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A Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola egy gimnáziumi és öt
általános iskolai intézményegységében a 2016/2017. tanévben együttesen 97 osztály
működött, közülük 41 osztály alsó tagozaton, 40 osztály felső tagozaton és 16 osztály
gimnáziumban. A nevelés és oktatás feladatainak ellátására a tanévben a fenntartó 189,5
pedagógus és 16,75 nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő álláshelyet biztosított az
intézmény számára. Ez a szám 2017. január 1-jével 42,75 egyéb álláshellyel nőtt, a növekedés
az intézményt 2016. december 31-ig működtető települési önkormányzatoktól átvett, az
intézményműködtetéssel összefüggő feladatok ellátását szolgálja.
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. A
2016/2017. tanévben a SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskolában szakköri formában, a
SZTEJKI Eötvös József Gimnáziumban órarendi órák keretében választható második, illetve
harmadik idegen nyelvként oktattuk a kínai nyelvet a Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz
Intézetével együttműködve. Ebben a tanévben is, a vidéki városok között továbbra is egyedüli
iskolaként szerveztünk iskolánkban kínai nyelv érettségi vizsgát. Az idegen nyelvek oktatását
valamennyi tagiskolánkban angol nyelvi lektorok segítik, a SZTEJKI Eötvös József
Gimnáziumban és a SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskolában kínai nyelvi lektorok is
dolgoztak. Idegen nyelvi lektoraink az Amerikai Egyesült Államokból, illetve Kínából
érkeztek, és nemzetközi szerződés keretében tanítanak Magyarországon. A tanév folyamán
előkészítettük a következő tanévre vonatkozóan a kínai nyelv oktatásának kiterjesztését
valamennyi tagintézményre, továbbá az általános iskoláinkban is előkészítettük az áttérést a
kínai nyelv szakköri formában történő oktatásáról a kínai nyelv második idegen nyelvként
való oktatására.
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 2017-ben is kiterjedt az érintett
évfolyamokon valamennyi idegen nyelvet tanuló diákra. A 2016/2017. tanévi
próbanyelvvizsga és az ezzel párhuzamos országos idegen nyelvi kompetenciamérés
lebonyolítására 2017. május-június hónapokban került sor.
Ebben a tanévben a próbanyelvvizsgán 209 hetedikes tanuló vett részt, míg az országos
idegen nyelvi kompetenciamérés 185 hatodik évfolyamos és 179 nyolcadik évfolyamos
tanulót érintett. A próbanyelvvizsgán, illetve az országos idegen nyelvi kompetenciamérésben
résztvevő tanulólétszámok közötti eltérés az érintett évfolyamok létszámai közötti eltérésből
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adódik. A tizenegyedik évfolyamon összesen 100 tanuló tett próbanyelvvizsgát, az országos
idegen nyelvi kompetenciamérés a középiskolákra nem terjedt ki. E tanévben a
próbanyelvvizsgán 134 tanulónak, az összes vizsgázó (309 fő) 43% -ának sikerült teljesíteni
az A, B vagy C típusú nyelvvizsga követelményeit, ami az előző évi eredményességi
arányhoz képest (42%) nem tér el jelent jelentősen. A próbanyelvvizsga eredményeit az 1.
táblázat, az országos idegen nyelvi kompetenciamérés eredményeit a 2. táblázat tartalmazza.
1.táblázat: Próbanyelvvizsga eredmények nyelvvizsgaszintenként, 2017
Próbanyelvvizsga szintje, eredménye
Vizsgázó
Intézmény, tagintézmény
alapfokú
középfokú
felsőfokú
létszám
A B
C
- A B C - A B C
(fö)
SZTEJKI Eötvös József
39
12
14 23 7 2 6
1 1
100
Gimnázium
SZTEJKI Kossuth Lajos
24
6
8
7
45
Általános Iskola
SZTEJKI Weöres Sándor
28
1
2
6
7
37
Általános Iskola
SZTEJKI Zoltánfy István
15
1
2
6
24
Általános Iskola
SZTEJKI Pallavicini Sándor
36
3 10 22
71
Általános Iskola
SZTEJKI Szatymazi
15
3
5
9
32
Általános Iskola
157 26 27 64 30 7 2 6
1 1
309
SZTEJKI Összesen

Sikeres
vizsgát tett
(fő)

(%)

43

43%

21

47%

9

24%

9

38%

35

49%

17

53%

134

43%

A legjobb teljesítményt a próbanyelvvizsgán a SZTEJKI Szatymazi Általános Iskola diákjai
érték el, az intézményi átlag fölött teljesített a SZTEJKI Eötvös József Gimnázium, a
SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskola és a SZTEJKI Pallavicini Sándor Általános Iskola.
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 Pallavicini Sándor Általános Iskolában változott, ahol ez
az eredményességi mutató az előző évben elért 27%-ról ebben a tanévben 49%-ra nőtt.
2. táblázat: Az országos idegen nyelvi kompetenciamérés eredményei, 2017
6. évfolyam

8. évfolyam

Írásbeli

Írásbeli

SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskola

74%

72%

SZTEJKI Weöres Sándor Általános Iskola

57%

60%

SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola

65%

72%

SZTEJKI Pallavicini Sándor Általános Iskola

75%

63%

SZTEJKI Szatymazi Általános Iskola

72%

66%

Tagintézmény

Az országos idegen nyelvi kompetenciamérést a hatodik és a nyolcadik évfolyamon a
tagiskolák teljes körűen elvégezték. Az írásbeli teszt javítása az Oktatási Hivatal által kiadott
javítókulcs alapján történt. A mérés eredménye az előző tanév eredményeihez képest a
hatodik és a nyolcadik évfolyamon egyaránt javult, a hatodik évfolyamon az iskolai átlag
66%-ról 71%-ra, a nyolcadik évfolyamon 54%-ról 66%-ra nőtt. Az iskolai átlagnál a hatodik
és a nyolcadik évfolyamon egyaránt jobb eredményt értek el a mérésen SZTEJKI Kossuth
Lajos Általános Iskola és a SZTEJKI Szatymazi Általános Iskola diákjai, míg a SZTEJKI
Weöres Sándor Általános Iskola diákjainak eredménye egyik érintett évfolyamon sem érte el
az iskolai átlagot
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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. A legtöbb modulvizsgát ebben az évben SZTEJKI Eötvös József
Gimnázium tanulói teljesítették, itt a sikeres modulvizsgák száma az előző tanévhez képest
közel kétszeresére nőtt. A tanévben teljesített modulvizsgák száma a SZTEJKI Weöres
Sándor Általános Iskolában továbbra is magas, és növekedett az előző tanévhez képest. Ezzel
szemben azonban a teljesített modulvizsgák száma a SZTEJKI Zoltánfy István Általános
Iskolában, a SZTEJKI Szatymazi Általános Iskolában és a SZTEJKI Pallavicini Sándor
Általános Iskolában egyaránt jelentősen csökkent az előző tanévhez képest, a SZTEJKI
Pallavicini Sándor Általános Iskolában a vizsgaszám az előző tanévhez képest kevesebb mint
egyharmadára esett vissza. A fenti változások intézményi szinten kiegyenlítették egymást, így
a sikeres modulvizsgák száma az intézményben (328) az előző tanévhez képest (327)
lényegében nem változott.
3. táblázat: A Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola tanulóinak ECDL
vizsgaeredményei, 2016/2017
Modulvizsga (db)
Tanuló
Tagiskola
(fő)
jelentkezés
sikeres
sikertelen
SZTEJKI Eötvös József
54
134
130
4
Egységes Gimnázium
SZTEJKI Kossuth Lajos
16
32
30
2
Általános Iskola
SZTEJKI Weöres Sándor
45
109
99
10
Általános Iskola
SZTEJKI Zoltánfy István
9
9
9
0
Általános Iskola
SZTEJKI Pallavicini Sándor
19
19
15
4
Általános Iskola
SZTEJKI Szatymazi
25
45
45
0
Általános Iskola
Összesen

168

348

328

20

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 148 órában végeztek tagintézmények közötti áttanítást, az áttanítás óraszáma az előző
tanévhez képest (160 óra/hét) nem változott jelentősen.
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. Intézményi továbbképzési napjaink megszervezésére e tanévben is az
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ÁGOTA Kulturális és Közösségi Centrumban került sor, mindkét alkalommal több mint 200
pedagógus részvételével. Az Őszi Továbbképzési Nap plenáris ülésének témái a pedagógiai
mérés, értékelés, a pedagógus életpálya, valamint a gyermekvédelem és veszélyeztetettség
kérdései voltak. A Tavaszi Továbbképzési Nap plenáris ülésén a panaszkezelésről, a kiemelt
figyelmet igénylő tanulók integrációjáról, valamint a pedagógus siker és kiégés kérdéseiről
hangzottak el előadások. Az Őszi Továbbképzési nap plenáris ülésének előadói Galbácsné
Szabó Gabriella szaktanácsadó, Dr. Harangozó Attila a Szegedi Ítélőtábla elnöke, Bubrják
Ottó az SZKTT Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, valamint dr. Gera Tibor a Szeged és
Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola főigazgatója voltak. A Tavaszi
Továbbképzési Nap plenáris ülésének előadói Plesovszkiné Ujfaluczki Judit tankerületi
igazgató, Forrainé Kószó Györgyi szaktanácsadó és Dr. Szabó Éva pszichológus a Szegedi
Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének vezetője voltak. Szaktanácsadó előadóinkat
ebben a tanévben is a Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ biztosította.
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 2016/2017.
tanévben összesen 91 bemutató órát tartottunk, kevesebbet, mint az előző tanévben (109). A
bemutató órákon pedagógusaink együttesen 448 óralátogatást teljesítettek, szintén kevesebbet,
mint az előző tanévben (511). Az óralátogatások csökkenése az előző tanévhez képest az alsó
tagozatos, a magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvi és a matematika-informatika szakmai
műhelyek esetében volt jelentős mértékű, ezzel szemben az ember a természetben, földünk,
környezetünk és a testnevelés és sport, életvitel és gyakorlati ismeretek szakmai műhelyek
esetében a látogatott órák száma közel kétszeresére növekedett. A bemutató órákra és
óralátogatásokra vonatokozó adatokat a 4. táblázat tartalmazza.
4. táblázat: Az intézményi szakmai műhelyek által szervezett bemutató órák, 2015/2016
Intézményi szakmai műhely
Bemutató órák száma
Résztvevő pedagógusok száma
Alsó tagozatos

26

147

Magyar nyelv és irodalom

9

41

Idegen nyelvi

10

47

Matematika, informatika
Ember a természetben, földünk,
környezetünk
Ember és társadalom, művészetek
Testnevelés és sport, életvitel és gyakorlati
ismeretek
Összesen

14

57

12

52

11

47

9

57

91

448

Ebben a tanévben is meghirdettünk felvételi orientációs célú bemutató órákat intézményünk
gimnáziumában a tagiskoláink nyolcadik osztályos tanulói számára. A nyolcadik évfolyam
tanulólétszámához viszonyítva a legnagyobb arányban e tanévben is a SZTEJKI Weöres
Sándor Általános Iskola tanulói éltek ezzel a lehetőséggel, legkevesebb diák SZTEJKI
Zoltánfy István Általános Iskolából és a SZTEJKI Szatymazi Általános Iskolából érkezett. A
gimnáziumi bemutató órákon résztvevő nyolcadik osztályos tanulóink számát és megoszlását
az 5. táblázat tartalmazza.
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biológia

angol nyelv

informatika

magyar nyelv
és irodalom

történelem

ÖSSZESEN

SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskola

4

4

3

3

1

1

16

SZTEJKI Weöres Sándor Általános Iskola

2

17

23

16

10

6

74

3

4

1

3

3

19

Tagintézmény

kínai nyelv

médiaismeret

5. táblázat: A SZTEJKI Eötvös József Gimnázium által szervezett bemutató órák, 2016/2017
Gimnáziumi bemutató órákon résztvevő nyolcadikos
tanulók létszáma tantárgyanként (fő)

SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola

2

SZTEJKI Pallavicini Sándor Általános Iskola
SZTEJKI Szatymazi Általános Iskola

4

1

2

3

SZTEJKI ÖSSZESEN

9

28

3
4

29

20

14

10

114

A 2013. szeptember 1-jén bevezetett pedagógus előmeneteli rendszer keretében 2016-ban 2
gyakornokunk Pedagógus I. fokozatot, 23 pedagógusunk Pedagógus II fokozatot, 1
pedagógusunk Kutatótanár fokozatot szerzett. Az intézményben a 2016. év folyamán
együttesen 26 minősítési eljárásra került sor, ez közel ugyanannyi, mint az előző évben. A
2016. évben jogszabály rendelkezése alapján 17 pedagógus minősítési eljárás nélkül került be
a Pedagógus II. fokozatba, így 2017. január 1-jével összesen 43 pedagógus került magasabb
besorolási fokozatba. A 6. táblázat a minősítésben részt vett pedagógusok tagintézmények
szerinti megoszlását mutatja.
6. táblázat: Sikeres minősítő vizsgák, minősítési eljárások, jogszabályban előírt átsorolás 2016
Tagintézmény
Pedagógus I. Pedagógus II. Mesterpedagógus
Kutatótanár
Összesen
SZTEJKI Eötvös József
8
1
9
Egységes Gimnázium
SZTEJKI Kossuth Lajos
1
4
5
Általános Iskola
SZTEJKI Weöres Sándor
7
7
Általános Iskola
SZTEJKI Zoltánfy István
4
4
Általános Iskola
SZTEJKI Pallavicini Sándor
12
12
Általános Iskola
SZTEJKI Szatymazi
1
5
6
Általános Iskola
2
40
0
1
43
Összesen
Megjegyzés: A táblázatban feltüntetett besorolás az elért fokozatot mutatja, amelybe a pedagógus 2017. január
1-jével került átsorolásra

Az intézmény pedagógusai közül 2017. január 1-jéig a kötelező minősítő vizsgát, minősítési
eljárást összesen 75 fő, az intézményi pedagóguslétszám 39%-a teljesítette, ez az arány a
SZTEJKI Weöres Sándor Általános Iskolában a legmagasabb (47%), a SZTEJKI Kossuth
Lajos Általános iskolában a legalacsonyabb (30%). A 7. táblázat, az intézmény
pedagógusainak a 2017. január 1-jei állapot szerinti besorolását tartalmazza.
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7. táblázat: Pedagógusok besorolása 2017. január 1-jén
Tagintézmény

Gyakornok

Pedagógus I.

Pedagógus II.

Mesterpedagógus,
Kutatótanár

Összesen

SZTEJKI Eötvös József
30
9
7
46
Egységes Gimnázium
SZTEJKI Kossuth Lajos
21
7
2
30
Általános Iskola
SZTEJKI Weöres Sándor
1
15
13
1
30
Általános Iskola
SZTEJKI Zoltánfy István
11
5
2
18
Általános Iskola
SZTEJKI Pallavicini Sándor
26
15
3
44
Általános Iskola
SZTEJKI Szatymazi Általános
13
9
2
24
Iskola
Összesen
1
116
58
17
192
Megjegyzés: A táblázat a pedagógusok mellett a pedagógus szakképzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítő foglalkoztatottak létszámát is tartalmazza.

A 2017. évi minősítési eljárásra lényegesen kevesebb, összesen 8 fő pedagógus jelentkezését
véglegesítette az OH, mint az előző évben. Egy jogszabályváltozás következtében az
ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba sorolt pedagógusok besorolása 2017. január 1-jétől
minősítési eljárás lefolytatása nélkül véglegessé vált, továbbá azok a pedagógusok, akinek
2016. szeptember 1-jén a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig és az öregségi
teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzéséig hét év vagy annál kevesebb ideje
volt hátra, vagy öregségi nyugdíjra voltak jogosultak szintén Pedagógus II. fokozatba kerültek
átsorolásra. A jogszabályváltozás következtében feleslegessé vált jelentkezéseket az OH
törölte.
8. táblázat: Folyamatban lévő minősítő vizsgák, minősítési eljárások, 2017
Tagintézmény
Pedagógus I. Pedagógus II. Mesterpedagógus
Kutatótanár
Összesen
SZTEJKI Eötvös József
1
1
Egységes Gimnázium
SZTEJKI Kossuth Lajos
Általános Iskola
SZTEJKI Weöres Sándor
Általános Iskola
SZTEJKI Zoltánfy István
1
1
Általános Iskola
SZTEJKI Pallavicini Sándor
3
3
Általános Iskola
SZTEJKI Szatymazi
3
3
Általános Iskola
Összesen
8
8
Megjegyzés: A táblázatban feltüntetett besorolás az elérni kívánt fokozatot mutatja, az érintett pedagógusok
átsorolására 2018. január 1-jétől kerül sor.

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 126 tanuló, közöttük 5
vendégtanuló vette igénybe az intézményben, létszámukat tagintézmények szerinti bontásban
a 9. táblázat tartalmazza.
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SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskola
SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola
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ÖSSZESEN

SZTEJKI Eötvös József Gimnázium

gimnázium
(szerb nyelvoktató)

felső tagozat
(szerb nyelvoktató)

alsó tagozat
(szerb tannyelvű)

Tagintézmény

alsó tagozat
(szerb nyelvoktató)

9. táblázat: A szerb nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulók létszáma tagintézményenként, 2015/2016
Pedagógiai szakasz, oktatási forma (fő)

35

35

51

10

61

4

8

30
126

SZTEJKI ÖSSZESEN
18
55
18
35
Megjegyzés: A gimnáziumi szerb nemzetiségi oktatást 5 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 – 2016. 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

0

1

2

0

52

SZTEJKI Kossuth Lajos
Általános Iskola

29

2,5

0

0

0

0

31,5

SZTEJKI Weöres
Sándor Általános Iskola

28

3

0

0

0

0

31

SZTEJKI Zoltánfy István
Általános Iskola

18

1

0

0

0

0

19

45

2,75

0

0

1

0

48,75

0

0

0

0

26,5

SZTEJKI Pallavicini
Sándor Általános Iskola
SZTEJKI Szatymazi
Általános Iskola
Összesen

23

3,5

188

16,75

0

1

3

0

208,75

181

16,25

0

0

0

0

197,75

ebből határozott

7

0,5

0

1

3

0

11,5

ebből tartósan távol lévőt
helyettesítő

5

0

0

0

0

0

5

1,5

0

0

0

0

ebből határozatlan

üres álláshely

9

1,5



Vezetők:
Beosztás

Intézményvezető

Vezető neve

dr. Gera Tibor főigazgató

Eitler József főigazgató-helyettes
IntézményvezetőFarkas Zoltán főigazgató-helyettes
helyettes
Czibuláné Arany-Szabó Ágnes főigazgató-helyettes
Tagintézmény megnevezése

Beosztás

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

SZTEJKI Pallavicini Sándor
Általános Iskola
SZTEJKI Szatymazi
Általános Iskola

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

Vezető neve

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

Pedagógus létszámadatok változása a tanév során
 Munkaviszony létesítése:
Közalkalmazott neve

Wanessa Xenia Dunn
Cindel-Magyar Aletta
Székely László
Betyár Gálik Eszter
Pölösné Hudák Dóra
Vujcsin Eszter
Bíró Ildikó
Patai Piroska
Milos Lilla

Munkaviszony létesítés
időpontja

2016.09.01.
2016.09.01.
2016.09.01.

