás (Papírszínház + játék)
 03. 14. Ünnepi műsor (Furulyaszó)
 03.21. Helyesírási verseny . Nagyon büszke vagyok a tanulóimra, mert az első három
helyre sikerült elhozni.
 03. 27. Fogadóóra
 04.09. Meseterápiás foglalkozás a múzeumból érkező Andival. (Ismerkedés,
bemutatkozás történt egy mesén keresztül.)
 04. 11. Versbazár (Az osztályból többen is írtak szüleik segítségével verseket.)
 04. 12. Séta a Holt-Maros partján. Kellemes délelőttöt töltöttünk el együtt. A
csodálatos időjárás is hozzájárult a jó hangulathoz.
 04.12. Hetedhét-határ, járási mesemondó verseny (Lovász Bence)
 04 13. Könyvtárfoglalkozás (Tanulságos történetek + játék)
 04. 13. Weöres Esten a Kikelet c. kis műsorunkat adtuk elő, amiben furulya tudásunkat
csillogtatták meg a gyerekek.
 04.18. Iskolai matekversenyen sikerült elhódítani az első és második helyezést.
 04.20-21. A tavaszi túrán vettem részt. Életem egyik legjobban sikerült kirándulása
volt. Gyönyörű helyen, csodálatos időben és jó gyerekekkel.
 04. 20. Papírgyűjtés (3. helyezést értünk el)
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 04.25. Kistérségi matekversenyen az első és negyedik helyezést sikerült elérni , Lili és
Kata jóvoltából.
 04. 26. Meseterápia foglalkozás
 05.08. Szülői értekezlet
 05.09. Megyei matekverseny (Középmezőnybe végzett Lili)
 05. 10. Meseterápia a múzeumos Andival
 05.18. Könyvtárlátogatás (Papírszínház + játék)
 05. 25. Osztálykirándulás: Mártélyon voltunk teljes osztállyal.
 06.07. Meseterápia foglalkozás
 06. 12. Iskolai kirándulás Budapestre
 06. 13. Sportnap+ fagyizás
 06. 15. Évzáró
Eseménydús tanév van a hátunk mögött. Azt gondolom, hogy ezeknek a programoknak
közösségformáló szerepük van, illetve ezeken az összejöveteleken több minden kiderül
a gyerekekről, mint egy tanítási hét alatt.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. tanév
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
3.a osztály
Készítette: Varga Rita osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4
4
4,36
4,43

56
160
37
63

-

2
1

Tanulmányi

19
19
18
17

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanuló neve

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Bárczi Gusztáv
Egys. Gyógyped.
Módsz. Int.
Bonifert D. Ált.
Isk.

Széles Alexandra
Trényi Zoárd
 Tanulmányi átlag: 4,43
 Kitűnő: 1 fő
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 9 fő
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén: (2018. június 15-i állapot)
tantárgy
összesen: 0 tantárgy

bukások száma (fő)
Tanulók száma (fő)

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (17 tanuló)
óra
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Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

2017.11.06.
2018.02.05.

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

1072
1072

63 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

17

-

-

-

-

 Osztályközösség alakulása
Az osztályba 7 lány és 11 fiú jár. Az osztályközösség jó, a gyerekek szeretik egymást,
alkalmazkodnak egymáshoz. Tanulmányi munkájukra jellemző, hogy szorgalmasak,
akarnak tanulni. Az órákon figyelnek, fegyelmezési probléma nincs velük. Játékidőben
megbeszélik a szabályokat, azokat be is tartják. Ha valaki ezeket figyelmen kívül hagyja,
azokat rendre utasítják. A szülők érdeklődőek, közreműködőek, járnak a szülői
értekezletekre, fogadó órákra. Kedves, barátságos, jószándékú, jólnevelt gyerekek.
Kifejezetten élvezetes velük dolgozni, nevelni őket.
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

17

13

1

-

-

33

 Rendezvények
09.01. Évnyitó műsor
09.15. Séta a Rotary ösvényen
09.22. Cirkuszi állatok etetése
09.23. Bográcsozás a Tisza parton szülők+gyerekek
09.30. Családi napon részvétel
10.13. Papírgyűjtés
11.09. Halloween délután
11.24. Könyvtárlátogatás
12.04. Advent a Tátra téri Templomban
12.06. Mikulás délután
12.20. Színházlátogatás, várépítés a Széchenyi téren
02.08. Farsang
02.15. Színházlátogatás
04.12. Séta a Holt-Maros partján (Weöres7 reál nap)
04.13. Weöres Esten fellépés
04.20. Papírgyűjtés
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-

-

-

04.23. Környezetvédelmi előadáson részvétel
05.09. Anyák Napja
05.25. osztálykirándulás - Ópusztaszer
06.05. Tápé Heller Ödön Művelődési Ház - gyékényes kiállítás, foglalkozás
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. tanév
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
3.b osztály
Készítette: Péter-Szabó Julianna osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,28
4,23
4,51
4,43

42
78,9
31,36
59,79

0
1
0
1

1
1
2
2

Tanulmányi

16
16
14
14

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

 Tanulmányi átlag: 4,43
 Kitűnő: 2 fő
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 7 fő
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy
Magyar irodalom
Magyar nyelvtan
összesen: 2 tantárgy

bukások száma (fő)
1
1
1
Tanulók száma (fő)
0
1
0
0
1

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: ( 14 tanuló)
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás

óra
837
0
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Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Összesen/átlag

59,79 óra/fő

837

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

-

-

-

-

-

 Osztályközösség alakulása:
Az osztály 6 lányból és 8 fiúból áll. A tavalyi záró létszámból nyáron 3 tanuló elment, 1 fő
magántanulói státuszúvá vált, viszont 2 tanuló érkezett. Darabos Zakariás és Kalmár
Roland. BTM-N 2 fő, SNI 2 fő.
2017 decemberében vettem át az osztályt, érdemben az ezt követő időszakról tudok
beszámolni.
-

Kezdetben igen sok magatartás problémával kellett megküzdenünk, főleg a fiú-lány
ellentét harapózott el az osztályban. Ez gyakran fajult verekedésbe, de leginkább a
verbális bántalmazás volt a jellemző. Ennek megoldására kértük az igazgatóság
segítségét, melyet minden esetben meg is kaptunk. Igazgató Úr döntése alapján a
tanév utolsó két hónapjában elindult a csoportban egy resztoratív pedagógiai
foglalkozás, mely 3x2 órás foglalkozást jelentett. Ennek hatására a fent említett
probléma nagymértékben enyhült, a tanévet egy jó kedélyű, egymást egyre inkább
tisztelő közösséggel zártuk.

-

A fent említett közösségromboló folyamat nagymértékben köthető Fancsali László
magatartásához, tanáraival, diáktársaival szembeni kommunikációjához. A tanév
során több szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói figyelmeztetésben, megrovásban
részesült, melyről édesanyja sajnos tudomást sem vett. Őt érintően két jelentést is
küldtünk a Családsegítő Szolgálatnak, melyekre ez ideig választ nem kaptunk.

Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

14

18

5

24

1

PROGRAMOK:
 Szept.01.- Tanévnyitó műsor
 Szept.04. –Szülői értekezlet
 Szept.16.- Családi nap
 Szept.29. – Zenei világnap
 Okt.02. – Könyvtárlátogatás – Mint a hal a vízben c. előadást néztük meg
 Okt.06.- Aradi vértanúk megemlékezése
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 Okt. 13. – Papírgyűjtés
 Okt.20. – Őszi túra
 Nov.6-9. – Idegen nyelvi hét – Kistérségi angol verseny
 Nov. 6. – Somogyi könyvtár
 Dec.6. – Mikulás ünnepség
 Dec.8 – Kézműves délután a Somogyi Könyvtárban
 Dec.20. – Színházlátogatás- János vitéz
 Dec.20. – Karácsonyi kézműves délután
 Dec.22 – Karácsonyi ünnepség
 2018.jan.12.- Író-olvasó találkozó a Somogyi könyvtárban- Borbás Edit íróval
 Febr.5. – Szülői értekezlet
 Febr.8.- Farsang
 Febr.13.- Színházlátogatás – A Félő c. darab
 Márc.9.- Könyvtári foglalkozás – Csillagtéri könyvtár
 Márc.14.- Március 15-i ünnepség
 Márc.21. – Iskolai helyesírási verseny (2 fő)
 Márc.23. – Bendegúz megyei helyesírási verseny (2fő)
 Márc.26. – Fogadó óra
 Április 6. – Csillagtéri könyvtár látogatása
 Ápr.11. – A Költészet napja
 Ápr.12.- Túra a Holt-Maros partján (alsós osztályok)
 Ápr.13.- Weöres Est – 3.b Mézga család
 Ápr.18.- Házi Matematika verseny (2 fő)
 Ápr.20.- Papírgyűjtés
 Ápr.21.- Tavaszi túra – 7 fő az osztályból
 Ápr.25. – Kistérségi matematika verseny (2 fő)
 Ápr.27.- Könyvtár foglalkozás – Somogyi könyvtár – Föld napja
 Máj.3. – Szülői értekezlet
 Máj.7.- Anyák napi ünnepség
 Máj.8. – Megyei matematika verseny -1 fő
 Máj.18.- könyvtári foglalkozás Csillagtér könyvtár
 Máj.24. – Mozdulj! napközis délutáni program
 Máj.25.- Osztálykirándulás Ópusztaszer
 Máj.30. – Mesedélután a csillagtéri könyvtárban
 Jún.8.- Aszfalt rajzverseny
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 Jún.13. – Sportnap
 Jún.15. – Ballagás, Évzáró ünnepség
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. tanév
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
4.a osztály
Készítette: Sándorné Motika Gabriella osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,22
4,28
4,18
4,37

38,6
73
146
88,06

2
0
0
0

2
4
3
3

Tanulmányi

15
14
14
15

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Papp Máté

Dózsa
György Á. I.

2018.02.12.

0

0

 Tanulmányi átlag: 4,37
 Kitűnő: 3 fő
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 5 fő
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy
0
összesen: 0 tantárgy

bukások száma (fő)
0
0
Tanulók száma (fő)
0
0
0
0
0

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (14 tanuló)
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás

óra
1321
0
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Összesen/átlag

88,06 óra/fő

1321

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

0

0

0

0

0

 Osztályközösség alakulása
Az osztály létszáma 15 fő. A második félévben érkezett egy tanuló Papp Máté a Dózsa György
Általános Iskolából. Gyorsan beilleszkedett a közösségbe, társai megszerették. Év végére
összeszokott közösséggé vált az osztály. Segítik egymást, kevesebb a vita köztük. A lányok
kevesebben vannak, de most már szorosabb barátság alakult ki közöttük, segítik egymást.
Problémás tanuló: Nagy Bence Gyula, aki a tanév folyamán sokat mulasztott.
Az osztály átlagos képességű, jól motiválható gyerekekből áll. Nagy részük biztos, segítőkész
szülői háttérrel rendelkezik.
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

8

4

2

1

0

 Rendezvények
 Látogatás a Szegedi Nemzeti Színház épületébe
 Osztály Mikulás
 Színházi előadás
 Osztály Karácsony
 Farsang
 Papírgyűjtés
 Anyák Napja
 Osztálykirándulás
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7

0

0

0

OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017-2018. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
4.b osztály
Készítette: Mihályné Fundák Erika osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,36
4,24
4,11
4,06

31
78
31
69

0
0
1
0

2
1
1
1

Tanulmányi

12
13
13
14

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Pintér Norbert
Dominik

Szegedi
Alsóvárosi
Általános
Iskola

2018.04.09.

-

-

 Tanulmányi átlag: 4,06
 Kitűnő: 1 fő
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 3 fő
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy
összesen: - tantárgy

bukások száma (fő)
Tanulók száma (fő)
-

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (14 tanuló)
óra
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igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

894
82
976

69 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

3

0

2

1

0

 Osztályközösség alakulása
Az osztályközösséget 5 lány és 9 fiú alkotja. A gyerekek általában jól érzik magukat a
közösségben. A fiúk magatartása romlott a tavalyihoz képest. A szeptemberben érkezett
két új tanuló beilleszkedése nem volt problémamentes. A kötöttségeket továbbra is
nehezen tűrik, a pedagógusoktól nagyfokú, folyamatos motiválást igényelnek, mind
tanulmányi munkájukban, mind magatartásukban. Sok egyéni segítségre, fejlesztésre,
beszélgetésre van szükségük. Nagyobb osztálylétszám esetén ez megoldhatatlan lenne.
Közösségi programokon szívesen vesznek részt, szeretik a mozgalmas, változatos
rendezvényeket, foglalkozásokat. Az iskolai versenyeken, pályázatokon rendszeresen
részt vettek a gyerekek és kiemelkedően teljesítettek. Az iskolába érkezésük óta
teljesítőképességük és modoruk jelentős fejlődésen esett át.
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

4

14

3

1

1

 Rendezvények
SZEPTEMBER
-

Szülői értekezlet

-

Családi nap

OKTÓBER
-

Felkészülés a mesemondó versenyre

-

Felkészülés a szüreti vigadalmi szereplésre

-

Papírgyűjtés – 1. helyezés

-

Fogadóóra

NOVEMBER
-

Iskolai mesemondó verseny – 1. helyezés

-

Kistérségi mesemondó verseny – 3. helyezés

-

Halloween party

-

Célséta a piacra

DECEMBER
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-

Fogadóóra

-

Mikulás ünnepség

-

Osztálykarácsony

JANUÁR
-

Színházlátogatás

FEBRUÁR
-

Szülői értekezlet

-

Farsang

-

Iskolai versmondó verseny – 1. és 3. helyezés

-

Kistérségi versmondó versenyen való színvonalas szereplés

MÁRCIUS
-

Színházlátogatás

-

Iskolai helyesírási verseny – 1. és 2. helyezés

-

Fogadóóra

ÁPRILIS
-

Kistérségi helyesírási verseny

-

Maros-parti séta

-

Iskolai matematika-verseny – 1. helyezés

-

Papírgyűjtés – 2. helyezés

-

Kistérségi matematika-verseny

-

Versíró pályázat – három aranyminősítés

-

Versillusztrációs versenyen díjazás

MÁJUS
-

Anyák napi ünnepség

-

Szülői értekezlet

-

Osztálykirándulás a balástyai lovastanyára

JÚNIUS
-

Óralátagatás a 8.b-be két alkalommal – érdekes fizikai kisérletek, játékos biológia

-

Pizza-party

-

Közös fagylaltozás – vidám tanévzárás – játékdélután
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. tanév
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
5.a osztály
Készítette: Kónya Zoltán osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,18
4,32
3,86
3,81

33
55
37
83

1
1
3
3

1
1

Tanulmányi

16
16
17
16

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Kovács Dóra
Erzsébet

A Budapesti
Vajda Péter
Ének-Zenei
Ált. Isk.

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

2017. november
15.

A Budapesti
Vajda Péter
Ének-Zenei Ált.
Isk.

2018. május 07.

 Tanulmányi átlag: 3,81
 Kitűnő:  Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 2 fő
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy
Magyar nyelvtan
Magyar irodalon
Matematika
Történelem és
állampolgári ismeretek
összesen: 4 tantárgy

bukások száma (fő)
3
1
1
1

Tanulók száma (fő)
2

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen

1
3
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 Hiányzások: (16) tanuló)
óra
1319
3
1322

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

83 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

2

2

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

 Osztályközösség alakulása
Az osztályt tanítottam már elsős koruk óta, így nem voltunk egymásnak ismeretlenek a
tanulókkal. Az osztály közössége már kialakult ezt nekem csak irányítani kellett. Sajnos
Kovács Dóra érkezése negatív hatással volt a gyerekre. Magatartási és szorgalmi
problémák adódtak a közösségben. Dóra távozása után helyreállt az év eleji nyugodt légkör
az osztályban.
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

1

16

1

 Rendezvények
 Papírgyűjtés lebonyolításában segédkezés.
 Május 25.-én a Szegedi Vadasparkban látogatás.
 Az osztály 80%-a részt vesz augusztus végén az Erdei Iskolai foglalkozásokon.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. tanév
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
5.b osztály
Készítette: Tóthné Vőneki Mária osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,45
4,52
4,14
4,12

29
63,53
21,75
50,82

0
0
2
1

4
5
1
2

Tanulmányi

17
16
16
17

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Ocskó Melinda
Barbara
Máté Piroska
Horváth Boglárka
Papp Vivien Kiara

Érkezett (melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Bordány

2017.11.20.

Marcali
Nyírmártonfalva

2018.01.16.
2018.02.07.
Üllés
tanulói
jogviszonya
szünetel,
Hollandiában él

Kemény Márkó
Bakos Nóra

Távozott (melyik
intézménybe)

Szeged

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

2018.01.03.

2017.08.31.

 Tanulmányi átlag: 4,12
 Kitűnő: 2 fő (Monostori Enikő, Tóth Titanilla)
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 3 fő (Nacsa Máté Nátán, Kőrösi Zsombor,
Vásárhelyi Réka)
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy
matematika
összesen: 1 tantárgy

bukások száma (fő)
1
1
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 Hiányzások: (17 tanuló)
óra
864
0
864

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

50,82 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

17

0

0

0

0

 Osztályközösség alakulása:
Az első félévben, szeptemberben érkezett az osztályba egy tanuló, aki könnyen
beilleszkedett. A második félévben elbúcsúzott tőlünk egy kislány és egy magántanuló
kisfiú. Jött 3 kislány az ország különböző helyeiről. Nagyon gyorsan megszerették őket
a társaik.
Jellemző a fiúk közötti szóváltás, sértegetés, amely ritkán veszekedésig, verekedésig is
elfajul. Baráti kapcsolat közöttük sajnos nincs. Következő tanévben resztoratív
foglalkozássorozaton vesznek részt a problémák orvoslása érdekében.
A lányok jobban képesek az együttműködésre. Két-három kislány rendszeresen
megszervezi a közös tanulást, szabadidős tevékenységet.
A gyerekek jól motiválhatóak a tanulásban, de ehhez szükség van a szülői háttérre. Még
sokukat kikérdeznek otthon, ellenőrzik a házi feladataikat.
Mindkét papírgyűjtést megnyerte az osztály. Nagyon szeretnek énekkarra és dráma
szakkörre járni. Mindenki szerepelt a karácsonyi műsorban.
Az osztály közös programjain szintén mindenki részt vett.
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

17

42

2

0

0

35

0

0

Rendezvények:
 Szeptemberben az egész osztály részt vett az iskola családi napján, ahol a szülők
többsége szervezési feladatokat is vállalt.
 Októberben voltunk az első filharmónia koncerten, mindenki vett bérletet.
 Megnyertük a felsős papírgyűjtést.
 Novemberben a pályaválasztási napon az osztály drámás foglalkozással készült. A
játékok a szakmákra épültek.
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0

 A Csillag téri könyvtárban kódexírással egybekötött előadáson voltunk.
 November 30-án tehetségmérő tesztet írtat a gyerekek
 Decemberben készültünk a Mikulás délutánra, a karácsonyi műsorra. Rengeteg
munkával, szülői segítséggel szép előadások születtek.
 A Mikulás diszkón majdnem az egész osztály megjelent.
 Február 9-én tartottuk az osztály farsangot. Beöltöztek a gyerekek és drámajátékokat
játszottunk a teremben.
 11 tanuló vett részt az iskolai vers- és prózamondó versenyen a 17-ből.
 A gyerekek nagyon eredményesen szerepeltek az iskolai versíró pályázaton, több
oklevelet, dicséretet kaptak.
 A második papírgyűjtést is mi nyertük.
 Áprilisban volt az utolsó filharmónia koncert, jövőre újra veszünk rá bérletet.
 A múzeum restaurátor telepén voltunk május 25-én. A gyerekek élvezettel hallgatták az
előadást és a gyakorlati feladatok is sikeresek voltak.
 Minden iskolai ünnepségen szerepeltek az énekkaros diákok, de a többiek közül is
kaptak szerepet.
 A sport napon egy diák a kerékpártúrán volt, a többiek versenyekre neveztek.
 Kőrösi Zsombor eredményes sakkozó, Farkas Diána Jázmin zeneiskolába jár, Bakos
Nóra eredményes sportoló.
 A kínai nyelvet tanulta: Tóth Titanilla, Király Kitti, Vízhányó Balázs, Kőrösi Zsombor.
Az órákon nem csak a nyelvvel, hanem a kínai kultúrával is megismerkedtek, sőt
játszottak, éneket tanultak.
 Készülünk az augusztusi erdei iskola programjaira.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. tanév
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
6.a osztály
Készítette: Csizmadia Judit osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,63
3,69
3,48
3,63

45
95
32
82,7

6
3
4
1

0
0
0
0

Tanulmányi

25
24
23
22

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanuló neve

Czigány Ádám
Sztanics Nikol
Vass Fanni Réka

Kiszombor

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Gedói Ált.Isk.
Bonifert D. Ált. Isk.

2017.09.15.
2018.01.29.

2018.03.05.

 Tanulmányi átlag: 3,63
 Kitűnő: 0 fő
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 1 fő (Király Csongor)
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy

bukások száma (fő)
1
1

angol
összesen: 1 tantárgy

Tanulók száma (fő)
1

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen

1

 Hiányzások: (22 tanuló)
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óra
1725
95
1820

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

82,7 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

9

7

1

1

0

 Osztályközösség alakulása
Az 5. osztályban tapasztalt magatartási problémák az év elején is jelentkeztek, ezért a
Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálathoz fordultunk segítségért. Az első félévben öt
alkalommal tartott pszichológus szakembergárda resztoratív foglalkozásokat részvételemmel
az osztályomban. Ezek során igyekeztünk feltárni a sérelmeket, az okokat, hogy mi miatt
viselkednek bántóan egymással, és kialakítani az egyéni felelősséget, megfogalmazni a rövid és
hosszú távú célokat. A foglalkozások látványos eredményt nem hoztak, de azzal, hogy
foglalkoztunk a problémával, és szabályokat igyekeztünk hozni, alkalmazni, hogy
visszajelzéseket kaptak, küldtek, beszélhettek és meghallgattattak, mégis megindult egy
átrendeződés az osztályban. Májusban a gyerekek is elsöprő többséggel úgy nyilatkoztak, hogy
változott a helyzet, javult az osztályközösség. A közös programok is segítették ezt a 2. félévben:
a jól sikerült osztálykirándulás, a pedagógusnapra készített műsor közös alkotófolyamata.
Ugyanakkor élesen kirajzolódik, hogy azoknál a gyerekeknél van a legtöbb és mély probléma,
ahol a szülői háttér labilis, ahol a szülők nem működnek együtt az iskolával. Jelenleg 4-5 család
sorolható ide.
A tanulmányi eredményeket szinten tartottuk, ahogy a tanulmányi átlagok is mutatják. A
tanulási technikák fejlesztése továbbra is cél. A motiváltság, a kíváncsiság halvány, néhány
kivételtől eltekintve inkább a megfelelés mozgatja a tanulókat. Kevesen járnak tanórán kívüli
foglalkozásokra, edzésekre (4-5 fő), nem szívesen vállalnak pluszfeladatokat sem. Sok az SNI
tanuló (8 fő), közülük ketten a fejlesztő foglalkozásokra is alig-alig járnak el.
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

22

0

6

3

1

 Rendezvények
 Családi nap
 Resztoratív foglalkozások
 Mikulás
 Őszi, tavaszi papírgyűjtés
 Osztálykirándulás
 Pedagógusnapi műsor
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1

3

2

0
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. tanév
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
6.b osztály
Készítette: Szántháné László Erzsébet osztályfőnök
Tanév

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

Létszám

Tanulmányi
átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

25
24
19
23

3,98
4,06
4,18
4,11

40
84
26
59

4
1
-

-

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Érkezett (melyik
intézményből)

Bonifert
Domonkos
Általános Iskola
Baksi Általános
Iskola

Kószó Fanni
Boldizsár Ádám
Naszádos Anita
Gera Alíz
Bakos Ágnes
Papp Izabella
Fazekas Eszter

Bartyik Bernát

Távozott (melyik
intézménybe)

Szentes
Pallavicini Sándor
Általános Iskola,
Sándorfalva
Dózsa György
Általános Iskola
Dózsa György
Általános Iskola
Tarjáni
Kéttannyelvű Ált.
Isk.
Tarjáni
Kéttannyelvű Ált.
Isk.

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

2017.11.06.
2017.12.04.

2017.08.22.
2017.11.13.
2018.02.12.
2018.02.12.
2018.02.21.

2018.05.03.

 Tanulmányi átlag: 4,11
 Kitűnő:  Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 5 fő (Kremer Lilla 4,83, Óvári Arabella 4,73,

Varga Benedek 4,67, Nagy Gréta 4,5, Száraz Máté 4,5)
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 Tantárgyi bukások a tanítási év végén

(2018. június 15-i állapot)
tantárgy
összesen: - tantárgy

bukások száma (fő)
Tanulók száma (fő)
-

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (23 tanuló)

óra
1340
23
1363

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

59 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

1

1

1

-

-

 Osztályközösség alakulása

Az osztály összetétele a 2 év alatt nagy változáson ment át, de az eleve meglévő pozitív
kohézió megmaradt, igaz, a kapcsolatrendszerek átrendeződtek.
Az idei évben 6-an érkeztek más iskolából: Naszádos Anita az év elején (08.22-én)
Szentesről, Gera Alíz november 13-án Sándorfalváról, Bakos Ágnes és Papp Izabella a
Dózsa György Általános Iskolából február 12-én, február 21-én Fazekas Eszter, majd
május 3-án Bartyik Dávid érkezett a Tarjáni Két-tannyelvű Általános Iskolából.
Mindannyian jól beilleszkedtek, tanulmányi munkájukban nem történt visszaesés. A
szüleik partnerek voltak, aktívan tartották a kapcsolatot az iskolával.
Az osztályban jelenleg 13 lány és 10 fiú van.
A gyerekek szeretik, tisztelik, elfogadják egymást. Szabadidejükben is keresik egymás
társaságát, ezért többen járnak azonos szakkörökbe (énekkarra 5-en, színjátszásra 4en, hárman táncolnak, ketten lovagolnak). Ezekben a tevékenységekben sikeresek,
társaik elismerését is megnyerték. Kiemelkedik Solymosi Bence, aki a Yoko Team Kickbox korosztályának magyar bajnoka.
Külön öröm számomra, hogy lelkesen furulyázik, énekel a közösség nagy része. Szívesen
járnak az énekkarra, örömmel szerepelnek iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken is.
Egy fiú ( Varga Benedek) hegedülni tanul a zeneiskolában.
Órai magatartásuk jó: 4,61: 16 tanuló példás magatartású,5-en jók és 62fő változó.
Szorgalmuk 3,91: példás 3, jó 15, változó 5, nincs hanyag.
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Tanulmányi eredményük jó, az 5 jeles mellett a 4,00 és 4,5 közötti tanulók száma 10 fő,
a 3,5 és 4,00 közöttiek 5-en vannak, s csak 3 tanuló gyengébb valamivel 3,5-től.
Néhányan nehéz családi helyzetben élnek, a többség azonban elfogadó, stabil, segítő
környezetben él. Egy kislány nevelőszülőknél él Ópusztaszeren, bejáró.
Sajnos a kamaszkori változások, s a sorsa nehézségei tükröződnek a viselkedésében,
nehezen tart szabályokat, gyakran mindenben és mindenkiben ellenséget lát, a
korosztályában keresi a megértést, sajnos leginkább iskolán kívül. Az idén a nagyobb
odafigyelés, törődés, türelem sem hozta meg a kívánt eredményt, a negatív ellenállás
igazolatlan órákban nyilvánul meg. A szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás segít a
közös hang megtalálásában.
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanuló
osztályfőnöki
igazgatói
k
száma dicsérete figyelmeztetése intése megrováso dicsérete figyelmeztetése intése megrováso
k
k
összese k száma
k száma
k száma
k száma
k száma
k száma
száma
száma
n (fő)

6

23

4

1

-

21

-

-

-

 Rendezvények


Az iskolai zenei világnap rendhagyó ének órájának aktív előadói az osztály 14-15
tanulója volt, örömmel készültek. Különböző zenei stílusok, különböző előadók...



Október 5-én volt az első Ifjúsági filharmóniai koncert a Belvárosi moziban,
melyet még februárban és áprilisban másik kettő követett. Szép közös program
volt, tetszett a gyerekeknek is.



Október 14-én a 4.b-s testvérosztályunkkal együtt részt vettünk a „Halom és
malom” elnevezésű 15 km-es teljesítménytúrán a Pusztaszer környékén. Nagyon
szép közös nap volt.



Október18. Idősek otthonába zenés-irodalmi műsort vittek az énekkarosok.
Hálásak voltak az ott élők, és a gyerekeknek is nagy élmény volt.



November 17-én a Pályorientációs nap keretében a Szegedi Nemzeti Színházban
kalauzolt minket Maláj György kollégánk. Sokfajta tevékenykedéssel
megismerkedtek a gyerekek, s bepillantást nyertek a kulisszák mögé is. Néhányan a
színpadi jelenlétet is kipróbálhatták.



December 21-én segítettük a karácsonyi műsort.



Január 26. Vetélkedő: Barangolás a reformkori irodalom, zene, festészet, épületek
világában, (Agóra, Kultúra Napja alkalmából) Csapattagok: Belovai Blanka, Kremer
Lilla, Kujundzsity Olivér, Nagy Gréta, Óvári Arabella



Decemberben játékos Mikulás-bulit szerveztünk, megajándékoztuk egymást és az
1.b-s testvérosztályunkat is. Saját készítésű papír-Mikulással, édességgel
kedveskedtünk. Gyakran segítettek a hatodikosok a kicsiknek pl. az ebédlőben vagy
szabadidős tevékenységek közben.



Februárban a Burger Kingben farsangoltunk, nagyon örültek a gyerekek az eszemiszomnak.



Márciusban az iskolai szavalóversenyen Arabella, Lilla, Gréta, Anita, Vivi szépen
szerepelt.
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Április 10-én a szokásos Weöres Sándor Illusztrációs verseny megnyitóján az
osztályból verbuválódott énekkar és az 5. b-sek verseltek, énekeltek.



Április 11-én a költészet napi versünnepen megzenésített verseket énekelt az
osztály, a versbazárra sok verset adtak be, elismerésben részesültek.



Április 14-én a Weöres-esten szerepeltek a színjátszó gyerekek és az osztályból
néhány kislány saját koreográfiáját táncolta, nagyon ügyesen.



Május 11-én az iskolai papírgyűjtésen mindenki aktívan részt vett.



Május 20. Éneklő délután a Karolinában jól sikerült, kár, hogy a z iskolai tavaszi
túrával egybeesett, az énekkarosok nagy részét érintette.



Május 20-án a papírgyűjtésen 2. helyezettek lettünk!



Május 28-án a 6. évfolyam közös kirándulást szervezett (Etyek, Gellért-hegy,
Cyberjump). Élménydús, aktív, kellemes nap volt!



Május 23-án OKÉV-mérésen tették próbára tudásukat, kitartásukat a gyerekek.



Június 1-én a két 6. osztály szervezte a pedagógusnapot, a műsort, a vendéglátást.
Nagyon ügyesen helyt álltak a gyerekek és szüleik is!



Június 13-án a sportnapon közös programot szerveztünk a testvérosztállyal, foci,
játszótér, jégkrémparty.



A ballagási műsoron a zömében hatodikos kórus szépen énekelt.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. tanév
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
7.a osztály
Készítette: Németh Ervin osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,44
3,42
3.12
2,96

42
80
42
75

2
1
10
5

1
0
0
0

Tanulmányi

14
14
17
18

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Marosvári Gergő

Külföldről
hazajött

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

 Tanulmányi átlag: 2,96
 Kitűnő:  Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 1 fő
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy
magyar irodalom
magyar nyelvtan
matematika
kémia
történelem
összesen: 5 tantárgy

bukások száma (fő)
5
1
1
1
1
9
Tanulók száma (fő)
1
4
0
0
5

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (18 tanuló)
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Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

óra
1320
32
1352

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

75 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

8

7

1

0

0

 Osztályközösség alakulása
A korosztálynak megfelelő viselkedés jellemző az osztályközösségre. A már kialakult
közösségi rangsort semmi nem zavarta meg, vagyis az ehhez köthető konfliktusoktól mentes
volt az év. Tanórán kívüli feladatokra lelkes hozzáállás volt jellemző. osztálytársak egymást
segítik, házi feladatokat küldik egymásnak. Létrehoztuk a gyerekek kezdeményezésére a
közös csoportot az interneten ahol naprakészen értesülünk a feladatokról. Nem egy kiváló
tanulmányi átlagú az osztály, de jó szellemű, jó szándékúak a tanulók, ezt a legutóbbi
osztálykiránduláson be is bizonyították.
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

18

0

0

0

0

 Rendezvények
 kerékpártúra Móra Ferenc hídhoz
 mozilátogatás
 Mikulás napi közös egymás megajándékozása
 iskola disco
 Őszi, tavaszi papírgyűjtés
 3 napos osztálykirándulás Visegrádra
 Ballagási, tanévzáró műsor
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. tanév
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
7.b osztály
Készítette: Cservákné Krista Mónika osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,88
3,99
3,66
3,67

47
91
56
106

1
0
2
1

0
0
0
1

Tanulmányi

14
13
17
17

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Máté Bence

Nagykovácsi
Általános
Iskola

2018.01.16

Távozott (melyik
intézménybe)

 Tanulmányi átlag: 3,67
 Kitűnő: 1 fő
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 1 fő
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy
matematika
összesen: 1 tantárgy

bukások száma (fő)
1
Tanulók száma (fő)
1
0
0
0
1

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (17tanuló)
igazolt hiányzás

óra
1670
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Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

138
1808

106 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

4

1

1

1

1

 Osztályközösség alakulása
Az osztályközösség a tanévkezdésre 3 fiú diákkal bővült, akik igyekeztek beilleszkedni. Két
tanuló évismétlőként, 1 tanuló Deszkről érkezett iskolánkba.
A fiúk-lányok aránya így 70-30 % lett. Több kialakult szoros barátság van osztályon belül,
mások osztályon kívüli tanulókkal barátkoznak, egy-egy gyerek önszántából különáll.
Szorgalmas, nyugodt, jó magatartású gyerekek. A többség példamutatóan viselkedik a tanítási
órákon. Az osztályközösség kialakult, de igénylik a tanári odafigyelést. Játékos
foglalkozásokkal, beszélgetésekkel sokat dolgoztunk azon, hogy ne legyen senki kiközösítve az
erős egyéniségű gyerekek által. Év elején nehezen fogadták be az egyik évismétlő tanulót, több
konfliktus volt emiatt. Sokat dolgoztunk a megoldáson, sikerrel. A második félévben már
semmiféle probléma nem volt emiatt. Az autista osztálytársukat az évek során elfogadták,
toleránsak vele. Sokat segítenek neki, és egymásnak is. Néhányszor azért előfordul, hogy
kölcsönösen piszkálják, csúfolják egymást, ezek általában apró sérelmekből adódnak. Sokat
fejlődtek ezen a téren, de van még min dolgoznunk.
Az osztály többsége megbízható, nagyon segítőkész tanuló. Fegyelmi probléma négy tanulónál
adódott az igazolatlan hiányzások miatt. Az egyik évismétlő tanuló 50 óránál is többet
összegyűjtött. Sajnos a szülő nem volt partner a probléma megoldásában. A tanév során sokszor
elkésett, vagy nem jött be az első órára, vagy egész napra. Ez rendkívül rossz hatással volt az
osztály tanulóira. Negatív mintája több követőre talált. A másik iskolából érkező tanuló szintén
nehezen illeszkedett be, bár őt az osztály szívesen fogadta. Jó érzésű, de igen érzékeny tanuló.
Lógásai is emiatt voltak, de őt sikerült jó útra téríteni, miután rájött, hogy nem hiszem el a
meséit.
Sok nehézséget okozott számukra idén, hogy négy új tantárggyal kellett megismerkedniük.
Többnyire aktívak az órákon, de nagyon nehezen motiválhatók. Nem zavarják egymást, ami
előfeltétele a sikeres tanulásnak. Nyitottak, érdeklődőek.
Szívesen vesznek részt együtt iskolai vagy osztály programokon, rendezvényeken. Az
osztálykirándulás élménydús volt.
A szülők együttműködőek és nagyon összetartóak. A kapcsolattartás jó. A többségnek
szerencsére vannak elvárásai is gyermekükkel szemben. Jó néhány tanulónak azonban már
saját magával szemben is vannak elvárásai, és ez a legfontosabb. Egy tanuló kitűnő, ő jó
húzóerő az osztályban. Jeles is csak egy fő van, de többen is képesek lennének rá. Szorgalmuk
jó, de többen nem kitartóak a tanulásban, vagy hullámzó a teljesítményük. Egy tanuló van,
akinek a figyelme nehezen köthető le, szeret eljátszani, így sokszor lemarad. Ő sokat fejlődött
tavalyi tanévhez képest. Egy tanuló képességei nagymértékben akadályozzák a
minimumkövetelmény elsajátítását, neki folyamatosan szüksége lenne felzárkóztatásra, de nem
él vele. Ő az, aki szintén sok igazolatlan órát összegyűjtött, különösen a tanév vége felé. Ő
leszakadni látszik a többiektől. Nem közösítik ki, inkább ő nem találja a helyét az osztályban a
nagylányoskodása miatt.
1 tanuló a tanévet a szülő kérésére magántanulóként fejezte be.
Összességében jó bemenni hozzájuk, öröm őket tanítani.
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
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Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

17

15

6

4

2

6

 Rendezvények
 Papírgyűjtések
 Mikulás ünnepség
 Sulidiszkó
 Kirándulás Budapestre a Csodák Palotájába
 Mozi
 Burger King
 Reál nap
 Humán nap, versünnep
 Kerékpártúra
 3 napos osztálykirándulás Visegrád-Esztergom-Párkány
 Tanévzáró ünnepség, ballagás
 Sportnap
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. tanév
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
8.a osztály
Készítette: Pintér Ildikó Gizella osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,42
3,43
3,54
3,54

36
98
46
105,6

7
4
5
1

0
0
0
0

Tanulmányi

22
22
20
20

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

–
 Tanulmányi átlag: 3,54
 Kitűnő: nincs
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 2 fő
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy
történelem
összesen: 1 tantárgy

bukások száma (fő)
1
1
Tanulók száma (fő)
1
–
–
–
1

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (20 tanuló)
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

óra
1987
125
2112
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105,6 óra/fő

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

11

7

3

1

0

 Osztályközösség alakulása
 Az osztályba 9 lány és 11 fiú járt.
 Ebből következően inkább energikusak, mint csendesek voltak.
 Előző tanévhez képest két fiú elment az iskolából, egy kislány évet ismételt. Egy
kislány érkezett, aki csendes, megbízható és kedves, így az osztályközösséget
erősítette.
 Az alapítványi bálon, a nyolcadikosok nyitótáncában 17 tanuló táncolt (egy fiúnak
nem jutott pár, kettő pedig saját akaratából maradt ki). A táncpróbákon szívesen
vettek részt, és az egymásra figyelésük is megfelelő volt, nagyon erős
közösségformáló ereje volt.
 A pedagógusok véleménye, hogy nagyon hiányzik az önálló tanulás képessége vagy
szándéka.
 Ebben a tanévben már csak néhány tanuló járt délutáni különórákra. A mozgásos
formák: foci, mazsorett; egyéb foglalkozások: magán ének- és zeneórák; iskolai
sakk-szakkör.
 Két SNI és két BTM-N tanulónk van. Sajnos a tanulási nehézségeik mellett a tanulási
hajlandóságuk, szorgalmuk is sok kívánnivalót hagyott maga után.
 Sajnos néhány tanuló megszegte az iskolai házirend előírásait. Számonkérésükkor
pedig a szülők elutasították a gyerekek felelősségre vonását.
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

29

20

23

5

2

19

1

0

 Rendezvények






Mikulás néhányan részt vettek a Suli-diszkón.
Alapítványi bál: nyitótánc
Március 15-i ünnepség
Humánnap - Versünnep: több tanuló is benevezett, és írt verset
Weöres-est: osztályunk Törteliné Márkus Kinga vezetésével egy kis színdarabot
adott elő, egy tanuló pedig önállóan is szerepelt
 Osztálykirándulás Sziksósfürdőre, sajnos mindössze 10 fő volt jelen; ők viszont
nagyon jól érezték magukat.
 Bankett: rövid, de szép búcsúműsor után jó hangulatú zenés-táncos rendezvényt
tartottak a szülők irányításával
 Ballagás, tanévzáró ünnepség – minden tanuló részt vett, egy tanuló megkapta az
Pro Bono Publico elismerést.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. tanév
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
8.b osztály
Készítette: Lantosné Lakner Gyöngyi osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,44
3,58
3,59
3,63

44
66
49,58
93,32

6
5
6
-

0
2
2
2

Tanulmányi

22
21
20
20

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Arany János
Tóth Bettina Laura
Általános
Iskola
Mórahalmi
Vásárhelyi Szabolcs
Móra Ferenc
Nikolasz
Iskola

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

2017. 09. 01.