Tagintézmény megnevezése

SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
SZTEJKI Pallavicini Sándor
Általános Iskola
SZTEJKI Pallavicini Sándor
Általános Iskola

2016.09.01.

SZTEJKI Weöres Sándor Általános
Iskola

2016.09.01.

SZTEJKI Szatymazi Általános
Iskola

2016.09.01.

SZTEJKI Weöres Sándor Általános
Iskola
SZTEJKI Szatymazi Általános
Iskola

2016.09.01.
2017.01.13.

SZTEJKI Eötvös József Gimnázium

2017.01.23.

SZTEJKI Eötvös József Gimnázium

10

Kiss Ildikó
Huszka Antal

SZTEJKI Weöres Sándor Általános
Iskola

2017.02.01.

SZTEJKI Pallavicini Sándor
Általános Iskola
SZTEJKI Pallavicini Sándor
Általános Iskola
SZTEJKI Weöres Sándor Általános
Iskola
SZTEJKI Pallavicini Sándor
Általános Iskola

2017.02.01.

dr. Juhász István

2017.02.06.

Zentai Judit

2017.03.10.

Varga Györgyné



2017.01.0.1

Munkaviszony megszűnése:

Közalkalmazott neve

Munkaviszony megszűnés
időpontja

Csányiné Üveges Mária

2016.12.15.

Csizmadia Péter

2016.12.31

Nógrádi Erika

2017.01.04.

Virág Edit

2017.01.10.

Székely László

2017.01.20

Kristóf Pál
Sósné Arnold Mrianna
Bódis Margit
Kanalas Tünde

2017.01.31.

Tagintézmény megnevezése

SZTEJKI Szatymazi Általános
Iskola
SZTEJKI Weöres Sándor Általános
Iskola
SZTEJKI Pallavicini Sándor
Általános Iskola
SZTEJKI Eötvös József
Gimnázium
SZTEJKI Pallavicini Sándor
Általános Iskola
SZTEJKI Pallavicini Sándor
Általános Iskola

2017.01.31..

SZTEJKI Weöres Sándor
Általános Iskola

2017.02.07.

SZTEJKI Szatymazi Általános
Iskola
SZTEJKI Pallavicini Sándor
Általános Iskola

2017.02.20
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Az intézményi összes, ténylegesen betöltött, teljes munkaidőre átszámított munkavállalók száma
(tanítási év végén, a 2017. június 15-i állapot szerint)

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
SZTEJKI Kossuth Lajos
Általános Iskola
SZTEJKI Weöres
Sándor Általános Iskola
SZTEJKI Zoltánfy
István Általános Iskola
SZTEJKI Pallavicini
Sándor Általános Iskola
SZTEJKI Szatymazi
Általános Iskola
Összesen

187

ebből határozatlan
ebből határozott
ebből tartósan távol lévőt
helyettesítő

üres álláshely

45

4

8,25

1

2

0

60,25

29

2,5

9

0

0

0

40,5

28

3

8,5

0

0

0

39,5

18

1

2

0

0

0

21

45

2,75

8

0

1

0

56,75

7

0

0

0

32,5

16,75

42,75

1

3

0

250,5

180
7

16,25
0,5

42,75

0
1

0
3

0
0

239
11,5

5

0

0

0

0

5

2,5

0

0

0

0

2,5

22

3,5

2. Tanulói személyi feltételek
Intézmény / tagintézmény
megnevezése

2015/2016. tanév 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév
statisztikai
statisztikai
tanítási év végi
tanév végi
létszám (fő)
létszám (fő)
létszám (fő)
létszám (fő)

SZTEJKI Eötvös József
Gimnázium

424

427

424

428

SZTEJKI Kossuth Lajos
Általános Iskola

433

421

434

419

SZTEJKI Weöres Sándor
Általános Iskola

312

300

300

263

SZTEJKI Zoltánfy István
Általános Iskola

192

184

184

172

579

548

554

550

258

267

270

271

SZTEJKI Pallavicini
Sándor Általános Iskola
SZTEJKI Szatymazi
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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2016/2017. tanév pályázatai

A pályázat benyújtása

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
HAT-16-01-0635
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
HAT-16-03-0046
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

Pályázat tárgya

Pályázati támogatás

Elbírálás

Határtalanul pályázat Kalotaszeg kincsei a Magyar népmese
napja határon innen és túl

2 071 000.-

Kultúrák találkozása határok nélkül

1 558 000.-

Közösen alkotva jobb a világ

1 442 000.-

Elbírálás alatt

Tehetségsegítés feltételrendszerének javítása a Pallavicini
Sándor Általános Iskolában

705 750.-

Elbírálás alatt

Kalandozások Erdélyben

2 578 170.-

Elbírálás alatt

Teremcsere határtalanul

1 670 000.-

Elbírálás alatt

2 520 000.-

Elbírálás alatt

3 748 940.-

Elbírálás alatt

Alföldi gyerekek egészségéért a havas, tiszta hegyi levegőjű
Hargitára
Kalotaszeg kincsei – természetjárás és népi kultúra
Kalotaszegen
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aláírt, megkötött
szerződés
aláírt, megkötött
szerződés

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-, munkaés 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, 2017. június 26.

dr. Gera Tibor
főigazgató
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INTÉZMÉNYI SZAKMAI MŰHELY BESZÁMOLÓJA
2016/2017. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Magyar nyelv és irodalom intézményi szakmai műhely
Készítette: Farkas-Csamangó Etelka intézményi szakmai műhely vezetője

Hónap

Szeptember

Október

Elvégzett feladatok

Munkaközösségi megbeszélés, éves terv kialakítása
Tanmenetek, tematikus tervek elkészítése.
Év eleji felmérések íratása, elemzése.
Gyermek színházbérletek rendelése
Szavalóverseny a Petőfi Sándor Általános Iskolában ( Deszk 2. helyezés)
Múzeumlátogatás (Deszk)
 Zenei világnap
30. A magyar népmese napja
-Zenei világnap, hagyományos rendhagyó ének óra az aulában, minden tanuló
részvételével. Nem maradt el a közös éneklés a hangszeres játék és az 5.
évfolyamból frissen megalakult énekkar bemutatkozása. Furulyázott az 1.b és
5.b kis csapata. Kellemes színfolt volt, nagy tetszést aratott a tanári-kar
éneklése. Weöres Sándor Iskola
- Megemlékezés az aradi vértanúkról, Sándorfalva, Deszk, Szatymaz, Weöres
- Hagyományos aradi kirándulás a vértanúk emlékhelyére (Sándorfalva,
Szatymaz)
-Megemlékezés az iskola névadójára, Zoltánfy Istvánra ( Deszk)
- Ünnepi megemlékezés az 56-os forradalom mártírjairól-Szatymaz,
Sándorfalva- községi illetve városi műsor is
-Agóra, rendhagyó ének óra a Deák Big Band és Kiszin Miklós előadásában, az
énekkarosok és 5.b részvételével. Weöres Isk,
-28. Kistérségi továbbképzési nap

November

 Idegen nyelvi hét
 Csizmadia Judit drámafoglalkozást tartott óvodásoknak Levél-party címmel.
Kellemes, varázslatos időt töltöttek a kisgyerekek az iskolánkban.
A 8. osztályosainkat nyílt órákra vittük az Eötvösbe.
-. Iskolai helyesírási verseny lebonyolítása.
- Helyi és kistérségi alsós mesemondóversenyen zsűrizés
-4. Lotz János szövegértési és helyesírási verseny iskolai fordulója
„Gyöngyök és gyémántok” határon túli műveltségi vetélkedő I. forduló
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-Hungaricum vetélkedő-Ópusztaszren




December

Január

Február

Március

Április








Kossuth Lajos iskola versmondó verseny (Szőreg, Deszk- II. helyezés)
5-én a Dóm altemplomában megrendezésre kerülő rendőri partneri év
végi rendezvényen három 8. osztályos tanulónk énekelt a műsoron.
Weöres
8. évfolyamosok felkészítése a felvételi vizsgára
Karácsonyi műsor-községi szinten is- Szatymazon
Országos történelem tantárgyi verseny iskolai fordulója
Szép magyar beszéd verseny iskolai fordulója
. Templomi hangverseny- Sándorfalva
„Gyöngyök és gyémántok” II. fordulója

 . Gyerekbérletes színházi előadás – Pinokkió
 Lotz János szövegértési és helyesírási verseny megyei fordulója Sándotfalva
 Megemlékezés a magyar kultúra napjáról –
 KIP kistérségi bemutatóóra Sándorfalva
 Félévi beszámolók elkészítése
 . Szép magyar beszéd verseny tankerületi forduló 5-6. évfolyam
 Szép magyar beszéd verseny tankerületi forduló 7-8. évfolyam
 KIP kistérségi bemutatóóra (Hüvös László)-Sándorfalva
 Csongrád megyei könyvtárhasználati vetélkedő Sándorfalva, Szatymaz)
Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól
 Arany János internetes kistérségi verseny
 Részvétel a Deszki Maros Menti fesztiválon
 Vers -és prózamondó verseny megszervezése, lebonyolítása
 „Irodalmi kávéház” városi vers-és prózaíró versenyén -Weöres
 KIP kistérségi bemutatóóra (Bálóné Karasz Erika)
 Tankerületi könyv- és könyvtárhasználati verseny 7-8. osztályosoknak –
Szatymaz, Sándorfalva
 Megemlékezés a költészet napjáról – versmondó verseny
 Megemlékezés a holokauszt áldozatairól
 Vendégünk: Lackfi János költő-Weöres
Weöres Sándor illusztrációs verseny megnyitójára, a pályaművek
értékelésére, és díjazására.
1 Költészet napja,Versünnep-Weöres
 Iskolán énekkara részt vett a szokásos Éneklő délutánon a Karolina Iskolában.
Nagy élmény volt a város többi iskolai kórusával együtt énekelniük a
gyerekeknek, nagy inspiráció a további közös munkához.-Weöres
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Május

Június

 . Gyerekbérletes színházi előadás – Parázsfuvolácska
 Rendhagyó irodalomóra a Szegedi Pinceszínház művészeivel-Szatymaz,
Sándorfalva
 Országos kompetenciamérés
Nemzeti összetartozás napja
11. A Pál utcai fiúk c. musical megtekintése Budapesten a Vígszínházban nagy
élmény volt a gyerekeknek és a magyartanároknak egyaránt. -Weöres
Bankett, ballagás, évzáró szervezése, lebonyolítása

Bemutató órák szervezése, óralátogatások
A bemutatóórák között nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy Sándorfalván legalább egy KIP-es
órát megnézzünk. Szakimai műhelyünkben 10 pedagógus vállalt és tartott bemutatóórát. Az
óralátogatások a leadottak szerint valósultak meg. Mivel „házon belül” is volt lehetőség órát
látogatni, többen még több órát tudtak megnézni, akár osztályfőnökként, akár szaktanárként.
Szakmai rendezvények, szakmai programok, szakmai műhelyek által koordinált feladatok
A térségi továbbképzéseken és az azt követő szakmai megbeszéléseken mindnyájan részt vettünk.
A március 2-ás lebonyolított Arany János online irodalmi vetélkedőn 18 csapat vett részt. A
feladatokat interneten kapták, oldották meg, és jutatták vissza. A javításban a szatymazi iskola
magyar szakos kollégái vettek részt.
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INTÉZMÉNYI SZAKMAI MŰHELY BESZÁMOLÓJA
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Matematika - informatika intézményi szakmai műhely
Készítette: Horváthné Bodor Margit intézményi szakmai műhely vezetője

Hónap

Szeptember

Október

November

Elvégzett feladatok
 A szakmai műhely munkatervének elkészítése a helyi munkaközösségvezetők közreműködésével

 Bolyai Matematika Csapatverseny
 Kistérségi őszi szakmai továbbképzés
 Bemutató órák tartása és látogatása

 Kistérségi matematika verseny I. fordulója
 Bemutató órák tartása és látogatása

December

 Bemutató órák tartása és látogatása
 A gimnáziumban tájékoztatót tartottak az érdeklődők számára a Smart és a
Socrative szavaztató- feleltető rendszerről.

Január

 Bemutató órák tartása és látogatása
 Évfolyamonként feladatsorokat küldtünk a gimnáziumba, ezzel segítve az
ottani pedagógusok munkáját, akik összeállították a kistérségi matematika
verseny döntőjének feladatsorait.

Február

 A kistérségi matematika verseny I. fordulóján legjobban teljesító diákok a
gimnáziumban mérték össze tudásukat.
 Zrínyi Ilona Matematika Verseny
 Pangea matematika verseny
 Bemutató órák látogatása

Március

 Orchidea matematika verseny
 Medve szabadtéri matematika csapatverseny
 Bemutató órák tartása és látogatása
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Április

 Tudásbajnokság Matematika Verseny megyei döntője Makón
 Kistérségi tavaszi szakmai továbbképzés
 Bemutató órák látogatása
 OKÉV mérés

Május

Június

 Az év végi beszámoló elkészítése a szakmai műhely legfontosabb
tevékenységéről a helyi munkaközösségek vezetőinek tájékoztatása
alapján.

Az iskoláink diákjai közül nagyon sokan oldották meg a több fordulós levelező versenyek
feladatsorait, Pl.:
 Tudásbajnokság Matematika Verseny
 Képességfejlesztő Matematika Verseny
 Vasváris matematika verseny
 Vigyázz, kész, pénz!”
Több diák vett részt a Bonifert Domonkos tanár úr nevével jelzett matematika versenyen.
Az informatika szakos kollégák felkészítése után adtak számot ismereteikről a diákok az ECDL
vizsgákon. A hozzám eljutott – nem teljes – információ szerint / Deszk, Szatymaz, Szőreg,
Weöres/ kb. 90 diák teljesített eredményesen 180 modulvizsgán.
Bemutató órák szervezése, óralátogatások
Kistérségünk hagyományainak megfelelően a mi szakmai műhelyünk pedagógusai is megtartották
a vállalt bemutató órákat, illetve részt vettünk kollégáink óráin.
Nálunk ebben a tanévben bemutató órát tartott:














Pintér Ildikó
Nagymihály Tünde
Cservákné Krista Mónika
Kálmánné Fodor Zsuzsanna
Daniné Prohászka Ildikó
Csirik György
Dr. Kopasz Zsoltné
Dr.Kocsmárné Sánta Mónika
Szalmáné Kardos Beáta
Szentirmay László
Grácin Márkó
Udvardy Endre Ádám
Pallavicini
Ambrus Jánosné
Pallavicini

október
informatika 6/II.
október
matematika 8.a
október
matematika 6.b
október
informatika 7.a
november
informatika 8.a/II.
november
informatika 7.a
november
matematika 10.d
november
informatika 9.b
november
matematika 11.b
december
matematika 10.a
január
informatika 10.b
március
informatika 7.a
március
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matematika

6.a

Weöres
Szatymaz
Weöres
Szőreg
Szatymaz
Szőreg
Eötvös
Eötvös
Eötvös
Eötvös
Eötvös

Szakmai rendezvények, szakmai programok, szakmai műhelyek által koordinált feladatok
Az intézményi szakmai műhely vezetőjeként a munkaközösség-vezetők tájékoztatása alapján
elkészítettem az éves munkatervünket, a féléves és éves beszámolót. A munkatervben vállaltakat
sikeresen teljesítettük.
Sok év óta hagyomány, hogy a kistérségünk iskoláinak tanulói két fordulós matematika versenyen
mérik össze tudásukat. Az első forduló november negyedik hetében került megrendezésre, kb. 200
tanuló részvételével. Mindenki a saját iskolájában oldotta meg a feladatsort kisebb-nagyobb
sikerrel. A döntőbe a legjobban teljesítő 39 tanuló került be. Mivel nagyon elfogytak a régebben
beküldött feladatok, ezért a szakmai műhelyünk őszi megbeszélésén vállaltuk, hogy mind a négy
évfolyamra iskolánként feladatsort állítunk össze a verseny döntőjére (10 tesztes és 3 kidolgozós
feladat évfolyamonként). A feladatsorokat elkészítettük és eljuttattuk a gimnáziumba, ahol az
ottani pedagógusok ezekből állították össze a döntő feladatsorait. A verseny napján a gyerekek
munkáit még ott, együtt kijavítottuk, miközben nagyon jót beszélgettünk. Hasznos délután volt.
Részt vettünk a gimnáziumban megtartott tájékoztatón, ahol megismerkedtünk a Smart és a
Socrative szavaztató- feleltető rendszerrel. Az érdekes, gyakorlati jellegű tájékoztató előadáson
szakmai műhelyünk több pedagógusa is részt vett.
Részt vettünk az intézményi őszi és tavaszi továbbképzési napon.
A vállalt bemutató órákat megtartottuk, illetve részt vettünk a kiválasztott órákon.
Személyesen és interneten keresztül tartjuk a kapcsolatot a szakmai műhelyünk pedagógusaival.
A továbbképzési napokon és a matematika verseny napján nagyon hasznos, tanulságos
beszélgetéseket szoktunk tartani.
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INTÉZMÉNYI SZAKMAI MŰHELY BESZÁMOLÓJA
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Idegen nyelvi intézményi szakmai műhely
Készítette: Erdélyi Ágota intézményi szakmai műhely vezetője

Hónap

Elvégzett feladatok



Szeptember








Október





November







A tanmentetek aktualizáltuk, valamint elkészítettük az angol nyelvi
lektorok tanmenetjavaslatait.
Megbeszéltük a munkatervet.
Megújítottuk szerződésünket a CETP-vel.
Új lektorunk Vanessa Xenia Dunn.
Az augusztusi szállítást Budapestről, az előkészítő dokumentációt,
valamint a kistérségi intézmények bemutatását Benkő Beatrix végezte.
A további mentorálás feladatainak felelőse (bevándorlási hivatal,
adóhatóság, bankszámlanyitás, stb.) Erdélyi Ágota.
A tagintézmények szaktanárai pedig folyamatosan segítették a lektorok
általános iskolai munkáját.
 Meghirdettük a 23. William Blake Szépkiejtési Versenyt – ezúttal is
nemzetközi szinten.
 Felvételi előkészítőt indítottunk 8. osztályos diákoknak Vinkó Erzsébet
vezetésével.
 Részt vettünk az intézményi továbbképzési nap előadásain és
szekcióülésein 2016. október 28-án.
Megrendeztük a 23. William Blake Szépkiejtési Versenyt 2016.
november 21-én, ezúttal a jelentkezők nagy száma miatt két zsűri
hallgatta meg a versenyzőket.
A versenyen a tagintézmények diákjai is részt vettek: 8 tanuló képviselte
a SZTEJKI általános iskoláit (összes ált. isk. versenyző: 33 fő).
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 2016. november 10-én.
Lebonyolították a Weöres Sándor Általános Iskola III. BRICAN angol
nyelvi versenyét november 10-én kistérségi szinten.
Lezajlott a Kossuth Lajos Általános Iskola valamint a Weöres Sándor
Általános Iskola által rendezett idegen nyelvi hét.
A Kossuth Lajos Általános Iskola online vetélkedőt szervezett.
Országos angol nyelvi levelezős verseny iskolai fordulóit
megszervezték a tagiskolák. A Pallavicini Sándor Általános Iskolából 2
tanuló továbbjutott.
Titok Országos Angol Nyelvi Levelezős versenyt szervezett a Zoltánfy
István Általános Iskola
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Többen részt vettek a Konfuciusz Intézet által rendezett teadélutánon,
ahol az Eötvös József Gimnázium tanulója, Csóti Patrícia tartott
előadást kínai élményeiről.



December

Január

A félév során bemutató órákat tartottunk és látogattunk.
Az országos angol nyelvi verseny iskolai fordulóit
lebonyolították a tagiskolák.

 Jegyek lezárása
 Félév végi értékelés

 A Szatymazi Általános Iskolában megrendezték március 23-án az Angol
nyelvhasználati versenyt.
Február


Március

Április

Május

A Zoltánfy István Általános Iskolában lezajlott az English Language
Competition (ELC) iskolai fordulója.
 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, melynek
szekcióülésén előadást tartott Kisdiné Papós Ágnes az E-twinning
programról, valamint az Eötvös József Gimnázium tanulóinak
olaszországi szerepléséről.
 Továbbá, megtekintettünk egy videófilmet, amely a 12. osztályos
speciális angol tagozatos diákok általános iskolai hátterét, gimnáziumi
fejlesztését és eredményeit tekintette át. A videót Erdélyi Ágota és
Bakos Brigitta (az Eötvös József Gimnázium végzős diákja) állította
össze.
 Lezajlott az írásbeli próbanyelvvizsga 7. és 11. évfolyamon: 2017. május
23-án német és olasz nyelvből B1 szinten, 2017. május 24-én angol
nyelvből B1, B2 és C1 szinten. A nyelvvizsgadolgozatokat javítottuk,
pontoztuk.


Június




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 2017. május 29-től június 1-ig bonyolítottuk le.
Jegyek lezárása
Tanév végi értékelés
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Bemutató órák szervezése, óralátogatások:
Az intézményi idegen nyelvi szakmai műhely megtartotta a tervezett 10 bemutató órát,
valamint azon felül továbbiakat is. Az órákon 47 látogató vett részt.
Erdélyi Ágota: 2016. szeptember 6.
Erdélyi Ágota: 2016. november 10.
Benkő Beatrix: 2016. november 10.
Csizmadia Péter: 2016. november 22.
Vasiljev Márta: 2016. november 28.
Erdélyi Ágota: 2016. december 13.
Dr. Kovácsné Berke Anikó: 2017. január 16.
Klenyán Judit: 2017. január 19.
Lindholm-Csányi Eszter: 2017. február 9.
Kisdiné papós Ágnes: 2017. február 26.
Sipos Lili: 2017. április 24.
Wáiszhárné Kis-Jakab Judit: 2017. április 25.
Szakmai rendezvények, szakmai programok, szakmai műhelyek által koordinált
feladatok
Részt vettünk az intézményi továbbképzési napokon. A legtöbb tagintézményt érintő program
volt a William Blake Angol Nyelvi Szépkiejtési Verseny, valamint a próbanyelvvizsgák.
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INTÉZMÉNYI SZAKMAI MŰHELY BESZÁMOLÓJA
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Ember és társadalom, művészetek intézményi szakmai műhely
Készítette: Németh Éva intézményi szakmai műhely vezetője
Hónap




Szeptember






Október

Elvégzett feladatok
Éves munkaterv összeállítása tagintézményenként, illetve munkaközösség-vezetők
Bemutató órák időpontjainak kijelölése
Év eleji adminisztráció elvégzése (tanmenetek elkészítése, ellenőrzése)/
tagintézményenként
Az évfolyamvizsga követelményeinek tisztázása / Eötvös József Gimnázium
Képzőművészeti szakkörök indítása/ tagintézmények
Tankerületi tanévnyitó ünnepély / az Eötvös József Gimnázium a kistérség
iskoláinak művésztanárai segítségével Kónya Géza
A Filharmóniai Társaság (iskolai hangverseny) bérletének szervezése / Eötvös
József Gimnázium

 Suli-börze: iskolát hirdető plakátok elkészítése és részvétel az IH-ban, Agórában /
Eötvös József Gimnázium
 Megemlékezés az Aradi Vértanúk Napjá-ról / tagintézményenként
 Hétmagyar Harcai/ Az ópusztaszeri történelmi emlékpark szervezésében interaktív
hadtörténeti program/Pallavicini Ált. Isk.
 Megemlékezések az 1956-os forradalomról- nemzeti ünnep/ tagiskolánként
 Fedezd fel Európát! - pályázat beadása / Eötvös József Gimnázium
 okt. 12-én délután: nyitott bíróság program keretében törvényszéki látogatás a 12.
c osztállyal / Eötvös József Gimnázium
 okt. 26. Őszi pedagógiai napok keretében: IKT a történelem órán című előadás
látogatása / Eötvös József Gimnázium
 okt. 26. A történelem érettségi változásai című továbbképzésen való részvétel /
Eötvös József Gimnázium tanárai
 Óralátogatás: Kapásné Pleskó Andrea óráit (Eitler József és Németh Éva) / Eötvös
József Gimnázium
 A „Túl az első X-en –Tehetsz a jövődért, válassz!” középiskolai vetélkedőre
felkészítés / Eötvös József Gimnázium
 „Legyél otthon a nemzeti értékekben” program az Ópusztaszeri Nemzeti
Emlékpark szervezésében/ nevezés/ Szatymazi Ált. Isk.
 "Fa, Világfa, Életfa, Égig Érő Fa" - képzőművészeti pályázat
(SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola - térségi)

November

 „ Álomházak-lakásálmok” a Csongrád Megyei Építészkamara rajzpályázatán való
részvétel/ Kossuth Ált. Isk.
 2016. 11. 09. – 1-2. óra média – bemutató óra (Mari Lívia) Eötvös J. Gimn.
 Bemutató óra 11. C-ben: Kapásné Andrea / Eötvös József Gimnázium
 2016. 11. 9. – 6-7. óra vizuális kultúra – bemutató óra (Mari Lívia) Eötvös J.
Gimn.
 2016. 11. 15 Bartosné Dobos Andrea.– bemutató óra /Eötvös J. Gimn.
 2016.11.21 9. A és 11.A ének-zene és történelem bemutató óra /Kónya Géza és
Eötvös Sándor/ Eötvös J. Gimn.
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Hónap

December

Január

Február

Március

Elvégzett feladatok
 Nyitott bíróság program keretében bírók előadása / Eötvös József Gimnázium
 nov. 11. Alsóvárosi Tájházban Szeged néprajza előadás az újvidéki testvériskola
és a mi diákjainkkal / Eötvös József Gimnázium
 Határtalanul pályázat megvalósítása, a szerbiai testvériskolából érkezetek
fogadása / Eötvös József Gimnázium
 Europa Direct vetélkedő-internetes 1. forduló / Eötvös József Gimnázium
 Szeged az első világháborúban történelmi szimpoziumon való részvétel / Eötvös
József Gimnázium
 Szeged az első világháborúban történelmi kiállítás és rendkívüli történelem órán
való részvétel a megyeházán / Eötvös József Gimnázium
 nov. 30. Kínai teaház : Csóti Patrícia élménybeszámolójának meghallgatása /
Eötvös J. Gimn.
 Mikulás-napi és Luca napi rendezvények / Pallavicini Ált. Isk.
 dec. 5. Kína történeti előadás a Konfúciusz Intézet szervezésében / Eötvös József
Gimn.
 dec 12. 11. d bemutató óra (Németh Éva) / Eötvös József Gimnázium
 Karácsonyi műsorok, ünnepségek a művésztanár kollégák közreműködésével,
szervezésében/tagintézményenként
 Fedezd fel Európát! – pályázaton elért 2. helyezés/ Eötvös József Gimnázium
 Kondor Béla Közösségi Ház pályázata: középiskolások képző-és iparművészeti
pályázatára beadott munkák/ Eötvös József Gimnázium
 félévi teendők, tanulók lezárása /tagintézményenként
 szalagavató bál és műsor/ Eötvös József Gimnázium
 február 08. Lukács István bemutató óra /Weöres Sándor Általános Iskola
 február 22. Hűvös László 5.A bemutató KIP-es óra /Pallavicini Ált. Isk.
 Megemlékezés a Kommunista diktatúra áldozatai emléknapján /
tagintézményenként
 Filharmóniai koncert 2. / Eötvös J. G.
 Rendhagyó történelem óra az O.H. Rákóczi téri épületében, Miklós Péter
történésszel/ Eötvös József Gimnázium
 Budapesti tanulmányi kirándulás szervezése, 32fővel, 12-es diákokkal / Eötvös
József Gimnázium
 A Honismereti Szakmai Műhely éves beszámolóján való részvétel / Eötvös József
Gimnázium
 Legyél otthon a nemzeti értékekben” program az Ópusztaszeri Nemzeti
Emlékpark szervezésében program megvalósítása/ Szatymazi Ált. Isk.
 március 02. Széll Bernadett bemutató óra a 4.A osztályban KIP-es óra Pallavicini
Ált. Isk.
 március 10. Tóthné Vőneki Mária 5.B bemutató óra Weöres Sándor Ált. Isk.
 A forradalom és szabadságharc emlékünnepségei/ tagintézményenként
 március 20. Priegerné Szabó Ildikó 3.A ének-zene KIP-es óra Pallavicini Ált.
Isk.
 március 28. Ágoton Lóránt 6.o. Vizuális kultúra /Zoltánfy Ált. Isk.
 Kondor Béla Közösségi Ház pályázata/Eötvös József Gimnázium
 Diáknap és Tavaszi fesztivál az Agórában - szervezés és lebonyolítás / Eötvös
József Gimnázium
 Weöres Sándor versillusztrációs kiállítás és pályázat / Weöres Sándor Ált. Isk.
szervezése
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Hónap

 Április

Május

Június

Elvégzett feladatok
 Csongrád megyei V. fafúvós verseny / Kossuth Ált. Isk.
 Divattervező pályázaton való részvétel a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola
kiírásában/ Pallavicini Ált Isk.
 A Magyar kultúra napja alkalmából népdal-éneklési verseny Pallavicini Ált. Isk.
 A Magyar kultúra napja alkalmából Papp Kincső volt diákunk kiállítás / Eötvös
József Gimnázium
 április 27. Farkas-Csamangó Etelka 6.B történelem bemutató óra / Szatymaz
 Szegedi Dugonics Társaság Művészeti Tagozatára beadott pályázati munkák:
 - fotó szekcióban Pipicz Dávid 11/D
 - művészeti szekcióban László Dóra 10/C 1-1 kiállításra került, díjat nem nyertek /
Eötvös József Gimnázium
 évfolyamvizsga dolgozatok feladatlapjainak összeállítása és javítása történelemből
/ Eötvös József Gimnázium
 Határtalanul program keretében 32 tanulóval testvériskolánkba, Újvidékre
látogattunk és ott megvalósítottuk a tervezett előadást / Eötvös József Gimnázium
 Holokauszt emléknapra plakátok szervezése, készíttetése / Eötvös József
Gimnázium
 Az új etika tételsor elkészítése / Eötvös József Gimnázium
 Filharmóniai koncert 3. / Eötvös József Gimnázium
 FEDEZD FEL EURÓPÁT! (Kutass! Filmezz! Utazz!) pályázaton elért II.
helyezéssel nyert 1 napos budapesti osztálykirándulás megvalósítása / Eötvös
József Gimnázium
 Rajzpályázat- „Mesés rózsák, rózsás mesék” / Zoltánfy Ált. Isk
 érettségi dolgozatok javítása érettségi szóbeli tételek átdolgozása, javítókulcsok
írása/ Eötvös József Gimnázium
 Tanóra a Csongrád Megyei Levéltárban a 11.D humán tagozatos csoportjával /
Eötvös József Gimn.
 Település-arculati kézikönyv fotópályázat/ Szatymazi Ált. Isk.
 Ismerd meg!- videoklip-és plakátpályázat/ Szatymazi Ált. Isk.
 történelem versenyen való részvétel a 7. és 8. osztályosoknak a kiskundorozsmai
Orczy Ált. Isk. rendezésében/ Szatymazi Ált. Isk.
 Múzeumtúra az Agórában/ Szatymazi Ált. Isk.
 Ballagási ünnepség /Eötvös József Gimnázium
 június 06. Nemzeti Összetartozás Napja –megemlékezés tagiskolánként
 „Otthonom és környezete 2017” IKV Zrt. rajzpályázata/ Kossuth Zsuzsa Ált. Isk.
 Nevezés a Wallenberg nyomán című vetélkedőre a 11. d osztályosokkal / Eötvös
József Gimnázium
 osztályozó vizsgák lebonyolítása/tagiskolánként
 ballagási ünnepségek/ tagiskolánként művésztanárok bevonásával
 szóbeli érettségi vizsgáztatás /Eötvös József Gimn.
 tanévzáró ünnepségek lebonyolítása / tagiskolánként művésztanárok bevonásával

Bemutató órák szervezése, óralátogatások: 11 alkalommal, 47 résztvevővel mindannyiunk
okulására történtek. Vállalásainkat sikeresen teljesítettük.
Szakmai rendezvények, szakmai programok, szakmai műhelyek által koordinált feladatok
Továbbképzési napok
2016. október 28. : Honismeret a történelemtanításban-műhelymunka / Előadó Gergelyné Bodó
Mária középiskolai tanár/ Sánta Sándor szervezésében
2017. április 12.: A Csongrád Megyei Levéltár munkatársai mutatták be a levéltárat, munkájukat
és javasoltak a tantervhez illeszkedő általuk készített óraterveket / Urbancsok Zsolt és munkatársai
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INTÉZMÉNYI SZAKMAI MŰHELY BESZÁMOLÓJA
2016/2017. 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


„Határtalanul” programon vett részt:
Eötvös József Gimnázium,
Pallavicini Sándor Általános Iskola
Kalotaszeg kincsei – Erdélyi tanulmányút
Zoltánfy István Általános Iskola



Felvételi előkészítő továbbtanuló diákjainknak (biológia, kémia)
(folyamatos)
Pallavicini Sándor Általános Iskola

Szeptember



Bemutató órákat tartottak:
2016. október 4. Krizsán Sándor – Biológia 10.c
Eötvös József Gimnázium
2016. október 4. Németh Ervin Biológia 8.b
Weöres Sándor Általános Iskola
2016. október 21. Törteliné Márkus Kinga Fizika – 7.b
Weöres Sándor Általános Iskola
2016. október 27. Bitterné Benkó Ilona Technika – 6.b
Szatymazi Általános Iskola

Október


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



KIP óra /mentori óralátogatások kezdete/folyamatos
Pallavicini Sándor Általános Iskola



2016. október 28. Az őszi továbbképzési nap
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JELES NAPOK A KÖRNYEZETVÉDELEM JEGYÉBEN:
Állatok világnapja – Felelős állattartás
Plakátkészítés: Kedvenc állatom
Ismeretterjesztő előadások ásványkiállítással egybekötve (6 előadás
alsó és felső tagozaton)
„Fogadjatok örökbe egy fát!” faültetés az első évfolyam tanulóival,
szüleikkel az iskola udvarán
Pallavicini Sándor Általános Iskola
Őszi túra, kerékpáros5 próba
Weöres Sándor Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskola
Bemutató órákat tartottak:
2016. november 8. Gionné Bertók Mónika Kémia – 7.b
Kossuth Lajos Általános Iskola
2016. november 10. Beinschroth Gábor Fizika – 10.a
Eötvös József Gimnázium
2016. november 16. Kiss Márta Földrajz – 8.a
Kossuth Lajos Általános Iskola

November

December

Január

Február



Nyílt órák az Eötvös József Gimnáziumban a nyolcadikos tanulóknak



Egészség heti programsorozat
A Sándorfalvi Polgárőr Szövetség sikeresen pályázott a
Generali a Biztonságért Alapítvány által kiírt pályázaton.
Iskolánk adott otthont az Elsősegélynyújtó versenynek.
A diákok előadásokat, gyakorlati bemutatót láthattak,
hallhattak Elsősegély témakörben.
Dr. Zacher Gábor toxikológus főorvos a drogokról tartott előadást.
Szervező: Pallavicini Sándor Általános Iskola
Vendég iskola: Szatymazi Általános Iskola



Iskola/óralátogatás a Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskolában KIP módszer megtekintése
Pallavicini Sándor Általános Iskola



Iskola/óralátogatás a Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskolában KIP módszer megtekintése 2-2 óralátogatás, reflexióírás
Pallavicini Sándor Általános Iskola

 Az első félév értékelése, beszámolók elkészítése
 Ökológiai projekt hónap
Weöres Sándor Általános Iskola
 Bemutató órákat tartottak:
2017. február 3. Balogh Orsolya Osztályfőnöki – 7.b
2017. február 7. Vizoviczkiné Patterman Ildikó Természetismeret – 5.a
Pallavicini Sándor Általános Iskola
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-

Március

KIP órák mentori látogatása (folyamatos a II. félévben)
(Pallavicini Sándor Általános Iskola - minden munkaközösségi tag)

 JELES NAPOK A KÖRNYEZETVÉDELEM JEGYÉBEN:
Víz világnapi programok, rendezvények
Füvészkerti látogatás - programok
Weöres Sándor Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskola
 Bemutató órát tartott:
2017. március 1. Liebszter Ildikó Földrajz - 7.a
Pallavicini Sándor Általános Iskola

Április

 JELES NAPOK A KÖRNYEZETVÉDELEM JEGYÉBEN:
Föld napi programok, rendezvények
Weöres Sándor Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskola
 Bemutató órákat tartottak:
2017. április 24. Forgó Erika Kémia – 8.a
2017. április 25. Török Zsuzsanna Vizuális kultúra – 2.b
Pallavicini Sándor Általános Iskola

Május

Június

 Bemutató órát tartott:
2017. május 26. Dr. Fényesné Kalugyer Katalin Biológia – 7.c
Pallavicini Sándor Általános Iskola
 Tanulmányi kirándulások szervezése
 Erdei iskolai program
Pallavicini Sándor Általános Iskola
 A tanév értékelése, az éves beszámoló elkészítése

Szakmai továbbképzések


2016. október 28. Az őszi továbbképzési napon minden
tagintézmény pedagógusa részt vett, témák:
Pedagógiai mérés – értékelés. Jogszabályváltozások.
Gyermekvédelem büntetőbírói szemmel. Veszélyeztetettség felismerése.
Szekcióüléseken: A technológia alapú értékelés és fejlesztés lehetőségei.
Tehetséggondozás a természettudományos tantárgyaknál.