-

-

2017. 09. 01.

Mórahalmi Móra
Ferenc Iskola

2017. 09. 29.

 Tanulmányi átlag: 3,63
 Kitűnő: 2 tanuló (Náhlik Dávid Bence, Sörös Kornél)
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma:  Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy
összesen: 0 tantárgy

bukások száma (fő)
0
Tanulók száma (fő)
-

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (19 tanuló)
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óra
1676
97
1773

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

93,32 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

7

6

-

-

1

 Osztályközösség alakulása
21 tanulóval indultunk, év végén 20 tanulóval zártunk.
 SNI-s tanulók száma: 6 fő
 BTM: 4 fő
 Magántanuló: 1 fő – Wébel Géza Szilveszter magántanulóként teljesítette
tanulmányait. Heti 10 órában egyéni foglalkozásokon vett részt.
Két új tanuló érkezett 8. osztályban. Három tanulónk pedig évismétlőként a hetedik
évfolyamon folytatta tanulmányait. Új tanulóink Tóth Bettina Laura és Vásárhelyi
Szabolcs Nikolasz 2017 szeptember elsején érkeztek osztályunkba. Szabolcs a
Mórahalmi Általános iskolából érkezett, ugyanebben a hónapban távozott is korábbi
iskolájába.
A tanév során a korábbi szakórai (rajz, történelem, angol) magatartásproblémák
megszűntek. Rajz és a haladó angolcsoport esetén szaktanárváltás is történt. A tanulás
terén elég változatos a kép, vannak szorgalmas, jó képességű tanulóink, vannak
szorgalmas, de gyenge képességű tanulóink és előfordul az osztályban hanyag és gyenge
képességű tanulónk is. Jó képességű és teljesítményű tanulók: Sörös Kornél, Ull Csaba,
Náhlik Dávid, Kis-Bankó Dávid, Juhász Attila és Sándorfi Cintia. Gyengén teljesítő
tanulók: Kiszin Bence, Benes Lilla, Czapp Richárd, Szabó Richárd, Minkó Alexandra
és Berecz Anna.
Osztályközösség pozitív irányban változott. Igazán jó közösséggé kovácsolódtak össze a
nyolcadik osztályban, annak ellenére, hogy csupán kilenc tanuló maradt az
alsótagozatból, mellette minden évben új tanulókkal bővültünk. A régi mag befogadó,
empatikus magatartásának köszönhető, hogy az újonnan érkezők jól beilleszkedtek.
Talán Benes Lilla volt az, aki évismétlőként a segítő szándék ellenére nem igazán találta
meg a helyét közösségünkben. Igényelték a beszélgetéseket, ezáltal jobban
megismerhettem őket, így problémáik megoldásában is segítségükre lehettem. A tanév
során több alkalommal közös programot szerveztünk, amelyek hasznosnak bizonyultak
az osztályközösség pozitív alakulásában, illetve egymás kölcsönös megismerésében. A
családias jellegű osztálykirándulásunk nagyon jó hangulatban telt, közös emlékeket
idéztük fel és egy hangulatos pizzázással és közös mozilátogatással zártuk
programunkat.
Az általános iskolai tanulmányok végére a kitűzött közös céljaink közül a következők
maradéktalanul megvalósultak: a nem egyforma képességek tolerálása, egymás
segítése, a gyengék felzárkózása, a bukások számának csökkentése, év végére pedig
ennek megszüntetése. A statisztikai tanulmányi átlag is mutatja, hogy hetedik osztály
félévétől javult a tanulmányi átlaguk. A nyolcadik féléves magas bukásszámot év végére
nullára csökkentettük.
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Terveink között szerepelt a hiányzások számának csökkentése is, sajnos ezt nem sikerült
teljesítenünk. Kettő olyan évismétlőt kaptunk, akik nagyon sokat hiányoztak, egyikük az
igazolatlan hiányzások számát is jócskán megemelte.
Sajnos több tanulónak is családi problémákkal kellett szembesülnie. Az érintett
tanulóknál délutáni segítőbeszélgetések segítették a problémák feldolgozását. Három
tanulónál rendszeres gyermekjóléti és családsegítői együttműködésekre illetve
esetmegbeszélésekre került sor. Egy tanulónál szülői és tanulói pszichológiai
segítségnyújtást vettünk igénybe az iskolapszichológusnál. Az otthoni és az egyéb iskolai
problémák feldolgozását segítették a tavalyihoz hasonlóan az interaktív
konfliktushelyzeteket feldolgozó szituációs gyakorlatok.
Büszke vagyok erre az osztályra! Színes, empatikus, érzékeny egyéniségek. Van, aki
szorgalmas, lusta, okos, kreatív, halkszavú, hangos, szókimondó… Szóval változatosak.
Mindenkiben megtaláltam azokat a pozitívumokat, amikben jók, példaértékűek. Jó
érzéssel gondolok rájuk, én rengeteget tanultam tőlük.
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

20

0

2

0

0

19

0

0

 Rendezvények
 Interaktív kiállítás az Agórában 2017. október – Az emberi test – 8. osztály
 Továbbtanulási börze, kiállítás: 2017. november
 Mikulás, Kárácsonyi ajándékozás – osztályszinten, osztálybuli.
 Karácsonyozás – osztályszinten
 Herman Ottó természettudományos verseny I. forduló: 2018. február - Két tanuló a
II. fordulóba jutott (Varga Benedek és Király Csongor 6. osztályos tanulók)
 Ökológiai projektnapok : 2018. április környezetvédelem, újrahasznosítás, szelektív
hulladékgyűjtés (ppt készítés, plakátkészítés, termékelőállítás hulladékokból)
biológia 8.b. + tanórán kívül 3 csoportban történt
 Föld Napja projektdélután – 2018. április interaktív feladatok számítógépen,
böngészés előre megadott szempontok alapján
 Interaktív biológiai bemutató órák a 4.a és b osztályosoknak - 2018. június (8.
osztályosok közreműködésével, betekintés a felsőtagozatosok életébe, ismerkedés a
leendő ötödikesekkel)
 Egész évben: továbbtanulással, felvételivel kapcsolatos teendők, bankett és ballagási
előkészületek

329

0

TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ
2017-2018. TANÉV
Tagintézmény neve: SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola
Feladatellátási hely címe: 6772 Deszk, Móra F. u. 2.
Tagintézmény-vezető: Vid György igazgató
Tagintézmény-vezető helyettes: Kissné Molnár Zsuzsanna igazgató-helyettes
Személyi feltételek alakulása
Pedagógusok
 Tagintézmény nevelőtestülete

18 fő



Áttanítás másik tagintézménybe

0 fő



Áttanítók másik tagintézményből

3 fő



Óraadók

1 fő

Nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak


iskolatitkár:

0,4 fő



rendszergazda:

0,5 fő



ped.asszisztens:

1 fő

Tárgyi feltételek alakulása, pályázatok
Pályázatok, kapcsolatok:
1. EFOP-3.2.4-16- 2016.-0001: Digitális kompetencia fejlesztése
2. EFOP-3.3.2-16: Kulturális intézmények a köznevelés eredményességért
3. EFOP-1.2.11-16 :"Esély Otthon" pályázati együttműködés
4. Deszk Község Népművészetéért Alapítvánnyal együttműködés az „Élő népművészet” c.
programban
5. TÁMOP 3.2.4. Könyvtár Népszerűsítő Programban, mint együttműködő partner
6. Együttműködés a TÁMOP-3.1.4.B/13 „Természettudományos kísérletek a
Termoszlaborban”
7. „Drog? Kösz- nem”: Iskolai drogprevenciós program (Emberi Erőforrások
Minisztériuma)
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A munkatervben rögzített értekezletek:


Igazgatótanács értekezletek: minden hétfőn



Munkaértekezletek: hónap utolsó hétfője



Munkaközösségi megbeszélések: havi rendszerességgel



Tanévnyitó értekezlet: 2017. aug. 31.



Nevelési értekezletek – a tanulók fegyelmi és tanulmányi helyzetének értékelése
Félévi nevelőtestületi értekezlet: 2018. február 5.
Tanévzáró nevelési értekezlet: 2018. jún. 26.



Félévi és év végi osztályozó értekezlet
Rögzítésre kerültek tanulónként a magatartás és szorgalmi minősítések,
döntések születtek a vitás év végi érdemjegyek megállapításáról, illetve a mulasztással
kapcsolatos határozatokról.

Tagintézményi szakmai munkaközösségek:
Tagintézményi szakmai munkaközösség megnevezése

Munkaközösség-vezető neve

Tagok száma (fő)

Alsós munkaközösség

Schultz Józsefné

8

Felsős munkaközösség

Dencs Mátyásné

10

Intézményi szintű (kistérségi) szakmai műhelyek munkája




Bemutató órák, foglalkozások a tagintézményben
Osztály megnevezése
1.o.

Bemutató óra
Magyar

Résztvevő (fő)
10

3.o.

Matematika

14

Szerb isk. 4.o.

Szerb nyelv és irodalom

5

3.o.

Magyar

4

6.o.

Nyelvtan

1

8.b

Testnevelés

1

5.o.

Természetismeret

4

5.o.
6.o.

Vizuális kultúra
Angol

3
2

5.o.

Matematika

3

Részvétel más tagintézmény bemutató óráin, foglalkozásain
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Tagintézmény
Eötvös József Gimnázium



Látogatott órák száma
5

Résztvevő (fő)
8

Kossuth Lajos Általános Iskola

3

5

Weöres Sándor Általános Iskola

1

1

Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok megvalósításában
- részvétel más tagintézmény bemutató óráján
- kistérségi versenyeken részvétel
- továbbképzések alkalmával szervezett szekció üléseken részvétel

A Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola tanulóinak ECDL
vizsgaeredményei, 2017/2018
Tagiskola

Tanuló
(fő)

SZTEJKI Zoltánfy
István Általános Iskola

8

Modulvizsga (db)
jelentkezés
sikeres
16

sikertelen

16

0

Próbanyelvvizsga

Intézmény, tagintézmény
SZTEJKI Zoltánfy István
Általános Iskola- angol
SZTEJKI Zoltánfy István
Általános Iskola- szerb

Próbanyelvvizsga szintje, eredménye
Sikeres
Vizsgázó Évfolyam
létszám
létszám vizsgát tett
alapfokú
középfokú felsőfokú
(fö)
(fő)
A B C - A B C - A B C
(fő) (%)
3

1

2

1

15

15

6

40

1

1

1

100

Versenyek:
A versenyek eredményei az alsós és a felsős szakmai munkaközösség beszámolójában
találhatók.
Pedagógiai munka, fejlesztések, rendezvények
A tagintézmény 2017/18-as tanévben is a tankerületi és intézményi elvárások és
meghatározások mentén végezte munkáját. Alkalmazkodott a külső körülmények
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változásaihoz, a szülői elvárásokat monitoringozta és az eredményt beépítette a rövid és
hosszú távú fejlesztésekbe.
A fejlesztések két fő síkon valósultak meg ebben a tanévben is. Pedagógiai munka,
módszer-fejlesztés és tárgyi eszközfejlesztés.
Pedagógiai munka fejlesztése:
Ingyenes továbbképzések lehetőségének kihasználása megtörtént. Minősítések a
tervben meghatározottak szerint zajlottak. Új minősítésre való jelentkezések is
történtek.
A kollégák keresték a lehetőséget a módszertani megújulásnak, melynek egyik fontos
színtere az intézményi óralátogatások és képzések.

A NAT-ban meghatározott követelményeket e tanévben is teljesítette a Zoltánfy István
Általános Iskola.
Ezen felül végzett tevékenységeket és fejlesztéseket az alábbiakban ismertetem.
Tanórákon kívül, az alábbi évek óta stabilan működő foglalkozások zajlottak a
tanévben:
- tantárgyi korrepetálások
- magyar, matematika, angol, rajz, természetismeret tehetséggondozás
- egyéni fejlesztés fejlesztő pedagógussal (a gyógypedagógusi ellátás mellett)
- kézműves foglalkozás
- tömegsport
- énekkar, gitároktatás
- sakk
Az egyesületi együttműködések keretében zajló foglalkozások fő partnere a Deszki
Sport Club, amellyel a labdarúgás, kézilabda és judo területén van együttműködés. Az
utánpótlás nevelés mentén zajlik a szakmai koordináció.
A két éve beindított „Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és
oldására” programban tovább bővült az igények megnövekedése miatt. A 2017/18 -as
tanévben heti két órában folyt tovább ezen foglalkozás.
A második évfolyamon folytatódott az angol nyelv oktatása tanórán kívüli foglalkozás
keretében.
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Az év során megkezdődött a kínai nyelv szakköri foglalkozás keretében való oktatása.
A csoport létszáma az év során nem csökkent, hárman eredményes nyelvvizsgát tettek.
Együttműködési megállapodás alapján a Lieto Művészeti Iskola megkezdte a zongora
hangszeres oktatást. Az eredményességet mutatja, hogy nem történt lemorzsolódás és a
következő tanévre többszörös a túljelentkezés.
Az iskola pszichológus ettől az évtől kezdve hetente biztosított ellátást. A
második éve meglévő szolgáltatás ebben az évben teljesen elfogadottá vált a szülők
részéről, keresik a lehetőséget.
Úszásfoglalkozás az ötödik évfolyamon zavartalanul folytatódott.
Bővebb információ a pedagógiai tevékenységekről és tehetséggondozásról részletezés
a munkaközösségi és szaktanári beszámolókban ismerhető meg.
Tárgyi eszközfejlesztés
Az elsősök ebben a tanévben is megújult osztályteremben kezdték a tanulást az
önkormányzat támogatásának segítségével. Új parketta, festés, padok, székek,
szekrények, szőnyeg került a terembe.
Humánerőforrás:
A tanév második felétől karbantartó/gondnoki státusz lehetősége és betöltése segíti az
állagmegóvást. Ez egy kiegyensúlyozottabb működési feltételt tett lehetővé.
A következő tanév előkészítésének nagy kihívása a nyugdíjazások miatt. A
tantárgyfelosztás teljes körű átszervezést igényel.
Innováció:
A nyáron megkezdődik egy iskolai gyakorlókert kialakításának előkészülete. A 2018/19
es tanév második felében már a tanulók remény szerint birtokba vehetik és
megkezdődhet egy biokert kialakítása.
Kiemelt rendezvények:
Zoltánfy Emléknap, Képzőművészeti pályázat
Több éves hagyomány az intézményben névadónk emléknapja, melyhez kapcsolóik egy
pályázati kiírás. Három éve ezen alkotói pályázat nemzetközivé bővült. Az idén 15
magyar és 5 határontúli tanintézmény küldte el alkotásait, melyből az intézményben egy
kiállítás került megrendezésre.
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Ezen rendezvénysorozathoz kapcsolódott tavasszal egy „efemer” alkotás elkészítése.
3000 mozaikból a gyerekek által összerakott monumentális portré, mely felkeltette a
sajtó figyelmét is.
Falukarácsony:
Hagyomány a településen , hogy az iskola szervezi a „Falukarácsony” alkalmával a
ünnepséget. Itt a település oktatási intézményei és művészeti csoportjai adják a műsort
az iskola vezetésének irányításával, közel 300-350 vendég részére.
Marosmenti Fesztivál:
Nagyszabású megyei rendezvény a településen, melynek egyben résztvevői és szervezői
is egyben az intézmény dolgozói és tanulói.
Egyéb rendezvények:
;
 Falunapi rendezvényeken (spotversenyen, műsoron, gyalogtúra Deszken) részvétel;
 Okt. 6. megemlékezés;
 Szerb iskolák találkozója;
 A múzeum aktuális kiállításainak megtekintése;
 Okt. 23-i megemlékezés;
 Pályaválasztási szülői értekezlet;
 Egészségügyi hét rendezvényei: rendőrségi közlekedés-biztonsági előadás, fogápolási
tanácsadás, kerékpár ügyességi verseny, étkezési szokások; a dohányzás káros hatásai
 Falumikulás kézműves foglakozásokkal;
 Szerb karácsony illetve Szent Száva megünneplése;
 Látogatás a jégpályán (1-8.o.);
 Színházlátogatások;
 Magyar Kultúra Napján részvétel a Faluház rendezvényén;
 Házi illetve kistérségi versenyek szervezése, részvétel azokon; stb.
 Nyílt tanítási napok
 Ásványkiállítás a Föld napja tiszteletére
 Anyák napja
 Papírgyűjtés
 Fabatka-vásár
 Kossuth utcai futóverseny
 Próbanyelvvizsga, ECDL vizsga
 Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról
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 Gyermeknapi programok
 Osztálykirándulások
 Ballagás
 Tanévzáró
Az iskola kapcsolatrendszere rendkívül szerteágazó és fejlődő. Kiemelést érdemel a
Deszki Önkormányzattal, a Faluházzal, Óvodával, Szerb Önkormányzattal, Deszk
Község Közoktatásáért Közalapítvánnyal és társulás tagintézményeivel való hatékony
együttműködés. Ebben a tanévben is folytatódtak a partnerekkel a hagyományosnak
mondható, jó bevált programok folytatása.
A szerbiai - Kragujevaci Egyetem Jagodinai Pedagógiai Tudományok Karával a
kapcsolat 2015- ben kezdődött kapcsolatfelvétellel. A 2017/18 es tanévben a szakmai
együttműködés tovább épült. A tavasz folyamán 3 egyetemi hallgató teljesítette
Deszken a kötelező gyakorlatát.
Az egyházakkal való együttműködés zavartalan volt a tanév során, nőtt a hittant
választók aránya.
Kiemelném, mint mindig most is a Csongrád megyei Iparkamarával való
együttműködést. A pályaválasztást segíti a szakemberekkel való egyéni beszélgetések,
az üzem és iskolalátogatások és a Szakma Sztár Fesztiválon való megjelenés lehetősége.
Kiemelt partnereink:


KLIK



Társulás iskolái



Deszk Önkormányzat



Deszki Művelődési Ház és Könyvtár



Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány



Móra Ferenc Csicsergő Óvoda



Tücsök Óvoda



Szerb Kisebbségi Önkormányzat



Kragujevaci Egyetem Jagodinai Pedagógiai Tudományok Kar



Tiszavirág Néptánc Egyesület



Sportcsarnok (Település Üzemeltetési kft)



Orvosok, Védőnői Hálózat



Gyermekjóléti Intézmény



Szülői Szervezet
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Deszki Nagycsaládosok

Pályaválasztás:

FŐ

ISKOLA
Gimnázium:
Szegedi Deák Ferenc Gimnázium (általános)

1 fő

Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola (egészségügy)
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola:
(általános, testnevelés)
Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium
(magyar-német kéttanítási nyelvű)
Makói József Attila Gimnázium (angol, humán, biológia)
Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Középiskolája ( általános gimn. o.
és rendészet - közszolgálat
Szakgimnázium

3 fő

Gábor Dénes Szakgimnáziuma és Szakközépiskola
(informatika, elektronikai technikus)
Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskola (informatika ágazat)
Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnázium (közgazdasági)
Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari ésTurisztikai Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája (turisztika, vendéglátás, turisztika-szakács)
Vedres István Építőipari Szakgimnázium (építészet)
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola (képző és iparművészet)
Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Szakgimnázium (ügyvitel-irodai titkár)
Szakközépiskola
Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Hansági Ferenc Szakképző Iskola (vendéglátás-turisztika-pincér)
Móravárosi Szakgimnáziuma és Szakközépiskola (építészet – ács, asztalos,
gépészet- központifűtés és gázhálózat szerelő
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13 fő

3 fő
1 fő
3 fő
2 fő

2 fő
1 fő
1 fő

12 fő

4 fő
2 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
3 fő

5 fő

TANULÓK, TANULMÁNYI MUNKA
Tanulólétszámok és tanulmányi eredmények alakulása félévkor és tanév végén
2014/
2015
tanév
félév

2014/
2015
tanév
vége

2015/
2016
tanév
félév

2015/
2016
tanév
vége

2016/
2017
tanév
félév

2016/
2017
tanév
vége

2017/
2018
tanév
félév

2017/
2018
tanév
vége

191

187

195

193

177

178

174

176

Létszám
Ebből osztályozható
Tanulmányi átlag

191

187

195

193

177

178

174

176

4,24

4,27

4,27

4,29

4,29

4,35

4,22

4,33

Bukott tanulók

9

4

7

5

5

1

4

3

Tantárgyi bukás

15

8

11

11

9

szülői
kérés

4

4

Megjegyzés: A tanév végi adatok az augusztus 31-i állapotnak felelnek meg.

Tanulmányi eredmények és hiányzások a 2017/2018. tanítási év végén
Osztály

1.o.
2.o.
3.o.
4.o.
Szerb isk.
1., 3.o.
Szerb isk.
2.,4. o.
5.o.
6.o.
7.o.
8.a
8.b

Tagiskola

Létszám

Tanulmányi
átlag

Hiányzási
átlag

tanulók
0
0
1
0

Bukások
tantárgyak
0
0
hiányzás miatt
0

Jeles,
kitűnő

19
20
19
12

szöv.ért.
4,56
4,45
4,38

51,8
33
69,9
48,6

10

4,81

41,7

0

0

9

10

4,7

30,4

0

0

10

17
24
15
14
16

4,43
4,39
3,77
3,9
3,94

59
76
92
59
84,1

0
0
2
0
0

0
0
3
0
0

10
9
1
1
1

176

4,33

58,68

3

3

74

Megjegyzés: A táblázatban szereplő adatok a 2018. június 15-i állapotnak felelnek meg.
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9
11
9
4

Hiányzások alakulása
Tanév

2014/2015. I. félév
2014/2015. év vége
2015/2016. I. félév
2015/2016. év vége
2016/2017. I. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. I. félév
2017/2018. év vége

Igazolt

Igazolatlan

Összes

Átlag

4653
11120
4417
13866
4565
10721
4939
10590

13
1
24
4
40
9
160

4653
11133
4418
13890
4569
10761
4948
10750

24,36
59,53
22,65
71,97
25,81
60,45
28,11
61,08

Igazolatlan mulasztások megoszlása a 2017/2018. tanítási év végén
Osztály

1.o.
2.o.
3.o.
4.o.
1;3 szi.
2;4 szi
5.o.
6.o.
7.o.
8.a
8.b

Összesen

1-10 óra

6

6

fő

11-30 óra

fő

31-50 óra

fő

51 óra felett

fő

160

1

160

1

6

6

11

1

11

1

Megjegyzés: A táblázatban szereplő adatok a 2018. június 15-i állapotnak felelnek meg.

Dicséretek, fegyelmező intézkedések a 2017/2018. tanítási évben
Osztály

osztályfőnöki

igazgatói
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dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma

1.o.

27

2.o.

4
3

3.o.

20

2

4.o.

6

5

1;3.o. szi.

10

2

2;4.o. szi

22

5
3

3

10
2
4

5.o.

1

12

6.o.

5

28

7.o.

14

14

8.a

4

11

8.b

1

15

Összesen

99

1

27

3

3

101

1

Megjegyzés: A táblázatban szereplő adatok a 2018. június 15-i állapotnak felelnek meg.

340

A 2017/2018. tanév tanulói létszámainak nyitóadatai
tanulók
száma

SNI-s tanulók
száma

HH-s
tanulók
száma

HHH-s
tanulók
száma

BTM-s
tanulók
száma

magántanulók

1.o.

19

1

-

-

-

-

2.o.

20

-

1

-

1

2

3.o.

18

2

-

1

2

-

4.o.

12

2

3

-

1

-

1;3. szi

10

-

-

-

-

2;4 szi.

10

-

-

-

-

5.o.

17

2

1

-

3

-

6.o.

23

2

-

-

-

-

7.o.

14

1

1

-

4

-

8.a

14

2

1

-

2

-

8.b

15

2

1

-

3

-

172

14

8

1

16

2

Osztály

Összesen

Megjegyzés: A táblázatban szereplő adatok a 2017. október 1-i állapotnak felelnek meg.
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2017/2018. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Zoltánfy István Általános Iskolája
alsós munkaközösség
Készítette: Schultz Józsefné
A munkaközösség tagjai:
Arany Márta, Bertók Péterné, Deákné Bátky Judit, Harcsásné Kasza Éva, Schultz Józsefné,
Spangberg Olga, Zórity Dusica, Sztanojevné Rockov Nóra
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Szeptember

Október

November

Elvégzett feladatok









Munkaközösségi megbeszélés
Tanévnyitó ünnepély
Falunapi rendezvények
Szülői értekezlet
Egészséghét rendezvényei
„kör –Deszk–a”: futás, kerékpározás az eü. hét kapcsán
Gyaloglónap
























Munkaközösségi megbeszélés
PICK futás

Családi nap 1.o.
DIFER - mérés
papírgyűjtés
megemlékezés az aradi vértanúkról
PICK futás

Október 23-i megemlékezés
Megemlékezés Zoltánfy Istvánról
Alapítványi kirándulás Budapestre 1- 4.o.
DIFER - mérés – jelentés
Őszi továbbképzési nap
Könyvtári órák
Bemutató óra - Őszi Pedagógiai Napok keretében 1.o.
Munkaközösségi megbeszélés
Iskolai prózamondó verseny 1-4 évf.
Területi prózamondó verseny Sándorfalván
Térségi bemutató óra: magyar 1.o.
Területi verses-mesemondó verseny Domaszéken
Szülők értesítése a tanulók negyedévi tanulmányi eredményéről
Fogadóóra 1.-4.o.
.Tanterem avató ünnepség- szerb iskola
Országos szerb szavaló és prózamondó verseny- Battonya
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Hónap

Elvégzett feladatok











December














Január







Munkaközösségi megbeszélés
Curie matematika verseny 3.o.
Farsangi délután
Mesegyűrű mesemondó verseny az Agorában
Félévi értekezlet




Térségi bemutató óra 3.o. matematika
Bendegúz nyelvész verseny iskolai forduló 1-4. évf.


Február









Március

Munkaközösségi megbeszélés
DIFER mérés (befejező nap) 1.o.
Falumikulás a sportcsarnokban
Tudásbajnokság -levelezős verseny
Böngész - levelezős verseny
Falukarácsony a sportcsarnokban
Szegedi Nemzeti Színház ( János vitéz c. előadás ) 1-4. évfolyam
Karácsonyi kézműves: 1.o. látogatása az óvodában
Szerb Mikulás (deszki szerb ovi, szegedi szerb és az újszentiváni szerb ovi
részvételével
Ünnepet várva - kézműves foglalkozás a napköziben.
Munkaközösségi megbeszélés
Szerb karácsony ünneplése az iskolában(szerb óvodával és a magyar óvoda
nagycs. közösen)
Szerb ortodox karácsony megünneplése a Faluházban
Tudásbajnokság
A magyar kultúra napja: kulturális műsor
Alsós és felsős osztályozó értekezlet
Szülők értesítése a tanulmányi eredményről
Félévzáró értekezlet
K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő I. forduló
Szent Száva ünnepe
Mesegyűrű- Agóra

Alapítványi bál
Szülői értekezlet 1- 4.o.

Zrínyi Ilona megyei matematika verseny
Ezt tanultuk! I. és II. rész A művészeti csoportok gálaműsora

K&H pénzügyi vetélkedő
Szavalóverseny iskolai válogató 1-4. évf. verseny






Tudásbajnokság. Böngész levelezőverseny




Munkaközösségi megbeszélés
Bemutató óra a leendő első osztályosok szüleinek





Március 15-i rajzpályázat leadása a Faluházba
Bemutató óra a szerb iskola leendő első osztályosok szüleinek
Bemutató óra: szerb nyelv és irod.4.o.




Látogatás az óvodában a leendő elsősöknél
Közlekedés-rajzpályázat
Térségi szavalóverseny 1-4. évf.

Nyílt tanítási nap 2-3-4.
Témahét: „Pénzügyi tudatosság és gazdálk. hete”
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Hónap

Elvégzett feladatok




Móra F. olvasás és szövegértési verseny Szeged
Könyvtári óra szerb isk. 2. o.




Bemutató óra: 3.o.
Filharmónia 1-4.o.








Május

Június

Weöres7-rajzpályázat (vers illusztráció)
Maros menti vers és prózamondó fesztivál

Jutalomkirándulás a Napfényfürdőbe szerb isk.
Megyei szavalóverseny Szentes








Megemlékezés március 15 ről-iskolai ünnepség a Faluházban
Március 15-i ünnepi műsor és a rajzpályázat eredményhirdetése
továbbképzés -tanítás nélküli munkanap
Nyílt tanítási nap 1.o.



Munkaközösségi megbeszélés





Szerb ortodox húsvét: gyerekek szereplése a templomban
Területi helyesírási verseny 2. -3. évf. Szőreg
Területi helyesírás verseny 4. évf.Sándorfalva



Április

Egyházak képviselőinek tájékoztatója

Víz és környezete rajzpályázat
Pályázattal kapcsolatos kirándulás Szabadkára

Sakk területi verseny Szeged, Weöres S. Ált. Isk.












Tavaszi Pedagógiai Napok Bemutató óra 1. évf.
Föld napja-tiszteletére meghirdetett pályázat eredményhirdetése
Ásvány kiállítás és börze
Szülők értesítése a tanulók tanulmányi eredményéről
Fabatka-vásár
Témahét: „Fenntarthatóság-környezettudatosság”
Fogadóóra 1.-4. o. kínai nyelvet tanulók szülői értekezlete
Színházi előadás megtekintése Szegeden: „Félőlény”
Területi matematika verseny 2.-3 .-4. évf. Weöres S.Ált. Isk. Szeged
Területi Kazinczy Szépkiejtési verseny 3.-4. évf.Kossuth L. Ált. Isk. Szőreg



Munkaközösségi megbeszélés












Megyei csendéletfestő verseny 3 fő









Ásványkiállítás és kvíz
Megyei matematika verseny 3.o., Szentes (1 fő)
Szerb regionális szépkiejtési verseny
Óvodások látogatása az iskolában (játékos foglalkozás)

Kisiskolák megyei döntője Ruzsán
Kossuth utcai futóverseny
Gyermeknap-DÖK nap
Herman Ottó országos környezetismereti verseny

Könyvtári óra
Munkaközösségi megbeszélés
Osztályozó értekezlet
Kirándulás 1-4.o. Ópusztaszer
Tanévzáró ünnepség
Kréta-tanfolyam
SNI –mentori tájékoztató
Tanévzáró értekezlet
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A tanév végi szintfelmérő, belső vizsga eredményei
Osztály

Tantárgy
1.
84%
87%
85%
81%

Matematika
Magyar irodalom
Magyar nyelvtan
Környezet

2.
76%
79%
75%
72%

3.
82%
75%
78%
77%

4.
66%
68%
72%
72%

Szí.1. Szí.2. Szí.3. Szí.4.
93% 83,8% 91% 89,4%
80%
96%
87%
82%
87%
97%
85%
88%
82.3% 81%
-

Tanulmányi eredmények a tanév végén

Osztály

Irod. Nyelvt. angol matek erkölcs Körny. ének rajz

1.
2.
3.

4.06
4.28
3.91
4.2
4.6
4.0

4.
Szerb 1.
Szerb 2.
Szerb 3.
Szerb 4.

3.72
3.89
3.82
4.4
4.6
4.4

4.56
4.18
4.83
4.2

4.11
3.89
3.55
4.2
4.5
4.8

5.00
4.94
4.91
5.0
5.0
5.00

-

-

Tech. Test.

-

-

-

5.00
4.61

4.89
4.83

4.39

5.00

3.78

5.00

4.67
4.89

3.73

4.45

4.82

4.82

5.00

-

-

-

-

-

4.2

5.0

4.9

4.9

5.0

4.67

5.0

5.0

5.0

5.0

4.2

5.00

4.9

4.9

5.0

Összesen

Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy

2014/2015. év vége

2015/2016 év vége

Összesen

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
 Szerb fakultáció:1-4 o.
 Kézilabda
 Sakk szakkör
 Mozgásterápia
Rendezvények
 Zoltánfy nap- rajzversenyen
 Mesemondó házi verseny,
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Térségi Mesemondó verseny Sándorfalva
Megyei mesemondó verseny Szentes
Papírgyűjtés
Őszi továbbképzési nap
Őszi Pedagógiai Napok (megyei)
Tudásbajnokság
Vigyázz kész pénz K&H csapatversenyen
Böngésző
Szegedi Nemzeti Színház látogatás
Szerb karácsony
Falumikulás
Karácsonyi fellépés
Szépíró háziverseny
Szent Száva ünnepe
Családi nap
Bemutató órák tartása
Filharmónia

Országos szerb szavaló és prózamondó verseny – Budapest
Tanulmányi versenyek (területi,megyei, országos)
Tavaszi továbbképzési nap
Tavaszi Pedagógiai Napok (megyei)
Füvészkert
Kirándulás
Majális
Gyermeknap

Beszámoló a gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenységről (annál a munkaközösségnél,
ahová tartozik): Ebben a tanévben egy tanulónál kellett gyermek-és ifjúságvédelmi területen
intézkedést kezdeményezni.
A Család és Gyermekjóléti Szolgálatnak több alkalommal adtunk jellemzést az iskolánkba
járó tanulókról.
Esetkonferencián vettünk részt.
Kapcsolattartás
A tanév során rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a szakmai műhely vezetőjével.
Az iskolába járó tanulóinkkal foglalkozó logopédussal, fejlesztő pedagógussal,
pszichológussal. Család és Gyermekjóléti Szolgálattal.
A szűréseket végző védőnővel, fogorvossal, iskolaorvossal.

Eredmények:
Versenyek megnevezése
TITOK Herman Ottó
Országos szerb próza és vers mondó
verseny

Egyéni versenyző
neve
Országos
Tirk Inez
Bozóki Gabriella
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Csapattagok neve

Helyezés
9.
1.

Országos szerb próza és vers mondó
Simon Lara Petra
verseny
Országos szerb próza és vers mondó
Gyorgyev Dávor
verseny

Kistérségi helyesírás verseny
Kistérségi matek verseny

Tudásbajnokság nyelvtan
környezet
Tudásbajnokság nyelvtan
matematika
Területi Szerb szépkiejtési verseny

3.
Révész Anna, Simity
Éva
Tirk Inez, Konkoly Kitti

Böngész olvasás csapatverseny

Kazinczy szépkiejtés verseny

2.

Területi
Somorjai Márk
Tajti Milán
Kardos Edina
Somorjai Márk
Huszta Zsuzsi
Tirk Inez
Tajti Milán
Somorjai Márk
Tajti Milán
Tóth Ákos
Somorjai Márk
Tajti Milán
Tóth Ákos
Tirk Inez
Tirk Inez

Pásztor Dániel
Pataki Balázs
Dragic Sara
Bozóki gabriella
Területi szavalóverseny
Lévai Radics Lujza
Simity Éva
Területi verses mese
Farkas Katinka
Simity Éva
Területi mesemondó
Lévai Radics Lujza
Területi mesemondó
Simity Éva
Csendélet festő verseny
Süvegh Bianka
Révész Boglárka
Szabó Kende
Tirk Alíz
Varázsecset csendéletfestő
Sziveri Roberta
Móra olvasás verseny
Somorjai Márk
Móra olvasás verseny
Simity Éva
Megyei
Nyelvész verseny
Somorjai Márk
Tirk Alíz
Tajti Milán
Zrinyi Ilona matematika verseny
Somorjai Márk
Tajti Milán
Megyei matematika verseny Szentes Tirk Inez
Diákolimpia, atlétika
Dávid Gergő
Összegzés:
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3.
4.
3.
2.

2.
4.
5.
2.
6.
2.
3.
3.
2.
2.
3.
2.
4.
1.
3.
1.
3.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
3.
2.
3.
1.
1.
3.
2.
11.
18.
10.
128.
114.
15.
1.