Iskola/óralátogatás a Hejőkeresztúri IV. Béla Általános
Iskolában - KIP módszer (minden nevelő részt vett)
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minden munkaközösségi tag 2-2 órát nézett meg és készített
róla reflexiót
2016. november-december
Pallavicini Sándor Általános Iskola


2017. április 12. Tavaszi továbbképzési nap programjain
minden tagintézmény pedagógusa részt vett, témák:
Panaszkezelés az iskolában
„Hogy a nap mindenkire egyformán süssön”- kiemelt figyelmet igénylő tanulók az
iskolarendszerben
Pedagógus siker és kiégés
Szekcióülésen: Modern digitális mérőeszközök felhasználása a tanulói tehetséggondozásban
Szakmai rendezvények, programok,
szakmai műhely által koordinált feladatok


ÖKO iskolai feladatok, vállalások a tanévre
Weöres Sándor Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskola




Őszi túra/tanulmányi kirándulás: Budapest – Állatkert
Ökológiai projekt hónap: környezetvédelem, újrahasznosítás,
szelektív gyűjtés, ppt készítés, termékelőállítás)
Óvodásoknak optikai bemutató és kísérletek
Herman Ottó Természettudományos verseny
Víz világnapi vetélkedő
Tavaszi túra Orfűre
Weöres Sándor Általános Iskola








Bor Pál Fizika verseny
Kutatók éjszakája
Kossuth Lajos Általános Iskola/Kálmánné Fodor Zsuzsanna



Nyílt órák az Eötvös József Gimnáziumban a nyolcadikos
tanulóknak
Kossuth Lajos Általános Iskola/Konkolyné Bárkányi Ilona
Weöres Sándor Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskola/
dr. Fényesné Kalugyer Katalin



Termosz labororatóriumi órák a Radnóti Miklós Kísérleti
Gimnáziumban

Kossuth Lajos Általános Iskola 3 óra
Gionné Bertók Mónika, Kálmánné Fodor Zsuzsanna,
Konkolyné Bárkányi Ilona
Weöres Sándor Általános Iskola 6 óra
 Városi (Szeged) Természettudományos verseny
Kossuth Lajos Általános Iskola
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Kerékpáros5 próba: kerékpáros kirándulások szervezése a
tanévben a NATURA 2000 helyszíneire
Erdei iskolai program a 6. évfolyam tanulóinak:
Börzsöny/Kisinóc
Tanulmányi kirándulás a szegedi Füvészkertbe kettő
alkalommal
Pallavicini Sándor Általános Iskola

Szakmai műhely által koordinált feladatok:


Jeles nap: Víz világnapja – Kistérségi Víz világnapi vetélkedő
Pallavicini Sándor Általános Iskola



Jeles napok eseményei: Kistérségi Föld napi Természetismereti vetélkedő
Kossuth Lajos Általános Iskola



Kistérségi Háztartástan verseny (ételkészítés, terítés, feladatlap)
Pallavicini Sándor Általános Iskola



Félévi és év végi beszámolók elkészítéséhez adatok, információk összegyűjtése,
egyeztetése

Eredmények
I. Rajzpályázatok a környezetvédelem jegyében:









„Miénk a kötött pálya” Az Európai Mobilitási Hét 2016. évi kreatív pályázata (országos)
3 tanuló különdíjban részesült (9.000 - 9.000 forint könyvutalvány)
Iskolai különdíj 10.000 forint értékű könyvutalvány
Generali a Biztonságért Alapítvány „Játék közben is biztonságban!”- országos pályázatán
1 tanulónk 25.000 forint értékű utalványt kapott
Csongrád Megyei Rendőr-Főkapitányság Közlekedésbiztonsági pályázatán 5 tanulónk
különdíjban részesült
Álomházak-lakásálmok Csongrád megyei Építészkamara pályázata
I-II-III. helyezés
„Karácsony kedvencünkkel” Tappancs Állatvédő Alapítvány rajzpályázata
„Légy te a fogember!” Mosolygó fogacskák videó pályázata (országos)
70 db fogápolási csomagban részesült az 1. évfolyam
Italos karton tervezése – Környezetvédelmi Egyesület (országos)
különdíj 3 tanuló
„Az én Ausztráliám” (országos)
különdíj 4 tanuló
Pallavicini Sándor Általános Iskola
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2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
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

Elvégzett feladatok

A bemutató órák tervezése, megbeszélés a szakmai műhelyek vezetőivel az
éves feladatok elosztása.
Szatymazi iskola: Pick futás, Bozsik program tornái, CSLSZ U16 bajnokság
Pallavicini iskola: Kerékpár túra
Kerékpáros ügyességi verseny
Eötvös iskola: Pick futóverseny
Kossuth iskola: Pick futás

Világgyalogló nap
. Szatymazi iskola: Kistérségi labdarúgó torna Deszk
Házbajnokságok (labdarúgás, kosárlabda, kézilabda)
CSLSZ U16 bajnokság
Pallavicini iskola: Iskolai Bozsik labdarúgó torna Szeged III.- korcs. lányok
Tanár –diák labdarúgás
Eötvös iskola: Kézilabda Diákolimpia V-VI. kcs. megyei forduló II. helyezés
Kossuth iskola: MOL suliváltó

Magyar Diáksport Napja
Szatymazi iskola: Házbajnokságok (labdarúgás, kosárlabda, kézilabda)

November

December

MKOSZ bajnokság, CSLSZ U16 bajnokság
Pallavicini iskola: Iskolai Bozsik labdarúgó torna Szeged I korcsoportos fiúk
Egészség heti programok szervezése
Osztály korcsolya parti
Eötvös iskola: Labdarúgás Diákolimpia megyei forduló
Kossuth iskola: Labdarúgás házibajnokság

MDSZ Labdarúgás
Szatymazi iskola: Mikulás kupa Sándorfalva, MKOSZ bajnokság
Pallavicini iskola: Kistérségi Mikulás kupa Sándorfalva
Kézilabda torna, alsó tagozat
Pick Szeged mérkőzés megtekintése
Osztálykorcsolyázások szervezése Szeged
Bemutató óra KIP Hejőkeresztúr
Kossuth iskola: Mikulás Futás

Jégkorcsolya
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Január

Február

Március

Április

Május

Június

Szatymazi iskola: Jégkorcsolyázás
Házbajnokságok (kosárlabda, röplabda
Pallavicini iskola: Korcsolya
Kézilabda torna Mórahalom
Kossuth iskola: Korcsolya
Eötvös iskola: Kézilabda Diákolimpia V- VI. kcs. Országos Elődöntő II.
helyezés
Zoltanfy: bócsa házibajnokság
Kossuth iskola: Sítábor-Ausztria, Koralpe
Jégkorcsolya
Pallavicini iskola: Kézilabda torna
Tanár – diák kosárlabda
Eötvös iskola: Diákolimpia
Zoltanfy: röplabda,asztalitenisz házibajnokság
Kossuth iskola: Tollaslabda diákolimpia
Bowling
Pallavicini iskola: Korcsolya parti
Eötvös iskola: Diákolimpia
Zoltanfy: atlétika mezei futás - városi diákolimpia
atlétika I. II. kcs egyéni és többpróba verseny - városi diákolimpia
Kossuth iskola: Barka futás
Pallavicini iskola: Házi bajnokság alsós labdarúgás
Eötvös iskola: Diákolimpia Országos Elődöntő V-VI kcs.
Judo Diákolimpia
Zoltanfy: atlétika mezei futás - megyei diákolimpia
atlétika mezei futás - országos döntő Gödöllő
atlétika III. IV. kcs egyéni és többpróba verseny - városi diákolimpia
atlétika III. IV. kcs egyéni és többpróba verseny - megyei diáko.
Kossuth iskola: Tókerülő futóverseny, Judo és torna bemutatók
Vivicitta futás
MDSZ Labdarúgó diákolimpia
Sárkányhajózás
Pallavicini iskola: Házibajnokság felsős labdarúgás
Eötvös iskola: Súlylökés Diákolimpia
Mezei futóverseny
Frizbi verseny
Zoltanfy: NOVA biciklis túra
Kisiskolák sportversenye - megyei döntő Ruzsa

Kossuth iskola: Kossuth Kupa-labdarúgás,zsinórlabda
MDSZ Labdarúgó Diákolimpia/ országos
Pallavicini iskola: Kresz nap
Eötvös iskola:NoGi Grappling Diákolimpia
Zoltanfy: Kisiskolák sportversenye - országos döntő Miskolc
atlétika III.kcs egyéni országos döntő Debrecen
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Bemutató órák szervezése, óralátogatások
Sajtos Bettina Kossuth i. 8.b 2016.10.24.
Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna Kossuth i. 6.a 2016.10.25
Felföldi Hajnalka Zoltánfy i. 6.o 2016.11.22.
Kónya Zoltán Weöres (Sportuszoda) 4.a 2016.12.07.
Selmeczi Gabriella Weöres (Sportuszoda) 1.a 2016.12.07.
Lengyel Gábor Eötvös 12.F 2017.04.12.
Gera Norbert Zoltanfy 6.a 2017. 04. 22.
Zsódi Ernő Szatymaz 4.b 2017. 04. 26.
Pigniczki Zoltán Pallavicini 5.c 2017. 02. 03. KIP-es óra
Busáné Balázs Rita Pallavicini 6.a 2017. 03. 23. KIP-es óra
Szakmai rendezvények, szakmai programok, szakmai műhelyek által koordinált feladatok
Őszi- tavaszi továbbképzés megszervezése, lebonyolítása
Beszámoló elkészítése
Munkaterv elkészítése
Kistérségi sportverseny szervezése, lebonyolítás
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INTÉZMÉNYI SZAKMAI MŰHELY BESZÁMOLÓJA
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Alsó tagozatos intézményi szakmai műhely
Készítette: Tarjánné Kádár Piroska intézményi szakmai műhely vezetője
Munkaközösségünk létszáma 57 fő.
Munkaközösségünk a kiemelten vállalt feladatait teljesítette.
Az általunk elkészített tematikus tervajánlásokat hasznosítottuk, beépítettük a napi munkába.
Szakmai munkánkat a Mozaik, OFI, és OFI kísérleti tankönyvek támogatásával végeztük.
A tanév során 1 gyakornok kolléga tett sikeres minősítő vizsgát.(Kossuth)
Tanfelügyeleti látogatás 1 kollégánál volt. (Zoltánfy), egy kolléga készítette elő az anyagát
(Pallavicini)
Szaktanácsadói látogatás 1 pedagógusnál volt.(Szatymaz)
Portfóliót egy tanító töltött fel. (Pallavicini)
Minősítésre 2 kolléga (Zoltánfy), 3 kolléga (Szatymaz) jelentkezett.
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 Pedagógiai Napok keretében térségen kívüli iskolában órát látogattunk (Tarján III.,
Hejőkeresztúr), ill. egy kolléganő bemutató órát tartott. A KIP módszer keretén belül 10 kolléga
tartott mentor által látogatott órát. Minden tagintézmény képviselője részt vett az új OFI
tankönyvek szemléjén is. A szerbet oktató kollégák (Zoltánfy) Belgrádban vettek részt
továbbképzésen.
Rendszeresen látogatjuk a Mentorháló szakmai előadásait is.
Tanulmányi versenyeinket megrendeztük, és részt is vettünk azokon. Nehézséget okozott, hogy a
térségi versenyeken túl a városi versenyekre is kaptunk meghívást. Az év során 29 versenykiírást
kaptunk, ami komoly kihívás elé állította a pedagógusokat és az iskolákat is. (a továbbjutások ezt a
számot növelték) Tanulóink szépen szerepeltek a meghirdetett rajzversenyeken, pályáztunk külső
intézmény által kiírt versenyekre is.(Rendőrség, IKV)
Továbbjutó tanulóink megállták helyüket a megyei versenyeken is.
Minden iskolában van olyan tanuló, aki valamilyen külső sportegyesület tagjaként kiemelkedő
teljesítményt ért el, öregbítve iskolája hírnevét.(karate, dzsúdó, görkorcsolya, foci, mazsorett)
Az óralátogatások teljesítése 120 %-ban valósult meg. Elsősorban az intézmények közelében levő
kollégák látogatták egymást, az órakezdések időpontja, a helyettesítések megoldása, a szakmai
beszélgetések és a visszaérkezés nehézsége miatt.
A látogatások után a kollégák önreflexiót és reflexiót töltöttek fel.
A munkaközösségek vezetői határidőre elkészítették beszámolóikat, és határidőre elküldték a kért
adatokat félévkor és év végén is.
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Hónap

Elvégzett feladatok







intézményi tantervajánlások véglegesítése
adatszolgáltatás
online kapcsolattartás
iskolai munkatervek elkészítése
versenyek időpontjainak beosztása, versenyfelhívások elkészítése






őszi továbbképzési nap szervezése, szekcióülés előadásának tartása, LÜK,
IKT (Tarjánné Kádár Piroska, Arany Márta)
munkaközösség vezető megválasztása
bemutató órák megtartása a vállalások alapján (Pallavicini1, Weöres 1
továbbképzésen részvétel (Sakkpalota, 4 fő, Bűnmegelőzés 1 fő,
Élménypedagógia 1 fő, Informatika 8 fő, KIP 10 fő (Kossuth, Pallavicini,
Zoltánfy, Weöres Szatymaz) Jobb agyféltekés rajz (Kossuth 1 fő)

November





mesemondó verseny rendezése (Pallavicini)
bemutató órák tartása (Kossuth 2, Weöres 2)
óralátogatások

December





ünnepségek iskolai keretekben
fellépés a települési rendezvényeken
bemutató óra (Weöres 1)

Január





félévi beszámolók elkészítése
online kapcsolattartás
bemutató órák tartása (Weöres 1, Zoltánfy 1)



bemutató órák tartása (Szatymaz 2, Sándorfalva 1, Zoltánfy 1)

Március



bemutató óra (Sándorfalva 4, Zoltánfy 1)

Április





bemutató órák (Kossuth 3, Weöres 2, Sándorfalva 1, Zoltánfy 1)
tavaszi továbbképzési napon részvétel
szakmai tanácskozás óvoda-iskola átmenet (térségi óvónők részvételével)

Május





bemutató órák (Kossuth 1, Szatymaz 1)
továbbképzés: komplex mozgásterápia (Szatymaz)
mesterszakértői továbbképzés 2 fő (Szatymaz, Kossuth)

Június




munkaközösségi online kapcsolattartás
beszámolók elkészítése, adatszolgáltatás

Szeptember

Október

Február
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Bemutató órák szervezése, óralátogatások
Minden tagiskola az általa vállalt bemutató óráit megtartotta. A reflexiók feltöltésre kerültek.
Az óralátogatások teljesítve vannak.
Szakmai rendezvények, szakmai programok, szakmai műhelyek által koordinált feladatok
Őszi, tavaszi továbbképzési napok
Térségi tanulmányi versenyek meghirdetése, megrendezése (kibővítve az egyház által
fenntartottakra is)
- mesemondó
- helyesírási 2-4. évfolyam
- matematika 2-4.évfolyam
- Kazinczy verseny 3-4. évfolyam
- versmondó verseny 1-4.évfolyam
Jó gyakorlatok átadása (KIP, LÜK, Sakkpalota)
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TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ
2016-2017. 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 főigazgatóhelyettes
Személyi feltételek alakulása
Pedagógusok
 Tagintézmény nevelőtestülete
A székhelyintézmény nevelőtestülete 46 fő főállású pedagógus alkalmazottból áll, A
szakos ellátottság továbbra is 100 %-os. Egy, az előző években tartósan távollévő
pedagógus a tanév kezdetekor állt ismét munkába. A tanév közben (félévkor) egy fő,
Ferling Péterné német nyelv szakos nyugellátásra szerzett jogosultságot, ő jelenleg
felmentési idejét tölti, helyére új kolléga, Milos Lilla érkezett 2017. január 23-val. A
szorgalmi időszak végén távozik az egyik angol nyelvi lektorunk, helyére várhatóan új
anyanyelvi tanár érkezik.


Áttanítás másik tagintézménybe
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 Vanessa Xenia Dunn másik kétkét 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 Lázár György végezte. Molnár Sándor művészetek, Beinschrott Gábor fizika
tantárgyat tanított. A kínai nyelv oktatását pedig mind a négy évfolyamunkon a
Konfuciusz Intézet anyanyelvi tanára látta 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 rendszergazda (Kecskeméti Antal),
egy fő pedig laboráns (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.
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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.

Tárgyi feltételek alakulása, pályázatok
Tárgyi feltételek
Az intézményben a nevelő-oktató munka tárgyi feltételei alapvetően adottak,
jelentősebb fejlesztésre e tanév során a számítástechnikai eszközök terén került sor. A
fenntartó jóvoltából 65 darab új asztali számítógép, 23 darab monitor, 7 db switch és
egy szerver érkezett iskolánkba, valamint a sávszélesség is 50Mbit/5Mbitre
emelkedett, jelentősen javítva az informatika oktatásunk színvonalát.
A mindennapos testnevelés felmenő rendszerben történő bevezetésével a
megnövekedett óraszám miatt heti átlagban 15 tanórát tagintézmény (SZTEJKI
Weöres Sándor Általános Iskola) tornatermében, illetve heti 12 órát az uszodában
tartottunk, és a 162 m²-es tornatermünket is heti 14 alkalommal megosztva
használtuk.
Pályázatok, kapcsolatok
Iskolánkban e tanévben egy nyertes pályázat megvalósítására és két további
pályázat benyújtására került sor.
Az EMMI Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt „Határtalanul!”
projekt (összköltsége: 1 558 000.- Ft) sikeresen lezajlott. Ennek keretében határon túli
(újvidéki) gimnáziummal bonyolítottunk le kölcsönös intézmény- és városlátogatást,
és a „Kultúrák találkozása határok nélkül” címet viselő programsorozat keretében
közös kulturális estre került sor. E pályázatnál jelenleg a beszámoló és elszámolás
elfogadására várunk. A 2017/18. tanévre ismételten pályázatot nyújtottunk be
(összköltsége: 1 670 000.- Ft), ennek elfogadása esetén a megvalósítás a jövő tanév
ősszel kezdődik.
Májusban nyújtottunk be a fenntartó támogatásával pályázatot az EFOP-4.1.3-17
projektre, mely tanulást támogató terek infrastrukturális fejlesztésére nyújtana
150 000 000 forintos támogatást.
A munkatervben rögzített értekezletek:


Igazgatótanács értekezletek
A kistérség tagintézmény-vezetőinek továbbra is minden hét elején
meghatározott időpontban (rendszerint 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 gimnázium nevelőtestülete teljes létszámban jelen van. A tanév
során összesen kilenc munkaértekezletre került sor. A munkaértekezletek állandó
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napirendje a következő havi eseménynaptár (részletes, napra 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 három alakalommal került sor rendkívüli munkaértekezlet összehívására, ennek
indoka valamilyen szoros határidős teendő megbeszélése volt.