A 2017/2018-as tanév munkatervében tervezett programokat, versenyeket, feladatokat
teljesítettük. A vállalt bemutató órákat megtartottuk (Spangberg, Arany, Schultzné, Deákné).
Az őszi/tavaszi továbbképzéseken megjelentünk. A bemutató órákat aktívan látogattuk(3 óránál
többet is) törekedtünk úgy órát keresni, hogy a helyettesítés minimális legyen. Az órák utáni
megbeszéléseken aktívan részt vettünk. Az őszi/tavaszi pedagógiai napokon bemutató órát
tartottunk a térségi bemutató órákon felül. A térségi munkaközösség munkáját segítettük. Az
iskola által szervezett programokban igyekeztünk aktívan részt venni (Zoltánfy műsor,
egészséghét, papírgyűjtések, mikulás, karácsonyi műsor, március 15-i rajzverseny, Május 1.
Kossuth utcai futóverseny, Filharmónia, színház látogatás 2 alkalommal).
Két kolléga írt portfóliót, minősítés a következő tanévben várható. Egy kolléga jelentkezett
portfólió írásra. A térségi versenyek megszervezésében, lebonyolításában részt vettünk, szép
eredményeket értünk el. A megyei, országos versenyeken is megálltuk a helyünket, megőrizve,
tovább növelve iskolánk hírnevét.
A 2017/2018-as tanév munkáját eredményesnek ítélem, tartalmas,eredményes évet zártunk.
Beszámolók:
Mozgásterápia: Felföldi Hajnalka
Kiscsoportos (5 fő) foglalkozás keretében folyt a fejlesztés a harmadik osztályos tanulók
körében. Cél: Tanulási zavarok csökkenése azon tanulóknál akik valamilyen tanulási
nehézséggel küzdenek, illetve magatartási vagy figyelem zavarosak.
A speciális mozgások végrehajtása során azon agyi területek stimulálódnak, melyek
valamilyen fokú érésbeni lemaradásban vannak.
Szerb Fakultáció-Spangberg Olga
2017-2018 tanévben 7 tanuló tanult szerb nyelvet. Vegyes a csoport 2 elsős, 3 másodikos, 2
harmadikos. A munkát megnehezíti a különféle korcsoport együttes jelenléte, de ebben az
évben is rendelkezünk személyre szabott összeállított munkafüzetekkel, fénymásolatokkal,
melyeket be is fejeztünk az év végéig.
Ez évben is megsütöttük a jellegzetes karácsonyi sütinket a ’csésznicát’. Jó móka és élvezik is
a gyerekek. Ebben a tanévben meglátogattuk a szerb iskolát, megismerkedtünk az ott tanuló
gyerekekkel.
A dalok és videók hallgatása színesíti a tanórákat. Neves ünnepekkor kézmüveskedünk is,
hogy szerb nyelven is fel tudjuk ismerni az ünnepköszöntési formákat. A gyerekek ezt nagyon
élvezik
A gyermekek nem kapnak jegyet, a jutalmazás matricákkal, interaktív anyagokkal és
kézműveskedéssel történik.
Sakk –Csirik György
A sakk oktatása ebben a tanévben is csak az alsó tagozaton folyt, heti 1 órában. Minden
osztályból volt jelentkező tanuló. A csoport munkája 10 fővel indult és ez a létszám az év
végéig megmaradt. Két tanuló az év során kimaradt, helyére új érdeklődők érkeztek.
A tavaly is szakkörre járók játék ereje tovább erősödött. Velük külön is foglalkoztam. A többiek
kezdő szintről indultak. A foglalkozások zömét az alapismeretek oktatása tette ki. A tanév
végére minden gyerek alapszinten elsajátította a sakk alapelemeit. A játékot megszerették, a
foglalkozásokon kívül is szívesen játszanak. A második félévben nagyobb szerephez jutottak a
mérkőzések, de foglalkoztunk a megnyitások elméletével és sakktaktikával is és internetes
sakkal is. Különösen örvendetes a lányok nagyobb aránya.
Ebben a félévben is lehetőség nyílt a versenyeztetésre. Az intézményi sakkverseny ezúttal más
rendszerben került meghirdetésre. Egyéni volt a verseny alsós fiuk és lányok valamint felsős
fiuk és lányok kategóriában. A deszki iskola mind a négy kategóriában reprezentálta magát.
Örvendetes, hogy annak ellenére, hogy a felsős tanulók a szakkört nem látogatták a számukra
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rossz időpont miatt, a versenyre a régebbi szakkörlátogatók szép számmal vállalkoztak. Szép
sikerek születtek. Kiemelném Dobó Viktória aranyérmét és Tajti Milán bronzérmét. Sokuknak
ez volt életük első sakkversenye, nagyon élvezték. A siker és az elismerés (érem és oklevelek)
örömöt okoztak a gyerekek számára és remélhetőleg elmélyíti a sakk iránti szeretetüket és
további munkára ösztönzi őket. Itt is szeretném megemlíteni a deszki sakkbarátokat, akik
hozzájárultak a verseny lebonyolítása tárgyi feltételeinek megteremtéséhez. Az iskola
vezetésének, a kollégáknak és szülőknek a verseny lebonyolításában nyújtott
közreműködésüket köszönöm.
Összességében az éves munkát sikeresnek ítélem. A tanulók a szakkört szívesen látogatták.
Bízom benne, hogy a munka folytatódhat és érdeklődés esetén a felsősöknek is sikerül szakköri
időpontot találni.
DIFER - Deákné Bátky Judit
1.Az óvoda-iskola átmeneténél a kritikus elemi készségek mérését teszi lehetővé a DIFER
programcsomag. A DIFER programcsomag célja, funkciója, hogy segítse az eredményes
iskolakezdést. Ismeretes, hogy az első tanévek eredményei döntően meghatározzák a tanulók
jövőjét. Az első évfolyamokon elsajátítandó alapkészségek eredményessége nagymértékben az
úgynevezett kritikus elemi készségek fejlettségétől függ.
A DIFER feltérképezi az írásmozgás-koordináció fejlettségét, amely az íráskészség
elsajátításának előfeltétele.
2. Rövid DIFER
Megnézi a beszédhanghallást, amelynek fejlettsége az olvasási készséget határozza meg, a
relációszókincs fejlettségét, amely a nyelvi információk vételéhez szükséges. Vizsgálja a
matematika tanulásához elengedhetetlen elemi számolási készséget, valamint a tapasztalati
következtetést és a tapasztalati összefüggés-kezelést, mely a kritikus tanulás feltétele. Méri
továbbá a beilleszkedéshez, együttéléshez szükséges elemi szociális készségek szintjét.
A mérést 11 tanulóval végeztem el.
DIFER-index rövid DIFER alapján:
optimum: 3 tanuló
befejező szint: 4 tanuló
haladó szint: 3tanuló
kezdő szint : 1 tanuló
3. Írásmozgás-koordináció: - tanuló kezdő , 8tanuló haladó szint, 2 befejező szint, 1 tanuló
optimális szint
4. Beszédhanghallás: 4 tanuló optimális használhatóság, 6 tanuló befejező szint, 1 tanuló
kezdő szint.
Felmérés ideje:2017. november, december
Rövid Difer

1.
2.
3.
4.
5.

név

szocialitás

számlálás

Bán B.
Horváth D.
Marócsik E.
Márkus H.
Nagy D.

28
23
29
21
32

22
21
22
17
23
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reláció
tapasztalati
köv.,beszéd
hanghallás
írásmozgás.
95+16
85+14
45+15
80+16
115-24

összpont
százalék

szint

161-79%
143-70%
111-54%
134-66%
194-94%

befejező
haladó
kezdő
haladó
optimum

6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Orvos M.
Pintér B.
Süveg B.
Szikora Á.
Tajti Zoé
Táncos D.

31
25
29
34
28
34

17
24
24
23
23
24

100+13
85+18
105+15
110+18
105-13
115+13

név

írásmozgás

szint

Bán B.
Horváth D.
Marócsik E.
Márkus H.
Nagy D.
Orvos M.
Pintér B.
Süveg B.
Szikora Á
Tajti Zoé
Táncos D.

16p 67%
14-58%
15-63%
16-67%
24-100%
13-54%
18-75%
15-63%
18-75%
13-54%
13-54%

haladó
haladó
haladó
haladó
optimum
haladó
befejező
haladó
befejező
haladó
haladó
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161-79%
153-75%
183-89%
185-90%
169-83%
186-91%

beszédhanghallás
60-100%
52-87%
36-60%
52-87%
52-87%
56-93%
56-93%
60-100%
48-80%
48-80%
56-93%

befejező
haladó
optimum
optimum
befejező
befejező

szint
optimum
befejező
kezdő
befejező
befejező
optimum
optimum
optimum
befejező
befejező
befejező

MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Zoltánfy István Általános Iskolája
Felső tagozatos munkaközösség
Készítette: Dencs Mátyásné munkaközösség-vezető
A munkaközösség tagjai:
Dencs Mátyásné munkaközösség-vezető, magyar nyelv és irodalom, etika, 6.o.
osztályfőnök
Vid György tagintézmény-vezető, fizika, technika
Kissné Molnár Zsuzsanna tagintézmény-vezető helyettes, biológia, technika
Molnár Katalin, matematika, rajz, 8.b osztályfőnök
Sipos Lili, történelem, angol nyelv, 5. o. osztályfőnök
Legényné Szelezsán Marianna, angol nyelv
Felföldi Hajnalka, testnevelés, etika
Kovács Attila, matematika, informatika
Ágoston Lóránt, természetismeret, földrajz, rajz. 7. o. osztályfőnök
Gera Norbert, testnevelés, 8.a osztályfőnök

A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Szeptember

Október

Elvégzett feladatok











Tanévnyitó ünnepély
Munkaközösségi megbeszélés
Szomszédoló kerékpárral
Egészséghét rendezvényei
„Kör–Deszk–a”: futás, kerékpározás az eü. hét kapcsán
A népmese napja- filmvetítés, tesztlapok kitöltése 5.-8. osztály;
Sportnap – iskolalátogatás a szerbiai testvériskolában
Futball házibajnokság
Gyalogtúra Deszk körül











Megemlékezés az aradi vértanúkról
Kiállítás megtekintése a szegedi Móra Múzeumban
Filharmóniai koncert
Mezei futóverseny Kisteleken
Munkaközösségi megbeszélés
Megemlékezés az iskola névadójáról
A képzőművészeti pályamunkák értékelése, díjkiosztó
Október 23-ai megemlékező műsor
Papírgyűjtés
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 Halloween-parti felsősöknek

November

December

Január

Február

Március

 Weöres Ált. Iskola: angol online verseny 7.-8. o.
 Kossuth L. Ált. Iskola: angol online verseny: 5.-6. osztályosoknak
 Pályaválasztási nap – 5-6.o filmvetítés, beszélgetés, teszt
 Iskolaválasztási börze 7.-8.o.
 Fogadóóra 5-8.o.
 Kistérségi matematika háziverseny
 William Blake angol nyelvi szépkiejtési verseny 8.o. Eötvös J.Gimn.
 Munkaközösségi megbeszélés
 Bemutató óra magyar nyelvtanból 6. osztály
 Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai forduló
 Könyvtári órák az osztályoknak
 Házi pingpongverseny
 Alapítvány által támogatott kirándulás-felső tagozat 10 tanulónak
 Angol nyelvi vetélkedő a József Attila Gimnáziumban 7.-8. évf.
 Országos angol nyelvi verseny 7.-8. évf. Iskolai forduló
 Bemutató óra testnevelésből
 Kosáry Domokos Országos Történelmi Verseny 7.-8. évf. - iskolai forduló
 Falumikulás a sportcsarnokban
 Mikulás ünnep osztálykeretben
 Ásványkiállítás és kvízjáték
 Falukarácsony
 Versmondó verseny Szőreg, Kossuth L. Ált. Iskola
 Munkaközösségi megbeszélés
 Megemlékezés a magyar kultúra napjáról
 Kosárlabda házibajnokság
 Könyvtárlátogatások
 Megemlékezés a holokauszt világnapjáról
 ECDL vizsgák
 Félévzárás, bizonyítványírás, kiosztás
 London Bridge angol nyelvi verseny 5.-8.o.
 Kistérségi verseny: matematika 2. forduló az EJEG-ben
 Szülői értekezlet 5-8.o.
 Zrínyi Ilona megyei matematika verseny 3.-8. osztályokig
 Orchidea Pangea tehetségkutató matematika verseny 2. forduló
 A kommunizmus áldozatainak emléknapja- megemlékezés 4.-8.osztály
 TERMOSZ laboratóriumi foglalkozás 7. és 8. osztályosoknak
 Röplabda házibajnokság
 Iskolai kézilabda edzőmérkőzések minden pénteken
 ECDL-vizsgák
 Kálti Márk Országos történelem verseny 5.-8.osztályosoknak
 Március 15-i rajzpályázatra készülés
 Témahét: „Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete”
 Nyílt tanítási nap: felső tagozatnak
 Megemlékezés március 15-ről- iskolai ünnepség a Faluházban
 Korcsolyázás Szegeden a jégpályán 9-11 h
 Bemutató óra természetismeretből 5. osztályban
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Bemutató óra vizuális kultúra tantárgyból 5. osztályban
Bemutató óra angol nyelvből 6. osztályban
Kézilabda edzőmérkőzések




Április

Május

Június

Kerékpáros ügyességi és KRESZ-verseny - részvétel a városi döntőn
Költészet napi megemlékezés- irodalmi összeállítás megtekintése a
Faluházban
 Arany-busz irodalmi vándorkiállítás megtekintése Szegeden
 Sakk területi versenyen részvétel Szegeden, Weöres S. Ált. Isk.
 Holokauszt megemlékezés 5.-8. évf.
 Föld napja- tiszteletére meghirdetett pályázat eredményhirdetése.
 Ásványkiállítás és börze a Föld napja- tiszteletére.
 Fabatka-vásár 1-8.o.
 Témahét: „Fenntarthatóság-környezettudatosság”
 Pályaválasztási foglalkozás - 7.osztályosoknak
 Fogadóóra 5-8. o.
 Bemutató óra matematikából 5. osztályban
 Természetismeret vetélkedő 6.-7.-8. o.a Kossuth Lajos Ált.Iskolában
Szőregen
 Angol nyelvi szövegértési háziverseny
 Atlétika háziverseny
 NETFITT mérések
 Szülői értekezlet (8.o.)
 OH- idegen nyelvi mérés angol nyelvből a 6. és 8. évfolyamon
 Kisiskolák megyei döntője Ruzsán
 Országos kompetenciamérés a 6. és a 8. évfolyamon
 Angol próbanyelvvizsga írásbeli 7. évf.
 Kossuth utcai futóverseny
 Vivicitta városvédő futáson részvétel
 Gyermeknap- DÖK nap
 Angol próbanyelvvizsga szóbeli 7. évf.
 Kisiskolák megyei döntője (atlétika, kézilabda, futball) Ruzsán
 Könyvtári órák
 Atlétika háziverseny - alsó, felső
 Zoltánfy - portré készítése
 Nemzeti összetartozás napja – megemlékezés 5.-8. osztályosoknak
 Középiskolai felkészítő tréning a 8. osztályosok részére
 Osztályozó értekezlet: felsős munkaközösség
 Bizonyítvány- anyakönyv írása, adminisztráció
 ECDL-vizsga
 Osztálykirándulások 2 napos Mártélyra, 3 napos Romániába, 3 napos a
Velencei-tóhoz
 Ballagás, tanévzáró
 Országos diákolimpia döntő Szombathelyen
 Kréta-tanfolyam
 SNI –mentori tájékoztató
 Tanévzáró értekezlet
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 Nyári napközis felügyelet ellátása 06.18-tól 07.20-ig

Matematika

Természetis

Biológia

Fizika

-----

-----

-----

-----

4,82

5

4,29

-----

----

3,53

----3,07

----3,00

----4,07

4,50
4,00

5
5

3,62
3,43

3,14
3,53

----

3,36

3,14

2,79

4,00

4,29

5

3,88

3,57
3,06

----

3,56

3,06

2,75

4,31

4,56

5

3,38

3,71

3,41

3,72

3,27

4,41

3,48

3,09

2,85

3,00

4,43

5

Vizuális kultúra

Szerb népismeret

3,41
4,08
2,93

3,65

8.a
8.b
Összese
n

3,29
3,19

3,50

5.
6.
7.
8.a
8.b

4,76
4,52
4,47
4,57
4,69

5

Összesen 4,60

4,13

Technika és
életvitel

Dráma és tánc

Szerb nyelv és
irodalom

3,40

5

4,88
4,67
4,00
---------

5
-----------------

5
4,00
4,00
----4,50

5

4,52

5

4,38

5
5
5

Kémia

5
5
5
----5

5

Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy

Matematika

2016/2017. év
vége

2017/2018 félév

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

-------------------
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2017/2018 év vége

2

Etika, hit és
erkölcstan

Angol nyelv

4,53

5.
6.
7.

Földrajz

Történelem

3,53
3,63
2,53

Irodalom

4,18
3,88
3,47

M.nyelvtan

3,76
3,71
2,93

Testnevelés

Osztály

Informatika

Tanulmányi eredmények a tanév végén

Tantárgy

Magyar nyelvtan
Fizika
Kémia
Összesen

2016/2017. év
vége

2017/2018 félév

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

3
3
1
7

2017/2018 év vége

1
--------------------------------------3

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
Beszámoló 7. évfolyam nyelvvizsga-előkészítő foglalkozás
Sipos Lili
2017-2018
A 7. évfolyamból 8 fő vett részt a próbanyelvvizsga-előkészítő foglalkozáson.
Célom a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának fejlesztése volt, melynek
segítségével olyan helyzetekre készítettem fel a tanulókat, amelyek várhatóan a
próbanyelvvizsgán előfordulnak, valamint használható nyelvtudást biztosítanak.
Különböző kommunikatív feladatokat oldottunk meg a tanév folyamán. Szövegértelmezési és
szövegalkotási stratégiákat, valamint különféle kommunikációs helyzetek gyakoroltunk.
Autentikus hanganyagokat hallgattunk. Mindezek elsősorban a szókincsbővítést célozták.
A gyakorlás folyamán a hallott szöveg értése, a szóbeli interakció, az önálló összefüggő
beszéd és az olvasott szöveg értése és az íráskészséget állt a középpontban.
Nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy élményszerű legyen a gyakorlás.
Figyelemben vettem a tanulók személyiségét, igyekeztem támogatni kibontakozásukat. A
folyamatos pozitív megerősítést, fejlődésük elismerését rendkívül fontosnak tartottam.
Biztattam őket, hogy bátran használják a rendelkezésükre álló nyelvi eszközöket, ezáltal
növekedjen önbizalmuk, fejlődjön önismeretük, önértékelésük és meg tudják valósítani
beszédszándékaikat.
A próbanyelvvizsga eredménye: sikeres szóbeli és írásbeli vizsgát tett 3 tanuló, sikeres szóbeli
vizsgát tett 1 tanuló, sikeres írásbeli vizsgát tett 2 tanuló.
Molnár Katalin
TANULÓSZOBA
Létszám a délutáni elfoglaltságtól függően változó. A csoport nagyobb része 5. osztályos
tanuló. A délutáni informatika órák előtt a 8. osztályokból 3 – 4 olyan tanuló is jött, akik nem
tanulószobások. Matematikából több gyereknek is segítségre volt szüksége. A feladatok
megbeszélése közben és utána az önálló feladat megoldásra ösztönöztem őket. Az írásbeli
feladatokat lehetőség szerint ellenőriztem is. A szóbeli tananyag számonkérésére sajnos nem
mindig jutott idő. A szünetben sokszor volt lehetőség az udvaron mozogni, játszani.
Szerdai napokon a 6. órában a hatodikos tanulószobások mellett az osztályukból 8 –
10 tanuló jött matematikából gyakorolni. Ezeknek a gyerekeknek több időre volt szüksége a
tanórai anyag megértéséhez, begyakorlásához.
Matematika
E L Ő K É S Z Í T Ő, 8. O S Z T Á L Y
A második félévben a központi felvételi után a középiskolai tanulmányok előkészítése volt a
legfontosabb cél. Különböző anyagrészeket ismételtünk át. A tanulók kívánságát is
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figyelembe vettem, melyik témát érezték nehéznek, problémásabbnak. Vegyes
feladatsorokkal azt gyakorolhatták, hogy a tanult ismeretekből mit tudnak felhasználni a
megoldáshoz. Az interneten található különböző gyakorló lehetőségeket is sokszor
használtuk.
Matematika
S Z A K K Ö R, 5 – 8. O S Z T Á L Y
A II. félévben a kistérségi matematika verseny 2. fordulóján vett részt 3 tanuló. A Zrínyi
matematikai verseny feladatsorait is tanulmányoztuk, és 3 tanuló vállalkozott a
megmérettetésre. A Pangea versenyre is jelentkeztünk. Az előző évek feladatsoraival
gyakoroltunk, majd február végén megbeszéltük a tapasztalataikat, javítottuk a hibás
megoldásokat.
Interaktív gyakorló feladatokkal fejlesztettük a tanulók logikus gondolkodását,
gyarapítottuk matematikai ismereteiket. A gyerekek szívesen dolgoztak a számítógépen, mert
így a saját tempójukban haladhattak, önállóan ellenőrizhették megoldásaikat. Egymással is
versenyeztek, jó hangulatban dolgoztak.

Legényné Szelezsán Marianna
A kínai nyelvi csoport munkájáról
Az idei tanévben először indult iskolánkban a kínai nyelvi képzés heti egy órában délután,
szakkör jelleggel. A képzést felső tagozatos tanulóknak indítottuk, vegyes korosztály (4. - 8.
évfolyam) részére.
A csoport 9 fővel indult és a tanév végére csak 1 fő morzsolódott le. Ez valószínűleg annak is
köszönhető, hogy nagyon jó kapcsolat alakult ki a tanár bácsi és a gyerekek között.
Lelkesen, elhanyagolható hiányzás mellett tanulták végig a tanévet a gyerekek, főleg a hallott
szöveg értése területén szereztek sikerélményt. Az írott szöveget kevésbé gyakorolták, de az
alapfokú YCT nyelvvizsga követelményeinek megfelelő írott szövegeket elsajátították.
Bepillantottak a kalligráfia festés rejtelmeibe és az egyszerűbb szavak jeleinek írását is
gyakorolták.
Sok érdekes videó mutatta be számukra a kínai kulturálisa hagyományokat, és a régi, illetve új
találmányokat, a fejlődő mai Kínát. Lelkesen vettek részt a gyerekek a kínai ügyességi játékok
kipróbálásában és a legmotiváltabbak a közös rendezvényeken is megjelentek.
Mivel mindhárom gyerek, aki elindult a kínai nyelvvizsgán sikeresen teljesítette azt, úgy
gondolom, eredményes tanévet zártunk mindannyian.
DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSOK A 2017/2018-AS TANÉVBEN
FELFÖLDI HAJNALKA
 Hétfőnként testnevelés órán és délutánonként tömegsport keretében úszás oktatást és úszó
kondicionáló edzést tartottam az 5. évfolyam diákjainak. 2 tanuló kivételével mindenki
vízbiztos úszástudásra tett szert.
 Kedd délutánonként tömegsport foglalkozást tartottam a felső tagozat diákjainak, melyen
10-12 tanuló vett részt rendszeresen, ahol elsősorban a labdasportokban csiszolhatták
tudásukat a mozgásszerető diákok.
 Péntek délutánonként tanulószobai foglalkozást tartottam a felső tagozat diákjainak, ahol a
leckeírás ellenőrzését végeztem, illetve közösen utánanéztünk olyan kérdéseknek,
amelyeket az internet segítségével tudtunk felkutatni. Alkalmanként „Jeles napok” okán
(előre megtervezve) különböző finomságokat készítettünk közösen: Ferrero golyókat
gyúrtunk, mézeskalácsot díszítettünk, diós és mákos grillázst készítettünk, szív alakú rakott
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palacsintát alkottunk, kókuszos keksztekercseket sodortunk, zöldséges hamburgert
gyártottunk.
Ezek a foglalkozások azt a célt szolgálták, hogy megerősítést nyerjenek bennük a
különböző ünnepnapok; felidéztük az ünnepek okát, célját, formáját, és kitaláltuk a hozzá
illő finomságokat. Azok a gyerekek, akik kedvet éreztek a „sütés-főzéshez” kipróbálhatták
saját kreativitásukat egy jó hangulatú csoportfoglalkozás keretein belül, és a saját készítésű
desszertek elfogyasztása külön örömmel töltötte el őket.

Kovács Attila
ECDL
2017-2018. tanév
A délutáni ECDL tanórák elsődleges célja az ECDL vizsgára való felkészítés. Ebben a
tanévben nem minden tanuló vállalta a megmérettetést, így 8 fő volt az, aki jelentkezett
vizsgákra. Ők fejenként 2 modulból tettek sikeres ECDL vizsgát. Sajnos, egyre kevesebb
azoknak a száma, akik hajlandóak pénzt áldozni az ECDL vizsgákra.

Dencs Mátyásné
Előkészítő magyar felvételire
Az első félévben tartottam felvételire előkészítőt a nyolcadikosoknak. Átismételtük az
általános iskolában tanult nyelvtani és irodalomelméleti ismereteket, közben pedig a korábbi
években a felvételikre jellemző feladatokat oldottak meg a tanulók időre. Minden tanuló
kötelezettség nélkül vett részt a foglalkozásokon, véleményem szerint eredményesen.

Ágoston Lóránt
Rajz szakkör
A rajz szakköri foglalkozások kiscsoportban zajlottak hetente két órában (5 fő a napló
szerint). A szakkörre beíratkozottakon kívül is mindig voltak más érdeklődő diákok is jelen a
szakköri foglalkozásokon. Az idei foglalkozásokra leginkább a project típusú
feladatok/foglalkozások voltak a jellemzőek. Az első ilyen a falunapi ünnepségre készített
közel 200 pólóból elkészült színes kép I Love Deszk felirattal. Sok pályázaton vettünk részt
kisebb nagyobb sikerrel. Megrendeztük a festészet napi (és névadónk Zoltánfy István
emlékőrző ) nemzetközi rajzpályázatát és kiállítást. Egész évben sokat dolgoztunk az év végi
3000 tejeskupából elkészített Zoltánfy portrén. A kép elkészültéhez sok időre volt szükség
(közel 1,5 év) .A kép felépítése 3,5 órát vett igénybe, újabb 1,5 a lebontása. A kép mindössze
egy órát létezett míg elkészítettük a fotókat amelyen az iskolánk minden diákja és tanára
szerepel. Nagyon büszkék vagyunk a közös munkánkra, a diákok is nagy sikerélményként
élték meg.

Versenyek
Versenyek megnevezése

Egyéni versenyző
neve
Országos

Csapattagok neve
Kovács Rebeka
Szűcs Brigitta

Angol levelező verseny
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Helyezés

20.

Szabó Judit
Kardos Dorina
Dobó Viktória
Égető Kiara

Történelem levelező verseny
Szerb vers- és prózamondó verseny

Kisiskolák Sportversenye Diákolimpia

Bozóki Gabriella

Szügyi Olivér

4.
1.

Vas Maja
Medgyes Virág
Búza Szilvia
Schauer Viktória
Dragity Sara
Bozóki Gabriella
Balogh Vanessza
Bársony Réka
Éberhardt Anna
Kócsó Bernadett

Ezután rendezik
(Június 18-20).

Területi
Szabó Judit 6.
Bársony Réka
Váradi Bori
Tóth Zoltán

Természetismeret
Szerb szépkiejtés
Szerb szépkiejtés
Kistérségi matematika verseny
Kistérségi matematika verseny
Kistérségi matematika verseny

Kisiskolák Sportversenye Diákolimpia

3.

Dragity Sara
Bozóki Gabriella
Szabó Judit 6.

1.
3.

Bársony Réka
Stafinszki Petra
Megyei

5.
7.

Szügyi Olivér (600 m
futás)

Kisiskolák Sportversenye Diákolimpia

4.

Kézilabda
Vas Maja
Medgyes Virág
Búza Szilvia
Schauer Viktória
Dragity Sara
Bozóki Gabriella
Balogh Vanessza
Bársony Réka
Éberhardt Anna
Kócsó Bernadett
Futball
Dávid Gergő
Feka Gergő
György Csongor
Szendrényi Noel Benő
Jankó Dávid
Szremkó Zoltán
Horváth Ádám
Atlétika többpróba
Dávid Gergő
György Csongor
Szendrényi Noel Benő
Jankó Dávid
Szügyi Olivér
Jankó Dávid

358

1.

4.

3.

Atlétika „svédváltó”
Szügyi Olivér
Dávid Gergő
Szendrényi Noel Benő
György Csongor

A Diákolimpia Országos döntőjében, Szombathelyen (június 18-21):
a kézilabda csapat a 12. helyen,
Szügyi Olivér 7. helyen végzett (600 m)
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
Bemutató órák:
Magyar nyelvtan 6. osztály
Matematika 5. osztály
Angol nyelv 6. osztály
Testnevelés 8. osztály
Természetismeret 5. osztály
Vizuális kultúra 5. osztály
Továbbképzéseken részvétel: őszi, tavaszi
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2.

OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Zoltánfy István Általános Iskolája
1. osztály
Készítette: Schultz Józsefné osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

19
19

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

szöveges ért.
szöveges ért.

18,84
51.8

--

8
6

Tanulmányi

 Létszám alakulása: 19 tanulóval indult a tanév. Tanév közben --- érkezett, --távozott.
Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanuló neve

Tanulói
jogviszony
létesítése (év, hó,
nap)

Tanulói
Távozott (melyik
jogviszony
intézménye)
létesítése (év, hó,
nap)



Tanulmányi átlag: szöveges értékelés-automatikus továbbhaladás.



Kitűnők: Balogh Kevin, Lévai-Radics Lujza, Révész Boglárka, Simity Anna, Szabó
Kende, Tirk Alíz



4,5 átlag feletti tanulók: Balogh Kevin, Lévai-Radics Lujza, Révész Boglárka,
Simity Anna, Szabó Kende, Tirk Alíz, Farkas Borbála, Hajnal Kristóf, Pintér Balázs



Bukások: nincs
tantárgy
Matematika
összesen

bukások száma (fő)

Tanulók száma (fő)
1 tantárgyból
2 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
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Hiányzások:
óra
985
985

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

51,8 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

--

--

--

--



Osztályközösség alakulása: : A tanulók 5 óvodából érkeztek (3 helyi+2 szegedi) más-más
szokásrendszerrel. Az új közösséghez új szabályrendszert alakítottunk ki, amelynek a
betartása nem megy mindig gördülékenyen. A szülőkkel való ismerkedésre családi napot
szerveztem, aminek nagy sikere volt. (részvétel 90%)
Jó képességű kis csapat, de nagyon elevenek. Az osztály nagy része szépen olvas. 2 tanuló
szavak olvasásával küzd. Matematikából is ügyesen számolnak 20-as körben, a nyitott
mondatok, összefüggések felismerése nehezebben megy. Az írás okozta a legtöbb
problémát, nehezen alakult a ceruzafogás, betűkapcsolás. Tanév végére a beilleszkedési
nehézséggel küzdő tanulóval, már lehetett dolgozni az órán, utolérte társait (szülő
+pszichológus+ pedagógus összefogással. Tanulási nehézséggel küzdő tanulókat
szakemberhez irányítottam 3 BTM-s és egy SNI tanuló lett a tanév végére. Kis tanár töltötte
az osztályunkban 2 hónapos szakmai gyakorlatát-gyerekek hamar megszerették.
Tanulók aktívan részt vesznek a kínálkozó versenyeken, iskolai rendezvényeken (rajz
pályázat, mesemondás, karácsonyi műsor, szavalóverseny, térségi bemutató óra) A szülők
támogatják, segítik a munkám.



Fegyelmi helyzet: Az osztályban egy tanuló nem igazán tudott megfelelni az iskolai
elvárásoknak. Munkavégzése, magatartása nem érte el a kívánt szintet. Nevelési
Tanácsadóba irányítottuk. A tanácsadó pszichológusa is megnézte a tanuló munkáját, iskolai
viselkedését. A szülők rendszeresen látogatják az iskola pszichológust együtt működnek
vele. Tanév végére javulás tapasztalható.

 Fegyelmi intézkedések megoszlása:
osztályfőnöki

Tanulók
száma
összesen (fő)

figyelmeztetések
száma

19

4

intések
száma

361

igazgatói
megrovások
száma

intések
száma

megrovások száma

 Dicséretek megoszlása:
Tanulók
száma
összesen (fő)

szaktanári

osztályfőnöki

igazgatói

19

18

27

-

Rendezvények:
Zoltánfy nap- rajzversenyen helyezést nem értünk el, de több munkával pályáztunk.
Gyalogló nap
Kör-Deszka
Papírgyűjtés
Falumikulás
Térségi bemutató óra (3 alkalom )
Mesemondó házi verseny,(3 fő) térségi verseny Sándorfalva (2fő)
Verses-mesemondó verseny Domaszék (1.hely)
 Szépíró háziverseny (6 helyezés)
 Szegedi Nemzeti Színház látogatás 2 alkalom( egész osztály )
 hangverseny
 Falumikulás
 Karácsonyi fellépés
 Mesegyűrű az Agórában (3 fő)
 Farsang
 Maros Menti Fesztivál
 Területi szavalóverseny(3fő)
 Füvészkerti látogatás-Föld napja
 gyereknap









Eredmények
Területi mesemondás Sándorfalva 1.hely
Verses-mesemondás Domaszék
1. hely
Szépíró háziverseny (6 helyezés)
Területi szavalóverseny 1. hely
Megyei anyanyelvi verseny 18.hely
Csendélet festő verseny 3.hely
Kossuth utcai futóverseny 3.hely
rajz pályázat 1-2-3. hely
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Zoltánfy István Általános Iskolája
2. osztály
Készítette: Bertók Péterné osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

20
21
19
20

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

szöv.ért.
szöv.ért.
4,56

41
44
15,5
33

-

6
7
4
5

Tanulmányi

 Létszám alakulása: 20 tanulóval indult a tanév. Tanév közben -…1 érkezett, -…1
távozott.
Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanuló neve

Lovász Viktória
Flórián Evelin
Viktória

Tanulói
jogviszony
létesítése (év, hó,
nap)

Tanulói
Távozott (melyik
jogviszony
intézménye)
létesítése (év, hó,
nap)

Ságvári Gy
Kossuth L. Ált.
Isk. Szőreg

2018.01.03.

2018.01.29.



Tanulmányi átlag: 4,56



Kitűnők: ..Kardos Edina, Pocsai Kevin, Papp Lili, László Benett, Koncz Olivér.



4,5 átlag feletti tanulók: 6 fő



Bukások: tantárgy
Matematika
összesen

bukások száma (fő)
Tanulók száma (fő)
-

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen


Hiányzások:

363

óra
598
598

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

33 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett



Osztályközösség alakulása:
Második osztály végére igazi közösséggé kovácsolódott az osztály. Tanulók magatartása jó.
Egy tanuló magatartása okoz néha problémát, de ő is próbálja a szabályokat betartani.
Komolyabb baleset a tanévben nem történt. Az órákra rendszeresen készültek. Házi
feladataikban ritkán tapasztaltunk hiányosságot. Az osztály tanulói teljes létszámmal vettek
részt a délutáni foglalkozásokon. A tantárgyi követelményeket mindenki teljesítette. Több
baráti társaság alakult, kirekesztett tanuló nincs. A tanulók iskolán kívül is szerveztek közös
programokat. A felmerülő problémákat azonnal megbeszéltük, s közösen találtunk
megoldást. A második félévben érkezett tanuló gyorsan beilleszkedett. A szülőkkel a
kapcsolat jó. Mind a két félévben egyéni megbeszélést tartottam a szülőkkel, gyermekük
tanulmányi munkájáról.



Fegyelmi helyzet:
Fegyelmi intézkedések megoszlása:
osztályfőnöki

igazgatói

Tanulók
száma
összesen (fő)

figyelmeztetések
száma

intések
száma

megrovások
száma

intések
száma

megrovások száma

2

3

-

-

-

-

 Dicséretek megoszlása:



Tanulók
száma
összesen (fő)

szaktanári

osztályfőnöki

igazgatói

5

6

-

-

Rendezvények: Iskolai rendezvények, szavalóversenyek, területi tanulmányi versenyek,
színházlátogatás 2 alkalommal, farsang, sport rendezvények, osztálykirándulás,
könyvtárlátogatás.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Zoltánfy István Általános Iskolája
3. osztály
Készítette: Arany Márta osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

17
17
19
19

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

4,49
4,42
4,45

21
54
36,4
69,9

Tanulmányi

Bukott
tanulók

Kitűnő

-

4
5
4
4

1

 Létszám alakulása: 18 tanulóval indult a tanév. Tanév közben 1 érkezett, - távozott.
Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanuló neve

Bácsik Dániel

érkezett

Tanulói
jogviszony
létesítése (év, hó,
nap)

Tanulói
Távozott (melyik
jogviszony
intézménye)
létesítése (év, hó,
nap)

2017.12.13



Tanulmányi átlag: 4,45



Kitűnők: 4 tanuló: Takács Réka, Tirk Inez, Révész Anna, Simity Éva



4,5 átlag feletti tanulók: 5 tanuló



Bukások: Mulasztás miatt nem osztályozható 1 fő: Kocsis Milán
tantárgy
Matematika
összesen

bukások száma (fő)

Tanulók száma (fő)
1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen



Hiányzások:
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óra
1168
160
1328

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

69,89

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

1 fő


Osztályközösség alakulása:
Az osztályközösségünk jelentős változáson ment keresztül. Tanév elején 4 új tanuló érkezett
hozzánk. Beilleszkedésük érdekében sokat beszélgettünk, igyekeztem minden segítséget
megadni. Érzésem szerint tanév végére sikerült mindenkinek megtalálnia helyét a
közösségben. A gyerekek elfogadják, segítik őket. Decemberben ismét új osztálytársat
kaptunk. Nála úgy érzem, lesz még tennivaló a következő évben is, mert elég zárkózott,
nehezen
barátkozó.
Az osztály magatartása, közösségtudata sokat fejlődött. Egyre több helyzetet tudnak
önállóan megoldani. Sokat dolgozunk csoportban, kooperatív módszerekkel próbálom
segíteni együttműködési képességük, ön-és társértékelésük, problémamegoldó képességük
fejlesztését.
Sajnos nagyon megnehezítette a helyzetet egyik tanulónk nagy számú igazolatlan hiányzása,
ami a tanév második felére már állandósult.
Összességében egyre inkább elmondható, hogy felelősségteljes, egymásért, a közösségért
tenni akaró osztályközösséggé formálódunk.



Fegyelmi helyzet:
Kirívó fegyelmi vétség a tanév során nem történt. Néhány tanuló szaktanári
figyelmeztetésben részesült. Két tanuló kapott osztályfőnöki figyelmeztetést. A fegyelmi
problémák megoldásához illetve megelőzéséhez még mindig a tanulókkal és a szülőkkel
való folyamatos kommunikációt helyezem előtérbe.
Ugyanakkor az osztályban tanító kollégákkal napi szinten megosztjuk tapasztalatainkat, és
igyekszem a konfliktusokat megelőzni, a kezdeti stádiumban kezelni a pszichológus
kolléga segítségével.

 Fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
száma
összesen (fő)

osztályfőnöki

Igazgatói

figyelmeztetések
száma

intések
száma

megrovások
száma

intések
száma

megrovások száma

2

-

-

-

-

 Dicséretek megoszlása:
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Tanulók
száma
összesen (fő)

szaktanári

osztályfőnöki

igazgatói

17

23

20

5

Rendezvények

Színházlátogatás
Karácsonyi ünnepség
Mikulás ünnep
Farsang
Zoltánfy nap és rajzverseny
Iskolai ünnepségek
Kiállítás
Könyvtári órák
Fabatka
Gyermeknap
Föld napja alkalmából látogatás a Füvészkertben
Papírgyűjtés
Maros Menti Fesztivál
Kirándulás Ópusztaszerre
Feketeház- rendkívüli irodalom óra, tárlatlátogatás
Térségi, megyei, regionális és országos tanulmányi, illetve művészeti
versenyeken való részvétel.
-Megyei, térségi versenyeken 1-3 helyezést elért 6 tanuló.
- Országos csapatverseny 3. és 4. helyezés
- Művészeti pályázatokon térségi, regionális 5 fő.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Zoltánfy István Általános Iskolája
4. osztály
Készítette: Harcsásné Kasza Éva osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

19
18
12
12

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,47
4,5
4,37
4,38

33
80
19,1
48,6

-

3
5
3
2

Tanulmányi

 Létszám alakulása: .12.… tanulóval indult a tanév. Tanév közben -… érkezett, -…
távozott. Tanév közben 1 fő magántanuló lett.
Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanuló neve

Tanulói
jogviszony
létesítése (év, hó,
nap)

Tanulói
Távozott (melyik
jogviszony
intézménye)
létesítése (év, hó,
nap)



Tanulmányi átlag: …4,38



Kitűnők: .Somorjai Márk, Tajti Milán.



4,5 átlag feletti tanulók: Huszta Zsuzsanna, Schmidt Balázs



Bukások: ……-….
tantárgy
Matematika
összesen

bukások száma (fő)
Tanulók száma (fő)
-

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen



Hiányzások:

368

óra
584
584

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

48,6 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása



Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

-

-

-

-

-

Osztályközösség alakulása:
Tanulmányi munkájuk kettős: az osztály egyik fele jól motiválható, aktív szorgalmas.
Leckéjük és felszerelésük rendszeresen van. Rengeteg versenyen részt vesznek és jó
eredményeket érnek el. Az osztály másik fele nagyon nehezen motiválható, a leckéjük
felszerelésük hiányos. Ez abból is adódik, hogy a 11 főből 3 tanuló SNI-s és 1 tanuló BTMs és 1 tanulónak folyamatban van a vizsgálata.



Fegyelmi helyzet: Sajnos ebben a kis létszámú osztályban- 8 fiú és 3 lány-, két gyermek
magatartásával van a legtöbb probléma.. Mindkettő tanulóra igaz, hogy társaival és a
felnőttekkel szemben tiszteletlen. Társakkal szemben agresszív. Viselkedésüket szép számú
beírások is tükrözik.
 Fegyelmi intézkedések megoszlása:
osztályfőnöki

igazgatói

Tanulók
száma
összesen (fő)

figyelmeztetések
száma

intések
száma

megrovások
száma

intések
száma

megrovások száma

4

5

3

3

-

-

 Dicséretek megoszlása:
Tanulók
száma
összesen (fő)

szaktanári

osztályfőnöki

igazgatói

11

-

6

10

 Rendezvények:
Rengeteg versenyen vettünk részt és értünk el dobogós helyezést:
- Móra Ferenc olvasás és szövegértés megyei verseny,
Somorjai Márk III. helyezést ért el.
- Kazinczy szépkiejtés verseny,
Huszta Zsuzsanna és Somorjai Márk vett részt, Márk III. helyezett lett.
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- Kistérségi helyesírási versenyen Somorjai Márk és Tajti Milán vett részt.
Milán II helyezett lett.
- Kistérségi matematika versenyen Somorjai Márk IV., Huszta Zsuzsa V.,
tajti Milán VI. lett.
- Zrínyi matematika verseny: Tajti Milán 114. , Somorjai Márk: 128. lett.
- Nyelvész megyei versenyen tajti Milán 10. és Somorjai Márk 11. helyezést
ért el.
- Tudásbajnokság levelezős versenyen nyelvtan és környezetismeret
tantárgyból Somorjai Márk, Tajti Milán és Tóth Ákos ezüst és bronz
minősítést kapott.
- Diákolimpián Dávid Gergő ért el atlétikából I. helyezést.
- Évnyitó műsort az osztályunk rendezte.
- Szép számmal vettünk részt az év eleji Gyalogtúrán, Szomszédolón,
Kördeszkán- Két alkalommal
gyermekelőadásán.

vettünk

részt

a

szegedi

Nemzeti

Színház

- A Föld napja alkalmából ellátogattunk a Füvészkertbe és egy nagyon
színvonalas foglalkozáson vettünk részt.
- Kossuth utcai futóversenyen is 6 fő képviselte az osztályt.
- Végül a tanév végén Ópusztaszerre kirándult az osztály.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Zoltánfy István Általános Iskolája
1.-3. osztály
Készítette: Spangberg Olga osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

8
8
5 fő (2. o.)
5 fő (4. o.)
10

Tanulmányi
átlag

szöv.
4.82
4,72 (2. o)
4,77 (4. o.)
4.81

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

39
40

-

-

30,4

-

1 fő (2. o.)

41,7

-

5

 Létszám alakulása: 10 tanulóval indult a tanév. Tanév közben 0 érkezett, 0 távozott.
Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanuló neve

Tanulói
jogviszony
létesítése (év, hó,
nap)

Tanulói
Távozott (melyik
jogviszony
intézménye)
létesítése (év, hó,
nap)

 Tanulmányi átlag: 4,81


Kitűnők: 5 db



4,5 átlag feletti tanulók: 4 db



Bukások: 0 nincs
tantárgy
Matematika
összesen

bukások száma (fő)

Tanulók száma (fő)
1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen



Hiányzások:
371

óra
417
417

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

41,7 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

-

-

-

-



Osztályközösség alakulása: Osztálylétszám 10 fő. 4 elsős tanuló és 6 harmadikos. Az
elsősök beilleszkedése elég időigényes volt. A munkára és odafigyelésre szoktatás a mai
napig tart. Az osztályközösség befogadó és segítő szándékú. Az idősebbek pátyolgatják a
kicsiket, azok meg tőlük tanulva haladnak a megismerés és felfedezés útján.



Fegyelmi helyzet: Fegyelmi helyzet kielégítő, semmi kirívó eset nem történt. Súrlódások,
frusztrációk akadnak különösen a pénteki napokon, amikorra már elfáradnak.

 Fegyelmi intézkedések megoszlása:
osztályfőnöki

igazgatói

Tanulók
száma
összesen (fő)

figyelmeztetések
száma

intések
száma

megrovások
száma

intések
száma

megrovások száma

10

2

0

0

0

0

 Dicséretek megoszlása:
Tanulók
száma
összesen (fő)

szaktanári

osztályfőnöki

igazgatói

10

9

10

2

Rendezvények:

 2017. november 24. Országos Szerb Vers és Prózamondó verseny Battonyán. Az osztály
egyik tanulója Simon Lara Petra II. helyezést ért el.

 2017. dec. 02. 17. óra Falu Mikulás, Kézműves foglalkozások lebonyolítása.
 2017. december 20. de. 10. óra Szent Miklós ünnepe - műsorral készültünk. Dec. 22
péntek 17.00 óra Falukarácsonyon részvétel 2 műsorszámmal.
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2018. január 6. de. 10. órakor Szerb Karácsonyi szokások ünneplése.
2017. január 7. Szerb Faluházi Karácsonyi ünnepségen Betlehemes játékot adtunk elő.
Színházi előadás: 2 látogatás és filharmonikusok 4 koncertjein is részt vettünk.
Megemlékezések a költészet napjáról.
Könyvtárlátogatás. Ásványkiállítás.
Térségi szépkiejtési versenyen III. helyezettje Széll Panna Katalin
Kossuth utcai. futóversenyen való tömeges részvétel.

Különféle rajpályázatokon indultak a gyerekek.
Maros-menti Fesztiválon részvétel.
Iskolánk névadójának megünneplése.
2018. március 31. Kirándulás Szabadkára és Palicsi tóhoz.
2018. május 10. területi szerb szépkiejtési versenyen megrendezése 4 tanuló
felkészítése az osztályból.
A Majálison kézműveskedtünk, gyerekek felléptek a rocki formációban, és néptánccal.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Zoltánfy István Általános Iskolája
2. és 4. osztály (szerb iskola)
Készítette: Zórity Dusica osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

7
7
5 fő (2. o.)
5 fő (4. o.)
5 fő (2. o.)
5 fő (4. o.)

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

szöv. ért.
szöv.ért

19,5
23,4

-

5
5

4,8

17,5

-

1 (4. o.)

4,72 (2. o)
4,77 (4. o.)

30,4

-

1 fő (2. o.)

Tanulmányi

 Létszám alakulása: 10 tanulóval indult a tanév. Tanév közben - érkezett, - távozott.

Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése (év, hó,
nap)

Tanulói
Távozott (melyik
jogviszony
intézménye)
létesítése (év, hó,
nap)



Tanulmányi átlag: 4, 72 (2. o.) 4,77 (4. o.) össz.: 4,745



Kitűnők: Sztán Hermina 2. o.



4,5 átlag feletti tanulók: 9 fő



Bukások: tantárgy
Matematika
összesen

bukások száma (fő)

Tanulók száma (fő)
1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen


Hiányzások:

374

óra
304 óra
304

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

30,4 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása



Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

-

-

-

-

-

Osztályközösség alakulása:
A 4. osztály tanulmányi munkájával elégedett vagyok. Úgy gondolom, mindenki a
képességeinek megfelelően dolgozott. Az első félévi 1 hármas osztályzatot kijavította az
adott tanuló. 2-5 db négyes és jeles osztályzatokkal zárták a tanévet ezen osztály diákjai.
Órákon aktívak voltak. Gondolkodásuk logikus, jól együtt lehetett velük dolgozni.
Bízom benne, hogy terhelhetőségük, szorgalmuk a jövőben is hasonló lesz, és ez segíteni
fogja őket további munkájuk során is.
A 2. osztályos tanulókkal sokkal nehezebb volt az együtt munkálkodás. Valószínűleg
életkorukból adódóan sokkal több segítségre szorultak. (Habár ez az előző években nem
volt ennyire szembetűnő.) Egy tanuló tudott kis irányítással önállóan dolgozni, a többieket
nagyon nehéz volt rávenni arra, hogy használják a már megszerzett tudásukat, a
mindennapi életben
elsajátított tapasztalatukat. Az elért eredményekhez sokkal több energiabefektetésre volt
szükségünk, mint az előző évfolyamoknál. A tanév eleje óta fejlődés tapasztalható e téren,
de ezzel korántsem vagyok elégedett. Sokat kell még dolgoznunk annak érdekében, hogy a
felső tagozatba való átlépés minél zökkenőmentesebb legyen.
A fiúk között kisebb összetűzések adódtak a tanév során, amelyeket igyekeztünk megoldani.
A viták tárgyát leggyakrabban a játék során elszenvedett vereség nem helyén való kezelése
okozta.

Fegyelmi helyzet:
 Fegyelmi intézkedések megoszlása:
osztályfőnöki

igazgatói

Tanulók
száma
összesen (fő)

figyelmeztetések
száma

intések
száma

megrovások
száma

intések
száma

megrovások száma

-

-

-

-

-

-

 Dicséretek megoszlása:
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Tanulók
száma
összesen (fő)

szaktanári

osztályfőnöki

igazgatói

10

5

22

4

 Rendezvények:
Szeptember
-2.: Szomszédoló (kerékpározás Klárafalvára)
-6.: Megbeszélés a pszichológussal (előző évi tapasztalatok, teendő az új tanévben)
-12.: Szülői értekezlet
-29.: A népmese napja
-25-30.: Egészséghét rendezvényei
Október
-18.: Zoltánfy-nap (rajzpályázat)
-24.: Alapítványi kirándulás (Budapest: Csodák Palotája)
-26.: Tiszteletadás (Mécsesek elhelyzése Rádity Velimír sírjánál)
-27.: Továbbképzés
November
-11.: Ünnepség a legkedvesebb tanító cím odaítélése alkalmából
(Díjazott: Rádity Velimír)
-15.: Szépíró háziverseny
-17.: Az anyakönyvvezető munkájának megismerése a pályaválasztási munkanap
kapcsán
-20.: Fogadóóra
-24.: Szerb Országos Szavalóverseny Battonyán
-29.: Térségi Prózamondó verseny Sándorfalván
December
-1.: Adventi koszorúk készítése (katolikus hittanosok)
-6.: Falumikulás
-18.: Mozilátogatás Szegeden
-19.: Szent Miklós napja (szerb hittanosok szereplése a templomban)
-20.: Szerb Mikulás (ünneplés a szegedi, újszentiváni, deszki óvodásokkal)
-21.: Színház Szegeden (János Vitéz)
-22.: Falukarácsony
Január
-5.: Szerb karácsony ünneplése az iskolában
-7.: Szerb karácsony ünneplése a Faluházban
-13.: Szer újév (tombolatárgyak)
-23.: Zenebarátok hangverseny a Faluházban
-27.: Szent Száva ünnepe (templom, iskola)
Február
-2.: Farsang
-7.: Zsűrizés az óvodai szavalóversenyen
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-28.: Szavalóverseny
Március
-5.: Nyílt nap
-6.: Szövegértés verseny
-7.: Zenebarátok hangverseny a Faluházban
-12.: Jutalomkirándulás: Napfényfürdő
-14.: Rajzpályázat márc. 15. kapcsán
-19.: A jagodinai vendégek fogadása
-24.: Korcsolyapálya
-28.: Továbbképzés
-31.: Szabadka, palicsi állatkert (pályázat)
Április
-19.: Füvészkert (a Föld Napja alkalmából)
-21.: Fabatkavásár
-23.: Fogadóóra
-24.: Színház Szegeden (Félőlény)
Május
-10.: Szerb Szépkiejtési Verseny Deszken (Szőreg, Battonya, Deszk diákjai)
-12.: A Bánát néptáncegyüttes évfordulója (fellépés)
-25.: Gyermeknap
-31.: Zongoravizsga; Kossuth utcai futóverseny
Június
-14.: Kirándulás (Ópusztaszer)
-Szerb nyári táborok szervezése
(június 16-23. Balatonfenyves-szerb nyelvi;
június 24-30. Battonya- néptánc, népzene)
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Zoltánfy István Általános Iskolája
5. osztály
Készítette: Sipos Liliosztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

18
18
17
17

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,43
4,42
4,41
4,43

24
44
32
59

-

-

Tanulmányi

 Létszám alakulása: 17 tanulóval indult a tanév. Tanév közben - érkezett, - távozott.

Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

----

Tanulói
jogviszony
létesítése (év, hó,
nap)

Tanulói
Távozott (melyik
jogviszony
intézménye)
létesítése (év, hó,
nap)

-

-

-

-

-



Tanulmányi átlag: 4,43



Kitűnők: -



4,5 átlag feletti tanulók: 10 fő: Bársony Máté Csaba, Bódi Hanna, Bozóki Gabriella,
Buza Szilvia Nóra, Csomós András István, Dobó Viktória, Dragic Sara, Karagity
Anna, Kardos Dorina, Zsurkán Bekény



Bukások: tantárgy
Matematika
összesen

bukások száma (fő)
Tanulók száma (fő)
-

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen


Hiányzások:
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óra
999
999

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

59 (58,76)

 Igazolatlan mulasztások megoszlása



Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

-

-

-

-

-

Osztályközösség alakulása:
Az 5. osztályos tanulók zökkenőmentesen beilleszkedtek a felső tagozatba.
Az osztályban a fiúk és a lányok nagyon széthúztak egymástól az első félévben. Ezt az
ültetési renddel és közös játékokkal igyekeztem orvosolni. Emellett jellemző volt az
osztályra a klikkesedés is, 3-4 fős zárt csoportok alakultak ki, amit játékokkal,
beszélgetésekkel tudtam oldani. A pszichológus nagy segítségemre volt egész tanévben,
akihez 4 tanuló járt csoportos foglalkozásra.
3 fiú magatartásával sok probléma volt, a többi tanuló nyugodt, jó magaviseletű mind a
tanórákon, mind a szünetekben. Az osztály szorgalmas, 1-2 tanulót kellett jobban motiválni.

Fegyelmi helyzet
 Fegyelmi intézkedések megoszlása:
osztályfőnöki

igazgatói

Tanulók
száma
összesen (fő)

figyelmeztetések
száma

intések
száma

megrovások
száma

intések
száma

megrovások száma

17

1

-

-

-

-

 Dicséretek megoszlása:
Tanulók
száma
összesen (fő)

szaktanári

osztályfőnöki

igazgatói

17

1

-

12

 Rendezvények:

Év elején az iskolarádiót 2 fiú vállalta, a tízórai szünetekben az ezzel járó feladatokat végezték.
A Kördeszkán, a Szomszédolón, a Gyalogtúrán sokan vettek részt. Futóversenyeken is indult
néhány tanuló.
A történelem országos levelezős versenyen 3 tanuló vett részt a tanév folyamán. Eredményük:
98,2%, 4. helyezés.
A Kálti Márk Országos Történelem verseny 1. és 2. fordulóját 4 tanuló, a London Bridge angol
országos verseny 1. és 2. fordulóját 1 tanuló írta meg.
Az angol nyelvi szövegértési háziversenyen 8 fő indult az osztályból.
Október elején a szegedi Móra múzeum kiállítására eljött néhány diák.
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Az őszi papírgyűjtésen aktívak voltak, segítőnek is jelentkeztek többen.
A Halloween-partyra sokan eljöttek, néhány tanuló beöltözött.
A szőregi Kossuth Lajos iskolában megrendezett kistérségi angol nyelvi versenyen 5 fő vett
részt.
A Versmondó versenyen 1 tanuló képviselte iskolánkat Szőregen, aki 2. helyezést ért el.
A Szegedi Filharmonikusok 2 koncertjén részt vett az egész osztály.
Novemberben a pályaválasztási nap keretében különböző foglalkozásokról néztünk kisfilmeket,
majd az őket érdeklő szakmákról feladatlapot töltöttek ki.
2 tanuló részt vett szerb nyelvi próza és versmondó versenyen, 1. helyezést ért el az egyik tanuló.
A szerb szépkiejtési versenyen szintén 2 fő indult, egyikük 3. helyezést ért el.
A téli osztálydekorációt nagyon szépen, közös, összehangolt munkával készítették a tanulók.
Karácsony közeledtével osztálykarácsonyt tartottunk, minden tanuló megajándékozta a másikat.
A karácsonyi műsorban 9 tanuló vett részt.
A kultúra napi megemlékezésen az énekkarosok szerepeltek.
A március 15-i rajzpályázaton 1. és 2. helyezést értek el tanulóink.
Az országos Pangea matematika verseny 1. fordulóján 7 fő, a megyei Zrínyi matematika
versenyeken 2 fő, a Kistérségi matematika verseny 1. fordulóján 6 diák mérettette meg tudását.
A Fabatka vásáron szépségszalont, játéksarkot és süteményes standot alakítottunk ki, a gyerekek
nagyon ügyesen, kis segítséggel végezték munkájukat.
A Kossuth utcai futóversenyen 6 tanuló vett részt.
A Simonyi Zsigmond országos helyesírási verseny 1. fordulóján 9 diák vett részt.
A Kisiskolák Diákolimpiáján Zalaegerszegen 3 fő vett részt.
Osztálykiránduláson a Velencei-tónál 12 fővel voltunk 3 napot a 6. és a 7. évfolyamosokkal.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Zoltánfy István Általános Iskolája
6. osztály
Készítette: Dencs Mátyásné osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

24
24
23
24

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,27
4,36
4,24
4,39

31,5
72
34,6
76

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

1
3
2
2

Tanulmányi

 Létszám alakulása: 23 tanulóval indult a tanév. Tanév közben 1 fő érkezett.
Tanuló neve

Érkezett (melyik intézményből)

Flórián Attila Dávid Kossuth Lajos Ált. Iskola Szőreg


Tanulmányi átlag: 4,39



Kitűnők: 2 tanuló, Szabó Judit, Puskás Balázs



4,5 átlag feletti tanulók: 7 tanuló

Tanulói jogviszony létesítése
(év, hó, nap)

2018. január 29.

Balázs Zalán, Kovács Rana Jaffa, Kovács Rebeka, Medgyes Virág, Rácz Orsolya,
Sinkó Ádám, Szűcs Brigitta


Bukások: nincs



Hiányzások:
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag



óra
1823 óra
nincs1823

Osztályközösség alakulása:
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76 óra/13 nap

Az osztályközösség már alsóban kialakult, hiszen óvodás koruk óta együtt járnak
többségében. Néhány tanuló csatlakozott alsóban másik iskolából ehhez a közösséghez, ők
inkább egy csoportot alkotnak, nehezebben nyitnak egymás felé. Különösebb ellentét nincs
a tanulók között, azért kisebb-nagyobb összetűzések előfordulnak. Vannak baráti
kapcsolatok, néhány fős csoportok, azok szorosabbak Meglátásom szerint jól érzik magukat
iskolai kapcsolataikban, ezáltal elfogadják az iskola szabályait, normáit, betartják azokat.
Elsősorban a lányok részéről nagy az érdeklődés a fiúk iránt, már diákszerelmi szálak is
szövődtek. Új tanuló érkezett hozzánk a második félév első napján, érdeklődéssel,
figyelemmel fogadták. Mindenben segítettek neki, így a fiú beilleszkedése zökkenőmentes
volt. Megjegyzem még azt, hogy nem eléggé aktívak, nehezen rábeszélhetők iskolán kívüli
foglalkozásra, versenyeken való részvételre, sportprogramokra.


Fegyelmi helyzet:
Az osztályközösségben nincs rendbontás, nincsenek különösebb fegyelmi vétségek. Az
egyetlen igazgatói figyelmeztetés abból ered, hogy egy fiú nehezen viseli, hogy a régi
barátjának ma már más kapcsolatai is vannak az osztályban. Ők néhány évvel korábban egy
másik iskolából jöttek át kimondottan egymáshoz kötődve.

 Fegyelmi intézkedések megoszlása:
osztályfőnöki

igazgatói

Tanulók
száma
összesen (fő)

figyelmeztetések
száma

intések
száma

megrovások
száma

intések
száma

megrovások száma

24

5

-----

-----

1

-------

 Dicséretek megoszlása:
Tanulók
száma
összesen (fő)

szaktanári

osztályfőnöki

igazgatói

24

2

---------

28

Rendezvények:
 Részvétel múzeumlátogatáson
 Részvétel az egészséghét programjain
 A népmese napja megünneplése
 Részvétel a filharmóniai koncerten
 Részvétel a festészet napi megemlékező műsoron 1 fő szöveget mondott
 A MOZGÁS rajzpályázaton 1 fő 2. helyezést ért el
 Részvétel a papírgyűjtésen
 Részvétel a Halloween-partyn
 Részvétel a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen
 Strandprogram az őszi szünetben
 A pályaválasztási napon kisfilmek megtekintése, beszélgetés
382










Részvétel a falusi karácsonyi műsorban
Részvétel a magyar kultúra napi ünnepségen
Részvétel korcsolyázáson a szegedi műjégpályán
Fabatka-vásár szervezése
Részvétel az Arany-busz kiállításának megtekintésén Szegeden
Részvétel a községi költészet napi megemlékezésen
Részvétel a Kossuth utcai futóversenyen
Részvétel a 3 napos osztálykiránduláson a Velencei-tónál

Versenyeken való részvétel:










Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai forduló: 12 tanuló
Matematika versenyek összesen: 13 tanuló
Kálti Márk országos történelem verseny, levelezős: 1 tanuló
Angol verseny online: 4 tanuló
Angol szövegértés háziverseny: 9 tanuló
Országos angol levelezős verseny: 4 tanuló – 96,4%-os eredmény
London Bridge: 3 tanuló
Országos angol nyelvi verseny: 3 tanuló
Természetismeret verseny: 1 tanuló (csapatban)
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Zoltánfy István Általános Iskolája
7. osztály
Készítette: Ágoston Lóránt osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

18
18
15
15

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,06
4.14
3,78
3,77

30
72
35
92

1
2
2

1
1
-

Tanulmányi

 Létszám alakulása: 14 tanulóval indult a tanév. Tanév közben -1 érkezett, -0 távozott.

Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)
Pitvaros, Petőfi

Dimovics Dzsenifer S. Á.I.


Tanulmányi átlag: 3,77



Kitűnők: -



4,5 átlag feletti tanulók: 1



Bukások: 3

Tanulói
jogviszony
létesítése (év, hó,
nap)

Tanulói
Távozott (melyik
jogviszony
intézménye)
létesítése (év, hó,
nap)

2018.01.08.

tantárgy
magyar nyelvtan
Matematika
összesen

bukások száma (fő)
1
2
2
Tanulók száma (fő)
1
1

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen

2
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Hiányzások:
óra
1378
1378

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

92 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

-

-

-

-

-



Osztályközösség alakulása:
Jól összeszokott csapat, szívesen vesznek részt közösségi rendezvényeken (október 23-i
műsor, ballagási műsor), egy régi tanuló (Dimovics Dzsenifer) félév zárás előtt visszatért a
közösségbe.



Fegyelmi helyzet:
Néhány diákkal vannak fegyelmi és magatartásbéli problémák de folyamatosan dolgozunk
ezen, hogy változások történjenek. A problémák nem kirívóak, nem szélsőségesek.

 Fegyelmi intézkedések megoszlása:
osztályfőnöki

igazgatói

Tanulók
száma
összesen (fő)

figyelmeztetések
száma

intések
száma

megrovások
száma

intések
száma

megrovások száma

-

-

-

-

-

-

 Dicséretek megoszlása:
Tanulók
száma
összesen (fő)

szaktanári

osztályfőnöki

igazgatói

15

5

14

14

 Rendezvények: Minden iskolai rendezvényen részt vettek. Műsort adtak október 23-i
ünnepség alkalmából. A ballagáson ők búcsúztatták a két nyolcadik osztályt. Iskolán
kívüli rendezvényeken, sporteseményeken (foci, néptánc,) is szép számban részt vettek.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Zoltánfy István Általános Iskolája
8.a osztály
Készítette: Gera Norbert osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

14
14
14
14

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,80
3.82
3,89
3,90

31
48
27
59

2
0
1
-

-

Tanulmányi

 Létszám alakulása: 14tanulóval indult a tanév. Tanév közben 0 érkezett, 0távozott.

Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése (év, hó,
nap)



Tanulmányi átlag: …3,90……



Kitűnők: 0



4,5 átlag feletti tanulók: Bakacsi Dorottya 4,71





Tanulói
Távozott (melyik
jogviszony
intézménye)
létesítése (év, hó,
nap)

Gombos Noémi 4,5

Bukások: 0
tantárgy
Matematika
összesen

bukások száma (fő)
Tanulók száma (fő)
-

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
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összesen



-

Hiányzások:
óra
829
9
829

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

59 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

6

6

-

-

-

 Osztályközösség alakulása: Az osztály 14 fővel kezdte az évet és ennyi fővel is zárta !
Az évet minden tanuló sikeresen elvégezte, és tanulmányaikat középfokú
tanintézményekben folytathatják.


Fegyelmi helyzet: Az osztályban kiemelt iskolai fegyelmezetlenség nem volt.

 Fegyelmi intézkedések megoszlása:
osztályfőnöki

igazgatói

Tanulók
száma
összesen (fő)

figyelmeztetések
száma

intések
száma

megrovások
száma

intések
száma

megrovások száma

4

4

-

-

-

-

 Dicséretek megoszlása:
Tanulók
száma
összesen (fő)

szaktanári

osztályfőnöki

igazgatói

11

-

-

11

Rendezvények
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 A tanév a Falunap-ok rendezvénnyel kezdődött! A színpadon az osztályt a néptáncosok
képviselték nagy sikerrel. A hónap közepén az egészséghét keretén belül az osztály
gyümölcs és zöldségfélékből kreált nagyon ízléses tálakat, majd a hetet záró „
Kördeszka” falukerülő rendezvényen 5-an teljesítették a 7 km-es távot futva,
kerékpárral, görkorcsolyával. Szeptember végén a szegedi PICK futáson a jól
megszokott trió futotta le a 3,4 km-t.
 Október a jól megszokott Szomszédolóval indult. A felső tagozatról és az osztályból is
nagyon sokan sétáltak, bicikliztek át Szőregre és Klárafalvára. Erre a hónapra esett a
Gyaloglás világnapja is ahol a falu és környékét sétálva főleg az osztály lánytanulói
teljesítették a mintegy 8 km-es távot.
 December az ünnepekre való készülődés ideje volt! A már hagyományos osztályon
belüli nagyon jó hangulatú mikulás húzással indult az ünnepség sorozat amit a
Falumikulás majd a Falukarácsony követett. A karácsonyi ünnepségen osztályunk
összes lány tanulója szerepelt a nagyon színvonalas műsort előadó iskolai kórusban.
 Januárban az utolsó hajráé volt a főszerep a félévi bizonyítvány minőségi javítása
érdekében illetve megírta az osztály a központi felvételi vizsgát.
 Februárban a már hagyományos „ Ezt tanultuk–on” a néptáncosaink tettek ki magukért.
A tanulmányi és iskolai házi sportversenyeken ( asztalitenisz, floorball ) is szépen és
eredményesen szerepeltek osztályunk tanulói.
 Márciusban a kultúra, az önkéntesség, a jeges sport és az ügyességi verseny találkozott.
A Maros-menti Fesztiválon néptáncosaink akrobatikus rockival taroltak. A szegedi
jégpályán majdnem az egész osztály részt vett. Hónap végén az osztály a Maros folyó
árterét mintegy 500 m hosszan megtisztította a szeméttől, amiért szóbeli dicséretet
kaptak a szegedi vízügyi hatóságtól. Márciusban és áprilisban a szóbeli felvételiken
kellett helytállnia osztályunk tanulóinak.
 Áprilisban a „ Föld napja” és a természetismereti vetélkedőn is eredményesen
szerepeltek osztályunk tanulói! A Fabatka-vásárban osztályunk minden tagja részt vett.
 Májusban kompetencia felmérést írt az osztály magyar, matematika és angol nyelv
tantárgyból.
 Júniusban az osztály 12 tanulója részt vett részt az utolsó kiránduláson. Tábortűz és
közös főzések mellett beszéltük át az elmúlt 8 év legvidámabb és legemlékezetesebb
pillanatait. Június 16-án az osztály rendhagyó, vidám és látványos műsorral búcsúzott
az iskolától.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Zoltánfy István Általános Iskolája
8. b osztály
Készítette: Molnár Katalin osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

15
15
16
16

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,88
3,99
3,91
3,94

19,8
61
44
84,1

2
1
-

-

Tanulmányi

 Létszám alakulása: 15 tanulóval indult a tanév. Tanév közben 1 érkezett, 0 távozott.
Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanuló neve

Ménesi Norbert

Rudabánya

Tanulói
jogviszony
létesítése (év, hó,
nap)

2017.12.07.



Tanulmányi átlag: 3,94



Kitűnők: -



4,5 átlag feletti tanulók: 1 fő, Bársony Réka



Bukások: 0
tantárgy
Matematika
Összesen

bukások száma (fő)
Tanulók száma (fő)
-

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
Összesen



Tanulói
Távozott (melyik
jogviszony
intézménye)
létesítése (év, hó,
nap)

Hiányzások:
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óra
1334
11
1345

Igazolt hiányzás
Igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

84,1

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

1

-

11

-

-



Osztályközösség alakulása: nyolcadik évfolyamra szoros, összetartó közösség alakult ki.
Van néhány gyerek, akik nehezebben barátkoznak, de ők is jó kapcsolatban vannak 2-3
osztálytársukkal. A feladatainkat közös megbeszélés után mindig gördülékenyen meg
tudtuk oldani. A serdülőkori változások persze időnként okoztak problémát, de a
megoldást mindig sikerült megtalálnunk.



Fegyelmi helyzet: kevés probléma adódott a tanév során. Elegendő volt a szóbeli
figyelmeztetés.

 Fegyelmi intézkedések megoszlása:
osztályfőnöki

igazgatói

Tanulók
száma
összesen (fő)

figyelmeztetések
száma

intések
száma

megrovások
száma

intések
száma

megrovások száma

1

1

-

-

-

-

 Dicséretek megoszlása:
Tanulók
száma
összesen (fő)

szaktanári

osztályfőnöki

igazgatói

15

2

-

15

 Rendezvények:









Falunapi fellépések
Gyaloglónap
Ifjúsági hangversenyek
Iskolai megemlékezések
Karácsonyi műsor
Korcsolyázás
Költészet napi megemlékezés
Fabatka program
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 Futóverseny
 Kirándulás Mártélyra
 Ballagás
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TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ
2017-2018-TANÉV
Tagintézmény neve: SZTEJKI Pallavicini Sándor Általános Iskola
Feladatellátási hely címe: 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17.
Tagintézmény-vezető: Hüvös László
Tagintézmény-vezető helyettesek: Kollárné Gellai Tünde
Farkas Róbert

Személyi feltételek alakulása
Pedagógusok
 Tagintézmény nevelőtestülete: 45 fő
 Áttanítás másik tagintézménybe: 2 fő
 Áttanítók másik tagintézményből: 2 fő
 Óraadók: 0 fő
Nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak:
 Iskolatitkár: 1 fő
 Gyógypedagógiai asszisztens: 1 fő
 Rendszergazda: 1 fő
Tárgyi feltételek
Tárgyi feltételeink jók, az elmúlt tanévek során beszerzésre került eszközök segítik az iskolai
környezet szinten tartását. Az idei tanévben az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 Digitális kompetencia
fejlesztés pályázat keretein a belül a kötelező továbbképzést vállaló pedagógusok személyes
felhasználásra notebookokat kaptak, ezeket a pedagógiai munkájuk során sikerrel használják. A
„KIP” módszerhez kapcsolódó eszközök beszerzése széleskörű és folyamatos.
Pályázatok, kapcsolatok




A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása” című,
NTP-TFJ-17 500.000.-Ft
HAT-17-01-2017-00513 Határtalanul pályázat 3.748.940,-Ft
Közösen alkotva jobb a világ pályázat 1.442.000.-Ft

Intézményünk sikerként éli meg, hogy a nevelőtestület odaadó munkájának köszönhetően a
közösségi élet rendkívül gazdag, versenyek, programok, sportrendezvények sokszínű egyvelege
teszi teljessé a tanéveket. Büszkék vagyunk a tanulmányi versenyeken induló tanulóinkra, és
elismeréssel tekintünk felkészítőikre.
Sikernek tekintjük, hogy a nagyon heterogén összetételű osztályok hatékonyabb nevelése érdekében
iskolánk az elmúlt két évben bevezette intézményi szinten a KIP módszert. Ez új irányt adott
intézményünk oktató-nevelő munkájának, amellyel a hátrányos helyzetű, tanulási nehézséggel
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küzdő, a tanulási folyamatot gyakran kudarcként megélő gyerekek számára is megteremtjük meg a
kellő motivációt. Ezáltal nemcsak az ismeretszerzés válik hatékonyabbá, hanem a tanulók szükséges
szociális készségei is fejlődnek.
Az őszi továbbképzés témájául szolgált a KIP módszer fő alapelveinek alaposabb megismertetése a
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola többi tagintézménye számára
plenáris előadás keretében, valamint a szekcióüléseken gyakorlati oldalról megközelítettük meg a
témát, interaktív formában konkrét feladatokon keresztül.
A tanév során a munkaközösségeink 26 bemutatóórát tartottak, ahol a módszer mindennapi tanítási
gyakorlatban történő alkalmazásának lehettek szemtanúi más intézményekből érkező kollégák is.
Több osztályban alkalmazzuk a Sakkpalota módszer eszközrendszerét az oktatásban.
A Sakkpalota program módszertani bevezetésének elsődleges célja a gyerekek
személyiségfejlesztése, a tehetséggondozás illetve a kritikai gondolkodás fejlesztése volt intézményi
keretek között, heti rendszerességgel.
Az intézményünkben folyó mindennapi oktató-nevelő munka folyamán olyan alapkészségek
kialakítására törekszünk, melyek tanítványainkat képessé teszik arra, hogy ismereteiket bárhol és
bármikor tudják alkalmazni, bővíteni vagy továbbfejleszteni.
A Sakkpalota módszertanának alkalmazása többféle tanítási órán, a tanév alatt folyamatosan
megjelent; ezen kívül mindhárom osztályközösségben heti 1 óra differenciált készségfejlesztés
alkalmával célzott, komplex képességfejlesztést végeztünk a pályázatban megnyert eszközök
segítségével.
A sakk komplex módon fejlesztette tanítványaink személyiségét; fejlődött emlékező képességük,
bővült a szókincsük. Megtanultak síkban és térben magabiztosan tájékozódni; fejlődtek a
gondolkodási műveleteik, az elvont és logikus gondolkodásuk, a figyelmük, a képzeletük és a
kreativitásuk. Ugyanakkor a sakkozás becsületességre, helyzetértékelésre, kudarctűrésre illetve
fegyelmezett viselkedésre, a szabályok betartására tanította tanulóinkat.
Ebben a tanévben indult iskolánkban a Konfuciusz Intézet támogatásával a kínai szakkör 4
csoportnak, amelyre szívesen jártak tanulóink 5.-től a 8. évfolyamig, és a tanévet sikeres
osztályozóvizsgával zárták. Nagy lelkesedéssel készültek a SZTE Konfuciusz Intézet tanévzáró
ünnepi gálaműsorára. Örömmel nyugtázhattuk, hogy az eredményes munka következményeképpen
a következő tanévtől második idegen nyelvként órarendi keretek között lesz lehetőségük
tanulóinknak.
Az alsó tagozaton működő emelt óraszámú rajzoktatás lehetőséget teremt a tanulók kreatív
készségeinek fejlesztésére. Ebben a tanévben is számos sikert könyvelhet el intézményünk, amelyet
több, mint 50 különböző szintű pályázaton, országos versenyen értek el tanítványaink. Ezek közül
néhányat kiemelve:
A HUNSKATE Korcsolya Egyesület országos pályázatán 3. 4.5. 7. és 9. helyezés.
„Védd természetesen!” Alföld Víz Zrt. országos rajzpályázatán: a 3.b osztály 1 helyezést ért el,
150.00 forint értékben osztálykiránduláshoz támogatást kaptak.
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság rajzpályázatán megyei 1. és 3. helyezettek lettek tanulóink.
Sikeresen valósítottuk meg a „Közösen alkotva jobb a világ” 5. osztályos tehetséges tanulóknak
meghirdetett pályázati programot, amelynek lebonyolítására és eszközök beszerzésére 1,442.000 Ftot nyert intézményünk. 2 napos alkotótáborral zárult Ópusztaszeren.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott „A tehetségsegítés feltételrendszerének
javítását célzó hazai programok támogatása”
című, NTP-TFJ-17 kódjelű pályázati kiírásra
benyújtott, NTP-TFJ-17-0086 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett Tehetségsegítés
feltételrendszerének javítása a Pallavicini Sándor Általános Iskolában című pályázatunk a Támogató
döntése alapján 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatást jelentett, melyet az oktatás és
tehetséggondozás színesítésére használunk, három munkaközösség munkájában is megjelennek a
beszerzett eszközök és a köréjük épülő tevékenységek.
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Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő „HATÁRTALANUL! program Tanulmányi kirándulás
hetedikeseknek” című pályázatának keretében a Pallavicini Sándor Általános Iskola 63 hetedik
osztályos tanulója utazott Erdélybe 2018. május 07-10. között. A csoport Nagyszalonta, Nagyvárad
és Sebesvár érintésével érkezett Kalotaszentkirályra, ahol a szállás volt. Innen további érdekes
kirándulásokat tettek a környező természeti és építészeti szépségek megtekintése érdekében. Többek
között voltak Kolozsváron, Mátyás király szülőházánál, túráztak a Havasrekettyén a Székelyjóvízeséshez, a tordai hasadéknál, leereszkedtek a tordai sóbányába és a kiskohi Medve-barlangba.
Még a helyi néptánc alaplépéseit, a kalotaszegi legényest is elsajátíthatták a részvevők. A gyerekek
rengeteg vidám, érdekes és felejthetetlen élménnyel tértek haza, amelyhez 3.748.940,-Ft pályázati
támogatást kapott az iskola.
A nemzetközi szintű Toyota Álomautó Rajzversenyen két tanulónk nemcsak az országos 1-2.
helyezést nyerte el, hanem a nemzetközi mezőnyben is fődíjasok lettek, Japánba utazhatnak a
díjkiosztó ünnepségre.
Az informatika oktatása kiemelkedő jelentőséggel bír, ezért heti rendszerességgel ECDL vizsgára
felkészítő foglalkozásokat tartunk, amelyen tanítványaink eredményesen szerepeltek, 29 tanuló 68
sikeres ECDL vizsgát tett.
A matematika-informatika munkaközösség szervezésében több versenyen eredményesen
szerepeltünk, részt vettünk: Zrínyi Ilona Matematika verseny, Kistérségi matematika verseny 2.
fordulóján dobogós helyezéseket értek el tanítványaink, Medve-szabadtéri matematika versenyen 51
tanulónk vett részt, részt vettünk a Bor Pál fizikaversenyen, a munkaközösség pedagógusai
vezetésével több tanulmányi kiránduláson is részt vettünk: Tudástár, ELI-ALPS Szeged, EPAM
Szeged.
A humán és az alsós munkaközösség egyik központi feladatának tekinti a színvonalas iskolai ünnepi
műsorok megszervezését. Ezek közül főképpen az október 23-i és a március 15-i volt méltó
megemlékezése nemzeti ünnepeinknek, és az áprilisban megrendezett Pallavicini ünnepély, ahol
iskolánk névadójának, Pallavicini Sándornak a családtagjai is megjelentek, nyújtott nagy élményt
„A Pál utcai fiúk” című musicalből bemutatott néhány részlettel az ötödik évfolyam tanulóinak
szereplésével.
A testnevelés munkaközösség a mindennapos testnevelés mellet úszásoktatást tartott az 5. és a 6.
évfolyamos diákoknak. Rendszeres spotdélutánokat, rendhagyó testnevelés órákat szerveztek.
Az angol nyelvi munkaközösség sikeresen készítette a tanulókat az év végi kompetenciamérésre, a
7. évfolyam tanulóit pedig az írásbeli és a szóbeli nyelvvizsgára.
Az Önkormányzattal, a helyi intézményekkel, hatóságokkal, civil szervezetekkel, a szülői
szervezettel és az osztályok szülői közösségével rendkívül gyümölcsöző és sokrétű az
együttműködésünk. valamint az iskola névadójának családjával, amely a hagyományaink őrzésének
fontos részét képezi. A Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány és a szülői
szervezet segítségével megrendezett jótékonysági iskolabál, az adventi vásár és a fabatka vásár
nagy érdeklődésre tartott számot, a bevétel az iskolai alapítvány bevételét gyarapította, mellyel
tanulóinkat támogatják.
A május 11-én megtartott családi napi rendezvényeinken változatos, sokszínű programokon,
bemutatókon vehettek részt nagy számban a gyerekek, a szülők, érdeklődők.
A kompetenciamérések eredményeinek tükrében nagyobb hangsúlyt helyezünk az alsó és a felső
tagozat közötti átmenet segítésében. Összevont szülői értekezletet tartottunk az érintett szülőknek,
az iskolapszichológus kolléganő előadását hallhatták. A kompetencia alapú készségeket mérő
felmérést íratott a humán és a reál munkaközösség a 4. évfolyam tanulóival, melynek eredményét a
tantestülettel megismertettük, ezt megbeszélés követte, közösen tűztük ki a célokat a szövegértés és
a matematikai logikai készségek hatékony fejlesztés érdekében.
Sikeres és lezárt intézményi önértékelés és tanfelügyeleti ellenőrzés.
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A munkatervben rögzített értekezletek:


Igazgatótanács értekezletek: minden héten hétfőn 0900 órától



Munkaértekezletek: rendszeresen az adott témáknak megfelelőn



Munkaközösségi megbeszélések: a munkaközösségek döntése alapján, eseti jelleggel




Tanévnyitó értekezlet: Nevelőtestületi nyitó értekezlet; Ikt.szám: I.8.-16./2017.
Félévi osztályozó értekezlet: Félévi osztályozó értekezlet (2018.01.24.); Ikt.szám: I.8.1./2018.
Évvégi osztályozó értekezlet: 2018.06.15.