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 (2016. október 28.)
részeként tartott értekezleten a pedagógiai mérés-értékelés, tesztkészítés technikáiról
kaptunk tájékoztatót. Az április 1-jei továbbképzési napon tartott értekezleten a szülői
panaszok kezeléséről, a kiemelt figyelmet igénylő tanulókról, valamint a pedagógus
sikerről és kiégésről hallgattunk tájékoztató előadásokat. 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 volt.



Tanévnyitó értekezlet
A tanévnyitó értekezletre 2016. augusztus 31-én került sor. Az értekezletet a
főigazgató vezette, és a gimnázium teljes nevelőtestülete részt vett rajta. Az
értekezleten elfogadtuk a tanév helyi rendjét, az éves munkatervet, szó esett a tanév
kiemelt feladatairól, az önértékelésekkel és a pedagógus minősítésekkel kapcsolatos
teendőkről.



Nevelési értekezletek – a tanulók fegyelmi és tanulmányi helyzetének értékelése
Félévi nevelőtestületi értekezlet
A félévi munka értékelésre a 2016. január 30-án 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 lemorzsolódás
csökkentése lehetőségeinek számbavétele.
Tanévzáró nevelési értekezlet
Az értekezletre 2017. június 28-án került sor. Az értekezletet a főigazgató tartotta, a
gimnázium nevelőtestülete teljes létszámban részt vett rajta. Itt került sor a tanév
szakmai és pedagógiai munkájának értékelésére, és az ősszel tervezett feladatok
előkészítésére.



Félévi és év végi osztályozó értekezlet
A félévi osztályozó értekezletre 2017. január 20-án, a végzős (12. évfolyamos)
osztályokéra május 4-én, 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.
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Érettségi vizsgákat előkészítő értekezletek
A végzős osztályok szülői értekezletén az osztályfőnökök és az érintett
szaktanárok tartottak tájékoztatót az érettségi vizsgára jelentkezés szabályairól és az
egyes tantárgyak tartalmi követelményeiről. 2017. 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 az
április hónapban tartott munkaértekezleten hangzott el rövid emlékeztető tájékoztató a
nevelőtestület tagjai részére.

Tagintézményi szakmai munkaközösségek
Tagintézményi szakmai munkaközösség megnevezése

Munkaközösség-vezető neve

Tagok száma (fő)

Magyar nyelv és irodalom

Bánbáné Sándor Ildikó

8

Idegen nyelvi

Erdélyi Ágota

17

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
Osztály megnevezése
11. B

Bemutató óra témája
Matematika

Résztvevő (fő)
7

9. B

Informatika

4

10. A

Matematika

2

10. B

Informatika

2

11. D

Matematika

5

9. A

Ének-zene

0

11. A

Történelem
Történelem

2

12. D
11. C

Történelem

2

10. D
9. B

Történelem
Testnevelés

2
14

9. B

Angol nyelv

2

10/2.

Olasz nyelv

3

10. A

Angol nyelv

2

11. C

Angol nyelv

7

10. C

Biológia

6

11. A

Biológia

4

12. D

Magyar

2

11. A

Magyar

7

4
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Részvétel más tagintézmény bemutató óráin, foglalkozásain
Tagintézmény
SZTEJKI Kossuth L. Ált. Iskola



Látogatott órák száma
2

Résztvevő (fő)
2

SZTEJKI Szatymazi Ált. Iskola

1

4

SZTEJKI Weöres Sándor Ált. Iskola

5

15

SZTEJKI Pallavicini S. Ált. Iskola

7

25

Részvétel az intézményi
megvalósításában

szakmai

műhelyek

által

koordinált

feladatok

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. 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 próbanyelvvizsgán a gimnáziumból 100 tanuló
vett részt, közülük 43 fő tett sikeres próbanyelvvizsgát angol, német vagy olasz
nyelvből.
Mind az őszi, mind a tavaszi továbbképzési napokon a délutáni szekcióülések
témájának kijelölésében, megtartásában kiemelt szerepet kaptak iskolánk tanárai, és
munkaközösség-vezetőink. Két intézményi szakmai műhely (Idegen nyelvi, Ember és
társadalom, művészetek) vezetését iskolánk tanára látja el.
Pedagógiai munka, fejlesztések, rendezvények
E tanévben pedagógia munkánkat a már megkezdett programok továbbvitele,
tapasztalatokon alapuló fejlesztése, és az esetlegesen menetközben történt
változásokhoz (pl. érettségi vizsga tartalmi változásaihoz) igazítása határozta meg.
Intézményünk kiemelt oktatási területei 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,
hagyományosan megrendeztük a William Blake szépkiejtési versenyt, és emelkedett a
nyelvvizsgát tett végzős tanulóink száma is (19 fő), főként az angol nyelvi tagozaton.
2017. áprilisában három tanulónk Kisdiné Papós Ágnes tanárnő vezetésével meghívást
kapott az E-Twinning program keretében Olaszországban angol munkanyelven
megtartott I. világháborúról szóló konferenciára, ahol nagysikerű angol nyelvű
bemutatót tartottak. Kimondható, hogy a nyelvi képzésünkben öt évvel ezelőtt
bevezetett kínai nyelvoktatás iránt tartós igény mutatkozik. Felmenő rendszerben
tartósan egy, növekvő létszámú nyelvi csoportot indítunk e nyelvből, és ebben az
évben is szerveztünk kínai érettségi vizsgát. A nyelvi képzésünkben alkalmazott 11.
évfolyamos próbanyelvvizsga rendszere is bevált.
Az iskolai oktatásunk másik kiemelt területe az informatikai képzés is szép
eredményekkel büszkélkedhet: az idén a tavalyinál több mint kétszer annyian, 54
tanuló tett ECDL modulvizsgát, igaz a média informatika tagozatos tanulóink közül az
idén csak 8-an jelentkeztek előrehozott érettségi vizsgára informatikából, megteremtve
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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 2016/17.

SZTEJKI Eötvös József
Gimnázium

Tanuló
(fő)

jelentkezés

Modulvizsga (db)
sikeres

sikertelen

54

134

130

4

Jól bevált a 9-10. évfolyamon a felzárkóztatás (különösen a tanév közben érkezett
tanulók esetében), 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 új tanterv
bevezetésével és az új érettségi követelményrendszerrel kapcsolatos tapasztalatok és
az új, kísérleti tankönyvekkel kapcsolatos vélemények megbeszélésére, az esetleges
változtatások, kiegészítések megtétele érdekében. Folytatódott mind a szakmai
műhelyek, mind a munkaközösségek szintjén a tantervhez kapcsolódó
tanmenetajánlások, valamint a tematikus terv ajánlások kidolgozása.
A mindennapos testnevelés feltételeinek biztosítása jelentős feladatunk volt ebben
az évben is, ezt külső helyszínek (másik tagintézmény tornaterme, uszoda) igénybe
vételével oldottuk meg. Az iskola hagyományos profiljaként továbbra is kiemelten
támogatjuk az aktív sporttevékenységet, ezt az elért javuló eredmények is igazolják:
atlétikából országos döntőben 6. hely, kézilabdában az országos középdöntőn elért 2.
helyezés, és cselgáncsból országos első hely igazolja mindezt. Várhatóan a kézilabda
sportágban a csapatépítés tovább folytatódik, hiszen a leendő 9. évfolyamra
beiskolázott tanulók között nagy számban (12 fő) 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 során újabb pedagógusminősítések zajlottak: négy kolléga szerzett
pedagógus II-es, egy pedig kutatótanár minősítést, így a tantestületben összesen 14-en
rendelkeznek pedagógus II., 6 fő mesterpedagógusi egy kolléga pedig kutatótanári
minősítéssel.
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 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. Ez utóbbi
érdekében idén is az általános iskolai tagintézmények érintett tanulói bemutató órákon
vehettek részt iskolánkban.
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Rendezvények:


Nyílt nap, tájékoztató szülői értekezlet



William Blake angol szépkiejtési verseny megrendezése



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



„Nyitott bíróság” programban való részvétel (börtönlátogatás)



Adománygyűjtés a Vöröskereszttel együttműködve



Karácsonyi ünnepség a Felsővárosi templomban



Szülői értekezletek



Széchenyi István Emlékkiállítás



Magyar kultúra napja, kiállítás



Kistérségi matematikai verseny



Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól

 Március 15-i ünnepség


Tavaszi továbbképzési nap (előadások, szakmai műhelymunka)



Diáknap



Tavaszi Fesztivál, vetélkedő



Újvidéki testvériskola fogadása



Olaszországi történelmi E-Twinning konferencián való részvétel



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
2013/
2014
tanév
félév

2013/
2014
tanév
vége

2014/
2015
tanév
félév

2014/
2015
tanév
vége

2015/
2016
tanév
félév

2015/
2016
tanév
vége

2016/
2017
tanév
félév

2016/
2017
tanév
vége

417

413

382

413

424

418

423

422

Létszám
Ebből osztályozható
Tanulmányi átlag

414

409

379

413

424

418

421

421

3.28

3,26

3,43

3,48

3,38

3,52

3,46

3,50

Bukott tanulók

144

56

92

45

95

48

106

70

333
147
173
115
Tantárgyi bukás
Megjegyzés: A tanév végi adatok az június 15-i állapotnak felelnek meg.

236

128

189

131

Tanulmányi eredmények és hiányzások a 2016/2017. tanítási év végén
Osztály

Létszám

Tanulmányi
átlag

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

34
24
28
26
24
21
28
29
31
24
23
20
32
22
30
26

3,58
3,43
3,85
3,17
3,84
2,99
3,72
3,49
3,13
3,35
3,74
3,40
3,88
3,32
3,75
3,19

Tagiskola

422

3,50

Hiányzási
átlag
94
125
95
115
112
100
113
97
114
125
87
95
125
82
165
136

111

tanulók
3
7
5
11
1
8
1
4
6
2
6
5
4
3
1
3

Bukások
tantárgyak
8
5
2
8
1
4
1
3
2
5
4
2
5
4
2
3

70

Megjegyzés: A táblázatban szereplő adatok a 2017. június 15-i állapotnak felelnek meg.
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Jeles,
kitűnő
2
1
1
1
2
0
3
0
0
0
1
0
3
0
4
1

19

Hiányzások alakulása
Tanév

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

Igazolt

Igazolatlan

Összes

Átlag

21587
43326
18959
44909
26358
47924
21373
45075

464
1409
691
1176
760
1462
593
1279

22051
44735
19650
46085
27118
49386
21966
46354

52,9
108,3
51,4
111,6
64,1
116,7
51,9
109,8

Megjegyzés: A tanév végi adatok az augusztus 31-i állapotnak felelnek meg.

Igazolatlan mulasztások megoszlása a 2016/2017. 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

Összesen

1-9 óra

fő

10-29 óra

fő

34

13

15

1

40

11

39

2

21

9

58

3

7

2

0

0

14

5

16

1

31

9

118

7

35

12

0

0

36

8

14

1

41

12

56

4

31

9

67

4

15

5

47

2

25

8

68

4

52

14

117

6

57

11

46

3

5

3

14

1

56

13

61

5

500

144

736

44

30-50 óra

fő

43

1

43

1

Megjegyzés: A táblázatban szereplő adatok a 2017. június 15-i állapotnak felelnek meg.
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50 óra felett

fő

Dicséretek, fegyelmező intézkedések a 2016/2017. tanítási évben
Osztály

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

9. A

0

8

0

0

16

0

9. B

2

20

8

3

3

1

9. C

0

8

5

3

1

0

9. D

0

2

1

0

1

1

10. A

0

9

1

0

18

0

10. B

21

11

6

5

3

1

10. C

8

11

9

6

12

0

10. D

9

27

13

3

7

2

11. A

0

15

6

5

5

0

11. B

0

11

5

1

0

1

11. C

0

1

4

2

29

0

11. D

1

9

3

0

11

1

12. A

5

2

3

1

10

0

12. B

0

14

0

2

7

0

12. C

0

0

0

0

1

0

12. D

0

12

5

4

2

1

Összesen

46

160

69

35

126

8

Megjegyzés: A táblázatban szereplő adatok a 2017. június 15-i állapotnak felelnek meg.
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1

0

1

A 2016/2017. tanév tanulói létszámainak nyitóadatai
tanulók
száma

SNI-s tanulók
száma

HH-s
tanulók
száma

HHH-s
tanulók
száma

BTM-s
tanulók
száma

9. A

35

0

1

1

2

9. B

24

1

1

0

1

9. C

28

2

0

2

2

9. D

27

3

0

0

0

10. A

24

1

1

0

1

10. B

22

2

0

0

0

10. C

28

1

2

1

1

10. D

29

1

0

0

1

11. A

31

0

2

0

2

11. B

24

0

0

0

3

11. C

25

3

1

0

3

11. D

20

3

0

0

3

12. A

32

0

0

0

0

12. B

22

0

0

1

5

12. C

30

4

1

1

2

12. D

26

0

1

1

1

Összesen

427

21

10

7

27

Osztály

Megjegyzés: A táblázatban szereplő adatok a 2016. október 1-i állapotnak felelnek meg.
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magántanulók

0

MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2016/2017. 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

O któber

November




Kistérségi tanévnyitó – Bábáné Sándor Ildikó
Tanmenetek elkészítése: valamennyi évf-ra elkészült és rendelkezésre áll az
új kerettantervnek megfelelő tanmenet
A tanórán kívüli, differenciált foglalkozások elindultak
Megszerveztük és elindítottuk a 8. osztályosok előkészítőjét – Kisdiné
Papós Ágnes
 Okt. 22. a Magyartanárok Egyesülete által szervezett továbbképzés az
érettségi változásairól Budapesten – Bábáné Sándor Ildikó, Nagy Diána
 Okt. 23. megemlékezés – rádiós műsor Becsey Katonai Bianka
 Okt. 28. Kistérségi továbbképzés – szakmai műhelymunka a 8. osztályosok
központi felvételijéről és az érettségi változásairól
 Implom József Helyesírási Verseny helyi fordulója – Nagy Diána
 Nyílt óra a Kistérség 8. osztályosainak – nov. 7. hétfő, nov. 8. kedd 10. D
humán tagozat – Bábáné Sándor Ildikó
 Iskolai nyílt nap 8. osztályosoknak
 Karácsonyi műsor – 2016. dec. 21. – Kisdiné Papós Ágnes

December

50

Hónap

Január

Február

Elvégzett feladatok

 Jan. 5. a Magyartanárok Egyesülete által szervezett továbbképzés az
érettségi változásairól Szegeden – Bábáné Sándor Ildikó, Becsei- Katona
Bianka
 Jan. 18. Implom J. helyesírási verseny regionális fordulója Szentes;
felkészítők: Bábáné Sándor Ildikó, Becsei-Katona Bianka, kísérőtanár:
Becsei-Katona Bianka
 Jan. 21. 8. osztályosok központi felvételije
 Jan.21. Szalagavató
 Febr. 23„Szép magyar beszéd” iskolai fordulója – Klenyán Judit
 Febr. 21., 22. - 8. osztályosok szóbeli felvételiztetése

Május

 „Szép magyar beszéd” regionális fordulója felkészítők: dr. Kovácsné Berke
Anikó, Klenyán Judit, kísérőtanár: Nagy Diána
 Márc. 15-i megemlékezés márc.14. kedd – Bábáné Sándor Ildikó
 Márc. 29. Dugonics Társaság Kulturális Fesztiválja – felkészítő és
kísérőtanár Nagy Diána
 Márc. 31. iskolai Tavaszi Fesztivál, az Újvidékre készített irodalmi műsor
bemutatója – Bábáné Sándor Ildikó
 Ápr. 6-8. Határtalanul Program keretében közös irodalmi-művészeti műsor
létrehozása és bemutatója Újvidéken – 12 tanuló, Bábáné Sándor Ildikó
 Ápr. 11. egész napos iskolai megemlékezés a költészet napjáról –
valamennyi magyartanár a diákokat bevonva
 Ápr. 12. Kistérségi továbbképzés
 Ápr. 26. Belső vizsga – magyar nyelv és irodalom
 Máj. 5. Ballagás – dr. Kovácsné berke Anikó
 Máj. 8. írásbeli érettségi vizsga – magyar nyelv és irodalom
 Máj. 24. Kompetenciamérés

Június

 Szóbeli érettségi vizsgák – Bábáné Sándor Ildikó 12. A, Becsei-Katona
Bianka 12. C, Nagy Diána 12. B, 12. D
 Jún. 26. Tanévzáró ünnepély – Becsei- Katona Bianka

Március

Április

A belső vizsga eredményei
Tantárgy

9. A

9. B

Magyar nyelv
és irodalom

3,06

2,79

9. C

9. D 10. A 10. B 10. C 10. D 11. A 11. B 11. C 11. D
Ált..
Ált.
Ált.
2,76
3,21
3,30
3,60
3,90 2,28 3,15
3,22 2,70 3,18
Hum.
Hum.
Hum.
2,40
2,80
3,50
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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

Dráma és tánc

Osztály

Magyar nyelv és
irodalom

Tanulmányi eredmények a tanév végén

3,15
3,08
3,32
2,54
3,92
2,57
3,54
3,1
3,1
2,74
3,04
3,55
3,00
2,86
3,03
3,04
3,1

4,88
5,00
5,00
5,00

4,97

Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy

Magyar nyelv és irodalom
Összesen

2014/2015. év
vége

2015/2016 év
vége

11
11

14
14

2016/2017 év
vége

16
16

Tantárgyi dicséret: László Dóra 10. D - Kisdiné Papós Ágnes
Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
2016. szept. – 2017. jan. - 8. osztályosok felkészítője a központi felvételire – Kisdiné Papós Ágnes
Érettségi előkészítő foglalkozások a tanév folyamán, heti 1 óra – 12. A Bábáné Sándor Ildikó
12. B Nagy Diána
12. C Becsei-Katona Bianka
12. D Nagy Diána
Emelt magyar szakkör: 11. C Kisdiné Papós Ágnes
Versenyek pályázatok:
Implom József helyesírási verseny regionális forduló:
Dzanó Amadea 12. A felkészítő: Bábáné Sándor Ildikó
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Kisházi Réka 9. B felkészítő: Becsei-Katona Bianka
„Szép Magyar Beszéd” verseny regionális fordulója:
Pipicz Dávid 11. D felkészítő: Kovácsné Berke Anikó
Balogh Rita 9. A felkészítő: Klenyán Judit
Dugonics Társaság Művészeti Fesztiválja:
Horváth Otília 12. D – szavalat, különdíj, felkészítő: Nagy Diána
„Író leszek” pályázat:
Horváth Adrienn 9. B – kiadványban megjelent a pályamunkája, felkészítő: Becsei-Katona Bianka
„Homokháti fiatal alkotók pályázata”
Zádori Vivien 11. C – kiadványban jelent meg a pályamunkája, felkészítő: Kisdiné Papós Ágnes
„Arany 200” – a Petőfi irodalmi Múzeum pályázata:
Fodor Vanessza 11. C felkészítő: Kisdiné Papós Ágnes
A Maxim Kiadó online szövegértési vetélkedője:
László Dóra 10. D felkészítő: Kisdiné Papós Ágnes
Nemzetiszínháztörténeti Vetélkedő
10. D humán tagozat csoportja két 4+1 fős csapat, 3 online forduló, felkészítő Bábáné Sándor
Ildikó
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában:
-