Félévi nevelőtestületi értekezlet
- Félévzáró értekezlet (2018.02.01.); Ikt.szám: I.8.-3./2018.
 Nevelőtestületi értekezlet: 2017.11.13., 2017.11.27., 2018. 01.24., 2018.03.26
2018.05.11.
 Tanévzáró értekezlet: 2018.06.21.
Rögzítésre kerültek tanulónként a magatartás és szorgalmi minősítések,
döntések születtek a vitás év végi érdemjegyek megállapításáról, illetve a mulasztással
kapcsolatos határozatokról.
Tagintézményi szakmai munkaközösségek
Tagintézményi szakmai munkaközösség
megnevezése
Alsó tagozatos munkaközösség

Munkaközösség-vezető neve

Tagok száma (fő)

Kovács Zoltánné

18

Angol nyelvi munkaközösség

Lakatos Krisztina

5

Humán munkaközösség

Bertáné Takács Erika

9

Matematika-fizika-informatika munkaközösség

Nagy-Márton Ágnes

7

Természet és Művészet munkaközösség

Liebszter Ildikó

6

Testnevelés és sport munkaközösség

Busáné Balázs Rita

5

Intézményi szintű (kistérségi) szakmai műhelyek munkája


Bemutató órák, foglalkozások a tagintézményben

Pedagógus

Szakmai műhely

Bíróné Mihálka
Zsuzsanna

Alsó tagozatos

Rossuné Kovács
Edit

Alsó tagozatos

Dátum
2017.
november
15.
2017.
november
22.
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Óra
kezdete

Óramegbeszélés
vége

08.00

09.31

Matematika

4.b

08.00

09.31

Környezetismeret

4. a

Tantárgy

Osztály

Kovács
Zoltánné
Gémes Erzsébet
Gémes Erzsébet
Molnár Henriett
Szilasi Gizella
Széll Bernadett
Tóthné Dékány
Edit
Búza Katalin
Rodlerné
Táborosi Anna
Gyöngyösiné
Bihal Beáta

Alsó tagozatos
Alsó tagozatos
Alsó tagozatos
Alsó tagozatos
Alsó tagozatos
Alsó tagozatos
Alsó tagozatos
Alsó tagozatos
Alsó tagozatos

Kisné Király
Mária
Bálóné Karasz
Erika
Bertáné Takács
Erika

Alsó tagozatos
Ember és
társadalom,
művészetek
Magyar nyelv és
irodalom
Magyar nyelv és
irodalom

Lakatos
Krisztina

Idegen nyelvi

Juhász István
Ambrus Jánosné
Sike Csabáné
Nagy M. Ágnes
Vizoviczkiné
Patterman Ildikó

Balogh Orsolya

Forgó Erika
Pigniczki Zoltán
Fekete Gábor
Busáné Balázs
Rita

Forgó Erika

Idegen nyelvi
Matematikainformatika
Matematikainformatika
Matematikainformatika
Ember a
természetben,
földünk,
környezetünk
Ember és
társadalom,
művészetek
Ember a
természetben,
földünk,
környezetünk
Testnevelés és
sport
Testnevelés és
sport
Testnevelés és
sport
Ember a
természetben,
földünk és
környezetünk

2017.
december 19.
2018. január
15.
2018. január
16.
2018. január
17.
2018. január
30.
2018. február
2.
2018. február
2.
2018. február
28.
2018.
március 1.
2018.
március 23.

08.00

09.31

08.00

09.31

08.00

09.31

08.00

09.31

08.00

09.31

08.00

09.31

08.00

09.31

10.00

10.32

08.00

09.31

08.00

09.31

11.55

Magyar irodalom
Matematika (sakk
matek)
Matematika (sakk
matek)

3. a
2. b
4. c

Matematika

1. a

Matematika (sakk
matek)

1. b

Magyar irodalom

1. a

Magyar nyelv

2. a

Magyar nyelv és
irodalom

2. c

Magyar nyelv

3. b

Testnevelés

3. c

12.32

Történelem

7.a

12.50

14.15

Nyelvtan

7.b

08.00

09.31

Nyelvtan

5.d

12.50

14.15

Angol

5.ad

08.00

09.31

Angol

5.ad

09.00

10.32

Matematika

7.a

12.50

14.15

Technika

7.

12.50

13.20

Matematika

7.

2017.
november
30.

11.55

13.20

Földrajz

8.c

2018. április
24.

08.00

09.32

Vizuális kultúra

2.b

12.50

14.15

Kémia

7.c

08.00

09.31

Testnevelés

6.c

09.00

10.32

Testnevelés

7.b

08.00

09.31

Testnevelés

5.a

11.00

12.30

2018. január
10.
2018.
március 20.
2018.
március 26.
2017.
november
21.
2017.
december 15.
2018. január
12.
2018.
március 26.
2018. április
24.

2018. május
7.
2017.
november 16
2018. január
17.
2018.
március 6.
2018. május
25.
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7.c



Részvétel más tagintézmény bemutató óráin, foglalkozásain
Tagintézmény
Weöres Sándor Általános Iskola

Látogatott órák száma
7

Résztvevő (fő)
20

Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola

8

13

Szatymazi Általános Iskola

0

0

Kossuth Lajos Általános Iskola

1

1

Zoltánfy István Általános Iskola

1

2

Pedagógiai munka, fejlesztések, rendezvények








őszi továbbképzési nap
tavaszi továbbképzési nap
KIP-továbbképzés
Szaktanácsadás:
Tanfelügyeleti ellenőrzés:
Pedagógusminősítés:
Pedagógus önértékelés:

Rendezvények:
2017. szeptember
Rendezvény megnevezése

Időpont

Tanár-diák sportnap

2017. szeptember 7.

AGÓRA informatikai kiállítás megtekintése

2017. szeptember

Magyar Labdarúgó Szövetség Bozsik intézményi
program
Kick-ball őszi forduló megrendezése – baseball
alapú sportjáték
Őszi papírgyűjtés

2017. szeptember folyamatos

Kerékpáros 5 próba (tanulmányi kirándulás
kerékpárral)
Fej-töri levelezős verseny indítása

2017. szeptember

Képzőművészeti szakkör szervezése, indítása

2017. szeptember

Kaán Károly Országos Természet- és
Környezetismereti Verseny, Szécsi Szilveszter
Kémia Verseny, Hermann Ottó Biológia verseny
Magyar népmese napja – Mesetál rajzpályázat

2017. szeptembertől folyamatos
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2017. szeptember 21.
2017. szeptember 25-26.

2017. szeptember

2017. szeptember 28.

Konfúciusz Intézet napja

2017. szeptember 30.

2017. október

Rendezvény megnevezése

Időpont

Zenei világnap

2017. október 02.

Alsós délutáni kirándulás Ópusztaszerre

2017. október

Állatok világnapi program

2017. október 04.

Megemlékezés az aradi vértanúkról

2017. október 06.

Pick-futás

2017. október 08.

Faültetés 1. és 8. évfolyam

2017. október 13.

Kerékpáros 5 próba

2017. október

Codeweek programozó hét

2018. október

Ünnepi műsor az 1956-os forradalom és
szabadságharc tiszteletére

2017. október 20.

Online angol idegen nyelvi verseny

2017. október

Tökjó délután

2017. október 25.

Halloween-party

2017. október 25.

Füvészkerti látogatás

2017. október

2017. november
Rendezvény megnevezése

Időpont

Egészség heti programsorozat

2017. november 13-17.

Kerékpáros 5 próba

2017. november

Kistérségi matematika verseny iskolai fordulója

2017. november
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Helyi mesemondó verseny

2017. november

Mesemondó verseny térségi fordulója

2017. november

William Blake angol nyelvi szépkiejtési verseny

2017. november

Korcsolya

2017. november folyamatos

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai
fordulója
Lotz János szövegértési és helyesírási verseny
iskolai fordulója
Adventi műsor és vásár a Szabadság téren

2017. november
2017. november
2017. november 25.

2017. december

Rendezvény megnevezése

Időpont

Kistérségi Mikulás kupa

2017. december

Mikulás műsor alsósoknak

2017. december 06.

Luca-napi játékos délután alsósoknak

2017. december 13.

Országos angol nyelvi verseny

2017. december

Országos történelem verseny helyi
fordulójának megrendezése
Karácsonyi angol daltanuló délután also
tagozatosoknak
Szép Magyar beszéd verseny felső
tagozatosoknak

2017. december
2017. december 19.
2017. december

Karácsonyi koncert a templomban

2017. december 19.

Karácsonyi műsor, osztálykarácsonyok

2017. december 22.

2018. január
Rendezvény megnevezése

Időpont

Bor Pál Levelezős Fizika Verseny első forduló 2018. január
Magyar kultúra napja alkalmából
megemlékezés

2018. január 22.
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2018. február

Rendezvény megnevezése

Időpont

Színházlátogatás 8. osztályosoknak

2018.02.01.

Országos történelem tantárgyi verseny megyei
2018.02.08.
fordulója
Szép magyar beszéd verseny tankerületi
2018.02.08.
fordulója 7-8. évfolyam
Zrínyi Ilona matematika verseny

2018.02.16.

Szülői jótékonysági iskolai bál

2018.02.17.

1-4. évfolyam helyi szavalóversenye

2018.02.19.

Megemlékezés a kommunista diktatúrák
áldozatairól

2018.02. 27.

DÖK napi kosárlabda tanár –diák mérkőzés

2018.02.27.

Kézilabda torna

2018. február

Szivacs kézilabda, fiú és lány bajnokság

2018. február

2018. március
Rendezvény megnevezése

Időpont

Téltemetés

2018.03.02.

Színházlátogatás

2018.03.06.

Móra Ferenc olvasási verseny (Gregor József
2018.03.07.
Általános Iskola)
Óvodások a suliban

2018. 03.07.

Pályaorinetációs tanítás nélküli munkanap –
Fabatka vásár

2018.03.10.

Kistérségi Weöres versillusztrációs pályázat

2018. március

1848/49-es forradalom és szabaddságharc
emlékünnepsége

2018.03.14.
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Színházlátogatás

2018.03.14.

Kazinczy szépkiejtési verseny helyi forduló
3-4. évfolyam

2018.03.19.

Tankerületi könyv- és könyvhasználati
vetélkedő 4. évfolyam részére

2018.03.21.

Kerékpáros 5 próba

2018.03.21.

Víz világnapi kistérségi vetélkedő

2018.03.22.

2018. április
Rendezvény megnevezése

Időpont

Honismereti verseny Csongrádon

2018.04.06.

Helyi nyelvtan-helyesírási verseny

2018.04.06.

Térségi nyelvtan-helyesírási verseny 2-3.
évfolyam - Szőreg
Térségi nyelvtan-helyesírási verseny 4.
évfolyam - Sándorfalva

2018.04.09.
2018.04.10.

A költészet napja

2017.04.11.

Tankerületi könyv- és könyvtárhasználati
verseny 8. osztályosoknak a szegedi
Vörösmarty Mihály Általános Iskolában

2018.04.12.

Pallavicini napok ünnepség

2018.04.13.

A holokauszt Magyar áldozatainak emléknapja
alkalmából megemlékezés az iskolarádióban 2018.04.16.
Háztartástan kistérségi vetélkedő

2018.04.18.

Kerékpáros 5 próba

2018.04.18.

Térségi matematika verseny 2-4. évfolyam –
Szeged, Weöres Sándor Általános Iskola

2018.04.25.

Térségi Kazinczy szépkiejtési verseny 3-4.
évfolyam – Szőreg

2018.04.26.

Foci házibajnsokság 3-8. évfolyamnak

2018. áprilistól

Shakespeare megyei angol műfordító verseny
2018. április
iskolai fordulója
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2018. május
Rendezvény megnevezése

Időpont

Tavaszi papírgyűjtés

2018.05.02-03.

Látogatás a Terror Háza múzeumba 8.
évfolyamnak
Határtalanul kirándulás Kalotaszegre 7.
évfolyamnak

2018.05.04.
2018.05.7-10.

Kerékpáros 5 próba

2018.05.09.

Alsós délutáni kirándulás Ópusztaszerre

2018.05.09-10.

Pallavicini családi nap

2018.05.11.

Kick-ball tavaszi forduló

2018.05.17.

Tankerületi könyvtárhasználati vetélkedő 5-6
osztályos tanulóknak az SZTE Juhász Gyula 2018.05.23.
Gyakorló Általános Iskolában

2018. június
Rendezvény megnevezése

Időpont

Megemlékezés a nemzei összetartozás napjáról 2018.06.04.
Osztálykirándulások

2018.06.11-12.

Eredei iskolai program a 6. évfolyam
tanulóinak
Közlekedésbiztonsági nap a rendőrség
szervezésében

2018.06.11-14.
2018.06.14.

Ballagási ünnepség

2018.06.16.

Tanévzáró ünnepség

2018.06.21.
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TANULÓK, TANULMÁNYI MUNKA

Létszám
Ebből osztályozható
Tanulmányi átlag

2013/
2014
tanév
vége
588
588
4,23

Bukott tanulók

13

Tantárgyi bukás

31

Osztály

1.a
1.b
1.c
2.a
2.b
2.c
3.a
3.b
3.c
4.a
4.b
4.c
5.a
5.b
5.c
5.d
6.a
6.b
6.c
7.a
7.b
7.c
8.a
8.b
8.c

Létszám

2014/
2015
tanév
félév
580
580
4,08
35

2014/
2015
tanév
vége
577
577
4,25
15

2015/
2016
tanév
félév
572
572
4,03

2015/
2016
tanév
vége
573
573
4,18

2016/
2017
tanév
félév
558
558
4,04

2016/
2017
tanév
vége
550
550
4,22

2017/
2018
tanév
félév
546
546
4,26

2017/
2018
tanév
vége
544
539
4,25

43

22

48

21

31

20

81

38

100

44

130

55

55

20

Tanulmányi
átlag

Hiányzási
átlag

Bukások

23
19
20
21
21
20
23
23
26
20
22
20
23
21
21
22
21
21
15
23
20
23
27
25
24

4,75
4,73
4,88
4,6
4,74
4,67
4,42
4,42
4,67
4,64
4,55
4,45
4,2
4,2
3,41
4,15
3,94
3,97
4,08
4,17
3,84
3,71
3,83
3,48
3,93

48,5
38,6
15
39
42
37,47
34
50
45,19
40,4
23
23,1
8
33,33
71,7
41
56
31,6
37,6
42
56
38
72,6
35
56

tanulók
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
0
7
0
1
1
0
0
2
2
1
0
2

544

4,25

40,6

20

404

tantárgyak
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
0
4
0
1
1
0
0
3
4
1
0
2
20

Jeles,
Kitűnő

8
8
5
5
6
6
3
4
9
7
5
3
7
1
1
3
1
1
3
3
2
1
3
0
1
96

Hiányzások
Tanév

Igazolt

Igazolatlan

Összes

Átlag

200
429
4
112
45
314
361
784
634
1694
19
133

10373
26185
12668
26406
11311
24402
10827
29170
16812
32508
10816
21956

18,36
46,59
21,62
44,91
19,6
42,29
18,9
50,9
30,1
59,1
20,02
40,36

2012/2013. I. félév
10173
2012/2013. év vége
25756
2013/2014. I. félév
12664
2013/2014. év vége
26294
2014/2015. I. félév
11266
2014/2015. év vége
24088
2015/2016. I. félév
10466
2015/2016. év vége
28386
2016/2017. I. félév
16178
2016/2017. év vége
30814
2017/2018 I. félév
10797
2017/2018 év vége
21823
Igazolatlan mulasztások megoszlása
Osztály

1.a
1.b
1.c
2.a
2.b
2.c
3.a
3.b
3.c
4.a
4.b
4.c
5.a
5.b
5.c
5.d
6.a
6.b
6.c
7.a
7.b
7.c
8.a
8.b
8.c

Összesen

1-10 óra

fő

5

1

10

1

5

2

1

1

1

1

22

6

11-30 óra

fő

11

1

15

1

11

4

37

6

405

31-50 óra

fő

51 óra felett

fő

74

1

74

1

Dicséretek, fegyelmező intézkedések

Osztály

osztályfőnöki
igazgatói
dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma

1.a

9

0

1

1.b

8

1

9

1.c

5

0

0

2.a

40

0

3

2.b

19

2

38

2.c

41

0

3.a

4

4

22

3.b

2

0

43

3.c

18

0

36

4.a

36

1

65

4.b

10

0

26

4.c

0

5

3

5.a

0

5

28

5.b

10

6

1

5.c

0

5

1

5.d

23

9

29

6.a

0

5

12

6.b

16

3

5

6.c

8

3

3

1

7.a

0

6

2

2

3

7.b

5

3

1

2

7.c

0

8

1

0

8.a

2

4

8.b

19

6

8.c

0

0

Összesen

275

76

2

1

18

2

1

26
6

1

2

1

1

1

10
1

2

1

1

15
7

5
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9

2

3

Tanulói létszámadatok – SNI, HH, HHH, BTM, magántanulók
tanulók
száma

SNI-s tanulók
száma

HH-s
tanulók
száma

HHH-s
tanulók
száma

BTM-s
tanulók
száma

1.a

23

1

1

0

2

1.b

19

1

1

4

1.c

20

3

1

2

2.a

21

0

1

2

2.b

21

0

3

2

2.c

20

1

3

2

3.a

23

1

0

4

3.b

23

3

4

3

3.c

26

4

2

2

4.a

20

2

0

0

4.b

22

2

2

0

4.c

20

4

5

1

5.a

23

1

0

3

5.b

21

1

0

1

5.c

21

4

4

5.d

22

2

1

4

6.a

21

0

2

2

6.b

21

1

1

2

6.c

15

1

3

0

7.a

23

2

0

2

7.b

20

1

0

1

7.c

23

3

2

3

8.a

27

2

0

2

1

8.b

25

5

1

1

0

8.c

24

2

2

544

47

39

Osztály

Összesen
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1

magántanulók

2

1

0
4

45

1

MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
Alsó tagozatos munkaközösség
Készítette: Kovács Zoltánné
A munkaközösség tagjai
Bíróné Mihálka Zsuzsanna, Búza Katalin, Finta Zsoltné, Gémes Erzsébet, Gémes Józsefné,
Gyöngyösiné Bihal Beáta, Juhászné Szél Edit, Kovács Zoltánné, Kósa Lajosné, Matkóné Tóth
Violetta, Molnár Henriett, Priegerné Szabó Ildikó, Rodlerné Táborosi Anna, Rossuné Kovács
Edit, Széll Bernadett, Szilasi Gizella, Tóthné Dékány Edit,
Szakos ellátottság: 100% tanító.
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Elvégzett feladatok


Augusztus

Szeptember















Október





November



Munkaközösségi értekezlet, munkaterv előzetes megbeszélése: augusztus
21.
Tanévnyitó műsor összeállítása 1. évfolyamos nevelők
Tanévnyitó
Szülői értekezletek szept. 4., 12.
Munkaterv megbeszélése, tanmenetek leadása szeptember 22.
Színházlátogatás szervezése szeptember 22
Őszi papírgyűjtés: szeptember 25-26.
Levelező versenyek indítása szeptember 30. (Priegerné Szabó Ildikó)
Iskolai folyóiratok bemutatása szeptember 30. (Graphart Kiadó, Kovács
Zoltánné)
Zenei Világnap- okt.2.
Október 4. - Állatok világnapja
Október 6. – Aradi vértanúk ünnepe, megemlékezés
Elsősök Difer mérése-október 7.
Alsós délutáni kirándulás Ópusztaszerre október 11-12. (Finta Zsoltné,
Juhászné Szél Edit, Kósa Lajosné, Molnár Henriett)
Október 13. – faültetés 1. évfolyam.
„Tök jó” délután-október 25. (Finta Zsoltné, Juhászné Szél Edit, Kósa
Lajosné, Molnár Henriett)
Őszi továbbképzés-október 27.
Takarékossági világnap-rajzpályázat
Egészséghét: november 13-17. (Búza Katalin, Gémes Erzsébet, Tóthné
Dékány Edit)
Színházlátogatás- november 9.
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Hónap

Elvégzett feladatok



December

Január

Február

Március

Április

November 20. - Mese-és prózamondó verseny iskolai forduló 1-4.
évfolyam
 November 29. - Mese-és prózamondó verseny kistérségi forduló 1-4.
évfolyam
 Alsós adventi műsor- december 3. (Horváth Csilla Dalma, Kovács
Zoltánné)
 December 6. – Mikulás műsor alsósoknak (Gyöngyösiné Bihal Beáta,
Rodlerné Táborosi Anna)
 Szentes megyei mesemondó-verseny december 7.: Bacsa Gergő 4. a V.
helyezett. Felkészítő nevelő: Rossuné Kovács Edit
 Osztálykarácsonyok
 Karácsonyi műsor szülőknek
 Iskolai karácsony
 Korcsolyázás
 Az I. félév zárása
 Félévi osztályozó értekezlet január 24.
 A Magyar Kultúra napja – Népdaléneklési verseny január 25.
 Félévzáró értekezlet február 01.
 Szülői értekezletek-február 5-6.
 Óvodai kihelyezett szülői értekezlet- február 12.
 Farsang 1-4. évfolyam- február 12.
 Farsang 2-3. évfolyam- február 13.
 Szülői jótékonysági iskolabál-február 16.
 Helyi szavalóverseny 1-4. évfolyam – február 19.
 Iskola-óvoda nevelői kooperáció február 26.
 Térségi szavalóverseny 1-4. évfolyam Deszk – február 28.
 Korcsolyázás
 Téltemetés- március 2.
 Színházlátogatás március 06.
 Móra Ferenc olvasási verseny- március 7.
 „Óvodások a suliban” játékos ismerkedési délután- március 7.
 Deszki Maros Menti Fesztivál- március 9.
 Pályaorientációs tanítás nélküli munkanap – Fabatka vásár március 10.
 Március 15-i megemlékezés: Műsor: 4. évfolyam március 14.
 Helyi Kazinczy verseny 3-4. évfolyam- március 19.
 Bemutató órák a leendő elsősök szüleinek- leendő elsős osztályfőnökök:
március 22.
 Tavaszi továbbképzési nap - tanítás nélküli munkanap március 28.
 Óvodások készségmérése- április 5.
 Helyi helyesírási verseny 2-3-4. évfolyam- április 6.
 Kistérségi helyesírási verseny Szőreg: 2-3. évfolyam- április 9.
 Kistérségi helyesírási verseny Sándorfalva: 4. évfolyam- április 10.
 Költészet napja április 11.
 Pallavicini napok ünnepség 2018. április 13. 11.
 Térségi matematika verseny 2-4. évfolyam - Szeged, Weöres Sándor
Általános Iskola április 25.
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Hónap

Elvégzett feladatok

 Térségi Kazinczy szépkiejtési verseny 3-4. évfolyam - Szőreg 2018. április
26.

Május

Június

 Papírgyűjtés- május 2-3.
 Alsós délutáni kirándulás Ópusztaszerre 2017. május 09-10.
 Pallavicini családi nap május 11.
 Anyák napi műsorok osztályonként
 4. osztályosok mérése matematikából, angolból
 Osztálykirándulások- június 11-12.
 Közlekedésbiztonsági nap június 14.
 Év végi osztályozó értekezlet június 15.
 Ballagás-június 16.
 Tanévzáró értekezlet június 21.
 Tanévzáró ünnepség június 21.

Versenyeredmények


Mese-és prózamondó verseny iskolai forduló 1-4. évfolyam 2017. november 20.

Eredmények:
1-2. évfolyam:
I. helyezett: Bozó Zsüliett 2. a /Felkészítő nevelő: Tóthné Dékány Edit
II. helyezett: Keresztes Noémi 1. a /Felkészítő nevelő: Széll Bernadett
III. helyezett: Vízvári Alíz 2. a /Felkészítő nevelő: Tóthné Dékány Edit
IV. helyezett: Vigh Panka 1. a /Felkészítő nevelő: Széll Bernadett
V. helyezett: Gulyás Petra 2. c /Felkészítő nevelő: Búza Katalin
3-4. évfolyam:
I. helyezett: Bacsa Gergő Dávid 4. a /Felkészítő nevelő: Rossuné Kovács Edit
II. helyezett: Kuna Előd 3. c /Felkészítő nevelő: Gyöngyösiné Bihal Beáta
III. helyezett: Kazán Maja 3. c /Felkészítő nevelő: Gyöngyösiné Bihal Beáta
IV. helyezett: Majoros Szofi 3. c /Felkészítő nevelő: Gyöngyösiné Bihal Beáta
V. helyezett: Mizsur Maja 4. b /Felkészítő nevelő: Bíróné Mihálka Zsuzsanna


Mese-és prózamondó verseny kistérségi forduló 1-4. évfolyam 2017. november 29.

Eredmények:
1-2. évfolyam:
III. helyezett: Keresztes Noémi 1. a /Felkészítő nevelő: Széll Bernadett
3-4. évfolyam:
II. helyezett: Bacsa Gergő 4. a /Felkészítő nevelő: Rossuné Kovács Edit


Megyei mese-és prózamondó-verseny 2017. december 7.

Bacsa Gergő 4. a V. helyezett /Felkészítő nevelő: Rossuné Kovács Edit


Szavalóverseny iskolai forduló 1-4. évfolyam 2018. február 19.

Eredmények:
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1-2. évfolyam:
I. helyezett: Berta Melinda 2. c /Felkészítő nevelő: Búza Katalin
II. helyezett: Vizvári Alíz 2. a /Felkészítő nevelő: Tóthné Dékány Edit
III. helyezett: Szabó Kata 2. b /Felkészítő nevelő: Gémes Erzsébet
IV. helyezett: Vezér Viktória 1. a /Felkészítő nevelő: Széll Bernadett
V. helyezett: Nagypál Viktória 1. a /Felkészítő nevelő: Széll Bernadett
3-4. évfolyam:
I. helyezett: Bozó Annabell Anna 4. a /Felkészítő nevelő: Rossuné Kovács Edit
II. helyezett: Szabó Marcell Mihály 4. c /Felkészítő nevelő: Gémes Józsefné
III. helyezett: Túri Márta Kamilla 4. a /Felkészítő nevelő: Rossuné Kovács Edit
IV. helyezett: Mizsur Maja 4. b /Felkészítő nevelő: Bíróné Mihálka Zsuzsanna
V. helyezett: Farkas Maja 4. c /Felkészítő nevelő: Gémes Józsefné


Kazinczy szépkiejtési verseny iskolai forduló 3-4. évfolyam 2018. március 19.

Eredmények:
3. évfolyam:
I. helyezett: Tóth Tamara 3. b /Felkészítő nevelő: Rodlerné Táborosi Anna
II. helyezett: Tompai Attila 3. b /Felkészítő nevelő: Rodlerné Táborosi Anna
III. helyezett: Kuna Előd 3. c /Felkészítő nevelő: Gyöngyösiné Bihal Beáta
4. évfolyam:
I. helyezett: Farkas Gréta 4. a /Felkészítő nevelő: Rossuné Kovács Edit
II. helyezett: Smausz -Kolumbán Zalán 4. b /Felkészítő nevelő: Bíróné Mihálka Zsuzsanna
III. helyezett: Túri Márta Kamilla 4. a /Felkészítő nevelő: Rossuné Kovács Edit


Nyelvtan-helyesírási verseny iskolai forduló 2-4. évfolyam 2018. április 6.

Eredmények:
2. évfolyam:
I. helyezett: Farkas Noémi 2. a /Felkészítő nevelő: Tóthné Dékány Edit
II. helyezett: Répási Luca 2. b /Felkészítő nevelő: Gémes Erzsébet
III. helyezett: Zónai Kitti 2. b /Felkészítő nevelő: Tóthné Dékány Edit
3. évfolyam:
I. helyezett: Forgó Bálint 3. c /Felkészítő nevelő: Gyöngyösiné Bihal Beáta
II. helyezett: Babarczi Vivien 3. a /Felkészítő nevelő: Kovács Zoltánné
III. helyezett: Horváth Mira 3. b /Felkészítő nevelő: Rodlerné Táborosi Anna
4. évfolyam:
I. helyezett: Túri Márta Kamilla 4. a /Felkészítő nevelő: Rossuné Kovács Edit
II. helyezett: Vékes Ádám 4. b /Felkészítő nevelő: Bíróné Mihálka Zsuzsanna
III. helyezett: Nagy Gréta 4. b /Felkészítő nevelő: Bíróné Mihálka Zsuzsanna


Nyelvtan-helyesírási verseny térségi forduló 2. évfolyam 2018. április 9.

2. évfolyam
III. helyezett: Zónai Kitti 2. b /Felkészítő nevelő: Tóthné Dékány Edit


Nyelvtan-helyesírási verseny térségi forduló 4. évfolyam 2018. április 10.

4. évfolyam:
I. helyezett: Túri Márta Kamilla 4. a /Felkészítő nevelő: Rossuné Kovács Edit
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Térségi matematika verseny 2-3-4. évfolyam 2018. április 25.

3. évfolyam:
I. helyezett: Forgó Bálint 3. c /Felkészítő nevelő: Gyöngyösiné Bihal Beáta
4. évfolyam:
I. helyezett: Ferenczi Zsombor 4. a /Felkészítő nevelő: Rossuné Kovács Edit
III. helyezett: Szőcs Máté 4. b /Felkészítő nevelő: Bíróné Mihálka Zsuzsanna


Kazinczy szépkiejtési verseny térségi forduló 3-4. évfolyam 2018. április 26.

3. évfolyam:
I. helyezett: Kuna Előd 3. c /Felkészítő nevelő: Gyöngyösiné Bihal Beáta
4. évfolyam:
I. helyezett: Farkas Gréta 4. a /Felkészítő nevelő: Rossuné Kovács Edit
Egyéb versenyek:
 2018. március 7. Olvasásverseny Szeged Gregor József Általános Iskola: 4. a osztály:
Kiváló és kitűnő tanuló cím.
 „EZ KÉSZ, PÉNZ” regionális döntő 4. a osztály III. helyezés.
 Tudásbajnokság-környezet: megyei I. helyezés 1. a osztály.
 Vadászati Kulturális Egyesület által szervezett országos verseny: Répási Luca 2. b
VII. helyezett.
 Zrínyi Ilona matematika versenyen indult több tanuló.
Tanulmányi eredmények a tanév végén

Osztály

Magyar
irodalom

Magyar
nyelvtan

Angol

Matematika

Környezetism
eret

Ének

Rajz

Technika

Testnevelés

Tantárgy

1. a
1. b
1. c
2. a
2. b
2. c
3. a
3. b
3. c
4. a

4,65
4,59
4,83
4,38
4,62
4,40
4,17
4,09
4,50
4,55

4,56
4,41
4,67
4,05
4,29
4,10
3,96
4,04
4,19
4,35

4,6
4,76
4,74
4,15

4,47
4,35
4,61
4,24
4,43
4,25
3,57
3,70
4,19
4,25

4,69
4,47
4,62
4,62
4,57
4,95
3,87
4
4,58
4,45

5
5
5
5
5
4,65
5
4,70
4,96
5

4,95
5
5
5
5
5
4,74
4,96
4,96
5

4,95
5
5
5
5
5
4,83
4,91
5
5

5
5
5
5
5
5
4,91
5
4,96
5
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4. b
4. c
Összesen

4,55
4,05
4,44

4,14
3,80
4,21

4,09
3,84
4,36

3,91
4,32
4,19

4,32
4,55
4,47

5
4,60
4,90

5
4,95
4,96

4,95
5
4,97

5
5
4,98

Az erkölcstan, hit-és erkölcstan tantárgy értékelése szövegesen történik.
Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy
Magyar nyelv
Magyar
irodalom
Matematika
Környezet
Angol
Összesen

2015/2016év vége
3 (3. d, 4. a, 4. c)
3 (3. d, 4. a, 4. c)
4 (3. a, 3. d, 4. a, 4.
c)
2 (3. a)
1 (4. a)
13 tanuló

2016/2017. év vége
2 (4. b), 1 (4. d)
2 (4. b), 1 (4. d)
2 (2. a), 1 (4. b), 1 (4. c)
1 (4. d)
1 (4. b), 1 (4. d)
13 tanuló

2017/2018. év vége
1 (2. b)
1 tanuló

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
Alsó tagozaton nincs szakkör. A tanulók tanórán kívüli differenciált fejlesztésben részesülnek.
Az SNI tanulókkal gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozáson gyógypedagógus, a BTM-N
tanulókkal fejlesztő pedagógus foglalkozik.
Tanórán kívüli foglalkozások: Művészeti iskolai foglalkozások, foci, kézilabda,
gyógytestnevelés, úszás.
SZTEJKI bemutató órák: Bíróné Mihálka Zsuzsanna, Búza Katalin, Gémes Erzsébet (2),
Gyöngyösiné Bihal Beáta, Kovács Zoltánné, Molnár Henriett, Rodlerné Táborosi Anna,
Rossuné Kovács Edit, Széll Bernadett, Szilasi Gizella, Tóthné Dékány Edit
Egyéb bemutató órák: Őszi-Tavaszi Pedagógiai Napok, bemutató órák a leendő elsős szülőknek,
bemutató órák KIP mentornak.
Továbbképzések:
 Szilasi Gizella önköltségen és önszorgalomból végezte el a Sakkpalotás 30 órás
továbbképzést 2017. 08. 25-27.
Tehetségfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz
 Őszi továbbképzés: mindenki.
 30 óra ELMS Informatikai Zrt.,
„Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA)
pedagógus moduljaihoz: Kovács Zoltánné, Rossuné Kovács Edit,


"A szivacskézilabdázás oktatásmódszertani alapjai az iskolai testnevelésben" című
tanfolyam 30 óra: Finta Zsoltné, Juhászné Szél Edit, Molnár Henriett



Gémes Józsefné: Őszi Pedagógiai Napok: Sajátos nevelési igényű tanulók értékelése
(Szeged, Sólyom utca)
A fogalmazás tanítása (Orosháza, Széplaki Erzsébet)
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Gémes Erzsébet: A fogalmazás tanítása (Orosháza, Széplaki Erzsébet)
A Szegedi POK szervezésében megvalósult továbbképzések: Prezentációkészítés
IKT
Tavaszi továbbképzés: mindenki.
Gémes Erzsébet: Módszertani minikurzus az OFI-s könyvekhez (POK szervezés;
2018. ápr. 25.)
Gémes Józsefné: IKT eszközök gyakorlati alkalmazása a tanítási órákon” és „A ppt
készítése” című minikurzus (POK szervezés).
Gémes Józsefné: Önköltséges továbbképzés: Sakkpalota Országos Konzultációs Nap
(Budapest), valamint „A szövegalkotás tanításának módszerei” című továbbképzés
(Orosháza).
Molnár Henriett: „Játékra fel!” 60 órás akkreditált továbbképzés.
A „Kréta” napló továbbképzést mindenkinek el kell végeznie. Folyamatos.

Egyéb:


Gémes Józsefné: bemutató órák: Őszi Pedagógiai Napok - bemutató óra (X. 25.,
szerda);
 Gémes Erzsébet: bemutató órák: Őszi Pedagógiai Napok - bemutató óra tartása sakkmatek (X. 26., csütörtök);
Pedagógiai esték előadásai (Mentorháló) az IH-ban, 5 előadás
 Gémes Erzsébet: Tavaszi Pedagógiai Napok (ELI Lézerkutató; Móra Ferenc Múzeum
2 foglalkozása; 1 bemutató óra)
 Gémes Erzsébet, Gémes Józsefné: Tavaszi Pedagógiai Napok, Mentorháló által
szervezett programok.
Porfóliót nem töltött fel senki.
Szaktanácsadói látogatás:
 Tóthné Dékány Edit 2017. október 20.
 Finta Zsoltné 2018. március 27. (DIFER)
 Juhászné Szél Edit 2018. március 27. (DIFER)
 Molnár Henriett 2018. március 27. (DIFER)
 Gyöngyösiné Bihal Beáta 2018. május 3.
Minősítés: Kovács Zoltánné 2017. november 28. Pedagógus II.
Tanfelügyeleti ellenőrzés nem volt.
Minősítésre jelentkezés: Szilasi Gizella.
Egyéb programok:
Hadtörténeti Múzeum látogatása Budapesten (4. a és 4. b)
"Védett állatok" című kiállítás megtekintése Szegeden a Megyeházán. (2. a)
Családi nap a szülőkkel (4. c)
Mikulás Ház (Szeged, 2. b, 4. c)
Szegedi Repülőnap (2. b, 4. c)
Kutatók éjszakája (Csillagvizsgáló – Szeged 4. c)
Parlament – Budapest (4. c)
Világsakk Fesztivál – Budapest (2. b, 4. c)
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Gyermekkarácsony az Agórában (2. b, 4. c)
Vadaspark - Szeged (2. b)
K&H Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi vetélkedő (3. a, 3. c, 4. a)
Gryllus Vilmos koncert ( 1. a, 2. a)
Rendhagyó tanórák:
Pallavicini kastély, Budai Sándor Emlékház, Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet
Osztálykirándulások helyszínei:
Makó-kalandpark, Ópusztaszer, Budapest-Visegrád, Budapest-Fővárosi Növény-és Állatkert,
Gyula, Nagyvázsony-Balatonalmádi-Balatonfűzfő, Abaliget-Orfű-Bikal, Eger-Miskolc,
Kóborló-lovastanya, Algyő-Borbála Fürdő, Szeged-Vadaspark.

Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
A tagintézmények alsós munkaközösségei összeállítják az éves versenytervet.
Versenyfeladatokat állítunk össze. Részt veszünk a tagintézmények által meghirdetett alsós
versenyeken. Továbbképzéseken szakmai megbeszélést tartunk. A tagintézmények nevelői
látogatják egymás bemutató óráit.