-

Részvétel a továbbképzési napokon a szakmai műhely programjain, képzésein ősszel és
tavasszal
Kistérségi bemutató órák látogatása
Kistérségi bemutató órák tartása:
Bábáné Sándor Ildikó magyar nyelv és irodalom 12. A – 2017. febr. 24.
Becsei- Katona Bianka dráma és tánc 9. A – 2017. febr. 3.
Becsei- Katona Bianka magyar nyelv és irodalom 11. A – 2017. márc. 21.
Nagy Diána magyar nyelv és irodalom 12. D 2017. febr.
Nyílt órák a kistérségi iskolák 8. osztályosainak magyar nyelv és irodalomból 2016. nov.
7., 8. a 10. D humán tagozatos csoportjában

Kapcsolattartás :
- Dugonics Társaság Ifjúsági Tagozata – két tanuló képviselte az elnökségben az iskolát:
Matejevic Benedek, Pipicz Dávid 11. D
- POK – a megyei, regionális versenyekre nevezés kapcsán
- Szegedi Nemzeti Színház – rendszeres színházlátogatások
- Újvidéki Testvérisk. – hospitálási lehetőség biztosítása az ottani magyar szakos kolléganőnek:
Bábáné Sándor Ildikó, Kisdiné Papós Ágnes
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
matematika-informatika munkaközösség
Készítette: Grácin Márkó munkaközösség-vezető
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), Szalmáné 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
 bemutató óra: Dr. Kocsmárné Sánta Mónika
 Zrínyi (Gordiusz) matematikai tesztversenyre jelentkezés
 konzultáció a fakultációs tanárokkal (folyamatos)
 bemutató órák: Dr.. Kopasz Zsoltné, (matematika), Szalmáné Kardos Beáta
(matematika)
 kistérségi matematikaverseny előkészítése
 a gyenge teljesítményt nyújtó tanulók kiértesítése (osztályfőnökkel együtt)
 a gyenge teljesítményt nyújtó tanulóknak javítási lehetőség adása
 bemutató óra: Szentirmay László
 a munkaközösség óráinak látogatása (Grácin Márkó
(munkaközösségvezető) és Szalmáné Kardos Beáta (reál
munkaközösségvezető))
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Hónap

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Elvégzett feladatok

 félévi értékelés
 jegyek lezárása
 bemutató óra: Grácin Márkó
 a félév értékelése
 tanulási kudarcos tanulók felzárkóztatási tervének elkészítése
 8. osztályos felvételi feladatok javítása (Fekete Andrea, Czibuláné Arany
Szabó Ágnes, Grácin Márkó, Dr. Kocsmárné Sánta Mónika, Szalmáné
Kardos Beáta)
 Zrínyi Ilona matematikai tesztverseny megyei forduló (3 résztvevő)
 Kistérségi matematika verseny megrendezése a gimnáziumban.
 Jelentkezés az érettségire és a továbbtanulási lehetőségek: segítség a
tanulóknak igény esetén.)
 Képességfejlesztő Levelező Matematika Verseny 1 résztvevő – 55. helyezés
(224 induló) (felkészítő tanára: Fekete Andrea
 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, Dr.
Kocsmárné Sánta Mónika)
 Egységes próbaérettségi íratása a 12. évfolyamon
 Az írásbeli érettségi dolgozatok kijavítása.
 Jegyzői és tanári feladatok előkészítése.
 Pót belsővizsga feladatok elkészítése és íratása (felügyelt Grácin Márkó)
 Ballagás
 Az írásbeli érettségiken felügyelő tanáraiként való részvétel
 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. Munkaközösség-vezető választással
egybekötve.
 Javítóvizsga feladatok 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
3,27

9.b
2,68

9.c
3,68

9.d
2,38

10.a
3,05
68,7
65%

10.b 10.c 10.d
1,80 2,77 2,34
60,89 65,83 59,86
58% 63% 57%

11.a
2,13

11.b
2,74

11.c
2,37

11.d
1,79

Tanulmányi eredmények a tanév végén
Tantárgy

Tantárgy

Osztály

Osztály
matematika

informatika

2,85
2,57

3,70
3,67
3,93
3,23
3,63
2,73
3,31
3,14
3,42

09.a
09.b
09.c
09.d
10.a
10.b
10.c
10.d
Összesen

3,15

2,22
3,14
2,05

3,19
2,55

matematika
11.a
11.b
11.c
11.d
12.a
12.b
12.c
12.d

2,27
2,63
2,40
2,06
2,56
2,32
2,96
2,21
2,57

informatika
fakultáció
3,50
3,00
3,00
4,00
3,71
4,00
3,75
3,11
3,51

Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy
matematika
informatika
Összesen

2016/2017. év vége
43
2
45

2016/2017. félév
46
7
53

2015/2016. év vége
29
4
33

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
Érettségi előkészítő osztályonként (Szalmáné Kardos Beáta, Dr. Kocsmárné Sánta Mónika,
Szentirmay László, Dr. Kopasz Zsoltné)
8. osztályos előkészítő: Dr. Ugrainé Antali Éva
ECDL előkészítő (Dr. Kocsmárné Sánta Mónika, Grácin Márkó)
Tanulószoba 9. osztály (Dr. Ugrainé Antali Éva)
Rendezvények
Őszi továbbképzési nap: Czibuláné Arany Szabó Ágnes (érettségi szabályok változásai) és Fekete
Andrea (IKT szavazórendszer a humán munkaközösség számára) előadása
IKT továbbképzés: Fekete Andrea és Czibula Béla; résztvevők: Dr. Ugrainé Antali Éva, Dr.
Kopasz Zsoltné, Szalmáné Kardos Beáta, Czibuláné Arany Szabó Ágnes, Fekete Andrea.
Kutatók éjszakája: Fekete Andrea (Origami modellek és fizika előadások is).
Tavaszi továbbképzési nap: külső előadókkal (Rójáné Oláh Erika előadása valódi integrációt
valósított meg a szakmai műhely általános iskolás és középiskolás tanárai között).
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
Kistérségi matematika verseny – feladatok (Fekete Andrea).
Kistérségi matematika verseny rendezése (megíratás, kijavítás, ajándékok beszerzése,
oklevélkészítés, díjkiosztás, süteménysütés).
ECDL vizsgáztatás folyamatosan (Czibuláné Arany Szabó Ágnes, Dr. Kocsmárné Sánta Mónika,
Grácin Márkó)
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Eötvös József Gimnázium
Idegen nyelvi munkaközösség
Készítette: Erdélyi Ágota
A munkaközösség tagjai:
Benkő Beatrix
Bércesi Edit
Dunn Vanessa
Erdélyi Ágota
Allan Forrester
Kisdiné Papós Ágnes
Klenyán Judit
dr. Kovácsné Berke Anikó
Krizsán Sándor
Laczi Mónika
Milos Lilla
Nagyné Komáromi Veronika
dr. Poór Zsolt
Szentirmayné Gergely Éva
Tóth Beatrix
Vinkó Erzsébet
Wáiszhárné Kis-Jakab Judit
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap






Szeptember







Elvégzett feladatok
A lektor augusztusi szállítását, az előkészítő dokumentációs feladatokat, valamint a
tagiskolákba való szállítást Benkő Beatrix látta el.
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)
A lektorok tevékenységét elindítottuk, folyamatosan támogatjuk. (angoltanárok)
Összekötő tanár: Erdélyi Ágota
Új lektorunk, Vanessa Xenia Dunn mentorálását Erdélyi Ágota látta el (szállítás az
albérletbe; bevándorlási hivatal, bankszámlanyitás, adóhivatal, TB-kártya
ügyintézés).
Erdélyi Ágota bemutató órát tartott angol nyelvből 2016.szept.6-án a kínai
delegáció számára.
A tanulókat jelentkeztettük az OKTV-re (összesen 8 fő jelentkezett angol nyelvből,
Erdélyi Ágota tanítványai).
Fog. órákat tartottunk: 2016. szeptember 27-én.
Országos Nyelvelsajátítási Program szakmai tájékoztatóján vett részt Dr. Kovácsné
Berke Anikó, Vinkó Erzsébet és Wáiszhárné Kis-Jakab Judit.
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Október










November

December

Január



Elindítottuk a 8. osztályosok felv. előkészítő foglalkozásait (Vinkó Erzsébet).
8. osztályosok 2016.október 27-i foglalkozását megtartotta: Wáiszhárné Kis-Jakab
Judit.
Az Őszi Pedagógiai Napok keretében Kisdiné Papós Ágnes és Wáiszhárné KisJakab Judit óralátogatáson vett részt a Kőrösy József Közgazdasági
Szakgimnáziumban október 26-án.

Nyelvvizsga-előkészítő foglalkozásokat indítottunk: Benkő Beatrix,
Wáiszhárné Kis-Jakab Judit, Vinkó Erzsébet.
Összesen 8 fő indult az MMPublications versenyén Vinkó Erzsébet
vezetésével.
Érettségi előkészítőt indítottunk német nyelvből: Szentirmayné Gergely
Éva.
Továbbképzési napon és szekcióüléseken vettünk részt: 2016. okt. 28-án.

E-twinning: Kisdiné Papós Ágnes vezetésével a lengyel diákoktól érkező
üzenetek elhangoztak az október 23. alkalmából rendezett műsorban,
valamint a félév során olasz I. világháborús projektet szervezett, és ennek
keretében 3 diákkal együtt Olaszországba utazhat.
Középiskolások börzéje (Agóra): Felügyeletet ellátó és a szervezésben
részvevő tanárok: Benkő Beatrix, Erdélyi Ágota, Kisdiné Papós Ágnes,
Krizsán Sándor, Laczi Beáta és Wáiszhárné Kis-Jakab Judit
Lektori tanmenetek kidolgozása: Benkő Beatrix, Erdélyi Ágota, Vinkó
Erzsébet, Wáiszhárné Kis-Jakab Judit
Laczi Mónika és Dr. Kovácsné Berke Anikó továbbképzésen, ill.
óralátogatáson vett részt a Dózsa György Általános Iskolában október 27én.
Megrendeztük a 23. William Blake Szépkiejtési Versenyt 2016. november 21-én.
(szervező: Erdélyi Ágota; zsűri: Wáiszhárné Kis-Jakab Judit, Benkő Beatrix, Allan
Forrester, Vanessa Xenia Dunn, Kisdiné Papós Ágnes)
Nyílt nap: 2016. november 22. (bemutató órák – munkaközösség)
Erdélyi Ágota és Benkő Beatrix angol nyelvből bemutató órát tartott a kistérségi
iskolák számára november 10-én.

Az OKTV angol nyelvi versenyén a részvevők száma 8 fő, ebből 5 fő 12.A
osztályos és 3 fő 11.A osztályos tanuló (felkészítő tanár: Erdélyi Ágota).
 Továbbjutó: 1 fő.
 A minősítési eljárásban részvevő tanár portfóliójának feltöltése. Az
eljárásban részvevő tanár: Erdélyi Ágota.
 Erdélyi Ágota bemutató órát tartott angol nyelvből december 13-án.
 Nyelvvizsgakönyvek rendelése az adott diákok részére: Vinkó Erzsébet és
Wáiszhárné Kis-Jakab Judit.
 Jelentkeztetés angol nyelvi versenyekre (MMPublications; ECL-verseny):
Vinkó Erzsébet és Wáiszhárné Kis-Jakab Judit
 „Idegen nyelvi séta” a 9.A osztály nyelvi csoportjával, valamint Vanessa
Dunn részvételével (szervező tanár: Erdélyi Ágota)
 Értékelés, félévi osztályzatok lezárása
 2017. január 20.: félévi osztályozó értekezlet
 2017. január 30.: nevelőtestületi értekezlet
 Dr. Kovácsné Berke Anikó: olasz nyelvből bemutató órát tartott január 16-án.
 Klenyán Judit francia nyelvből bemutató órát tartott január 19-én.
 Benkő Beatrix BME nyelvvizsgáztató tréningen vett részt.
 Klenyán Judit BME akkreditált nyelvvizsgáztató tréningen vett részt.
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Február

Március

Április

Május

Június




Kisdiné Papós Ágnes február 26-án bemutató órát tartott.
Felvételiztettük a 8. osztályos diákokat a speciális angol tagozatos
osztályba.
 Kisdiné Papós Ágnes március 31-én, diáknapon az Európai Unióról
szóló vetélkedőt szervezett a Munkaügyi Központ munkatársával
együttműködve.
 Március 20-27-én került sor az eTwinning partnertalálkozóra Colle di
Val d'Elsában három 11. C osztályos tanulóval Kisdiné Papós Ágnes
vezetésével (diákok: Fodor Vanessza, Jaksa Vivien, Molnár Fanni).
 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.
 Több diákunk részt vett az MMPublications FOX és ELC versenyein
(Wáiszhárné Kis-Jakab Judit és Erdélyi Ágota tanítványai).
 Április 12-én a továbbképzési napon előadást tartott az eTwinningről
Kisdiné Papós Ágnes.
 A szekcióülés második részében a 12.A osztály speciális angol
tagozatos csoportjával készült videót néztük meg (általános iskolai
előzmények, módszertan, sikerek, célok). A filmet készítette Erdélyi
Ágota és Bakos Brigitta, 12. évfolyamos tanuló.
 Április 25-én bemutató órát tartott Wáiszhárné Kis-Jakab Judit.
 Lezajlott az írásbeli próbanyelvvizsga 7. és 11. évfolyamon: 2017.
május 23-án német és olasz nyelvből B1 szinten, 2017. május 24-én
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 2017. május 29-től június 1-ig bonyolítottuk le.
 A második félévben tartósan helyettesítettük Vinkó Erzsébetet,
továbbá részt vettünk a tankönyvek rendelésében, kiosztásában.
 Vanessa Dunn CETP tanár távozásával kapcsolatos teendők
(Erdélyi Ágota és Benkő Beatrix)
 Jegyek lezárása
 Tanév végi értékelés

A tanév során szerzett próbanyelvvizsgák száma:
Idegen nyelv

Angol B1 komplex
Angol B1 szóbeli
Angol B2 komplex
Angol B2 írásbeli
Angol B2 szóbeli
Angol C1 komplex
Angol C1 írásbeli
Német B1 komplex
Olasz B1 komplex
Olasz B1 szóbeli
Összesen

Típus

11
12
5
2
5
1
1
2
1
2
43
59

Tanulmányi eredmények
Tantárgy
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
Összesen

szerb
nyelv
4,50
3,00
5,00

szerb
népism.
5,00
5,00
5,00

5,00
5,00
5,00
3,00

5,00
5,00
5,00
5,00

5,00

5,00
5,00
5,00

5,00
5,00
4.55

angol

német

francia

olasz

kínai

3,44
3,17
3,61
2,88
3,75
2,45
3,77
3,17
3,23
3,26
2,87
2,72
4,07
2,65
2,81
2,62
3.15

3,72
3,22
3,27
3,00
2,83
2,20
3,94
3,92
2,88
2,73
3,15
3,50
4,00
2,78
3,40
2,77
3.21

3,20
4,00
3,67
2,50
4,25
2,00
3,00
3,50
2,00
2,25
3,50
3,00
3,13

3,10
3,00
3,67
2,25
3,83
2,50
3,20
3,08
3,64
3,25
3,86
2,60

3,44
3,00
3,25
3,50
4,40
2,50
3,00
5,00
2,00
3,00

5,00
5.00

3,08
3,00
3,00
3.15

3.07

3.31



Tantárgyi bukások alakulása
2015/2016 I.
Tantárgy
félév
szerb nyelv
0
szerb népismeret
angol
19
német
8
francia
6
olasz
8
kínai
0
Összesen
41

2015/2016. év
vége

2016/2017. I.
félév

2016/2017. év
vége

0
0
12
3
2
4
0
21

0
0
11
8
1
9
0
29

0
0
6
5
1
2
0
14

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
8. osztályosok felv. előkészítő foglalkozásai (Vinkó Erzsébet)

Nyelvvizsga-előkészítő foglalkozás: Benkő Beatrix, Wáiszhárné Kis-Jakab Judit, Vinkó Erzsébet
Érettségi előkészítő német nyelvből: (Szentirmayné Gergely Éva)
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
Továbbképzési napok: 2016. okt. 28. és 2017. ápr. 12.
23. William Blake Szépkiejtési Verseny: 2016. november 21.
Írásbeli és szóbeli próbanyelvvizsgák lebonyolítása: 2017 május-június.

Megrendeztük a 23. William Blake Szépkiejtési Versenyt 54 versenyző részvételével 2016.
november 21-én két kategóriában. A diákok Csongrád megye általános (18 iskolából 33 fő) és
középiskoláiból (8 iskolából 21 fő), valamint Szerbiából érkeztek.
Kapcsolattartás: CETP, MMPublications
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2016/2017. 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, Eitler József, Kapásné Pleskó Andrea, Mari
Lívia, Sánta Sándor, Németh Éva, Kónya Géza
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Elvégzett feladatok





Szeptember

Október

bemutató órák időpontjainak kijelölése
év eleji adminisztráció elvégzése (tanmenetek elkészítése, ellenőrzése)
az évfolyamvizsga követelményeinek tisztázása
Tankerületi tanévnyitó ünnepély (Kónya Géza)
A Filharmóniai Társaság (iskolai hangverseny) bérletének szervezése
(Kónya Géza)

 Suli-börze: iskolát hirdető plakátok elkészítése és részvétel az IH-ban,
Agórában (Mari Lívia)
 Megemlékező plakát az Aradi Vértanúk Napjá-ra (Németh Éva)
 Fedezd fel Európát! - pályázat beadása (Mari Lívia)
 okt. 12-én délután: nyitott bíróság program keretében törvényszéki
látogatás a 12. c osztállyal (Bartosné Dobos Andrea)
 okt. 26. Őszi pedagógiai napok keretében: IKT a történelem órán című
előadás látogatása (Bartosné Dobos Andrea)
 okt. 26. A történelem érettségi változásai című továbbképzésen való
részvétel (Bartosné Dobos Andrea, Eitler József, Kapásné Pleskó Andrea,
Németh Éva)
 Bemutató óra 11. C-ben: Kapásné Andrea
 Óralátogatás: Kapásné Pleskó Andrea óráit (Eitler József és Németh Éva)
 A „Túl az első X-en –Tehetsz a jövődért, válassz!” középiskolai vetélkedőre
felkészítés a 11. d humán csoportból: Bálint Bence, Kiss Bence, Pipicz
Dávid, Matijevics Benedek (nem jutottak túl az iskolai fordulón)
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Hónap

November

December

Január

Február

Elvégzett feladatok

 2016. 11. 7. – 1-2. óra média – bemutató óra (Mari Lívia)
 2016. 11. 9. – 6-7. óra vizuális kultúra – bemutató óra (Mari Lívia)
 2016. 11. 10. - 5. óra média – bemutató óra (Mari Lívia, Bartosné Dobos
Andrea, Kapásné Pleskó Andrea, Németh Éva, Sánta Sándor)
 Nyitott bíróság program keretében bírók előadása a 12.d és a 12.c
osztályokban (Bartosné Dobos Andrea)
 nov.11. Alsóvárosi Tájházban Szeged néprajza előadás az újvidéki
testvériskola és a mi diákjainkkal. (Bartosné Dobos Andrea)
 Határtalanul pályázat megvalósítása (Kónya Géza, Eitler József)
 Europa Direct vetélkedő-internetes 1. forduló 10.c osztály Németh Éva(nem jutottak tovább)
 Szeged az első világháborúban történelmi szimpoziumon való részvétel a
12. évf. emelt történelem fakultációsokkal (Németh Éva)
 Szeged az első világháborúban történelmi kiállítás és rendkívüli történelem
órán való részvétel a megyeházán a 12. a osztállyal (Kapásné Pleskó
Andrea)
 november 21. Bemutató óra (Sánta Sándor)
nov. 30. Kínai teaház : Csóti Patrícia élménybeszámolójának
meghallgatása ( Németh Éva)
 dec. 5. Kína történeti előadás a 12.d-vel (Bartosné Dobos Andrea), illetve
a 12. évf. emelt történelem fakultációsaival (Németh Éva)
 dec 12. 11. d bemutató óra (Németh Éva)
 Parlament és Terror Háza látogatása februárra napolva 12. évfolyammal
 Karácsonyi műsor (Kónya Géza)
 Fedezd fel Európát! – pályázaton elért 2. helyezés (100/88pont) ( Mari
Lívia)
 Kondor Béla Közösségi Ház pályázata: középiskolások képző-és
iparművészeti pályázatára beadott munkák (Mari Lívia)
 Kondor Béla Közösségi Ház pályázata: középiskolások képző-és
iparművészeti pályázatára beadott munkák (Mari Lívia)
 Faliújság készítése: Kommunista diktatúra áldozatai emléknapjára
(Kapásné Pleskó Andrea)
 Filharmóniai koncert 2.
 Rendhagyó történelem óra az OH Rákóczi téri épületében, Miklós Péter
történésszel. 12. D osztály humán tagozat (Bartosné Dobos Andrea)
 Budapesti tanulmányi kirándulás szervezése, 32fővel, 12-es diákokkal
(Parlament, Kossuth tér, Duna-part, Terror-háza, Holokauszt Múzeum)
(Bartosné Dobos Andrea)
 A Honismereti Szakmai Műhely éves beszámolóján való részvétel (Németh
Éva)


Március



Kondor Béla Közösségi Ház pályázata: középiskolások képző-és
iparművészeti pályázatán Balog Amina 10/C 1 db festménye került
kiállításra, díjat nem nyert (Mari Lívia)
Diáknap és Tavaszi fesztivál az Agórában - szervezés és lebonyolítás
(Bartosné Dobos Andrea, Kapásné Pleskó Andrea, Kónya Géza,
Németh Éva, Sánta Sándor)
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Hónap

Elvégzett feladatok



Szegedi Dugonics Társaság Művészeti Tagozatára beadott pályázati
munkák:
- fotó szekcióban Pipicz Dávid 11/D
- művészeti szekcióban László Dóra 10/C
1-1 kiállításra került, díjat nem nyertek (Mari Lívia)



Április







évfolyamvizsga dolgozatok feladatlapjainak összeállítása (Bartosné
Dobos Andrea, Németh Éva, Kapásné Pleskó Andrea) és javítása
történelemből (Eitler József, Sánta Sándor, Bartosné Dobos Andrea,
Németh Éva, Kapásné Pleskó Andrea)
Határtalanul program keretében 32 tanulóval
testvériskolánkba,Újvidékre látogattunk és ott megvalósítottuk a
tervezett előadást (Kónya Géza)
Holokauszt emléknapra plakátok szervezése, készíttetése 12. C
osztályos diákokkal. (Bartosné Dobos Andrea)
Az új etika tételsor elkészítése (Kapásné Pleskó Andrea)
Filharmóniai koncert 3. (Kónya Géza)
FEDEZD FEL EURÓPÁT! (Kutass! Filmezz! Utazz!) pályázaton elért
II. helyezéssel nyert 1 napos budapesti osztálykirándulás megvalósítása
(Mari Lívia)



érettségi dolgozatok javítása (Sánta Sándor, Bartosné Dobos Andrea,
Kapásné Pleskó Andrea)
 érettségi szóbeli tételek átdolgozása, javítókulcsok írása (Sánta Sándor,
Bartosné Dobos Andrea, Németh Éva, Kapásné Pleskó Andrea)
 Bemutató órán való részvétel Sándorfalva KIP-es óra (Sánta Sándor,
Bartosné Dobos Andrea, Németh Éva, Kapásné Pleskó Andrea)
 Tanóra a Csongrád Megyei Levéltárban a 11.d humán tagozatos
csoportjával (Németh Éva)
 Ballagási ünnepség (Kónya Géza)
 Nemzeti Összetartozás Napja (Sánta Sándor)
 Nevezés a Wallenberg nyomán című vetélkedőre a 11. d osztályosokkal
(Németh Éva)
 tanévzáró ünnepség (Kónya Géza)
 szóbeli érettségi vizsgáztatás

Május

Június

A tanév végi szintfelmérő, belső vizsga eredményei
Osztály
Tantárgy
9.A

9.B

9.
C

Történelem és
1,68 2,12 2,7
állampolgári
ismeretek

9.D
1,4/
humán
tagozat
2,6

10.
A

10.
B

2,06 1,72
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10.
C
2,85

10.D
2,58
/humán
tagozat
2,8

11.
A

11.
B

2,96 2,25

11.C

11.D

2,72

2,7
/humán
tagozat
3,4

Összesen

3,27

3,09

3,27

3,09

3,69

3,93

Etika

4,00
5,00

Életvitel és
gyakorlat

3,88
3,54
4,61
3,58
3,88
3,62
4,46
3,90

Mozgókép-és
médiaismeret
fakultáció

Vizuális kultúra
fakultáció

3,53
3,58
4,00
3,69
4,25
3,52
3,73
3,17

Művészetek

Vizuális kultúra

2,27
2,38
2,46
1,96
2,96
1,81
3,12
2,69
3,00
2,61
2,83
3,10
3,16
2,71
3,13
2,92
2,69

Ének-zene

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

Bevezetés a
filozófiába

Osztály

Ttörténelem és
állampolgári
ismeretek
Társadalmi
állaáállampolgári
és gazdasági
ismeretek

Tanulmányi eredmények a tanév végén

5,00
4,80

4,70

3,58
4,22
4,17
4,05
4,78
4,86
4,73
4,62
4,38

3,52
3,22
4,04
3,80

3,75
3,67
4,00
4,25
3,71
4,33
5,00

4,10

3,78
3,82
4,27
3,62
3,83

3,64

Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy

2014/2015. év vége

2015/2016 év vége

21
1
1
2
1
1
1
28

29
1
-

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

30

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
A 12. évfolyamon tanító kollégák heti 1-1 órában tartottak érettségi előkészítő foglalkozást (Sánta
Sándor, Bartosné Dobos Andrea, Kapásné Pleskó Andrea)
február 28-tól április végéig kedd 2. órában történelem korrepetálás a 10.b néhány diákjának
(Bartosné Dobos Andrea)
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
Részt vettünk a továbbképzéseken, látogattunk órákat, fogadtunk kollégákat bemutató óráinkon.
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
Osztályfőnöki munkaközösség
Készítette: Nagy Diána

Osztályfőnökök:
9.A Klenyán Judit
9.B Becsei-Katona Bianka
9.C Csabai Ferenc
9.D Nusser Elemér

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

10.A Erdélyi Ágota
10.B Bartosné Dobos Andrea
10.C Fekete Andrea
10.D dr. Kopasz Zsoltné

12.A Kardos Beáta
12.B dr. Kocsmárné Sánta Mónika
12.C Szentirmay László
12.D Nagy Diána

A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap
Elvégzett feladatok
 Tanévnyitó ünnepség hangosítása (DÖK, Poór, Becsei-Katona B.),
osztályok felügyelete (ofők)

Szeptember 27. Szülői értekezlet (ofők)
Szeptember

Október

November

December

 Október 14. Gólya nap (DÖK, Poór)
 Október 17. Ifjúsági hangverseny látogatás a Belvárosi moziban (Kónya,
ofők szervezésében)
 Október 19-20. Suli börze
 Október 21. Ünnepség (Becsei-Katona Bianka)

 November 10-12. újvidéki testvériskola vendégül látása (Kónya, Bábáné,
Tóth B., Eitler J.)
 November 21. William Blake angol verseny hangosítása (DÖK, Poór,
tanárok süti sütése)
 November 22. Nyílt nap a gimnáziumban (ofők előkészítő munkája
fontos)
 December 1. AIDS napi rendezvény (Vöröskeresztesek, Kapásné)
 December 21. Karácsonyi ünnepség (Kisdiné) ofők osztályfelügyelet

65

Hónap
Január

Február

Március

Április

Május

Elvégzett feladatok
 Január 21. Szalagavató bál megszervezése, lebonyolítása (DÖK, Poór,
11. és 12.-es ofők)
 Január 31. Szülői értekezlet (ofők)

 Február 23. Budapestre kirándultunk Parlament, Holokauszt Múzeum
látogatása
 Február 27. Ifjúsági hangverseny látogatás a Belvárosi moziban (Kónya,
ofők szervezésében)
 Március 14. Ünnepségen (Bábáné) osztályok felügyelete
 Március 31. Diáknap állomásokon feladatmegoldás, ofők kíséretében
(Németh É., Kapásné, dr. Poór)
 Március 31. Tavaszi fesztivál, lehetőséget biztosítunk a tanulóknak
tehetségük bemutatására (Bartosné)
 Április 3. Ifjúsági hangverseny látogatás a Belvárosi moziban (Kónya,
ofők szervezésében)
 Április 6-8 Újvidékre látogattunk a testvériskolánkba (Kónya, Bábáné,
Tóth B., Eitler J.)
 Május 4. 12.-es osztályok szerenádozása (ofők)
 Május 5. Ballagás (dr. Kovácsné, ofők)
 Május 13. szombaton Bánk bán Operakaland, 100 fővel operaelőadás
látogatás Budapesten az Erkel színházban (Czibuláné, Nagy D.)
 Május 9. Szülői értekezlet leendő 9.-sek szüleinek
 Június 26. Évzáró ünnepségen (DÖK, Poór, Becsei-Katona B.) osztályok
felügyelete, bizonyítványosztás

Június

A munkaközösség bemutatása:
A munkaközösség létszáma 16 fő: a 9-12. évfolyamon 4 osztály illetve osztályfőnök van.
Rendezvények, események:
A programokat tekintve az első félévben a 9-10. osztályokban a legfontosabb esemény a gólya
buli volt. Erre előzetes feladatok is vannak, és a gólyanapon a felsősök által kitalált jelmezben kell
a 9.-es diákoknak iskolába jönni, majd a délutáni vetélkedőn megméretni magukat az évfolyamuk
osztályaival. Ezekben a feladatokban az osztályfőnököknek nagy szerepük van, ők is beöltöznek,
készülnek az osztállyal az előzetes feladattal és a vetélkedőn is tevékenyen részt vesznek. Ezek az
események rendkívül fontosak, hiszen itt nyílik lehetőség az osztályközösség összekovácsolására,
formálására.
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A 11-12. évfolyam számára a szalagavató bál az első félév legfontosabb eseménye. A 12.-esek
minden héten tánctanulással készülnek a bálra, nemcsak nyitótáncot, hanem viccesebb
osztálytáncot is bemutatnak. Mivel általában a fiúk vannak kevesebben, így a férfi osztályfőnökök
a nyitó táncban is vállalják a részvételt, míg a viccesebb osztálytáncból valamennyi végzős
osztályfőnök kiveszi a részét. Nemcsak a diákoknak, hanem az osztályfőnököknek is nagy feladat,
izgalom a szülők, meghívott vendégek, azaz közel 1000 ember előtt szerepelni. Idén is jól sikerült
a bál, sok vendég volt, a gyerekek között is többen maradtak vacsorázni és táncolni is.
Az immáron 10 éves hagyománnyal bíró budapesti kirándulásunkra ebben a tanévben
februárban került sor. Iskolánk minden évben lehetőséget biztosít a Parlament látogatására és
emellett egy múzeum megtekintését is megszervezi. Ez a feladat Bartosné Dobos Andrea
szervezésében történik, idén a Parlament mellett a Holokauszt Múzeumot látogattuk meg.
Immár harmadik éve iskolánk testvériskolai kapcsolatot tart fenn az Újvidéki Szvetozar
Markovic Gimnáziummal. Novemberben a testvériskola utazott Szegedre, áprilisban pedig
intézményünk több tanulója tett kirándulást Újvidékre, ahol közös kulturális műsort adtak elő a
gyerekek.
A második félév nagy eseménye a diáknap, ahol a több állomásos vetélkedő érdekes feladatai
szórakoztatják a diákokat. Az osztályfőnökök kísérik a diákokat, de nem segíthetnek a feladatok
megoldásánál. Idén
A tavaszi fesztivál nagyon jó lehetőséget nyújt a tehetségek megmutatásában, azonban a diákok
igen félénkek, nehezen merik megmutatni tudásukat. Ennek ellenére minden évben vállalkozik 7-8
diák, aki ki mer állni a nagyközönség elé.
A 12.-esek szerenáddal tették tiszteletüket az őket tanító tanároknál. Az idén is
zökkenőmentesen, éjfélig sikerült befejezni az éneklést.
Az osztályok közül idén sokan voltak színházban: 10.B, 10.D, 11.C, 11.D, 12.B, 12.C, 12.D
Sport tevékenység osztálykeretben: Billiárd, paintball, darts, bowling 9.B, 9.C, 12.D
Osztálykirándulások: 3 napos:Gyula 10.B, Dunakanyar 10.C, 2 napos:Mártély 10.A, Visegrádihegység 9.C, 1 napos:Budapest 12.B, Sziksóstó 11.C, Vadaspark, irodalmi séta 9.B
Több osztály hívott osztályfőnöki órára rendőr és védőnő előadót.
Az osztályok többsége iskolán kívül is fontosnak tartotta a közös együttlétet: pizzázni, fagyizni
mentek.
Az iskolai ünnepségeken, hangversenyen az osztályfőnök kollégák gondoskodnak arról, hogy a
diákok megfelelő ünnepi öltözetben jelenjenek meg és fegyelmezetten viselkedjenek. Előkészítik,
ráhangolják a diákokat az ünnepre, megemlékezésre.
Az osztályfőnökök fontos 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.
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9. A osztály
Készítette: Klenyán Judit osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,74
3,58

47
94

6
3

0
0

Tanulmányi

35
34

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)

Dankó István

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
megszűnése
(év, hó, nap)

Székács József
Ev. Gimn.
Orosháza

2017.02.28.

 Tanulmányi átlag: 3,58
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 2
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2017. június 15-i állapot)
tantárgy
magyar nyelv és ir.
olasz nyelv
matematika
történelem
fizika
kémia
földrajz
testnevelés
összesen: _8 tantárgy

bukások száma (fő)
2
1
3
2
1
1
2
1
13

ebből leány
1
1
1
1
1
1
1
1
8

Tanulók száma (fő)
1

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen

2
3
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 Hiányzások: (33 tanuló)
óra
3045
49
3094

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

94 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1 óra

2-9 óra

10-29 óra

30-50 óra

50 óra
fölött

32

2

11

1

0

0

 Osztályközösség alakulása
A tanév végére az osztály valódi közösséggé formálódott, az osztályközösségen belüli csoportok
az év elejéhez viszonyítva átrendeződtek. Nyitottak, meggyőzhetők, többen nagyon élvezik az
iskolai élethez fűződő programokban való részvételt. Kulturáltak, az életkoruknak megfelelő
viselkedéssel. A dán vendégtanulót befogadták, iskolán kívül rendszeresen közös programokat
terveznek vele is és egymással is, a magántanulókat tájékoztatják az iskolában történtekről.
 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

0

8

0

0

16

0

0

0

 Rendezvények
Október 22: Sulibörze Agóra: 5 fő
November 10-12.: Határtalanul program 9 fő
November 17: Implom - helyesírási verseny 12 fő
November 21. William Blake – verseny szervezés, lebonyolítás: 4 fő
November 30. Kínai teaház: 10 fő
November: Prezentációs workshop 2 óra: 34 fő
December 21: Karácsonyi műsor: 4 fő
Január: Diákolimpia országos elődöntő, kézilabda: 1fő
Február: Drogprevenciós előadás – 34 fő, 2 óra
Március: Kazinczy Szépkiejtési Verseny – gimit képviselte: Balogh Rita
Március: Konfuciusz Intézet által rendezett kínai nyelvi vesreny – 8 fő, ebből egy nyáron
utazhat Kínába kedvezményes lehetőséggel.
Március 15. Megemlékezés – 9 fő
Április: Határtalanul program Újvidéken: 9 fő
Április: Tavaszi Fesztivál :
Április: Angol fordítóveseny – 2 fő
Április: Magyar Költészet Napja – szünetekben „költői kérdések” 4 állomáson a gimi
épületében: 8 fő
Május: Opera-nap
Június: Hátrányos helyzetű tanulók programjai
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9. B osztály
Készítette: Becsei-Katona Bianka Eszter osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,43

125

7

0

Tanulmányi

24

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)

Tömörkény
István
2016. szept. 01.
Gimnázium
Gábor Dénes
2016. okt. 25.
Szakkközépiskola

Vidovics Adél Nóra
Rácz Nikoletta
 Tanulmányi átlag: 3,43
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 1
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2017. június 15-i állapot)
tantárgy
matematika
történelem
fizika
kémia
földrajz
összesen: 5 tantárgy

Tanulói
jogviszony
megszűnése
(év, hó, nap)

bukások száma (fő)
5
4
2
2
2
15

ebből leány

Tanulók száma (fő)
3
1
2
1
7

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
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 Hiányzások: (24 tanuló)
óra
3140
122
3262

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

125 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1 óra

2-9 óra

10-29 óra

30-50 óra

50 óra
fölött

14

3

8

2

1

0

Osztályközösség alakulása: A második félévben sem sikerült megoldanunk az első féléves
problémát: hétvégére szinte lehetetlen közös programot szerveznünk. Ezért egyszer, márciusban
mentünk el bowlingozni és utána pizzázni, a 24 főből 8 fő részvételével. Szintén a tavaszi
időszakra esett a Középiskolások hete című rendezvénysorozat, melyen egy csapattal indultunk. A
tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon kétfelé szakadtunk: a média-informatika tagozatosok
média kiállításon, a többiek irodalmi sétán vettek részt (magam az utóbbin voltam). A ballagási
díszítés volt még közös programunk, de ott is csak 14-en voltunk (a többiek másik ballagásra
mentek). Végül júniusban óracserék segítségével a Vadasparkba mentünk el.
A programok háttérszervezésébe már bevonhatóak, egymást is motiválják. Támogatják egymást,
bár csoportmunkában még mindig érezhető némi széthúzás közöttük.
 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)

19

3

20

8

3

3

1

0

0

 Rendezvények:
Közös rendezvényünk a diáknap és a ballagás volt. A diáknapon jól működtek együtt csapatként,
bár a feladatok megoldása nem mindig sikerült. A ballagáson a díszítésben vettünk részt, illetve
sorfalat álltunk: a feladatokat megosztottuk, a részt vevők szépen összedolgoztak.
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9. C osztály
Készítette: Csabai Ferenc osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,73
3,66

40
95

6
5

0
0

Tanulmányi

28
28

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)

Köteles Dániel
József

SZISZSZI
Déri Miksa
Tagintézménye

2016. 09. 13.