Kapcsolattartás















Szülők
Tagintézmények munkaközösségei
Védőnők
Dr. Borsi Éva gyermekorvos
EESZI
Arany Jánosné gyámügyi ügyintéző
Sándorfalvi Rendőrörs
Fogorvos
Pipacs Óvoda
SZMK
NOVUM KÖNYVKIADÓ képviselője –Kubina Attila
Graphart Kiadó képviselője- Mészáros Gergely
Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány
Háziasszonyok Klubja- Kormány Istvánné
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Iskola
angol munkaközösség
Készítette: Lakatos Krisztina
A munkaközösség tagjai:
Gózon Anett
Hack Ibolya
dr. Juhász István
Lakatos Krisztina
Purgel Csaba
Tóth Violetta
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

feladatok
Tanmenetek elkészítése, átdolgozása, a KIP beépítése a tanmenetbe
Szakkörök beindítása (3.b és 3.c osztály)

Szeptember
Bemutatóórák vállalása
Kick-ball őszi forduló megrendezése - baseball alapú sportjáték
A kistérségi továbbképzés idegennyelvi szekciójában előadás a KIP módszerről
Angol nyelvű projektkészítő pályázat
Október
On-Lion kétfordulós online angol verseny- 5 fő részvétele
Október 23-i emlékműsor megszervezése
Halloween Party- játékos angol vetélkedő

November

Picture Dictionary – képes szótár készítő pályázat és kiállítás alsó
tagozatosoknak
William Blake szépkiejtési verseny – 3 tanuló felkészítése
Angol kulturális online verseny a Weöres iskola szervezésében- 11 résztvevőeredmények: Bürgés Csaba 7/c I.hely, Varga Éva 8/c III.hely
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Juhász István bemutató órája (november 21.)
Országos angol nyelvi verseny iskolai fordulója 17 tanuló részvételével
(továbbjutók: Fischer Ádám 8/c, Budai Richárd 8/a, Gyöngyösi Réka 7/a)
December
Lakatos Krisztina bemutató órája (december 15.)
Karácsonyi angol daltanuló délután alsó tagozatosoknak
Január

Félévzárás, az első félév értékelése
Angol írásbeli próbafelvételi megrendezése nyolcadik évfolyamosoknak

Február
Az óvódások fogadása, részvétel a leendő első osztályosok szülői értekezletén
Március

Bemutatóóra a 2/a osztályban a leendő első osztályosok szüleinek
Angol fordító verseny felső tagozatosoknak

Április

A leendő elsősök képességfelmérése
Országos angol mérés (OH) 6. és 8. évfolyamon – javítás
Kick-ball kupa megrendezése felső tagozatosoknak -baseball alapú sportjáték
Szintfelmérők összeállítása és javítása 4. évfolyamon

Május

Írásbeli próbanyelvvizsga lebonyolítása (7. évfolyamon) és a feladatlapok
kijavítása.
Részvétel a „Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban” című képzők
képzése programban
Szóbeli próbanyelvvizsga lebonyolítása (7. évfolyamon)
Szóbeli próbanyelvvizsgán részvétel a vizsgabizottságok munkájában

Június

A 4. évfolyam szintfelmérőinek értékelése.
Részvétel a „Komplex Alapprogram koncepciója” című képzők képzése
programon.
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Osztály

Angol nyelv

Tanulmányi eredmények a tanév végén

2.a

4,76

3.a
4.a

4,74
4,15

4.b

4,09

4.c
4.d
5.a
5.b
5.c
5.d
6.a
6.b
6.c

3,84
3,83
3,83
4,00
3,35
3,90
3,71
3,65
3,67

7.a
7.b
7.c
8.a
8.b
8.c

4,05
3,61
3,55
3,35
3,13
3,86
3,85

Összesen

Tantárgyi bukások alakulása
2016/2017. év vége

2017/2018. év vége

angol nyelv

Tantárgy

2

1

Összesen

2

1

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
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Az alsó tagozaton a 3.b és 3.c osztályokban heti 1-1 órában tartottunk angol szakkört. A
játékos foglalkozások célja a nyelvtanulás iránti pozitív attitűd kialakítása.
Két kolléga részt vett heti 4-4 órában a kínai szakkör lebonyolításában.
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
Az intézményi szakmai műhellyel együttműködve bonyolítottuk le a próbanyelvvizsgát, valamint
részt vettünk az idegen nyelvi lektor érkezése körüli teendők elvégzésében.
Kapcsolattartás
A tanév során a tagintézmények idegen nyelvi munkaközösségeivel, nyelvtanáraival, valamint az
MM Publications kiadóval, tartottuk a kapcsolatot.
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
HUMÁN munkaközösség
Készítette: Bertáné Takács Erika

A munkaközösség tagjai
Bálóné Karasz Erika (magyar-ének)
Bertáné Takács Erika (magyar-történelem)
Hack Ibolya (magyar-angol)
Horváth Csilla Dalma (magyar-ének)
Hüvös László (történelem)
Kisné Király Mária (magyar-történelem)
Kollárné Gellai Tünde (magyar-angol)
Purgel Csaba (történelem-angol)
Szántóné Somogyi Katalin (könyvtár)
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A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Elvégzett feladatok

Szeptember





Tanmenetek átdolgozása (felelős: Bertáné Takács Erika, szaktanárok)
Gyermek színházbérletek rendelése (felelős: Bálóné Karasz Erika)
28. A magyar népmese napja (felelős: Szántóné Somogyi Katalin)

Október





2. Zenei világnap (felelős: Horváth Csilla Dalma)
6. Megemlékezés az aradi vértanúkról (felelős: Kisné Király Mária)
20. Városi és iskolai ünnepi műsor az 1956-os forradalom tiszteletére
(felelős: Purgel Csaba, Lakatos Krisztina)



9. Gyerekbérletes színházi előadás (felelős: Bálóné Karasz Erika)
20., 29. Helyi és kistérségi alsós mesemondóversenyen zsűrizés (
Kollárné Gellai Tünde, Kisné Király Mária, Szántóné Somogyi
Katalin, Bertáné Takács Erika)
 22. Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulója (felelős:
Bertáné Takács Erika)
 23. Lotz János szövegértési és helyesírási verseny iskolai fordulója
(felelős: Bertáné Takács Erika)

November



December






Január

Február



7. Országos történelem tantárgyi verseny iskolai fordulója (felelős:
Bertáné Takács Erika)
12 . Szép magyar beszéd verseny iskolai fordulója (felelős: Bertáné
Takács Erika)
19. Templomi hangverseny (felelős: Horváth Csilla Dalma)
22. Karácsonyi műsor (Bertáné Takács Erika, Hack Ibolya, Horváth
Csilla Dalma)

10. Kistérségi bemutatóóra (Kisné Király Mária)
22. Megemlékezés a magyar kultúra napjáról (felelős: Bálóné Karasz Erika,
Horváth Csilla Dalma)
25. Lotz János szövegértési és helyesírási verseny megyei fordulója (felelős:
Bertáné Takács Erika)
 8. Szép magyar beszéd verseny tankerületi forduló 7-8. évfolyam (felelős:
Bálóné Karasz Erika)
 8. Országos történelem tantárgyi verseny (felelős: Bertáné Takács Erika)
 15. Szép magyar beszéd verseny tankerületi forduló 5-6. évfolyam (felelős:
Bertáné Takács Erika, Horváth Csilla Dalma, Kollárné Gellai Tünde,
Szántóné Somogyi Katalin)
 19. Alsó tagozatos szavalóverseny (Bertáné Takács Erika, Horváth Csilla
Dalma, Hack Ibolya)
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 27. Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól (felelős: Purgel
Csaba)

Március

Április

Május

Június

 6. Gyerekbérletes előadás (Bálóné Karasz Erika)
 9. Részvétel a Deszki Maros Menti fesztiválon (felelős: Bálóné Karasz
Erika)
 20. Kistérségi bemutatóóra (Bálóné Karasz Erika)
 26. Kistérségi bemutatóóra (Bertáné Takács Erika)
 6. X. Határon túli honismereti verseny (Felelős: Bertáné Takács Erika)
 12. Megemlékezés a költészet napjáról – Író-olvasó találkozó (felelős:
Hack Ibolya)
 12. Tankerületi könyv- és könyvtárhasználati verseny (felelős: Szántóné
Somogyi Katalin)
 16. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól (felelős: Bálóné Karasz Erika)
 4. Tanulmányi kirándulás a Terror Háza Múzeumba (felelős: Bertáné
Takács Erika)
 14. Rendhagyó irodalomóra a Szegedi Pinceszínház művészeivel
 23. Országos kompetenciamérés
 23. Tankerületi könyvtárhasználati vetélkedő -6. osztályos tanulóknak
(felelős: Szántóné Somogyi Katalin)
 4. Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról (felelős: Bertáné Takács
Erika)
 6. Tanulmányi kirándulás a FEJ-töri versenyen és a prezentáció versenyen
helyezést elért tanulóknak. (felelős: Purgel Csaba)
 16. Ballagás (felelős: Hack Ibolya, Bálóné Karasz Erika, Kisné Király
Mária)

A tanév végi szintfelmérő, belső vizsga eredményei
Osztály

Tantárgy

422

Ének-zene

Hon-és
népismeret

Összesen

3,87
3,52
2,85
3,38
3,05
3,55
3,40
3,83
3,26
3,13
3,58
3,00
3,25
3,36

Történelem

5. a
5. b
5. c
5. d
6. a
6. b
6. c
7. a
7. b
7. c
8. a
8. b
8. c

Irodalom

Osztály

Magyar nyelv

Tanulmányi eredmények a tanév végén

3.83

3,26
3,38
2,20
3,38
2,95
3,05
3,2
3,38
3,26
3,35
3,50
3,00
3,83
3,25

5,00
5,00
4,50
4,80
5,00
4,20
4,80
4,74
5,00
4,70
5,00
4,68
5,00
4,80

4,04
4,52
3,10
4,14

3,86
2,85
3,81
3,05
3,55
3,60
4,00
3,79
3,30
3,77
3,32
3,79

3,58

3,95

Tantárgyi bukások alakulása
2016/2017. év vége

2017/2018 év vége

Magyar nyelv
Irodalom
Történelem
Ének-zene
Hon- és népismeret

Tantárgy

5
1
10
3

3
11
1

Összesen

19

15
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Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
Énekkar: heti 2 órában alsó és felső tagozatos tanulóknak (vezető: Horváth Csilla Dalma)
Kompetenciamérésre, illetve központi felvételire történő felkészítés

Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában




Beszámolómat időben elkészítem
Munkaközösségem tagjai három bemutatóórát tartottak ebben a tanévben
Munkaközösségem tagjai a kistérség tagintézményeiben hospitáltak bemutatóórákon

Kapcsolattartás
 A Szegedi Pinceszínház művészei rendhagyó irodalomórát tartottak az intézményben
A STAMI diákjai és tanárai rendszeres közreműködői az iskolai ünnepségeknek
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskola
Matematika-informatika munkaközösség

A munkaközösség tagjai:
Ambrus Jánosné matematika, technika, napközi
Cindel-Magyar Aletta matematika, napközi
Farkas Róbert fizika, ig.h.
Gózon Anett matematika, angol, tanulószoba
Nagy M. Ágnes matematika, fizika, tanulószoba
Nagy Istvánné informatika, napközi
Sike Csabáné fizika, technika, napközi
Udvardy Endre Ádám informatika, tanulószoba
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése

Hónap

Szeptember

Elvégzett feladatok







Október

Munkaterv elkészítése.
KIP-es órák beépítése a tanmenetbe
Matematika szaktanterem berendezése (Ambrus Jánosné, Nagy M. Ágnes)
Tanórán kívüli foglalkozások beindítása:
o 8. oszt. felvételi előkészítő (Cindel-Magyar Aletta)
o ECDL szakkör heti 4 óra (Udvardy Endre Ádám)
Elsősök képességmérése (Udvardy Endre Ádám)

 Benevezés versenyekre:
o Zrínyi Ilona Matematika Verseny
o Medve Szabadtéri Matekverseny (51 fő)
o Vigyázz, kész, pénz verseny, 3csapat 5. osztályosok, 7. osztályosok
(Cindel-Magyar Aletta)
o Bor Pál Fizikaverseny 7. és 8. osztályos tanulók (fizika tanárok)
 EPAM látogatás. Kísérő tanárok: Ambrus Jánosné, Cindel-Magyar Aletta,
Gózon Anett, Udvardy Endre Ádám, Nagy M. Ágnes
 Code week- minden 4. osztály megismerkedhetett a Sratch2 programnyelv
alapjaival (Udvardy Endre Ádám)
 A kistérségi továbbképzés matematika-informatika szekcióülésének
levezetése, a KIP módszer bemutatása (Nagy M. Ágnes)
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November

December

Január

Február



Kistérségi matematika verseny iskolai fordulójának megrendezése. A
második fordulóra 12 tanulónk jutott tovább.
Felkészítés a matematika versenyekre. Felelősök: Cindel - Magyar
Aletta, Gózon Anett, Nagy M. Ágnes

 Bemutató órák látogatása
 25 sikeres online alapismeretek vizsga, 1 Szövegszerkesztés, 1 Startkártya
(Udvardy Endre Ádám)
 Bemutató órát tartott Ambrus Jánosné matematikából a 7. osztályban.
 Folyamatos oklevél és emléklap készítése (Udvardy Endre Ádám)
 Beiskolázási nyomtatási feladatok (Udvardy Endre Ádám)
 Kompetenciamérésre való felkészítés (matematika tanárok)
 Kistérségi matematika verseny 2. fordulóján 12 tanulónk vett részt.
Helyezések:
5. osztály 1. helyezés: Agócs Zoltán (Cindel-Magyar Aletta tanítványa)
2. helyezés: Koszta Dávid (Nagy M. Ágnes tanítványa)
6. osztály 3. helyezés: Purgel Soma (Cindel-Magyar Aletta tanítványa)
7. osztály 2. helyezés: Gyöngyösi Réka ( Gózon Anett tanítványa.)
3. helyezés: Táborosi Máté (Gózon Anett)
8. osztály 3. helyezés: Budai Richard (Nagy M. Ágnes tanítványa)
 Zrínyi Ilona Matematika Verseny (Kísérők: Ambrus Jánosné, Nagy M.
Ágnes)



Március



Tankönyvrendelés.
Bor Pál Fizika Verseny középdöntőjén rész vett tanulók: Varga Éva 8.
o., Kurai Gerda , Berta Péter, Gyöngyösi Réka, Kálmán Mihály , Forgó
Ábel 7.o.
Felkészítő tanárok: Farkas Róbert, Sike Csabáné, Nagy M. Ágnes
Pénzügyi témahét, aminek keretében a Pénzpiac nevű játékot játszottuk.(A 6.c
osztályfőnöki órán is, a többi osztály matematika órán tabletről (matematika,
informatika tanárok)
Bemutató óra: Sike Csabáné ( technika 7. osztály)

 8.osztályos tanulók látogatása az ELI- ben ( Kísérő tanár: Farkas Róbert)
 Látogatás a Tudástárban. Rendhagyó fizika óra a 7. És 8. osztályosoknak
Kísérő tanárok: Sike Csabáné, Nagy M. Ágnes
 Digitális témahét, képvers készítés a WordArt nevű programmal

Április

 Elem gyűjtés a Föld hete rendezvény sorozat keretében.
 Bemutató óra: Nagy M. Ágnes (7. osztály fizika)
 Tavaszi Továbbképzési Napok keretében látogatás az ELI-ben (CindelMagyar Aletta, Udvardy Endre Ádám, Nagy M. Ágnes)
Mobiltelefon használata matematika órán (Cindel-Magyar Aletta)
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 Kistérségi háztartás technika verseny. Felelős tanár: Sike Csabáné.
 Medve Szabadtéri Matekverseny 45 tanuló részvételével
A Medvebocsok a középmezőnyben végeztek. A Kismedvék két csapata
28. és 29. helyezést ért el. (117 csapat)
Kísérők és felkészítők: Ambrus Jánosné, Cindel-Magyar Aletta, Gózon
Anett, Nagy M. Ágnes
 4. osztályosok felmérése matematikából, a felmérők javítása, értékelése
(matematika tanárok)
 Vogger suli, Vodafonos feladatok, koordinátor: Udvardy Endre Ádám

Május

 5. osztályosok iskolai matematika vetélkedője (Cindel-Magyar Aletta,
Nagy M. Ágnes)
 68 sikeres ECDL vizsga, 11 fő START bizonyítványt szerzett
Felkészítő tanár: Nagy Istvánné, Udvardy Endre Ádám
 Erdei Iskola (Sike Csabáné, Udvardy Endre Ádám)
 Kréta naplóra vonatkozó e-learning képzés(mindenki)
 Évzáró műsor szervezése (Sike Csabáné)
 Éves munka értékelése

Június

8.a
8.b
8.c

3,08
2,79
3,09
3,17

Átlag

3,96
3,00
3,00

tech

3,74
3,57
2,55
3,62
3,00
2,67
3,47
3,61
3,26
2,77

inf

5.a
5.b
5.c
5.d
6.a
6.b
6.c
7.a
7.b
7.c

fiz

Osztály

mat

Tanulmányi eredmények a tanév végén

4,90
5,00
4,87
4,96
4,84
4,91

4,96
4,81
4,60
5,00
4,86
4,75
4,80
5,00
4,67
4,65

2,71

5,00
4,92

4,17

4,83

3,32

4,91

3,12

4,81
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Tantárgyi bukások
Tantárgy

2017/2018 év vége

5fő
1fő
0
0

matematika
fizika
informatika
technika

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
ECDL szakkör heti 4 óra (Udvardy Endre Ádám)
Kompetenciamérésre, illetve központi felvételire történő felkészítés
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában




Munkaközösségem három KIP- es bemutató órát tartott ebben a tanévben és
a kistérség tagintézményeiben hospitáltunk.
A kistérségi matematika verseny lebonyolításában segítettünk.
Őszi, tavaszi továbbképzéseken vettünk részt

Kapcsolattartás
A tanév során a tagintézmények matematika-informatika munkaközösségeivel tartottuk a
kapcsolatot.
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
Természet és művészet munkaközösség
Készítette: Liebszter Ildikó
A munkaközösség tagjai: Balogh Orsolya (rajz és vizuális kultúra)
dr. Fényesné Kalugyer Katalin (természetismeret, biológia, kémia)
Forgó Erika (természetismeret, kémia)
Török Zsuzsanna (rajz és vizuális kultúra)
Vizoviczkiné Patterman Ildikó (természetismeret, biológia,
földrajz)
Liebszter Ildikó (természetismeret, földrajz, rajz és vizuális
kultúra)
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Elvégzett feladatok





Szeptember

Tanév eleji tennivalók: tanmenetek megírása, leadása, szertárrendezés
minden munkaközösségi tag
Suli rádió, tanulói ügyelet elindítása - 8. osztályos osztályfőnökök
Rajzpályázatok:
- Előző tanév végi pályázatok eredményei is
- WESSLING Hungary Kft. „PETI és PETRA köztünk” országos
rajzpályázatán: Nagy Gabriella 2. helyezett, Sigmond Dóra, Tompai
Atilla, Nagy Krisztián rajza különdíjas lett.
- , A GENERÁLI biztosító „Szimba” közlekedésbiztonsági országos
rajzpályázatán: Ungi Gréta,Nagy Gabriella és Zerkula Dzsenifer 2.b
25.000 forintos különdíjban részesült.
- A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium „Tiszta közlekedés”
elnevezésű országos rajzpályázatán: Balog Áron Fődíjban, Tompai
Atilla, Gégény Petra, Dunszt Regina és Szabó Zsófia különdíjban
részesült. Iskolánk, az eredményes szerepléséért
ajándékutalványban részesült. Munkáikat naptárakba
szerkesztették.
- Az OTP Nyugdíjpénztár „Te milyen nyugdíjas leszel 60 évesen?”
országos rajzpályázatán: egyéni díjazásban részesült Puskás László,
Sigmond Dóra, Nagypál Borbála, Dunszt Regina. Iskolánk
100.000forintos Pátria-utalványban részesült a legtöbb rajzot
beküldő iskola kategóriában.
(Balogh Orsolya, Török Zsuzsanna, Liebszter Ildikó)
- „Proxi a teknős” elnevezésű országos rajzpályázaton: Macsek Enikő
3. helyezést ért el.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

A Belmil iskolatáska „Tervezzünk iskolatáskát!” pályázatán:
iskolatáskát nyert rajzával Puskás László, Ungi Gréta, Tompai
Atilla.
Magic and More, „Az én kedves szuperhősöm” rajzpályázatán:
Bacsa Gergő a rajzával díszített pólót nyert.
A Bohócszínház alapítvány rajzpályázatán: Sigmond Dóra egyéni 1
helyezést, Ferenczi Zsombor egyéni 2. helyezést, Stanka Adél
közösségi 1. helyezést ért el.
A HUNSKATE Korcsolya Egyesület országos pályázata: Birkás
Anna 3. hely, Ungi Gréta 4. hely, Puskás László 5. hely, Kiss Petra
9. hely, Elekes Zénó 4. hely, Denucz Dániel 7. hely
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. „Álomút” pályázata: Lődy Tamás
díjazott
Toyota országos rajzversenye: Gál Anett 1. hely, Csiszár Dániel 3.
hely, Lévai Eszter és Németh Lili Különdíj, Farkas Gréta 3. hely,
Bacsa Gergő különdíj.
Népmese napja – iskolai
Zempléni Gombász Egyesület „Gombamesék” – országos
Bohák Vikória (1.b) díjazott lett. Rajza bekerült a készülő könyv
illusztrációi közé.
(Török Zsuzsanna)
Déli Motoros-Blokk Egyesület rajzpályázata – szegedi
4. a osztály vadasparki kirándulást nyert.
(Török Zsuzsanna, Balogh Orsolya, Rossuné Kovács Edit)
„Ausztrália” országos rajzpályázata
Gál Anett 2.b, Denucz Dániel 4.a, 3. helyezett lett: Ungi Gréta 3.b
osztály, és Rajnai Bendegúz 2.b. A résztvevők oklevélben
részesültek
(Balogh Orsolya, Török Zsuzsanna)
„Mosolygó fogacskák” országos
az 1.b osztály mikroszkópot, a tanulók hátizsákos fogápoló szettet
nyertek.
(Török Zsuzsanna)
Erzsébet-tábor / kreatív pályázat – 4.a-4.b-5.b csoportos munka
„Tábori Napló” Köszönő oklevél
„Zöldségriportok” – 5. a – 3.b osztály – köszönő- elismerő oklevél
(Balogh Orsolya)



Kiállítások: „A népmese napja” alkalmából az alsó és felső évfolyam
tanulóinak munkáiból
(Balogh Orsolya, Török Zsuzsanna, Liebszter Ildikó)



„Közösen alkotva jobb a világ” pályázati program 5. osztályos
tehetséges tanulóknak, pályázati program elindítása, beszerzés:
Balogh Orsolya
(Horváth Csilla Dalma, Török Zsuzsanna,
Liebszter Ildikó)
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Felvételi előkészítők: biológia, kémia tantárgyakból 8. osztályos
tanulóknak – folyamatos az I. félévben
(Dr. Fényesné Kalugyer Katalin)
rajz és vizuális kultúra tantárgyból Balogh Orsolya



Kerékpáros5 próba – kerékpártúrák Sándorfalva Natura 2000,
Természetvédelmi területeire – folyamatos a tanév során
(Balogh Orsolya, Liebszter Ildikó) IX. 12., IX.25.




Papírgyűjtés DÖK szervezés Rossuné Kovács Edit, Purgel Csaba
„Kitűnők fala” – Balogh Orsolya



„Jeles napok” eseményeinek feldolgozása:
Állatok világnapja (október 4.) játékos feladatok az aulában 4-8.
osztályos tanulóknak
( Liebszter Ildikó, Rossuné Kovács Edit)
 Ismeretterjesztő előadások ásványkiállítással egybekötve
(Rossuné Kovács Edit, Liebszter Ildikó)



Október

„Fogadjatok örökbe egy fát!” faültetés az 1. és a 8. évfolyam
tanulóival, az elsős szülőkkel az iskola udvarán
(Balogh Orsolya)
Kerékpáros5 próba – kerékpártúrák Sándorfalva Natura 2000,
Természetvédelmi területeire – folyamatos a tanév során
(Balogh Orsolya, Liebszter Ildikó) X. 4., X.24.
Tappancs Alapítvány programjának elindítása a 4. évfolyamon
Liebszter Ildikó és a 4. osztályos osztályfőnökök



Rendhagyó rajz óra a szegedi Vadasparkban – pályázati nyeremény 4.A
Török Zsuzsanna, Balogh Orsolya, Rossuné Kovács Edit



Rajzpályázatok:
 A „méhek világa” helyi
 Ez Park „Parkolóház” országos
Birkás Anna 2.b, Kiss Petra 2.b, Szabó Kata 2.b, Macsek Enikő 3.b
különdíjban (rajzaikkal díszített tortát kaptak) részesült
 „5000 éves Kína” országos
(rajzos nevelők)




UNICEF „Gyerekhang” országos
Denucz Dániel 4.a és Macsek Enikő 3.b rajza megjelent az Élet és
irodalomban, Tóth Tamara 3.b és Belák Anna 4.a dicsérő oklevélben
részesült.
„Mesetál” országos
Tóth Debóra 3.b osztály 2. helyezést ért el
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(Török Zsuzsanna)


STABILO országos rajzpályázatán,
Iskolánk 100.000 forint értékben írószercsomagban részesült.
(Balogh Orsolya, Török Zsuzsanna, Liebszter Ildikó)


November

Vöröskeresztes Bázisiskola cím elnyerésére pályázatírás:
dr. Fényesné Kalugyer Katalin, Forgó Erika



Egészség hét (2017. november 13-17.) programjának összeállítása
 rendhagyó osztályfőnöki órák 5-6. évfolyamon a védőnők
bevonásával
 rendhagyó osztályfőnöki óra dr. Takács Andreával a 7-8.
évfolyamon
 látásszűrés – jelelés - reggeli zenés torna
 Tolerancia nap – Találkozás fogyatékkal élőkkel
 „Szórakozz okosan” – Rendőrség előadása
(dr. Fényesné Kalugyer Katalin, Forgó Erika)



Elsősegélynyújtó tanfolyam a 7-8. évfolyam tanulóinak
Sándorfalvi Polgárőr Egyesület



Bemutató óra:
2017. nov. 30. Földrajz 8.C Vizoviczkiné Patterman Ildikó





„Mi a pálya?” Szeged, Sportcsarnok XI. 8. Balogh Orsolya
Továbbtanulási börze Szeged IH
Középiskolák bemutatkozója (helyi) 8. osztályos osztályfőnökök



Rendhagyó órák szervezése: Méhészeti előadás kóstolóval egybekötve,
Képzőművészeti kiállítás
Szertárrendezés
Balogh Orsolya




Rajzpályázatok:
 A Manókönyv, „Tervezzünk lombházat” országos
Lévai Eszter 2.b és Lődy Tamás 2.b és Ördög Edina 1.b
könyvjutalomban részesült.
 MERKBAU országos rendezésű „Álomotthon” pályázata
 A Magyar Vöröskereszt, „Vérvonal, amely megmutatja, hogy
összetartozunk” országos
2.b osztály 20.000 forintos,
Rovó Vanessza 8.a 5.000 forintos könyvutalványban részesült.
A beküldött színvonalas munkákért iskolánk 20.000 forintos
könyvutalványban részesült.
(Balogh Orsolya, Török Zsuzsanna, Liebszter Ildikó)
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Játékos délután: „Luca napi varázslat” emelt szintű rajzos osztályokkal, a
2.B , 3.B és a 4.A tanulóival - Balogh Orsolya szervezés, rajzos nevelők



Karácsonyi kiállítás – „Téli tárlat” az aulában emelt szintű rajzosok
munkáiból
(Balogh Orsolya, Török Zsuzsanna, Liebszter Ildikó)




Karácsonyi ünnepi műsor díszlete
Karácsonyi ünnepi dekoráció
Balogh Orsolya



Rajzpályázatok:
 LART Stúdió országos karácsonyi pályázata
Elekes Zoé 1.b közönségdíjas lett.
 Hagyományok Háza országos karácsonyi pályázata
Kispéter Kinga 1.b és Ferenczi Zsombor 4.a különdíjban részesült.
 Délmagyarország „Álomutazók+ rajzpályázat
Kiss Petra 1.b díjazásban részesült
 BARÁT-PAPÍR füzetborító tervező pályázat
Macsek Enikő és Tompai Atilla 3.b 10.000 forint értékű
ajándékcsomagban részesült.
 PRIMA-SZEGED NOVA karácsonyi rajzpályázat
 A sielők.hu „Hóváró” országos rajzpályázata
díjazásban részesült Belák Anna 4.a, Bohák Viktória és Németh Lili
1.b. Különdíj: Rutkai Bori együttes koncertje az iskolánkban
Török Zsuzsanna



Táncórák a 8. évfolyamon (heti 4 alkalom)
Balogh Orsolya – Horváth Csilla Dalma



Rendhagyó óra: „Évszakok” diaképes előadás vendég előadóval, Sipos
György erdésszel
Balogh Orsolya



Féléves munka értékelése, beszámoló elkészítése
(Liebszter Ildikó



Rajzpályázatok:

December

Január
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Elvégzett feladatok

A HUNSKATE Korcsolya Egyesület országos pályázata: Birkás Anna
3. hely, Ungi Gréta 4. hely, Puskás László 5. hely, Kiss Petra 9. hely,
Elekes Zénó 4. hely, Denucz Dániel 7. hely
- A Magyar Közút Nonprofit Zrt. „Álomút” pályázata: Lődy Tamás
díjazott
- Toyota országos rajzversenye: Gál Anett 1. hely, Csiszár Dániel 3. hely,
Lévai Eszter és Németh Lili Különdíj, Farkas Gréta 3. hely, Bacsa
Gergő különdíj
(Török Zsuzsanna)
-





Február









Március





Tánctanulás a 8. évfolyam tanulóinak
(Balogh Orsolya, Horváth Csilla Dalma)
Szülői értekezletek alsó és felső tagozaton
(minden nevelő)
Farsangi rendezvények alsó és felső tagozaton
Farsangi dekoráció készítése
(Balogh Orsolya)
Alapítványi bál – dekoráció készítése: tornacsarnok, aula
(Balogh Orsolya, Liebszter Ildikó)
Rajzpályázatok:
- Népzenei Videó készítése Gulyás Ferenc együttese részére (A part alatt
- című dal rajzos feldolgozása)
- „Ne égess!” – Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság rajzpályázata:
Macsek Enikő díjazott.
- Írócimborák Témabörze pályázata: kiválasztottak: Kiss Ramóna, Ungi
Gréta, Mészáros Nóra.
(Török Zsuzsanna)
Óvodások az iskolában – emelt szintű rajzos osztály bemutatása
(Liebszter Ildikó)
Bemutató óra a leendő első osztályos tanulók szüleinek
(Török Zsuzsanna)
Fabatka vásár
minden osztályfőnök
Kistérségi Víz világnapi vetélkedő felső tagozaton
(szervező: Liebszter Ildikó, segítők: Forgó Erika, Vizoviczkiné Patterman
Ildikó)
Tavaszi továbbképzés
minden nevelő
Rendhagyó környezetvédelmi órák a CSEMETE Természetvédelmi
Egyesület szervezésében a 4-8. osztályokban
(Liebszter Ildikó)
Rajzpályázatok:
-„Magyar címer és zászló” országos ünnepi rajz – és esszé pályázaton: Tóth
Tamara 3. helyezett.
- Kedvenc Népmesém országos pályázaton: díjazottak: Bodó-Gonda Máté,
Farkas Gréta, Balog Áron, Kiss Petra, Lévai Eszter, Tóth Tamara
- Meteorológiai országos rajzpályázat: Hegedűs Kinga 3. hely
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(Török Zsuzsanna)



Óvodások készségmérése (Balogh Orsolya, Liebszter Ildikó)




Szombathelyi Árpád festőművész kiállítása az aulában
Anyák napi ajándékok készítése - keraámia
(Balogh Orsolya)



Föld heti programok/ Fenntarthatósági témahét: április 22-27.
Felelősök: minden munkaközösségi tag
 Föld napi program a Füvészkertben, rajzpályázat eredmény/hirdetés
/”zöldrefestés”
Agócs Zoltán Bozsó Angie Vivien 7/A Bürgés Csaba 7/A Dunszt
Regina 5/B Huszlik Amira, Boros Dóra 8/C Kardos Sára 7/A
Kormányos Zsolt 7/A Majoros Gréta 5/A Nagy Gabriella 5/a
Nagypál Borbála 5/A Vágó Virág 2/B
(Balogh Orsolya)
 használt elemek gyűjtése /RELEM kht.
 plakátkészítés:: globális környezetvédelmi problémák feldolgozása
alsó és felső tagozaton
(minden osztályfőnök, környezetism, tanító)
 tavaszi papírgyűjtés (Rossuné Kovács Edit, Purgel Csaba)
 Rendhagyó környezetvédelmi óra az Eötvös József Gimnázium 9.
osztályában
(Liebszter Ildikó)
 Tappancs Állatvédő Egyesület éves programjának zárása: tesztlapok
megírása 4. évfolyamon, rajzverseny – eredményhirdetés, kutyás
bemutató az évfolyam tanulóinak
(Bíróné Mihálka Zsuzsanna, Rossuné Kovács Edit, Gémes Józsefné
– Liebszter Ildikó)
 TITOK – Herman Ottó Természetismereti Levelezős verseny
országos forduló: Havasi Dávid 6.c - 8. helyezés
(Liebszter Ildikó)
 Rajzpályázatok:
Weöres rajzpályázat: díjazott: Birkás Anna, Puskás László, Rovó
Natália, Puskás Borbála 1.b, Szabó Patrícia 2.b, Tisóczki Norbert 8.a
(Balogh Orsolya, Török Zsuzzsanna, Liebszter Ildikó)

Április

-

-

Nyitott Műhely országos rajzpályázata a fazekasságról: II. hely: Rovó
Natália, Tóth Tamara, Sigmond Dóra, Ungi Gréta, Macsek Enikő,
Stanka Adél, Rohács Zsuzsanna, Puskás László, Tompai Atilla. II. hely:
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-

Balogh Péter, Csiszár Dániel, Elekes Zoé, Németh Viktória, Bohák
Viktória, Németh Lili, Juhász Jázmin, Kispéter Kinga.
„Védd természetesen!” Alföld Víz Zrt. országos rajzpályázata: 3.b
osztály 1 hely: 150.00 forint értékben osztálykirándulás támogatás.
(Török Zsuzsanna)


Jeles nap: Madarak és fák napi program felső tagozaton
plakátkészítés az „év fája és az év madara”
(Forgó Erika, Vizoviczkiné Patterman Ildikó)



„Örökös ökoiskolai cím” pályázat megírása, iskolai honlap
anyagának folyamatos bővítése
(Balogh Orsolya, Liebszter Ildikó)



Pallavicini napok – családi nap programjai:
- véradás (dr. Fényesné Kalugyer Katalin, Forgó Erika)
- aszfaltrajzverseny (Balogh Orsolya, Török Zsuzsanna)
- Tappancs Alapítvány bemutatója (Liebszter Ildikó)
Loop video elkészítése – Vodafone felhívás DIP iskolák részére
(8.A osztály – Liebszter Ildikó)
Rajzpályázat:
- Országos Tűzmegelőzési Bizottság rajzpályázata: Bacsa Gergő
megyei 1 hely, Farkas Gréta megyei 1 hely és országos 3. hely,
Macsek Enikő megyei 3. hely, Ungi Gréta megyei 3. hely.
- „Az út a boldogsághoz” – Légy szorgalmas országos
rajzpályázaton: Macsek Enikő 1. hely, Rovó Natália 2. hely,
Ungi Gréta 2. hely, Puskás László 2. hely, Tompai Atilla 2. hely,
Stanka Adél 2. hely, Mészáros Nóra 2. hely
- Országos Állatvédelmi Alapítvány „Én házi kedvencem”
rajzpályázata: iskolai különdíj: felelős állattartás címmel
előadás, kutyatartással kapcsolatos könyvek.
- „Hogyan épül a ház?” a MERKBAU országos rajzpályázata:
Közönségdíj a 4. a osztálynak.
(Török Zsuzsanna)
Könyvtárhasználati vetélkedő, 8.c – plakátkészítés
(Balogh Orsolya)
„Közösen alkotva jobb a világ!” pályázati program 2 napos alkotó
tábora Ópusztaszeren
szervező: Balogh Orsolya,
kísérők: Horváth Csilla Dalma, Liebszter Ildikó
„Közösen alkotva jobb a világ” pályázati program záró kiállítása az
aulában
(Balogh Orsolya, Horváth Csilla Dalma,
Török Zsuzsanna, Liebszter Ildikó)


Május







Június
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Erdei iskolai program a 6. évfolyam tanulóinak
(Sike Csabáné, Vizoviczkiné Patterman Ildikó, Udvardy Endre
Ádám)
Tanulmányi kirándulások, osztálykirándulások:
5. c Forgó Erika
8. a és 8.b Balogh Orsolya és Liebszter Ildikó
3.a kísérő: Török Zsuzsanna
Rutkai Bori bandája koncert- rajzpályázati jutalom Török Zsuzsanna

A tanév végi szintfelmérő, belső vizsga eredményei
Osztály

Tantárgy

5.a
5.b
5.c
5.d
6.a
6.b
6.c
7.a
7.b
7.c
8.a
8.b

3,7
3,57
3,15
3,57
3,29
3,35
3,3
-

8.c

-

2,83

3,61 3,35
3,21 3,00
3,35 3,3
3,42 3,08
3,00 2,63

2,83

3,46

3,65
3,32
3,52
3,04

3,00

Vizuális kultúra

Kémia

Földrajz

Biológia

Osztály

Természetismer
et

Tanulmányi eredmények a tanév végén

5
5
4,6
4,95
4,81
4,9
4,87
4,96
4,63
4,91
4,85
4,6
5
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Osztály

Természetismer
et

Biológia

Földrajz

Kémia

Vizuális kultúra

Összesen

3,42

3,21

3,34

3,06

4,9

Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy

2016/2017. év vége

2017/2018. év vége

Természetismeret
Biológia
Kémia
Földrajz

4
3
3
1

2
3
-

Összesen

11

5

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
 ÖKO szakkör indult szeptemberben felső tagozatos diákoknak
 Kerékpáros5 próba – Sándorfalva természetvédelmi, tájvédelmi területeire
Pusztaszeri Tájvédelmi körzet vezetőjének (Puskás József) kíséretében
Balogh Orsolya (Liebszter Ildikó)
 Felvételi előkészítő biológia és kémia tantárgyakból
(dr. Fényesné Kalugyer Katalin)
 Felvételi előkészítő rajz és vizuális kultúra tantárgyból
(Balogh Orsolya)
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
 Részt veszünk az éves program összeállításában.
 Szakmai műhely-vezetőként összefogom a kistérségi iskolák munkaközösségeit
(beszámolók, programok)
 Bemutató/nyílt órákon veszünk részt továbbtanuló diákjainkkal az Eötvös József
Gimnáziumban.
 A tagintézmények nevelői látogatják egymás bemutató óráit.
 Minden munkaközösségi tagunk tagja az „Ember a természetben, Földünk és
környezetünk” intézményi műhelynek, a tavaszi és az őszi továbbképzéseken ebben a
szekcióban is együtt dolgozunk a tagintézmények kollégáival.
Kapcsolattartás
 A tagintézményekben tanító kollégákkal rendszeresen tartjuk a kapcsolatot.
 Szülők – nevelők kapcsolattartása: év eleji és félévi szülői értekezlet, rendkívüli szülői
értekezlet – továbbtanulás, Középiskolák bemutatkozása iskolánkban, fogadó órák,
rendkívüli szülői értekezlet – erdei iskola, 6. évfolyam.
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
testnevelés és sport munkaközösség
Készítette: Busáné Balázs Rita
A munkaközösség tagjai:
Busáné Balázs Rita
Búza Katalin
Fekete Gábor
Gyöngyösiné Bihal Beáta
Pigniczki Zoltán
Széll Bernadett Anett
Bemutató órák KIP
Fekete Gábor január 17.
Pigniczki Zoltán november 16.
Busáné Balázs Rita március 6.
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Szeptember
Október

November

December

Január

Elvégzett feladatok




Tanár Diák sportdélután
A bemutatóórák szervezése, éves feladatok megbeszélése.
 Iskolai Bozsik labdarúgó torna Szeged III.-IV korcsoportos lányok
 Pick futás Szeged
 Továbbképzési nap megszervezése, lebonyolítása.
 Iskolai Bozsik labdarúgó torna Szeged III.-IV korcsoportos fiúk
 Egészség heti programok szervezése
 Osztály korcsolya parti
 Kistérségi Mikulás kupa Sándorfalva
 Osztálykorcsolyázások szervezése Szeged
 Kézilabda torna, alsó tagozat
 Pick Szeged mérkőzés megtekintése
 Mikulás futás Sándorfalván
 Korcsolya
 Kézilabda torna Ásotthalom.
 Pick Szeged kézilabda mérkőzés megtekintése
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Hónap

Február

Március

Elvégzett feladatok

 Szivacskézilabda torna Mórahalom
 Korcsolyázás
 Úszás
 Bozsik labdarúgó torna 5-6 osztályos fiúk
 Úszás
 Szivacskézilabda torna Makó
 Tavaszi továbbképzési nap megszervezése, lebonyolítása

Május

 Labdarúgó házibajnokság alsó, felső tagozaton.
 Bozsik leány labdarúgó torna Szeged 5-6 osztály
 Úszás
 DÖK nap
 Házibajnokság döntő
 Úszás

Június

 Kerékpártúra

Április

Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
Őszi, tavaszi továbbképzések megszervezése, lebonyolítása, megtartása
KIP-es bemutatóórák szervezése, tartása
Beszámoló elkészítése
Munkaterv elkészítése
Kapcsolattartás:
Tisza-Volán sportklub
Az év során szervezett szabadidős tevékenységek
DÖK sportdélutánok (labdarúgás)
Rendhagyó testnevelés órák (korcsolya, úszás, kerékpározás)
Pick Szeged kézilabda mérkőzések megtekintése
Futóversenyeken való részvétel
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
1.a osztály
Készítette: Széll Bernadett osztályfőnök
Tanév

Létszám

2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,98
4.75

32,64
48,5

0
0

16
8

Tanulmányi

23
23

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán: 23 fő
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Kószó Laura
Alexandra

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

SZTEJKI Weöres
Sándor Ált. Isk.

2017.09.29.

 Tanulmányi átlag: 4,75
 Kitűnő: 8 fő
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 19 fő
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot): tantárgy

bukások száma (fő)

összesen: __ tantárgy
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Tanulók száma (fő)
1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (22 tanuló)
óra
1069
1069

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

48,5 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

 Osztályközösség alakulása:
2017.szept. 1-jén 24 volt az osztálylétszám. 2017. 09.29-én 1 kislány másik iskolába
távozott. 11 lány és 12 fiú jár az osztályba. A gyerekek gyorsan beilleszkedtek az
osztályközösségbe, alkalmazkodtak az iskolai szokásokhoz, szabályokhoz. Szeretik,
segítik, támogatják egymást, jól érzik magukat a közösségükben.
Az osztályba 1 SNI-s és 2 BTMN-es tanuló jár.

 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

7

9

-

-

-

 Rendezvények :
 színházlátogatás
 koncert Szegeden
 korcsolyázás
 egészséghét
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1

-

-

-

 „tökjó” délután
 karácsonyi műsor szülőknek
 téltemetés
 napközis kirándulás Ópusztaszerre ősszel és tavasszal
 farsangi táncház
 farsangi műsor
 papírgyűjtés gyerekekkel együtt
 adventi vásár
 fabatka vásár
 családi nap
 anyák napi műsor
 osztálykirándulások (Makó-kalandpark; Ópusztaszer-Csillagösvény)
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
1.b osztály
Készítette: Szilasi Gizella osztályfőnök
Tanév

Létszám

2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

4.74

14.3

Tanulmányi

19ből/18
19ből/17
értékelt

4,73

Bukott
tanulók

Kitűnő

? Sarró F.
38,6 (18fő)
?Bokányi E.

7
8

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

 Tanulmányi átlag: 4.73
 Kitűnő: 8
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 8 + 7
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)tantárgy

bukások száma (fő)

összesen: __ tantárgy
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Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Tanulók száma (fő)
1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (18 tanuló)
óra
695
695

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

38,6 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

 Osztályközösség alakulása
18 tanulóval kezdtük a tanévet 12 lány és 6 fiú, ebből 4 BTM-N és 1 SNI-s tanulóval.
A kezdeti beilleszkedési nehézségek után nagyon szépen alakult az osztályközösség.
Tanulmányi szempontból egy átlagos képességű osztály, jellemzőbben humán
beállítottsággal. A reál oldal erősítésére nagyszerű lehetőségnek bizonyult a
Sakkpalota program alkalmazása a mindennapi munkába. A gyerekek szívesen
vették az ehhez kapcsolódó feladatokat. Kirívó magatartási problémák nem adódtak.
A legnagyobb feladat a motiválás volt, az önálló munkára szoktatás. Szépen vették az
első osztályos követelményeket. Segítették egymást a tanulmányi és a közösségi
feladatok során. Szívesen játszottak együtt, de a lányok létszámfölényéből adódóan
az aktuális „nyafogásokat” kellet a legtöbbször megbeszélni.

 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

7

8

1

-

-

 Rendezvények
- Óvoda-iskola átmenet
- Ovisok a suliban
- Első osztályosok mérése
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9

-

-

-

- Színházlátogatás
- Bemutató óra – sakkmatek
- Egészséghét
- Mikulád ünnepség
- Versenyeken való részvétel (vers, mese, ének)
- Farsang
- Anyák napi ünnepség
- Adventi vásár
- Fabatka vásár
- Családi nap
- Papírgyűjtés
- Kirándulás Ópusztaszerre
- Osztálykirándulás

446

OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
1.c osztály
Készítette: Priegerné Szabó Ildikó osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,4
4,88

6
14

0
0

11
5

Tanulmányi

20
20

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

 Tanulmányi átlag: 4,89
 Kitűnő: 9
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 14
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy

bukások száma (fő)

összesen: __ tantárgy
Tanulók száma (fő)
1 tantárgyból
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Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Tanulók száma (fő)
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások:
óra
284
0
284

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

14 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

0
 Osztályközösség alakulása: Az osztály 20 fővel indult. 14 fiú és 6 lány. A tanév elején
még kissé bátortalanul viselkedtek az iskola falain belül, de lassan kezdtek feloldódni.
Egyre önállóbbak lettek, mint osztályközösség egyre szorosabban formálódtak.
Nagyon sokat jelentett, hogy minden tanuló kért délutánra napközit, így még többet
tudtak együtt lenni. Az év folyamán sok közös program volt, amiben mindenki szívesen
részt is vett. Év végére nagyon jól összekovácsolódott csapat lett. Szófogadóak, minden
további nélkül el lehetett menni velük sétálni, játszóterezni. Ez színesítette az iskolai
létet. Év közben nem ment el egy tanuló sem az iskolából. Év végén 2 tanuló szülője
kérte, hogy gyermeke ismételhesse az első évfolyamot újra. Másodiktól egy új kislány
érkezik majd az osztályba.
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

0

5

0

0

0

0

0

0

 Rendezvények: - Adventi vásár, Tök jó délután, látogatás a Csillagösvényre,
karácsonyi műsor, farsang, fabatka vásár, óvodások fogadásánál fellépés, Anyák
napja, osztálykirándulás (1. nap: Budapest – Minipolisz, 2. nap: Leon Cavallo lovas
klub, ahová lovas kocsival mentünk), kirándulás Ópusztaszerre, színházlátogatás (két
alkalommal)
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
2. a osztály
Készítette: Tóthné Dékány Edit osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége

20
20
21
21

2017/2018. félév
2017/2018. év vége

Tanulmányi
átlag
4,89
4,77
4,6
4,6

Hiányzási
átlag
(óra/fő)
19
38
22
39

Bukott
tanulók

Kitűnő

0
0
0
0

11
7
2
5

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Bürgés Krisztián

Pallavicini

2017. szept. 1.
osztályismétlő

Távozott (melyik
intézménybe)

 Tanulmányi átlag: 4,6
 Kitűnő: 5
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 15
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy

bukások száma (fő)
0

összesen: __ tantárgy
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Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Tanulók száma (fő)
1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (21 tanuló)
óra
813
0

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

38,7__óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

0
 Osztályközösség alakulása
Összetartó, jól motiválható osztályközösség. Szülői háttér rendezett.

 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

17

40

0

0

0

3

0

0

 Rendezvények : korcsolya, anyák napja, színházlátogatás, 2 napos
osztálykirándulás, koncertlátogatás, adventi vásár, fabatka vásár, ópusztaszeri
kirándulás,
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
2.b osztály
Készítette: Gémes Erzsébet osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

sz
4,89
sz
4,74

9
43
22
42

0
1

sz
11
8
6

Tanulmányi

18
19
21
21

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanuló neve

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Vámos Bence
Zoltán

Jakab Antónió

Szent Miklós
Katolikus
Általános
Iskola és
Óvoda
(Tömörkény)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Rókusvárosi II.
számú Általános
Iskola és AMI
(Szeged)

2018. február 05.

2017. november
29.

 Tanulmányi átlag: 4,74
 Kitűnő: 6 fő
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 9 fő
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy
matematika

bukások száma (fő)
1
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összesen: matematika

1 fő
Tanulók száma (fő)
1 fő
1

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (19 tanuló)
óra
873
5
46

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

1 fő

1 fő
(5 óra)

-

-

-

 Osztályközösség alakulása
Az osztályközösség magatartása és szorgalma alapvetően nagyon jó, teljesítményük a
tavalyihoz képest kissé gyengébb, de aggodalomra nem ad okot. A szülők és az iskola
kapcsolata kitűnő, többségükre maximálisan lehet számítani.
Osztályunkba a 2017/18-as tanévben 2 kislány érkezett még a tanév megkezdése előtt;
illetve 1 kisfiú távozott és 1 másik kisfiú érkezett a tanévkezdést követően.
A 2 kislány problémamentesen beilleszkedett, a gyerekek befogadták Őket, mindketten
értékes tagjai az osztályközösségnek. Teljesítményük, közösségi munkájuk
messzemenőkig illeszkedik az osztályban megszokottakhoz, alkalmazkodik az
elvárásokhoz.
A távozó kisfiú szüleit munkájuk Szegedhez kötötték; munkabeosztásuk, feladataik
összehangolása gyermekük iskolai elfoglaltságaival, kötelességeivel nehezen sikerült,
gyakran a megoldhatatlanság határát súrolta. Ez az „összevisszaság” érzelmi
bizonytalanságot, nagyfokú hangulatingadozásokat, gyakran dührohamokat váltott ki a
gyermekből. Az idő közben osztályunkba érkező másik kisfiú etnikai hovatartozása,
lobbanékony, gyakran agresszív magatartása csak rontott a már amúgy is kétségbeejtő
helyzeten. A durva veszekedések, verekedések szinte mindennapossá váltak. Az egyébként
is nehezebben haladó, közepesen teljesítő kisfiú tanulmányi eredménye is rohamosan
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romlani kezdett. A szülők a probléma forrását az iskola földrajzi elhelyezkedésével
azonosították, ezért döntöttek amellett, hogy gyermekük a tanév II. félévében a
Rókusvárosi I. számú Általános Iskolában teljesíti tankötelezettségét.
Az érkező kisfiú már az első pillanatban felborította osztályközösségünk megszokott
rendjét, békéjét. Öntörvényű, mindenkivel (gyerekkel, felnőttel egyaránt) szemben
agresszív (mind verbálisan, mind tettlegesen) viselkedésével kivívta társai ellenszenvét. A
gyerekek spontán empátiájára építve rengeteg beszélgetést folytattunk a kisfiúról.
Igyekeztem megértetni az osztályközösséggel, hogy mi minden zajlik az új fiúban, mi
mindenen megy keresztül (a kisfiút óvodás korában csecsemőotthonból nevelőszülőhöz
helyezték, ahonnan agresszív viselkedése miatt került a közel 40 km-re lévő Sándorfalvára,
egy másik nevelőszülőhöz – maga mögött hagyva kistestvérét). A kisfiú idő közben
pszichiátriai kivizsgáláson vett részt, ahol gyógyszeres kezelést állítottak be számára. A
gyógyszer hatására magatartása tolerálhatóvá vált a többi gyerek számára. Az
osztályközösség elkezdte Őt befogadni: játszottak vele, sorakozónál és ülésrend
változtatásnál sem maradt társ nélkül; örültek, ha sikere volt valamiben, bíztatták,
segítették, ha valami nehezebben ment neki. Úgy tűnt, a kezdeti nehézségek után
normalizálódik a helyzet az osztályban. Az utolsó kb. 1 hónapban azonban valami
megváltozott. Ismét agresszív, kötekedő, undok, szófogadatlan és kezelhetetlen lett, ami
társait megijesztette, fölháborította; az osztályközösség ismét elkezdett zárni felé. Sajnos,
a tanévből hátra lévő idő már nem volt elegendő ahhoz, hogy a peremre szorult tanulót
ismét bevezessem a közösségbe, elfogadtassam, megérttessem Őt társaival.
Tudása már érkezésekor messze elmaradt a tananyag által meghatározottaktól – főként
matematika terén. Differenciált óraszervezéssel, differenciált házi feladatokkal és
számonkérésekkel; az otthoni tanulásnak, felzárkózásnak pontos irányt mutatva, egyénre
szabott ritmust diktálva próbáltam a kisfiúval a magasabb évfolyamba lépés minimum
követelményrendszerét elsajátíttatni. Sajnos, a nevelőszülői háttérre kevéssé számíthattam,
a kisfiú is legtöbbször alulmotivált, érdektelen, felületes és hanyag volt. Talán ez is oka
annak, hogy magyar nyelvtanból éppen csak; de matematikából nem sikerült a harmadik
évfolyamhoz elegendő tudást megszereznie - ebből a tárgyból javítóvizsgát tehet.
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

19

2
14
19

2
-

-

-

 Rendezvények


Repülőnap Szegeden;



Világsakk Fesztivál Budapesten;



Vadaspark Szegeden (2 alkalommal);



Kirándulás Ópusztaszerre (2 alkalommal);
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38

-

-

-



Rendkívüli tanóra: korcsolyázás Szegeden (4 alkalommal);



Szegedi Nemzeti Színház előadásai (2 alkalommal);



Mikulás ház Újszegeden;



Gyermekkarácsony Szeged Agórában;



Tanév végi 2 napos kirándulás (Gyula-Városerdő: erdei iskolai programok:
érzékszervi játékok, túra a Galagonya tanösvényen, éjszakai erdei túra, hajnali
vadles; Gyula: Vár, Várfürdő);



osztálybulik (3 alkalommal: Miki, Újévi, Nyuszi Buli);



ünnepi műsorok a szülőknek (karácsony, anyák napja);



egészséghét programsorozat szervezése;



iskolai rendezvények segítése (farsang, családi nap, fabatka);



városi rendezvényeken való részvétel (autómentes nap);



Nyílt órák: 5 tanóra a szülőknek; 1 tanóra a leendő elsős szülőknek;



Bemutató órák: Őszi Pedagógiai Napok (1 tanóra); Tavaszi Pedagógiai Napok (2
tanóra); Kistérségi (2 tanóra);
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
___2.c. osztály
Készítette:Búza Katalin osztályfőnök
Tanév

2016./2017. félév
2016./2017. év vége
2017./2018. félév
2017./2018. év vége

Létszám

19fő
20fő
21fő
20

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,7
4,8
4,7
4,67

16
46
26,5
37,47

-------1fő
----

7fő
7fő
7fő
6fő

Tanulmányi

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Fekete Tímea

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Sólyom u. Szeged 2018.05.16.

 Tanulmányi átlag: 4,67
 Kitűnő: 6fő
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 13fő(ebben szerepel a 6fő kitűnő is)
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén: nem volt
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy

bukások száma (fő)

összesen: __ tantárgy
Tanulók száma (fő)
1 tantárgyból
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Tanulók száma (fő)
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen

-----

 Hiányzások: (_20_ tanuló)
óra
712
-----37,47

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

__óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

---Osztályközösség alakulása:

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

---

---

---

---

Második osztályban már össze érlelődött a kis közösség.
Életkori sajátosságokból és a nemek aránytalan ( több a lány)elosztásából jellemző:
az árulkodás, mindennapos apróbb viták, ahol azért kérik a felnőtt segítségét(
igazság tevőként), ami nem könnyű.
3fő BTM-s diák tanulási és magatartási problémái azért nyomott hagyott az osztály
magatartásán és mindennapi életén.
Jellemző az osztály impulzív magatartása: hangosak, ugyanakkor dolgoznak,
szeretnek szerepelni és mindent a végletekig tragikusan megélni. Az első félévben
fekete Tímea(lopási) ügyei borzolták a szülők és a gyerekek kedélyeit, amit csak úgy
tudtam eszközölni, hogy 100 százalékos kiközösítés ne történjen, hogy minden
szünetben a gyerekeim között voltam, egy szünetben bezártam a tanterem ajtaját,így
tudtam az aktuális tennivalókat-híreket a nevelőiben elérni.
az igazgatói büntetések után is tovább folytatta az ügyleteit, ami Tímeánál
egzisztenciális és pszichikai probléma is, ehhez még hozzájárult dyscalculiájából
adódóan sikertelensége a matematika terén.
Tímeán kívül még vannak az osztályban évismétlők, akik beilleszkedése nem ment
zökkenőmentesen.
Az osztály nyugalma májusban következett be, amikor is Ő már A Sólyom utcai
iskolában folytatta tanulmányait, csak ezután szüntek meg az apróbb”
eltulajdonítások is( étel, csoki stb.)
Minden tanulmányi versenyen részt vettek tanítványaim, a szülők szintén
támogatóak és aktívak.
Jellemző még az osztályomra, hogy nagy létszámban vesznek részt a művészeti
iskola oktatásain, első osztályos koruk óta aktívan és következetesen tanulnak ott is
minden délután( furulya, zongora, szintetizátor, rajz, dob, balett,) művészeti ágakbanígy a szülőknek adott műsorainkat sokkal színesebbé tudtuk tenni.

Tanítványaim közül 6fő leány szorgalmas tagja az iskolai énekkarnak
-Aktivitásukra jellemző, hogy a művészeti tevékenységek mellett még 4fő
leány a kézilabda csapatnak is tagja, 1fő leány foci csapatnak is tagja.
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 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

41
21
Rendezvények:

----

----

2

18

----

---

Voltunk az osztállyal korcsolyázni a testnevelők segítségével 2018. januárban és
februárban is.
Saját korosztályunkban csoportos jelmezzel és műsorszámmal készültünk a
farsangra.
Részt vettünk a felsős farsangon is a műsorszámunkkal.
Saját osztályomban bemutató órát tartottam: 2018. febr. 28-án, KIP magyar óra.
Szavaló versenyen vettünk részt 3 fő tanulóval 2018. 02. 19-én.-tovább jutott 1 fő
tanítványom.
Zrínyi matematika versenyen vettünk részt 8fő tanulóval 2018. 02. 16-án Szegeden.
Területi szavaló versenyen vettünk részt 1fő tanulóval Deszken. Sajnos innen már
nem jutottunk tovább a megyei versenyre.
Közös színházlátogatás- Szegedre.
Fogadtuk az óvodásokat ill. elsősöket műsorral.
Részt vettünk az Adventi-vásáron, Fabatka- vásáron, Pallavicini- napon.
Iskolai helyesírási versenyen 3 fő vett részt.
Iskolai szervezésben Füvészkerti látogatáson vettek részt tanítványaim.
Iskolai szervezésben a tavaszi Ópusztaszeri kiránduláson vett részt az osztály.
Anyák napi műsort adtunk az édesanyáknak, nagymamáknak.
Osztálykiránduláson voltunk Budapesten - a Fővárosi Állatkertben, majd másnap
Makó-Maros parton a Kalandparton, Lombkorona sétányon.
Ballagási műsorban is részt vállaltunk tanítványaimmal.
Az Erzsébet- táborba 10 fővel veszünk részt.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
3. a osztály
Készítette: Kovács Zoltánné osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,17
4,32
4,44
4,42

17
38
27
34

2
-

1
3
2
3

Tanulmányi

24
24
23
23

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Németh Luca
Mirabella

Petőfi Sándor
Általános
Iskola
Csíkszereda,
Románia
MiercureaCiuc,
Str. Zöld Péter
nr. 5

2017. 08. 28.

Távozott (melyik
intézménybe)

 Tanulmányi átlag:4,42
 Kitűnő: 3 tanuló- Babarczi Vivien, Búsi Noémi, Nagy-Jójárt Leila
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 8 tanuló (a kitűnőkkel együtt)
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy
összesen: - tantárgy

bukások száma (fő)
-

 Hiányzások: (18 tanuló)
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás

óra
612
458

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Összesen/átlag

612

34óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

-

-

-

-

-

 Osztályközösség alakulása


Az osztály közösségi szintje az életkornak megfelelő. Tanév elején többnyire a
házirendi, magatartási szabályokat nem tartották be. A magatartási problémák most
is jellemzőek. Többen csúnyán beszélnek, verekszenek, durvák társaikkal. 7 tanuló
kapott változó magatartási értékelést a tanév végén. Az osztályban 4 fiúnak van
BTM-N szakvéleménye, ők heti 1 fejlesztési foglalkozásra járnak. Az iskolai
pszichológushoz 2 tanuló jár. Az 1 SNI fiú szintén fejlesztésre jár.



Valamennyien nagy mozgásigényűek, szeretnek játszani, sportolni. Kézilabdáraés
úszni 2-en, focira 1 tanuló jár. Van, aki rendszeresen lovagol. Osztályszinten 2
alkalommal vittem őket korcsolyázni a szegedi műjégpályára. Nagyon szeretnek
kirándulni. A közösségi rendezvényeken is örömmel vesznek részt.Az iskolai
programokon túl a délutáni szabadidőben színházba és kirándulni viszem
tanulóimat. A művészeti iskolába fuvolára 1, furulyára 1, gitárra 2, szintetizátorra 3,
szolfézsra 7 tanuló jár. Balettre2, festészetre 3 tanuló íratkozott be. Nagyon
szeretnek játszani, énekelni, ragasztani, festeni.



Az osztályközösség tanulmányi átlaga jó (4,42). Elmondható, hogy jó képességű
osztály, 4-5 tanulónak vannak lemaradásai, de ők is fokozatosan zárkóznak fel. A
tanórákon többségében jó a munkafegyelem, de sok magatartási probléma jellemző.
A házi feladatok elkészítésénél időnként kevesebb tartalmi odafigyelés jelentkezik,
esztétikai hiányosságok is jellemzőek. Sokszor fordult elő, hogy a gyermek sem a
napköziben, sem otthon nem készítette el a házi feladatát. Ebből adódott, hogy 4
tanulómnak változó szorgalmi értékelést adtam. Tanulóim szeretnek páros és
csoportmunkában

dolgozni.

A

2016/2017.

tanévtől

iskolánk

pedagógiai

programjába bekerült a Komplex Instrukciós Program, KIP módszer. A gyerekek
megszerették ez a fajta csoportmunkát.


A szülők rendszeresen érdeklődnek gyermekeik iskolai teljesítményéről,
magatartásáról, segítő-támogató hátteret biztosítanak a gyermekeknek. A szülői

459

értekezleteken és a fogadóórákon, iskolai rendezvényeken rendszeresen részt
vesznek.

 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

4

22

4

-

-

22

-

-

 Rendezvények
























Aktívan részt vettünk az őszi –tavaszi papírgyűjtésen.
Zenei Világnap rendezvényén voltunk szeptember 30-án.
Az „Állatok világnapja” alkalmából rajzpályázaton vettünk részt.
Ópusztaszeren a Csillagösvényen kirándultunk.
Aktívan szerepeltünk a „Tök jó” délutáni programon.
A „Takarékossági világnap” alkalmából rajzpályázaton vettünk részt.
Mesemondó-versenyre készítettem fel tanulókat.
Részt vettünk az „Egészségheti”rendezvénysorozaton.
December 3-án városi adventi műsort adtunk elő a Szabadság téren.
December 3-án „Adventi hétvégére” készültünk az SZMK közreműködésével.
Karácsonyi műsorral készültünk a szülőknek.
Színházban voltunk 2 alkalommal.
Több alkalommal voltam korcsolyázni az osztállyal.
Részt vettünk a farsangi bálon.
Szavalóversenyre készítettem fel tanulóimat.
Helyi- térségi tanulmányi versenyekre készítettem fel tanulóimat.
Március 10-én készültünk a „Fabatka vásárra”az SZMK segítségével.
Bekapcsolódtunk a „Költészet napja” versenykiírásba.
Rendhagyó tanórán vettünk részt a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet területén.
Anyák napi műsorral készültünk a szülőknek.
Kirándultunk az ópusztaszeri emlékparkba.
Részt vettünk a családi napon.
Kétnapos osztálykiránduláson voltunk (Nagyvázsony-Balatonalmádi-Balatonfűzfő).
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
3. b osztály
Készítette: Rodlerné Táborosi Anna osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/ 2018. félév
2017/2018.év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,42
4,42
4,49
4,42

39
64
32
50

-

3
4
5
4

Tanulmányi

23
23
23
23

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tóth Tamara

A Debreceni
Hunyadi
János
Általános
Iskolából

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

2017.10.02-án
érkezett.

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Barna Mónika
Klaudia a
Balástyai
2017. 09.18-án
Munkácsy
távozott.
Mihály Katolikus
Általános
Iskolába.

 Tanulmányi átlag:4,42
 Kitűnő: négy tanuló (Macsek Enikő, Puskás László, Rohács Zsuzsanna, Tóth Tamara)
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 7 fő
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy
----------------------

bukások száma (fő)
-----------------------
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összesen: -- tantárgy

----------Tanulók száma (fő)
---------------------------------------------------

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: 23 tanuló
óra
1153
10
1163

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

50 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

1 fő

----

-----

-----

 Osztályközösség alakulása 17 lány és 5 fiú van az osztályban. Szívesen vannak együtt.
A lányok között baráti párok alakultak ki. Egy kislánynak nincs állandó barátnője, de
ő sincs teljesen elszigetelődve, keresi a többiek társaságát. A fiúk is szívesen vannak
együtt. Közülük is ketten jó barátokká váltak. Az idei tanévben is nagyon sok sikert
értek el rajzpályázatokon, ami szintén pozitívan hat a közösség alakulására.
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

23

2

----

----

----

 Rendezvények
-Színházlátogatások
-Vers- és prózamondó versenyeken részvétel
-Tanulmányi versenyeken részvétel
-Iskolai Mikulás műsor rendezése
-Készülés az adventi- és fabatka vásárra
-Papírgyűjtés
-Húsvétváró délután
- Anyák napi műsor
-Kirándulások
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
3.c osztály
Készítette: Gyöngyösiné Bihal Beáta osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,71
4,71
4,63
4,67

20
41
23
45,19

-

8
10
6
9

Tanulmányi

25
25
26
26

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Barna Vanessza

Kisteleki
Általános
Iskola

2017.08.15.

Távozott (melyik
intézménybe)

 Tanulmányi átlag: 4,67
 Kitűnő: 9
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 20
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy

bukások száma (fő)
-

-

összesen: _ tantárgy
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Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Tanulók száma (fő)
-

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (_26_ tanuló)
óra
1175
1175

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

45,19__óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

-

-

-

-

-

 Osztályközösség alakulása
Az osztályba 26 fő, 14 lány és 12 fiú jár. 3. osztály elején egy kislány érkezett az
osztályunkba, akinek ez már a 3. iskolája. A gyerekek nagy szeretettel fogadták, ám Vanessza
mégis nagyon nehezen illeszkedett be. Az osztályunk szabályaira nem figyelt, a tanulási
szokásainkhoz nem alkalmazkodott. Áttörést az osztálykirándulás jelentett, ahol igen jól
érezte magát, sokat nevetett, igazi tagja lett a közösségnek. Az osztályunkban jó a hangulat, a
gyerekek szeretik egymást, iskolán kívül is sokat vannak együtt. Egymást segítik, biztatják,
nagyon örülnek társaik sikerének is. Négy SNI-s tanuló és egy BTM-N-es lány jár az
osztályba, segítjük őket, nem lógnak ki a sorból. Órán már nincs magatartási probléma.
Délutánra fáradnak el, ilyenkor vannak veszekedések, néha verekedések, de általában
ugyanazok a tanulók. Szerencsére gyorsan kibékülnek, s tudnak egymástól bocsánatot kérni.
Szorgalmasak, aktívak, lelkesek, nagyon jól motiválhatók. A szaktanácsadó is rendkívül
dicsérte a gyerekeket, az osztályban uralkodó szeretetteljes hangulatot ő is tapasztalta. A
programokon, rendezvényeken mindenki részt szokott venni, a szülők is nagyon aktívak,
lelkesek.
Nagyon jó közösségnek tartom a 3. c osztályt, szívesen, szeretettel dolgozom velük.

 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

26

18

-

-

-
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36

-

-

-

 Rendezvények
 Kirándulás a Csillagösvényre
 Fabatka vásár
 Adventi vásár
 Karácsonyi buli
 Korcsolyázás 2 alkalommal
 Farsang-készültünk osztálytánccal
 Színházlátogatás 2 alkalommal
 Nyuszibuli
 Tanulmányi séta a Fehér-tóhoz
 Kirándulás Ópusztaszerre, a Feszty-körkép megtekintése
 K &H pénzügyi vetélkedőn részt vettünk
 2 napos kirándulás Budapestre, Visegrádra börzsönyi szállással
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
4.a osztály
Készítette: Rossuné Kovács Edit osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,65
4,72
4,62
4,64

17
33
24
40,4

-

5
8
5
7

Tanulmányi

23
21
20
20

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanuló neve

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Gégény Petra

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Szeged, Rókusi
Ált. Isk.

2017. június 21.

 Tanulmányi átlag: 4,64
 Kitűnő: 7 tanuló (4 leány és 3 fiú)
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 6 tanuló (4 leány, 2 fiú)
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy
-

bukások száma (fő)
-

összesen:_-_ tantárgy

466

Tanulók száma (fő)
-

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (20 tanuló)
óra
808
-

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

40, 4 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

-

-

-

-

-

 Osztályközösség alakulása
Jó képességű, könnyen motiválható tanulók alkotják az osztályközösséget a támogató
szülői (1-2 kivételtől eltekintve) háttérnek köszönhetően. Felszerelésük, házi feladataik
legtöbbször hiánytalan, megfelelően készülnek a tanítási órákra és a felmérőkre. Szívesen
és lelkesen kapcsolódnak be az iskolai és iskolán kívüli programokba. Örömmel vesznek
részt a tanulók a különböző helyi és nem helyi iskolai versenyeken, a szülők szívesen
kísérik el továbbjutott gyermekeiket, illetve más gyermekeket is (szükség esetén) a külső
helyszíneken megrendezett verseny folytatására.
Az osztályban rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló nincs, 2 fiú
sajátos nevelési igényű, ők differenciáltan, képességeiknek megfelelően teljesítik a
tanulmányi követelményeket.
13 tanuló rendszeresen az iskolai délutáni foglalkozáson (napköziben) készült fel az év
folyamán a tanítási órákra nevelői segítséggel.
Az iskolai énekkar lelkes tagja 5 lány tanuló, aktívan sportol (heti több alkalommal focizik)
3 fiú; valamint 1 fiú kajakozik délutánonként Szegeden. Gyógytestnevelésen 1 fiú és 1 lány
vett részt a tanév folyamán. Hetente úszásra illetve gyógy úszásra 2 fiú járt.
4 leány pedig kézilabdaedzésen vett részt heti 2 alkalommal.
A helyi művészeti iskolába 2 leány citera, 2 leány népi ének és 2 fiú szintetizátor szakra
járt.
Szívesen és örömmel alkotnak, énekelnek és szerepelnek, önállóan is készítenek rövidebb
műsorokat.
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

20

36

1

65
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-

-

-

 Rendezvények

I.félév




























Szeptember 12-e, kedd Szülői értekezlet megtartása.
Szeptember 25-e, 26-a kedd, szerda ŐSZI papírgyűjtés (3075kg)
Október 2-a, hétfő Zenei világnapi rendezvényen részvétel
Október 4-e, szerda Állatok világnapja rendezvény
Október 4-e, szerda Délutáni kerékpározás Puskás Józseffel
Október 6-a, péntek megemlékezés az aradi vértanúkról
Október 11-e, szerda – Ópusztaszer – Csillagösvény
Október 12-e, csütörtök – Író-olvasó találkozó Vig Balázzsal a Kastélyban
Október 17-e, kedd – Rendhagyó tanítási órák a Vadasparkban
Október 18-a, szerda – Délutáni bringázás Balog Orsolya, Liebszter Ildikó
kolléganőkkel és a felső tagozatos gyerekekkel – alsó-felső átmenet
Október 20-a, péntek – Ünnepi műsoron megemlékezés
Október 25-e, szerda – TÖKJÓ délután
Október 26-a, csütörtök – Tanulmányi kirándulás a 4.b osztállyal Budapestre a
Hadtörténeti Múzeumba vonattal
November 9-e, csütörtök – Színházlátogatás – János vitéz
November 10-e, péntek KIP-es bemutató könyvtári foglalkozás a 4.a osztállyal –
Szántóné Somogyi Katalin tartotta
November 13- 17. – EGÉSZSÉGHÉT programokon részvétel
November 20-a, hétfő Helyi mesemondó verseny – Bacsa Gergő Dávid, Bozó
Annabell Anna, Farkas Gréta
November 22-e, szerda Kistérségi bemutató óra – környezetismeret
November 29-e, szerda – Térségi mesemondó verseny – Bacsa Gergő Dávid II. hely
December 3-a, vasárnap – Adventi vásáron részvétel
December 7-e, csütörtök Szentes Megyei mesemondó verseny Bacsa Gergő Dávid
V.hely
December 12-e, kedd Luca-napi délutáni rendezvényen részvétel
December 19-e, kedd Karácsonyi hangverseny a templomban – Bozó Annabell Anna,
Farkas Gréta, Hegedűs Kinga Csilla, Hegedűs Petra Csenge, Túri Márta Kamilla
December 20-a, szerda Karácsonyi műsor a szülőknek
Január 10-e, szerda Az erdő arca – Sipos György fotóiból előadás meghallgatása
Január 11-e, csütörtök – Korizás
Január 26-e, csütörtök – Népdaléneklési verseny – Bozó Annabell Anna I.hely, Farkas
Gréta II. hely
II. félév
 Február 6-a, szerda – Szülői értekezlet megtartása, előtte ALSÓ-FELSŐ
ÁTMENET tájékoztatón részvétel a szülőkkel.
 Február 12-e, hétfő – Farsangi rendezvényen részvétel
 Február 16-i Zrínyi Ilona matematika versenyre 3 tanuló felkészítése – Denucz
Dániel Ferenczi Zsombor, Szakál Márk Krisztofer.
 Február 19-e, hétfő - Helyi szavalóverseny – Bacsa Gergő Dávid, Bozó Annabell
Anna, Túri Márta Kamilla
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Február 28-a, szerda Területi szavalóverseny Deszken – Bozó Annabell Anna, Túri
Márta Kamilla
Március 6-a, kedd színházlátogatás Szegedre 17/20 tanulóval – Félőlény.
Március 7-e, Móra Ferenc olvasási verseny 2 tanulóval részvétel – Farkas Gréta
kitűnő olvasó, Hegedűs Petra Csenge kiváló olvasó címet nyert.
Március 9-e, péntek – Deszk Marosmenti fesztiválon részvétel Bacsa Gergő Dávid
és Bozó Annabell Annával.
Március 10-i, szombat FABATKA vásáron részvétel.
Március 12., hétfő 2 csoport felkészítése és nevezése a K&H EZ KÉSZ PÉNZ
internetes versenyére.
Március 15-i városi, iskolai műsor összeállítása, tanulók felkészítése, (4.a és 4.b)
Bíróné Mihálka Zsuzsa és Horváth csilla Dalma közreműködésével - háttér
elkészítése, ünnepi műsor az óvodásoknak, Sándorfalva város lakosainak és az
intézményünk tagjainak.
Április 3-a, kedd – K&H banki látogatás a regionális döntőbe jutott csapat tagjaival
– Bacsa Gergő Dávid, Bozó Annabell Anna, Farkas Gréta, Hegedűs Kinga Csilla,
Túri Márta Kamilla.
3 tanuló felkészítése a helyi, területi és megyei helyesírási versenyre – Hegedűs
Petra Csenge, Sipos Gerda Mercédesz, Túri Márta Kamilla.
Április 10-e, kedd – Területi helyesírási versenyen részvétel 1 tanulóval Túri Márta
Kamilla I. hely-.
Április 19-e, csütörtök – Regionális középdöntő – Ez kész, pénz vetélkedőn
részvétel – III. hely – Bacsa Gergő Dávid, Bozó Annabell Anna, Farkas Gréta, Túri
Márta Kamilla
Április 21-e, péntek – Megyei helyesírási versenyen részvétel – Túri Márta Kamilla.
Április 25-e. szerda – Területi matematikaverseny – Denucz Dániel 6. hely, Ferenczi
Zsombor I. hely
Május 2-a, 3-a, szerda, csütörtök TAVASZI papírgyűjtésen részvétel (3149,5kg)
Május 9-e, szerda – Megyei matematika verseny – Ferenczi Zsombor.
Május 10-e, csütörtök délután Ópusztaszerre kirándulás, Feszty-körkép
megtekintése.
Május 11-e, péntek CSALÁDI NAPon részvétel.
Május 17-e, csütörtök Makó Megyei Kazinczy versenyen részvétel 1 tanulóval
(Farkas Gréta).
Május 24-e, csütörtök Anyák napi műsorral az édesanyák, nagymamák köszöntése
az osztály tanulóival.
Június 11., 12. hétfő és kedd- OSZTÁLYKIRÁNDULÁS Miskolc-Eger környékén.
Június 14-e, Közlekedés biztonsági nap – KRESZ totó, előadások, kerékpározás.
Június 24-29. ERZSÉBET tábori pályázat elnyerésével 6nap 5 éjszaka
Fonyódligeten 20 tanulóval
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
_4. B osztály
Készítette: Bíróné Mihálka Zsuzsanna osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,61
4,63
4,61
4,55

11
21
9
23

0
0
0
0

8
7
5
5

Tanulmányi

21
21
20
22

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Táborosi Dorka
Kocsispéter Patrik
Nagy Gréta

Zsombó Ált.
Iskola
Szent Miklós
Katolikus
Általános
Iskola és
Óvoda

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Rókusi I.
Általános Iskola

2017.06.26.

2017. 12.01.
2018. 03.13.

 Tanulmányi átlag: 4.55
 Kitűnő: 5
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 8
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén 0
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy

bukások száma (fő)
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összesen: __ tantárgy
Tanulók száma (fő)
1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (_13_ tanuló)
óra
506
0

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

39__óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

0
 Osztályközösség alakulása
 A 4 év alatt nagyon jó osztályközösség alakult ki, támogató szülői háttérrel. A szülők
sokat segítik a tanulók és az osztály munkáját is. A tanulmányi munkában
motiválhatók a gyerekek, szívesen járnak versenyekre, szülői segítséggel. Délutáni
programokon szinte 100 %-ban részt vesznek a gyerekek, a kirándulásokon is.

 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

22








10
26
Rendezvények
Szeptember 12-e, kedd Szülői értekezlet megtartása.
Szeptember 25-e, 26-a kedd, szerda ŐSZI papírgyűjtés
Október 2-a, hétfő Zenei világnapi rendezvényen részvétel
Október 4-e, szerda Állatok világnapja rendezvény
Október 4-e, szerda Délutáni kerékpározás Puskás Józseffel
Október 6-a, péntek megemlékezés az aradi vértanúkról
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Október 11-e, szerda – Ópusztaszer – Csillagösvény
Október 18-a, szerda – Délutáni bringázás
Október 20-a, péntek – Ünnepi műsoron megemlékezés
Október 25-e, szerda – TÖKJÓ délután
Október 26-a, csütörtök – Tanulmányi kirándulás a 4.a osztállyal Budapestre a
Hadtörténeti Múzeumba vonattal
 November 9-e, csütörtök – Színházlátogatás – János vitéz
 November 13- 17. – EGÉSZSÉGHÉT programokon részvétel
 November 15. Kistérségi bemutató óra
 November 20-a, hétfő Helyi mesemondó verseny
 November 29-e, szerda – Térségi mesemondó verseny
 December 3-a, vasárnap – Adventi vásáron részvétel
 December 12-e, kedd Luca-napi délutáni rendezvényen részvétel
 December 19-e, kedd Karácsonyi hangverseny a templomban
 December 20-a, szerda Karácsonyi műsor a szülőknek
 Január 11-e, csütörtök – Korcsolyázás
Január 26-e, csütörtök – Népdaléneklési verseny
II. félév
 Február 6-a, szerda – Szülői értekezlet megtartása, előtte ALSÓ-FELSŐ
ÁTMENET tájékoztatón részvétel a szülőkkel.
 Február 12-e, hétfő – Farsangi rendezvényen részvétel
 Február 16-i Zrínyi Ilona matematika versenyre 2 tanuló felkészítése –
 Február 19-e, hétfő - Helyi szavalóverseny
 Március 6-a, kedd színházlátogatás Szegedre
 Március 10-i, szombat FABATKA vásáron részvétel.
 Március 15-i városi, iskolai műsor összeállítása, tanulók felkészítése, (4.a és 4.b)
ünnepi műsor az óvodásoknak, Sándorfalva város lakosainak és az intézményünk
tagjainak.
 3 tanuló felkészítése a helyi, területi és megyei helyesírási versenyre
 Április 10-e, kedd – Területi helyesírási versenyen részvétel 1 tanulóval
 Április 25-e. szerda – Területi matematikaverseny
 Május 2-a, 3-a, szerda, csütörtök TAVASZI papírgyűjtésen részvétel
 Május 9-e, szerda – Megyei matematika verseny
 Május 10-e, csütörtök délután Ópusztaszerre kirándulás, Feszty-körkép
megtekintése.
 Május 11-e, péntek CSALÁDI NAPon részvétel.
 Május 17-e, csütörtök Makó Megyei Kazinczy versenyen részvétel 1 tanuló
 Május 24-e, csütörtök Anyák napi műsorral az édesanyák, nagymamák köszöntése
az osztály tanulóival.
 Június 11., 12. hétfő és kedd- OSZTÁLYKIRÁNDULÁS Miskolc-Eger környékén.
 Június 14-e, Közlekedés biztonsági nap – KRESZ totó, előadások, kerékpározás.
 Június 24-29. ERZSÉBET tábori pályázat elnyerésével 6nap 5 éjszaka
Fonyódligeten 20 tanulóval
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini SándorÁltalános Iskolája
4.c osztály
Készítette: Gémes Józsefné osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,69
4,7
4,46
4,45

12
32,1
8,1
23,1

-

3
4
3
3

Tanulmányi

20
20
20
20

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Raffael Tibor

Pallavicini
Sándor
Általános
Iskola 4. d
osztály;
évismétlő

2013. szept. 1.

-

-

Szecskár Linda
Tolnay Lajos
Általános Iskola
Inárcs

2017. szept. 1.

 Tanulmányi átlag: 4,45
 Kitűnő: 3 tanuló
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 8
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy
összesen: - tantárgy

bukások száma (fő)
-
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Tanulók száma (fő)
1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (20 tanuló)
óra
462
462

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

23,1 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

-

-

-

-

-

 Osztályközösség alakulása
Az osztály létszáma 20, – 7 lány és 13 fiú.
A nyáron egy kislány Inárcsra költözött. Így a lányok száma hétre csökkent. Ugyanakkor ebben
a tanévben is érkezett új fiú az osztályunkba. A kisfiú osztályismétlő. A tavaly érkezett,
magatartás zavarral küzdő kisfiú sajnos nem fogadta el Őt, az első perctől kezdve ellenszenvvel
viseltetett iránta, ezért a tanév folyamán rendszeresek voltak az összetűzések kettejük között.
Az egész tanévben sokat küzdöttünk (a többi tanuló nagyon sokat segített a konfliktusok
megoldásában), de sajnos a két fiút nem sikerült „összebékíteni”. Ehhez nagyban hozzájárult,
hogy az évismétlő kisfiú roma származását és az évismétlés tényét a másik fiú képtelen volt
elfogadni. Ez rendszeres csúfolódásban, csúnya beszédben, kötekedésben, verekedésekben
nyilvánult meg. Sajnos nemcsak az osztályismétlő kisfiút „bántotta”, hanem egyre gyakrabban
a többi tanulót is (osztálytársait és iskolatársait), és a nevelőkkel szemben is tiszteletlenül
viselkedett. Év végére osztálytársai ezt a magatartást már nem tudták tolerálni és megérteni,
ezért mindinkább kirekesztették Őt.
A két fiút kivéve tanítványaim magatartása általában jó. A már említett konfliktusokon kívül
kirívó, említésre méltó negatív esemény a tanév folyamán nem történt. A gyerekek szeretnek
együtt lenni, együtt játszani, szeretnek iskolába járni, szívesen töltik együtt szabad idejüket is.
Tanítványaim tanulmányi munkája jó. Kevés ugyan a kitűnő tanulók száma (3), de sok a jeles
(8) és a jó (7). Sajnos egy-két tantárgyból születtek elégséges osztályzatok is (két tanuló
esetében). Többségében kötelességtudat, szorgalom jellemzi őket. Ebben a tanévben (mivel
jövőre ötödikesek lesznek) sokat foglalkoztunk azzal, hogyan tanuljanak. Leggyakrabban az
olvasás (szövegértés) órák keretén belül ismerkedtünk a tanulás módszertanával. Szerencsére
számíthatok a szülőkre is: többnyire támogatják, segítik gyermekeik iskolai és iskolán kívüli
tevékenységét.
A gyerekek egyre ügyesebben sakkoznak. Az idén heti egy órában volt sakkórájuk. Versenyen
is részt vettek, nagyon jó eredménnyel. Arany- és ezüstérmekkel tértek haza. Nagyon szeretnek
sakkozni, a tanórák egy része is sakk-logikára épül. Hetente egyszer a matematika órák keretein
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belül „játszanak”: Sakkpalota „működik”. Remélem, ötödikben is tudják folytatni ezt a
tevékenységet.
A közösség fejlesztése érdekében számos közös programot szervezünk.
Nagyon jó és befogadó a szülői közösségünk. A szülők igénylik és örömmel szervezik a már
hagyománynak számító családi napot (a Pallavicini napok családi napján kívül), melyet minden
év októberében tartunk (idén a Nádastó Szabadidőparkban), ahol az osztályban tanuló gyerekek
és szüleik, testvéreik együtt töltenek el néhány órahosszát.
A szülői közösség mellett nagyon fontos, hogy az osztály is közösséggé szerveződjön.
Elsősorban az új tanulók beilleszkedésének segítése érdekében gyakran szervezünk közös
tanulmányi és egyéb kirándulásokat, közös iskolán kívüli programokat,
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

-

8

5

-

-

3

1

-

 Rendezvények
ÜNNEPEK






ismét meglátogattuk az „igazi Mikulást” a szegedi otthonában
karácsonyi ünnepséget rendeztünk a szülőknek
karácsonyi klubdélutánt tartottunk
húsvétkor Nyuszi-bulin elevenítettük fel a locsolkodás hagyományát
anyák napi ünnepi műsorral köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK
Részt vettünk:
 a Szegedi Repülőnapon,
 Budapesten a Világsakk Fesztiválon,
 az Országházban,
 a Szegedi Vadaspark zoo-programjain (ősszel és tavasszal is),
 a Csillagösvényen Ópusztaszeren,
 a Kutatók éjszakáján a Csillagvizsgáló programján Szegeden,
 az Agorában a „Gyermekkarácsony” programjain,
 Ópusztaszeren az Oskola egy tanítási napján;
 a Szegedi Nemzeti Színház két előadásán.
A tavaszi tanulmányi kirándulás idén is három napos volt: Mohács (Történelmi
Emlékhely), Nagyharsány (Szoborpark), Siklós (vár), Pécs (Tettyei Mésztufa-barlang,
TV torony), Abaligeti Cseppkő-barlang, Orfű (Malommúzeum, papírmártás, a
„Sárkány mítosz nyomában” című túra), Bikal (Apródképző, lovagi torna).
Nagy örömünkre idén nyáron is részt vehetünk az „Erzsébet táborban” Fonyód ligeten.
SPORT
 havonta egyszer (december, január, február és március) korcsolyázni voltunk
Szegeden, a Műjégpályán,
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-

 a negyedik osztályt Algyőn, a Borbála fürdőben „búcsúztatjuk”.
EGYÉB
Már hagyománynak számít, ezért az idei tanévet is családi nappal kezdtük. Az osztály
tanulói szüleikkel és testvéreikkel töltöttek el egy nagyon kellemes napot a Nádastó
Szabadidőparkban. Nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak a gyerekek, hanem a
szülők is jó kapcsolatot tudjanak ápolni egymással és jobban megismerjék egymást.
Az osztály rendezvényein kívül aktív részesei voltunk az iskolai programoknak is.

476

OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
5.a osztály
Készítette: Busáné Balázs Rita osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4.56
4.48
4.23
4.20

10
21
4.5
8

4
3

7
7
6
7

Tanulmányi

21
22
22
23

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Nagy Dominik

Rókusi
Általános
Iskola

2018. 02.05

Távozott (melyik
intézménybe)

 Tanulmányi átlag: 4,20
 Kitűnő: 7
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 2
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy
történelem
angol nyelv
matematika

bukások száma (fő)
3
1
1

összesen: 3 tantárgy
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Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Tanulók száma (fő)
1
2

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen

3

 Hiányzások: (__ tanuló)
óra
186
-

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

8 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)



1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

Osztályközösség alakulása

Rendkívül összetartó közösség alakult ki, már az alsó tagozaton. A gyerekek szeretik, segítik
egymást. Örülnek egymás sikereinek, buzdítják a társaikat. A szülők is nagyon aktívan
részt vesznek az iskolai programokban, sok segítséget kaptunk tőlük. A második félévben
érkezett tanulóval voltak problémák, de ez a közösség jól kezelte, megoldotta ezt is.
Szorgalmasak, igyekvők. Ebben a tanévben több, KIP-es bemutató órát „csináltak” végig.
Két nagyszabású műsorban is szerepeltek a tanév folyamán.

 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

5

23

28

 Rendezvények








Színházlátogatás: 2 alkalommal
Papírgyűjtés: 2 alkalommal
Népmese napja
Fabatka vásár
Egészséghét
Adventi vásár
Osztálykarácsony
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Matematika verseny: Medve matek
Karácsonyi ünnepség (20 tanuló)
Zrínyi matematika verseny
Korcsolyázás: 2 alkalommal
Bemutató órák, Kip-es bemutatók
Pallavicini ünnepség (18 tanuló)
Rendkívül sok rajzpályázat, sok díj
Kétnapos osztálykirándulás
Osztályszinten szervezett kerékpártúra, mozi látogatás, élményfürdőzés
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
5. b osztály
Készítette: Hack Ibolya osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4.5
4.39
4.21
4.20

18
31
18.9
33.33

2
2
-

3
5
1

Tanulmányi

22
22
22
21

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanuló neve

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Kruzslicz Lilla

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Zrínyi Ilona Ált.
Isk.

2018.02.05.

 Tanulmányi átlag: 4.2
 Kitűnő: 1
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 6
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:(2018. június 15-i állapot)
tantárgy-

bukások száma -

összesen: tantárgy -

-
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Tanulók száma (fő)
-

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások:21 tanuló)
óra
700
700

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

33.33 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)



1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

Osztályközösség alakulása

Osztályunkba év elején egy évismétlő tanuló került. A gyerekek szeretettel, türelemmel
fogadták. Magatartási problémák az új tanulóval a tanév során több alkalommal
jelentkeztek. Mivel társainál idősebb, gyakori volt a diákok közt a konfliktus. A fiú
közösségromboló magatartását egyre nehezebben tolerálták társai. Többszöri
figyelmeztetésre a fiú magaviselete javult, igyekszik megfelelni a követelményeknek. Az első
félévben nem lett senki kitűnő, ketten pedig nem feleltek meg a minimális tantervi
követelményeknek. A második félév elején egy tanuló távozott, tanulmányait Szegeden
folytatja a Zrínyi Ilona Általános Iskolában. A tanév során meglehetősen sok magatartási
probléma volt, nehezen tanulták meg, hogyan kell a tanítási órákon fegyelmezetten
dolgozni. A tanév végére a minimum szint alatt teljesítő tanulókat sikerült felzárkóztatni,
így a tanévet bukásmentesen fejezték be. A tanítási órákon kívül szívesen vettek részt
közösségi munkában és iskolai rendezvényeken. Az iskolai karácsonyi műsorban és a
Pallavicini napon színvonalas műsort adtak elő.

 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

21

10

6

1

1

 Rendezvények
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26

-

-

-

 Karácsonyi ünnepség
 Farsang
 Fabatka-vásár
 Családi nap
 Pallavicini nap
 Anyák napja
 úszás
 osztálykirándulás

482

OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
5.c osztály
Készítette: Forgó Erika osztályfőnök
Tanév

Létszám

Tanulmányi
átlag

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

21
21
20
20

4,28
4,28
3,63
3,41

Hiányzási
átlag
(óra/fő)
22
60
21,5
71,7

Bukott
tanulók

Kitűnő

7
7

1
2
1
1

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

• Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott
(melyik
intézménybe)

• Tanulmányi átlag: 3,41
• Kitűnő: 1 fő, Géczi Dániel
• Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: • Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy
magyar nyelv
matematika
hon-és népismeret
történelem

bukások száma (fő)
2
1
1
7

összesen: 4 tantárgy
Tanulók száma (fő)
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Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen

4
2
1
7

• Hiányzások: (20 tanuló)
óra
1349
85
1434

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

71,7 óra/fő

• Igazolatlan mulasztások megoszlása
• Gyuris Roland 11 óra
• Ferenczi Sába 74 óra
Tanulók száma
összesen (fő)
2

1-10 óra

11-30 óra 31-50 óra 51 óra felett

-

1

-

1

• Osztályközösség alakulása
Az alsóból hozott problémák javulófélben.
Egy tanulónak sok igazolatlan hiányzása van.
Gyenge képességű osztály.

• Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanuló
osztályfőnöki
igazgatói
k
intése
intése
száma dicsérete figyelmeztetés
megrováso dicsérete figyelmeztetés
megrováso
k
k
összese k száma
ek száma
k száma
k száma
ek száma
k száma
száma
száma
n (fő)

6

-

5

1

6
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
5.d osztály
Készítette: Bertáné Takács Erika osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,5
4,48
4,26
4,15

21
35
21
41

1
1
-

5
5
3
3

Tanulmányi

22
22
21
22

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Szeged és Térsége
Bárczi Gusztáv
EGYMI

Czirok Richárd
Sándor

Tamási Hanna
Daniella

Távozott (melyik
intézménybe)

Vörösmarty
Mihály
Általános
Iskola

2017. 12.05.

Szalai Bence
2018. 01.31.
Bonifert
Domonkos
Általános
Iskola
 Tanulmányi átlag: 4,15
 Kitűnő: 3 tanuló
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 4 tanuló
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy

bukások száma (fő)
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Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

2017.11.08.

összesen:
tantárgy

__
Tanulók száma (fő)

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (21 tanuló)
óra
877
877

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

41 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

 Osztályközösség alakulása
Az osztály mind magatartási, mind tanulmányi szempontból igen heterogén
összetételű. Több szoros barát kapcsolat is van, s ezzel együtt jellemző a kirekesztés
is. Emiatt néhány tanuló a II. félévben iskolapszichológusi foglalkozáson is részt vett.
A legnagyobb feladat a következő tanévben is, hogy megtanulják egymás elfogadását,
más véleményének a tiszteletben tartását. Fontos lesz még a tisztelet kimutatása
egymás iránt, s ezzel együtt kialakulhat egymás segítése, az összetartozás tudata is.
Az osztály tagjai közösségi munkára, tanulmányi versenyekre nagyon könnyen
motiválhatóak, ennek eredményeként rendkívül sok osztályfőnöki és igazgatói
dicséretet kaptak.
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
osztályfőnöki

igazgatói

486

Tanulók
száma dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
összesen
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

23

19

9

29

 Rendezvények
-

Iskolai karácsonyi műsor (10 fő)

-

A nemzeti összetartozás napjáról megemlékezés (5 fő)

-

Farsang-osztályszintű jelmezes előadás

-

Az őszi papírgyűjtésen 2. helyezés, a tavaszin 1., a felső tagozatos osztályok
közül.

-

Az adventi vásáron rekordbevétel

-

Osztálykirándulás

-

Az osztály tanulói közül többen több iskolai és városi rendezvényen is felléptek
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
6.a osztály
Készítette: Vizoviczkiné Patterman Ildikó osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,02
3,96
3,92
3,94

29
56
33
56

1
0
1
1

1
1
1
1

Tanulmányi

21
21
21
21

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Barna Milán

Kisteleki Ált.
Isk. és Koll.

2017.07.12.

Gera Alíz

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Sztejki Weöres S.
Ált. Isk.

2017.11.13.

 Tanulmányi átlag: 3,94
 Kitűnő: 1 / Bitó Alexandra /
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 2
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy
matematika

bukások száma (fő)
1

összesen: 1 tantárgy

1
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Tanulók száma (fő)
1
1

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (21 tanuló)
óra
1183
1183

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

56 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)



1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

Osztályközösség alakulása: Jól összeszokott, összetartó az osztályközösség, sokat segített az
Erdei Iskolában eltöltött 4 nap. Jól motiválhatók, szívesen vállalnak közösségi feladatokat
is, jól tudunk együtt dolgozni. Tanulmányi problémák jelentkeznek: előfordul házi feladat
hiány, felszerelés hiány. A tanulók szociális háttere rendezett.

 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

-

21/7

5

-

-

12

1

1

 Rendezvények


Osztályunk ügyesen szerepelt az őszi és a tavaszi papírgyűjtésen.



A fabatka vásáron nagy sikere volt a gyerekek által kitalált, és lebonyolított
programoknak, a szülők által készített finomságoknak. Mi árultuk a legtöbb
fabatkát. Összesen: 118000 fabatkát.



A város által rendezett karácsonyi vásáron minden szülő és gyermek részt vett,
saját készítésű süteményeket, dísztárgyakat árultunk.



A gyerekek szerepeltek az iskolai ünnepségeken. Az iskolai év záró műsor
készítésében, lebonyolításában részt veszünk.
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1



A tanév során kétszer színházi előadáson voltunk a Szegedi Nemzeti Színházban.



4 napos Erdei Iskolában voltunk Kisinócon.




Az osztályok közötti focibajnokságon nagy lelkesedéssel vettünk részt.
Osztálykarácsonyt is tartottunk.

490

OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
_6.b__ osztály
Készítette: _Sike Csabáné__________ osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017félév
.2016/2017 év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,69
3.71
3.83
3.97

27
40
8.9
31.6

6
4
1
1

1
1
1
1

Tanulmányi

24
24
20
21

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Szegedi
Krenács Attila Imre Petőfi S. Ált.
Isk.

2018.01.20.

Tanuló neve

Távozott (melyik
intézménybe)

 Tanulmányi átlag: 3.97
 Kitűnő: 1
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 1
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy
Matematika

összesen:
tantárgy

bukások száma (fő)
1

1__
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1

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Tanulók száma (fő)
1
1

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (21__ tanuló)
óra
664
0
664

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

_31.6_óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

-

-

-

-

-

 Osztályközösség alakulása Ebben a tanévben sokat javult az osztályközösség
összetartása, különösen az erdei iskola hatására. Az érkezett tanulót is befogatták.
Lelkesen járnak az okö szakkörre, sportolnak és a kínai szakkör munkájában is részt
vesznek. Részt vesznek a zeneiskolai képzés és szerepelnek az iskolai műsorokban.

 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

21

16

3

-

-

5

-

-

 Rendezvények: Osztálykarácsony,papírgyűjtés, fabatkavásár,színház,
focibajnokság,Adventi vásár,erdei iskola, tanévzáró műsor,ezeken a rendezvényeken
vettünk részt.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
6.c osztály
Készítette: Udvardy Endre Ádám osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

21
20
17
15

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,55
3,73
3,96
4,08

36
55
35,1
37,6

7
3
4
0

1
3
0
3

Tanulmányi

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Szent István
Katolikus
Általános Iskola
Szatymaz Petőfi
u. 6.
Scoala
Gimnaziala Com.
Acatari Jud.
Mures
Románia

Polyák Emese

Szokol Krisztina

 Tanulmányi átlag: 4,08
 Kitűnő: 3
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 4
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén: –
(2018. június 15-i állapot)
 Hiányzások: (16 tanuló)
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

óra
630
0
630
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_37,6_óra/fő

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

2018.02.15.

2018.04.26.

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

0
 Osztályközösség alakulása
Két megosztó személyiség távozott az osztályból. Nyugodtabb lett a közösség. Az erdei
iskolát mindnyájan nagyon élvezték. Sajnos csak tizenkét tanuló jött el. Egy tanuló
egészségügyi problémák miatt nem jött egy magatartási okok miatt, egy pedig családi okok
miatt.
Az osztály magatartása és tanulmányi eredményei nagyon sokat javultak. Már nem az iskola
legrosszabb osztálya, mint tavaly! Sőt!
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

8

3

3

1

 A mi feladatunk volt Rendezvények
o A mi feladatunk volt a karácsonyi- és a Pallavicini ünnepségre való pakolás. Az
ünnepség előtt be kellett hordanunk a székeket, padokat, a végén pedig ki kellett
ürítenünk az aulát, illetve a tornacsarnokot, a rendezvények helyszínét.
o Az adventi vásáron jelentős mértékben gyarapítottuk az osztálykasszát.
o A Fabatkavásáron informatikai eszközökkel szórakoztattuk a többi osztályt.
o Az őszi és a tavaszi papírgyűjtésen is jelentősen növeltük az osztálykasszát.
o Az évzáró ünnepség fényét az osztályom a paraván díszítésével fogja emelni
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
7/A osztály
Készítette: Kisné Király Mária osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,26
4,36
4,12
4,17

45
86
17
42

2
1
0
0

2
3
3
3

Tanulmányi

25
24
24
23

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanuló neve

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Juhász Alexandra

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Makói Általános
Iskola és
Alapfokú
Művészeti Iskola

2018. március
26.

 Tanulmányi átlag: 4,17
 Kitűnő: 3 tanuló
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 8 = 3 + 5
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy

bukások száma (fő)

összesen: 0 tantárgy
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Tanulók száma (fő)
1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen: 0
 Hiányzások: (24 tanuló)
óra
1002
5
1007

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

42 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

1
1

2
3

0

0

0

 Osztályközösség alakulása
12 leány és 11 fiú tanuló van az osztályban. Az aktuális tanév során fokozatosan vált
szorosabbá a kapcsolat, fejlődött az osztályközössség. Nőtt az összetartás, szorosabbá
alakultak a baráti, kooperatív kapcsolatok. Köszönhető a KIP-es óráknak, a
rendhagyó tanóráknak, a különféle szabadidős tevékenységeknek és a Határtalanul
program keretében megszervezett erdélyi kirándulásnak. Problémát okozott viszont
két leány negatív hozzáállása. Többször ellógtak a 7. óráról, rossz társaságba
keveredtek, hanyagolták a tanulást, panasz érkezett rájuk a kollégák részéről is. Soksok beszélgetéssel próbáltam helyére tenni a dolgokat az osztály tanulóinál. Mivel az
egyik lány a tanév végén másik nevelőszülőhöz kerül, bízom benne, hogy
nyolcadikban a továbbtanulásra való felkészülés lesz a legfontosabb.

 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

23

0

6

2

0

2

3

0

Rendezvények iskolai ünnepség :
az aradi vértanúkról való megemlékezést a 7/A osztály adta elő
tanulóink minden iskolai megemlékezésen szerepeltek, pl: hangszerrel, énekkel, stb.
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0

Fabatka-vásáron hasznos tárgyakat készítettek és árultak
az adventi-vásáron sikeresen vettünk részt
papírgyűjtésen aktívan részt vettünk
tanulmányi versenyeken sikerrel vettek részt
a Határtalanul program erdélyi kiránduláson, osztálykiránduláson, tanulmányi
kirándulásokon és minden rendezvényen példásan viselkedtek
példásan közreműködtek a ballagási ünnepség lebonyolításában
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Pallavicini
Sándor Általános Iskolája
7. b osztály
Készítette: Bálóné Karasz Erika osztályfőnök
Tanév
2016/2017. félév
2016/2017. év
vége
2017/2018. félév
2017/2018. év
vége

Létszám

Tanulmányi
átlag

24

3,87

Hiányzási
átlag
(óra/fő)
48

23

4,07

99

1

2

20

3,83

27

2

2

19

3,84

56

2

2

Bukott
tanulók

Kitűnő

6

1

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.


Létszám alakulása a tanítási év folyamán

Tanuló neve

Érkezett (melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Egyházi
Anasztázia

Baks, Általános
Iskola

Gyenge
László

Makó



Tanulmányi átlag: 3,84



Kitűnő: 2



Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 3



Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2017. június 15-i állapot)

tantárgy
történelem
fizika
kémia

Távozott (melyik
intézménybe)

bukások száma (fő)
1
1
2
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Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

összesen: 1 tantárgy

4

Tanulók száma (fő)
1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen


2

2

Hiányzások: (_18_ tanuló)

óra
igazolt hiányzás
1007
igazolatlan hiányzás
0
Összesen/átlag
56 óra/fő


Igazolatlan mulasztások megoszlása

Tanulók száma összesen (fő) 1-10 óra 11-30 óra 31-50 óra 51 óra felett
0


Osztályközösség alakulása
Az osztályba 10 lány és 13 fiú jár. 2015 szeptembere óta vagyok osztályfőnökük.
Összességében jó képességekkel rendelkező társaság, de azt tapasztaltam, hogy csak
néhány gyermek igazán szorgalmas. magatartásuk sokat változott, már csak 2-3
gyereknek van néha kirívó fegyelmezetlensége. Ezért született néhány
magatartásfüzetbeli beírás, melyekből aztán osztályfőnöki figyelmeztetések lettek,
Állandó odafigyelést, ellenőrzést igényelnek, ennek hatására javult a magatartásuk. A
szülők együttműködésével (otthoni beszélgetésekkel) egyre többen gondolták úgy,
hogy az iskolába azért járnak, hogy okosodjanak, ügyesedjenek, képességeik szerint
dolgozzanak és teljesítsenek. Ahogy haladtunk az időben, egyre kevesebbet kellett
fegyelmezni őket, egyre inkább igyekeztek betartani az együttműködés normáit, egyre
többet lehetett dicsérni őket. Már csak 2-3 fiú van, akit még időnként figyelmeztetni
kell a megfelelő magatartási formára.
Ahogy a csínytevésekben, úgy a közösségi munkában is összetartók, nagyon szeretik a
közös programokat, a közös tervekért szívesen dolgoznak. A versenyeken is szívesen
részt vesznek. Sok szaktanári és osztályfőnöki dicséretet kaptak a közösségi feladatok
végzéséért és a versenyeken, műsorokban való szereplésekért.
A szülők támogatók, egyetértenek, elfogadják az elveimet, rendszeresen ott vannak a
közösségi programokon, bármiben segítenek, megkeresnek gyermekükkel kapcsolatos
problémáikkal, melyeket megbeszélünk, és igyekszünk közös irányvonalat találni a
megoldásra.
Bízom benne, hogy ez a javuló tendencia a továbbiakban is jellemző lesz az osztályra.



Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
osztályfőnöki

igazgatói
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Tanuló
k
dicsérete
száma
k száma
összese
n (fő)

19



figyelmeztetés
ek száma

5

3

intése
megrováso dicsérete
k
k száma
k száma
száma

1

figyelmeztetés
ek száma

2

Rendezvények
színházlátogatás 4 alkalommal
fabatka-vásár
adventi vásár
osztálykarácsony
városi karácsonyi vásár Sándorfalván
korcsolyázás
csoportos farsangi beöltözés
nyuszi-buli
családi nap
„Hatrtalnul” kirándulás
2 napos osztálykirándulás Tőserdőre
Ballagás - ballagtatás
versenyek:
- versmondó verseny
- a magyar kultúra napján szervezett verseny
- szépkiejtési verseny
- helyesírási verseny
- matematikaverseny
- fizikaverseny
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intése
megrováso
k
k száma
száma

OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
7.c osztály
Készítette: Lakatos Krisztina osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,89
3,81
3,72
3,71

36
46
20
38

2
2
3
2

1

Tanulmányi

23
23
23
23

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

2017. 06. 24-én a
Szegedi SZC
József Attila
Általános Iskolája
és Szakképző
Iskolájába
távozott

Bitó József

 Tanulmányi átlag: 3,71
 Kitűnő: 1 fő (Forgó Ábel)
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 2 fő (Fehér Elizabet, Tóth Réka)
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy
matematika
fizika
kémia
magyar nyelv

bukások száma (fő)
1
1
1
1

összesen: 4 tantárgy

2 fő
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Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Tanulók száma (fő)
1
1
2

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: ( 23 tanuló)
óra
859
16
875

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

_38 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

2

1

15

31-50 óra

51 óra felett

 Osztályközösség alakulása
Az osztályba 7 leány és 16 fiú jár. A nemek arányának is köszönhetően eleven, kissé
nehezen kezelhető osztály. Néhány konfliktus elfordult a tanulók között a tanév
folyamán, ezeket megoldottuk.
Szeptemberben osztályismétlőként érkezett hozzánk egy tanuló, aki hatására negatív
irányba változott az osztály tanórai magaviselete és a tanuláshoz való hozzáállása. A
tanév során több figyelmeztetés került kiosztásra a házirend megszegése miatt.
Különböző tanórai (szerepjáték, csoportfeladatok) és tanórán kívüli programok
szervezésével próbáltuk építeni az osztályközösséget. (kirándulás, fürdőlátogatás,
közös séta)
A szülők együttműködőek voltak az egész tanév során.
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

23

-

8

1

2

1

 Rendezvények
Az iskolai rendezvényeken aktívan vettek részt az osztály tanulói.
Az alábbi iskolai rendezvényeken vett részt az osztály a szülői munkaközösség
támogatásával: papírgyűjtés (2 alkalommal), fabatka vásár, adventi vásár, színházlátogatás,
ballagási ünnepség szervezése és lebonyolítása.
A HATÁRTALANUL kiránduláson 22 tanuló vett részt.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
8.A osztály
Készítette: Liebszter Ildikó osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,84
3,91
3,87
3,83

30
50
29,2
72,6

4
4
1

1
3
3
3

Tanulmányi

27
27
27
27

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Érkezett (melyik
intézményből)

Arany János
Gimnázium,
Általános Iskola
Nagyidai Viktória
és Kollégium,
Szőlőskerti Angol
Kéttannyelvű
Tagintézményéből

Távozott (melyik
intézménybe)

2017.06.23.

 Tanulmányi átlag: 3,83
 Kitűnő: 3
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 6
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy
Biológia

bukások száma (fő)
1
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Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

összesen: 1 tantárgy

1
Tanulók száma (fő)
1
1

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (27 tanuló)
óra
1960
1960

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

72,6 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

--

-

-

-

-

 Osztályközösség alakulása
A nyár folyamán 1 tanuló távozott az osztályunkból (elköltöztek), viszont szeptember
1-én 1 tanuló érkezett hozzánk. Osztályunk közössége az elmúlt évek változásai
ellenére jól összekovácsolódott. Az újonnan érkezett tanulók a közösségbe jól
beilleszkedtek, szerintem egy barátságos, segítőszándékú osztály tagjai lehettek.
Ebben a tanévben is váratlan és egyben nehéz probléma elé kerültek a gyerekek, a
hallássérült tanulónknak nagyon komoly orvosi beavatkozásra volt szüksége:
szívátültetés. Nagyon sokat beszélgettünk a gyerekekkel a műtétről, az esélyekről.
Végig a műtött osztálytársuk mellett voltunk, képeslappal, apróbb ajándékokkal
támogattuk.
Ebben a tanévben nagyon sok időt fordítottunk a számukra legfontosabb feladatra, a
továbbtanulásra. Szerintem végül mindenkinek sikerült megtalálni azt az utat, azt az
iskolát, amelyben a középiskolás éveit örömmel folytathatja.

 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

13

2

4

-

-

 Rendezvények
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10

-

-

-

Közös faültetés az iskola udvarán az 1. osztályos tanulókkal.
Az őszi és tavaszi papírgyűjtésen szinte kivétel nélkül mindenki gyűjtött papírt.
Továbbtanulási börze Szegeden.
Középiskolák bemutatkozása iskolánkban, gyerekek és szülők részvételével.

Az adventi vásárárra nagyon sok tanuló és szülő készült, árult, amellyel az
osztálykasszát gazdagítottuk.
Januárban az osztályból 20 tanuló készült a februári iskolai bálra – tánctanulás, heti 4
alkalom.
A márciusi fabatka vásárra lelkesen, kreatív ötletekkel készültek.
A kistérségi Víz világnapi vetélkedő segítői voltak: lebonyolítás, vendéglátás.
Tanulmányi kiránduláson voltunk
Budapesten, a Terror Háza múzeumot tekintettük meg.
Év végi 2 napos osztálykirándulásunkon 90 % feletti volt a részvétel: Budapest:
Parlament, János-hegy/Libegő, Nádas-tó.
Tanév végi programok: ballagási előkészületek, bankett, tanárbúcsúztató.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
8.b osztály
Készítette: Balogh Éva Orsolya osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,39
3,58
3,51
3,48

28
41
24
35

7
1
2
0

0
1
0
0

Tanulmányi

28
27
25
25

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Csókási Liza

-

-

Szeged -Arany
János Általános I.

2017.07.01.

 Tanulmányi átlag: 3,48
 Kitűnő:  Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 1
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy

bukások száma (fő)
-

összesen: -__tantárgy
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Tanulók száma (fő)
-

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (25 tanuló)
óra
865
11
876

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

35 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

1
1
1
1

6
2
1
2

-

-

-

 Osztályközösség alakulása
Osztálylétszámunk a nyár során két alkalommal változott. Júliusban 1 tanuló iskolát váltott,
augusztusban 2 tanuló javítóvizsgát tett , közülük 1 tanuló sikertelenül vizsgázott , megismételte
a hetedik évfolyamot. Az osztály induló létszáma 25 főre csökkent. Tanulóink közül 3 tanuló
bejáró, négyen külterületen laknak, az osztály tanulóinak szociális és családi helyzetében
jelentős változás nem történt.
A tanév meghatározó célkitűzése tanulóink számára a sikeres pályaválasztás , az eredményes
középiskolai felvételi eljárás megvalósítása volt, így az I. félév során kis mértékben sikerült is
a tanulmányi eredményeken javítani. A gyerekek rendszeresen jártak felvételi előkészítő
foglalkozásokra, korrepetálásokra . Mind a szülők, mind a tanulók aktívan figyelemmel kísérték
a pályaválasztáshoz kapcsolódó rendezvényeket, tájékoztatókat, részt vettek a középiskolai nyílt
napokon, tanórákat látogattak. A felvételi eljárás sikeresen lezárult:
gimnáziumba 1 tanuló, szakgimnáziumba 12 tanuló, szakközépiskolába 12 tanuló nyert
felvételt, 88 % - ban az első helyen megjelölt középfokú oktatási intézménybe.
A nyolcadik évfolyam tantervi követelményeinek teljesítését jelentős mértékben nehezítette a
tanulók változó- hanyag szorgalma ,adottságai -5 tanuló sajátos nevelési igényű, 1 tanuló
akadályozott - 6 tanuló tanulmányi teljesítménye jó.14 tanuló közepesen , az osztályból többen
(5) hanyagul teljesítettek.
A tanév során több alkalommal került sor fegyelmező eljárásra okai között fegyelmezetlen
tanórai, iskolai magatartás , igazolatlan hiányzás szerepelt.
3 tanuló a Család- és gyermekvédelmi szolgálat gondozásába tartozik, 4 tanuló rendszeres
konzultációra jár az iskolai pszichológushoz.
A szülők kapcsolattartása az iskolával megfelelő volt, több alkalommal családlátogatásra,
személyes beszélgetésre került sor, melyek eredményesen zárultak, pozitív változásokat
indítottak el.
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A tanulók baráti kapcsolatai sokat változtak , többen már nem a korosztályukhoz tartozó
fiatalokkal töltik el szabadidejüket, túlzottan sok időt töltenek el online közösségekben vagy
hétvégi esti programokon.

 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

19

6

1

2

1

1

 Rendezvények
 Diákönkormányzati Tanár-Diák sportmérkőzések 2017.09.07.
 Továbbtanulási tájékoztató - szülői értekezlet 2017.09.14..
 Őszi papírgyűjtés – 2017.09. 25-26.
 Konfucius Intézet Napja 2017. 09. 30.
 Zenei Világnap Koncert 2017. 10. 02.
 „Fogadj örökbe” – faültetés 1. és 8. osztály 2017.10.13.
 „Mi a pálya” – pályaválasztási rendezvény Szeged Sportcsarnok 2017. 11.08.
 Egészséghét – Káros szenvedélyek prevenciós előadás 2017. 11.14.
 Pályaválasztási Börze IH – 2017.11.16.
 Pályaválasztási Börze Agóra – 2017.11.18.
 Nyílt Napok - Eötvös Gimnázium
a középiskolákban – a választott iskolákat felkeresték a tanulók
 Középiskolai Börze a Pallaviciniben 2017.11.28.
 Karácsonyi Vásáron részt vettünk 2017.12.03.
 Karácsonyi Iskolai ünnepség 2017.12.22.
 Tömegsport – korcsolyázni voltunk, Osztályok focibajnoksága 8. évfolyam
 Báli keringő - tánctanulás január, február hónapban 0. órákban – 16 fő
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-

-

Tánc főpróba szülőknek 2018.02.15.- Alapítványi Bál – 02.17.
 Felsős- alsós Farsang –DÖK rendezvényén részt vettünk 2018.02. 13-14 nyitótánccal
 Pályaorientációs Nap –Fabatkavásár 2018.03.10.
 Nőnapi köszöntő a lányoknak 2018.03.08.
 Digitális Témahét programjain részt vettünk 2018. 04.09-13.
 ÖKO szakkör munkájában többen bekapcsolódtak - éves
 Tanulmányi kirándulás- Terror -Háza Budapest 2018.05.04.
 Pallavicini Családi Nap 2018.05.11.
 Pallavicini Névadó Ünnepség 2018.05.20.
 Iskolai kiállítás – Szombathelyi Árpád festőművész megnyitó rendezvény 2018.05.14.
 Osztálykirándulás Nádastó Piknik – Budapest Parlament, János-hegy túra
2018.06.11-12.
 Pallavicini Közlekedésbiztonsági Nap 2018.06. 14.
 Ballagási ünnepség 2018.06.16.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2017/2018. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
8.c osztály
Készítette: Purgel Csaba Attila osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége
2017/2018. félév
2017/2018. év vége

27
27
24
24

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,8
3,9
3.84
3.93

23
46
23
56

6
2
6
2

1
2
1
1

Tanulmányi

Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Ferenczi Fáta
Boglárka

Kisteleki
Általános
Iskola

2017.09.01.

Távozott (melyik
intézménybe)

 Tanulmányi átlag: 3.93
 Kitűnő: 1
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 6
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén: 2
(2018. június 15-i állapot)
tantárgy
matematika
biológia

bukások száma (fő)
1
1

összesen: __ tantárgy
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Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Tanulók száma (fő)
2
0
0
0
2

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (_24_ tanuló)
óra
1347
1
1348

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

_56_óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

1

1

0

0

0

 Osztályközösség alakulása:
Az osztály összetétele tulajdonképpen az ötödikes osztályközösség szerint alakult újra,
miután a 6. évfolyamon hozzánk bukott tanulók kiestek az osztályból. 2016. októbere
során érkezett egy új tanuló, aki nehézségei ellenére beilleszkedett, majd 2017. tanév
elején egy újabb tanuló is érkezett. Az osztály magatartása kimagaslóan jó, tanítható,
szófogadó, tisztelettudó társaság. Tanulmányi szempontból jobban is teljesíthetnének.
Egymást toleráló, jó szándékú tanulókból áll az osztály. Beiskolázásukat sikeresen
elvégeztük. Minden tanulót felvettek az első vagy második helyen megjelölt szakra.

 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

15

6
Rendezvények:

- tanár-tanuló-szülő hétvégi ismerkedés, bográcsozás két alkalom
- karácsonyi ajándékozás és közös játék az osztályközösség számára
- családi napon közös sütés-főzés, beszélgetés
- 3 napos osztálykirándulás : Gyulára
- Terror háza kirándulás
- Iskolai báli tánc
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