Távozott (melyik
intézménybe)

 Tanulmányi átlag: 3,66
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 1
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2017. június 15-i állapot)
tantárgy
matematika
történelem
összesen: 2 tantárgy

bukások száma (fő)
1
4
5

ebből leány
1
4
5

Tanulók száma (fő)
5

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen

5

 Hiányzások: (28 tanuló)
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

óra
2474
79
2553

72

95 óra/fő

Tanulói
jogviszony
megszűnése
(év, hó, nap)

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1 óra

2-9 óra

10-29 óra

30-50 óra

50 óra
fölött

12

3

6

3

0

0

 Osztályközösség alakulása
A relatíve nagy létszámú osztály (28 fő) mintegy harmada (9 fő) fiú, tehát jóval többen vannak a
lányok, amiben nincs semmi rendkívüli, jellemző a középiskolai osztályokra. Mint ahogyan –
szintén jellemző módon – az első „törésvonalak” is a lányok-fiúk tengely mentén keletkeztek, az
ellentéteket a fiúk és lányok eltérő mentális érettsége, a „bandához” tartozás igénye generálta, így
a sokszor infantilisnak tűnő viták, szurkálások, árulkodások, melyek még most, a tanév végén sem
hagytak alább, két jól körülhatárolható táborra osztották-osztják az egész osztályt: fiúkra és
lányokra. A két tábor azonban, mondhatni, természetszerűleg nem egységes. A fiúk közössége
összetartóbb, míg a lányok esetében beindult az elkerülhetetlennek tűnő „klikkesedés” folyamata,
és kialakultak az egymással valós vagy vélt sérelmek miatt szemben álló laza csoportok, és közben
születtek igaznak tűnő barátságok is, ami önmagában is örvendetes. A közös programok iránti
igény még megvan a diákokban, a többség igényli az együtt történő bulizást, ám az eltérő lelki
beállítottságú és érdeklődésű tanulóknak nehéz közös nevezőre jutni a programokat illetően. A
konszolidáltabb, konzervatív jellegű összejövetelek (közös mozizás, főzőcskézés, vagy maga az
osztálykirándulás) nem vonzóak, helyettük inkább az extrémebb lehetőségek keltik fel az
érdeklődésüket, mint például a Mikulás-napi paintball csata, melyen az osztály fele vett részt, a
többieket riasztotta a program agresszív jellege. A közös pizzázáson viszont már az osztály
kétharmada vett részt, a nagyobb érdeklődést nem utolsó sorban az váltotta ki, hogy az egyik
tanuló szülei állták a számlát, így a fogyasztás mindenki számára ingyenes volt. A meglévő
ellentétek ellenére, melyek természetesnek is vehetők, úgy tűnt, van lehetőség arra, hogy az
osztályközösség tovább formálódjon egy olyan irányba, melyet az az igény motivál, hogy minél
többen minél többet legyenek együtt, valódi osztályt alkotva, melynek, ha úgy tetszik, főpróbája
volt az első osztálykirándulásunk, melyet az érettségi szünetben (2017. május 8-9.) a Visegrádihegységbe szerveztem. Sajnálatos módon, alig több, mint az osztály fele volt ott (15 fő), ennek
ellenére a csapat együtt maradt, élvezték egymás társaságát, és jólesett nekik részt venni az egész
napos gyalogtúrákon is, noha igencsak eltérő edzettséggel rendelkeztek ezen a téren.
 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)

9

0

8

5

3

 Rendezvények
Mikulás-napi paintball csata (2016. december)
Közös pizzázás (2016. december)
Tavaszi fesztivál, diáknap (2017. március 31.)
Osztálykirándulás (2017. május 8-9.)

73

1

0

0

0
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9. D osztály
Készítette: Nusser Elemér osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége

26
26

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,31
3.17

45
115

13
11

0
0

Tanulmányi

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)

Tanulói
jogviszony
megszűnése
(év, hó, nap)

Csonka János
Szakgimnázium

2016 október
27.

Gábor Dénes
2016 november
Szakgimnázium
24.

Csutak Ádám
Temesvári Vivien

 Tanulmányi átlag: 3,17
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 1
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén (2017. június 15-i állapot):
tantárgy
Magyar nyelv és irodalom
Angol nyelv
Matematika
Történelem
Fizika
Kémia
Olasz nyelv
Német nyelv
összesen: 8 tantárgy

bukások száma (11
fő)
5
1
6
7
5
5
1
1
31

ebből leány

Tanulók száma (fő)
3
2
4
2
11

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
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2
0
4
4
2
2
1
0
15

 Hiányzások: ( 26 tanuló)
óra
3123
7
3130

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

115 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1 óra

2-9 óra

10-29 óra

30-50 óra

50 óra
fölött

2

1

1

-

-

-

 Osztályközösség alakulása
Osztályunk 26 fővel indult, egy tanuló érkezett, egy távozott. Az általános iskolás tanulmányi
eredményeik előre vetítették a félévi és az év végi osztályzatok milyenségét.
A tanulók magatartása a korosztályuknak megfelelő. Egy kirívó eset történt, ami fegyelmi
tárgyalással zárult.
Az osztály összetartó. A gólyabálon mutatott teljesítményük megfelelő motivációt biztosított
a későbbiekre.

 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

1

1

1

 Rendezvények
Gólyabál, iskolai koncertek, Eötvös-nap. Egy tanuló, Németh Petra a Határtalanul
programban vett részt.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium (tagiskola)
10. A osztály
Készítette: Erdélyi Ágota osztályfőnök
Tanév

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

Létszám

27
29
25
24

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3.79
3.7
3.8
3.77

44
116
63
112

6
5
4
1

0
2
1
0

Tanulmányi

 Létszám alakulása:

Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése (év, hó,
nap)

Fehér Viktória

Szekszárdi
Garay János
Gimnázium

2016.09.02.
Horváth Mihály
Gimnázium
(Szentes)
Tiszaparti Római
Katolikus
Általános Iskola és
Gimnázium
(Szolnok)
Constantinum
Katolikus
Gimnázium
(Kiskunfélegyháza)

Balanyi Adrienn

Szabó Vivien

Kurucsó Laura

Kalapács Krisztina

Távozott (melyik
intézménybe)

Szegedi
Radnóti
Miklós
Gimnázium

Tanulói
jogviszony
létesítése (év,
hó, nap)

2016.11.18.

2016.11.28.

2017.03.20.

2017.01.23.
Baptista
Szeretetszolgálat
Móra Ferenc
Felnőttoktatási
Középiskolája

Kószó Martin
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2017.05.19.

 Tanulmányi átlag: 3.77


Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 2 fő

 Tantárgyi bukások a tanítási év végén: 1
(2017. június 15-i állapot)

tantárgy
matematika
összesen: 1 tantárgy

bukások száma (fő)
1
1

Tanulók száma (fő)
1
1

1 tantárgyból
összesen


ebből leány (fő)
0
0

Hiányzások: ( összesen 24 tanuló)
óra
2655
30
2685

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

112 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása:
Tanulók száma
összesen (fő)

1 óra

2-9 óra

10-29 óra

30-50 óra

50-nél több

6

1

4

1

-

-

 Osztályközösség alakulása:
Az osztályközösség alakulásában az volt tapasztalható, hogy az összetartó, törekvő gyerekek
egységét megbontotta az év folyamán a tanulók „vándorlása”. Már a tavalyi tanévben is
megfigyelhető volt ez a folyamat, pl. külföldre költözés, vagy éppen a bevándorlással érkező,
majd távozó diákok miatt.
Idén egy új jelenség ütötte fel a fejét. Az egyébként egészen jó tanulmányi átlagot produkáló
diákok ebben az életkorban nehezen viselik a kollégiumi létet. Három diákunk folyamatos
küzdelem után végül úgy döntött a szülőkkel való egyetértésben, hogy elhagyja Szegedet, egy
pedig busszal ingázott minden reggel Domaszék községből.
Egy tanuló gyenge tanulmányi eredményei miatt távozott, viszont két új diákot is üdvözölhettünk
az új tanévben, akik más vidéki, illetve szegedi gimnáziumokból érkeztek jó tanulmányi
eredménnyel.
A vándorlások ellenére elmondható, hogy jó közösség van kialakulóban. Számos diákunk
örömmel képviselte az intézményt tanulmányi és egyéb versenyeken (ELC angol nyelvi verseny;
William Blake Angol Nyelvi Szépkiejtési Verseny; Vöröskeresztes és elsősegélynyújtó országos
versenyek; kínai nyelvi versenyek és a Konfuciusz Intézet rendezvényei; futóversenyek és
országos diákolimpia), részt vettek a kistérségi továbbtanulási tájékoztatókon; felléptek a tavaszi
fesztiválon és ünnepségeken; továbbá tevékenyen vettek részt a Határtalanul programban. HuttonMills Maya pedig az egész iskolai közösséget képviselte a városi, majd országos
diákparlamentben. Munkájukat, elkötelezettségüket mutatja a 18 igazgatói dicséret.
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Az osztály tanulmányi eredménye stabil, remélhetőleg az elkövetkező években akár javulás is
bekövetkezhet, hiszen két tanuló jeles eredménnyel zárt (egyetlen 4-es osztályzattal), négy tanuló
4-es feletti átlagot mondhat magáénak, és 8 tanuló pedig 3.5 feletti átlaggal zárt. Egyetlen tanuló
bukott matematika tantárgyból, itt viszont érdemes megjegyezni, hogy az édesanya román
anyanyelvű, így valószínűleg a tanulási probléma alapja a szövegértési nehézség, de erről majd az
illetékes bizottság fog dönteni.
A tanulók magatartása kifejezetten jó, fegyelmezettek, tisztelettudók, udvariasak. A fegyelmi
intézkedések oka többnyire az igazolatlan hiányzás, mely olyan tanulóknál fordult elő, akik
bejárók, vagy otthonuktól távol élnek főleg sporttevékenységük okán.
A szülőkkel való együttműködés kifejezetten szoros, számos módon támogatják az iskolai
programokat, rendezvényeket, valamint tartják a kapcsolatot az iskolával, szaktanárokkal és
velem. A szülői Facebook-csoportban rendszeresen értesülnek az aktualitásokról, és részt vesznek
az osztály életében.
 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

-

9

1

-

18

-

-

-

 Rendezvények:
Közösen vettünk részt Csóti Patrícia 10.A osztályos tanuló beszámolóján, amelyet diákunk
háromhetes kínai utazásával kapcsolatban rendezett meg a Konfuciusz Intézet.
A tavaszi fesztiválon több szereplő is képviselte az osztályt, valamint szervezőként is támogatták a
diáknapi rendezvény lebonyolítását.
Hutton-Mills Maya képviselte az iskolát a városi és országos diákparlamentben, melyre az
osztállyal közösen beszéltük meg a fontosnak tartott kérdéseket, illetve együtt készítettük elő a
városi diákparlamenti beszédet.
Kétnapos osztálykirándulást szerveztünk Mátélyra, ahol közös túrán, és kenutúrán vettünk részt. A
szállítást a szülők összefogásával szerveztük meg.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
10. B osztály
Készítette: Bartosné Dobos Andrea osztályfőnök
Tanév

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

Létszám

30
28
24
21

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,34
3,32
2,97
2,87

48
117
54,5
100

9
7
12
8

-

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)

Kimaradással
jogviszonya
megszűnt.
Kimaradással
jogviszonya
megszűnt.
Kimaradással
jogviszonya
megszűnt.

Gajdos Martin
Orosz Olivér
Ábrahám Gergő

Kiss Bence
Kós Zalán

Távozott (melyik
intézménybe)

Dugonics A.
Piarista
Gimnázium
Dugonics A.
Piarista
Gimnázium

Tanulói
jogviszony
megszűnése
(év, hó, nap)

2016.10.02.

2016.10.13.

2016.10.14.

2016.11.14.

2016.11.15.

Kószó Roland

Átiratkozott a
Forrás
Felnőttoktatási
Gimnáziumba.

2017. március
17.

Balog Amina

10. D osztályba

2017. február
16.

Szennyes Márk

Kimaradással
tanulói
jogviszonya
megszűnt.

2017. május 22.
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 Tanulmányi átlag: 2.87
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma:  Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2017. június 15-i állapot)
tantárgy
történelem
matematika
kémia
fizika
összesen: 4 tantárgy

bukások száma (fő)
6
4
3
1
14

ebből leány
5
4
2
1
12

Tanulók száma (fő)
4
3
1
8

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (_21_ tanuló)
óra
2458
146
2604

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

100 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1 óra

2-9 óra

10-29 óra

30-50 óra

50 óra
fölött

13

4

5

7

-

-

 Osztályközösség alakulása
Az osztályban a legnagyobb problémát a munkamorálban látom. Egyáltalán nincs
kötelességtudatuk, csak a minimális munkára hajlandók, elvárásaik vannak mások felé, de
magukat nem igazán erőltetik meg, mindig az utolsó pillanatban próbálnak tüzet oltani, ami
nem mindig sikerül. A sok bukás is ennek tudható be, pedig véleményem szerint többen
tudnák teljesíteni az elvárható szintet. Pl. Lévai Csaba bukása történelemből jó példa erre, az
utolsó témazáró dolgozatot kellett volna jól megírnia, de nem tanult rá, sőt még puskázott is.
Már nem maradt idő javítani. Gábor Zsófi, Brecska Reni is túl sok egyest felhalmozott, és év
közben nem is próbálta kijavítani, év végén pedig már nem volt elég a kettes dolgozat. Bálint
Orsolya nem is akart teljesíteni, 4 tárgyból bukott, pedig képességei alapján jóval többre lenne
képes. Magó Barbara és Sári Hanna többet foglalkozott a szerelemmel, mint a tanulással,
Schulz Jesica, pedig a divattal.
Ha otthon nem foglalkoznak a tananyaggal, a tanórák nagy része számukra értelmetlenül telik,
így gyakran rendetlen magatartással hívták fel magukra a figyelmet. Ezt a rengeteg (47 db)
szaktanári figyelmeztetés is bizonyítja. Az osztály összetart, takargatják egymás hibáit, ezzel
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a sajátjukat is elnézhetőnek vélik. A csapat építés jól működött, ez a rendezvények alatti sok
programmal támasztható alá. Ezek közül az osztálykirándulást emelném ki, ami tényleg jól
sikerült. Talán a 3. napon elkövetett hiba utalt rá, hogy a kitartásban, kötelességtudatban
továbbra is hiányossággal küzdenek.
Úgy gondolom, van még lehetőség javítani az osztályon, jövőre több tanórában fogok velük
találkozni, több lehetőségem lesz velük lenni, formálni őket. Abban is bízom, hogy
komolyodnak a nyáron és a tanulás fontosabb helyre fog kerülni az életükben.
 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)

21

11

6

5

3

1

 Rendezvények:
Október 17. Hangverseny
Október 27. Csapatépítő teázás a Nyugiban 10.B-vel
November 3. Waldmann Richárd apukájának temetése a Belvárosi temetőben, 1 fiú
képviselte velem az osztályt.
November 15. Női klinikára látogatás védőnői szervezés keretében
December 14. Karácsonyi sütiző délután, saját készítésű süteményekkel, mécsesekkel.
Január 11. Színházlátogatás Volpone c. előadás a Kisszínházban (Magyar tanár
szervezésben)
Problémás diákok, szülővel való beszélgetés : Magó Barbara, Gábor Zsófi, Waldmann
Richárd, Szennyes Márk, Schulz Jessica, Kós Zalán, Bálint Orsolya, Lévai Csaba, Balogh
Amina + iskolapszichológussal beszélgetés, Szennyes Márk kollégiumi nevelőtanárral
kapcsolattartás
február 23. Gábor Dénes kollégiumban Bálint Orsolya 10.B tanuló látogatása,
nevelőtanárral kapcs.
február 27. Hangverseny
február 28-tól, március, április hónapban kedd 2. órában töri korrepetálás a 10.b néhány
diákjának.
Március 9. rendhagyó of. óra az igazgatóval az osztály magatartásáról.
Márcus 31. A diáknapon a 10. B osztály 3. helyezést ért el az osztályok közötti
diáknapi vetélkedőn
Április 3. Hangverseny
Április 17. Of. órára pályaválasztási tanácsadó és pszichológus szervezése
Május 5. ballagáson tanterem és tanári díszítés
Május 24. Kompetencia mérés
Május 13. Operakaland, Budapesten, (Bánk bán) 13 fő (of. munkaköz. vez.
szervezésében)
Május 26-28. osztálykirándulás Gyulára, gyulai vár megtekintése
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
10.C osztály
Készítette: Fekete Andrea osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

29
29
28
28

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,74
3,84
3,65
3,65

39
100
55
113

5
2
3
1

0
1
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)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
megszűnése
(év, hó, nap)

Szegedi SzC
Godó Lívia
Gábor Dénes
2016.09.15.
Szakgimnáziuma
9. tanév végén 2 fő évismétlésre bukott:
Hegedűs Petra
Oszlár Klaudia.
Tanévkezdéskor 2 fő érkezett az osztályba: Molnár Eszter (előző tanévben szüneteltette a
jogviszonyát)
Bodai Bernadett (Szegedi Tömörkény István
Gimnázium és Művészeti
Szakgimnáziumból érkezett)
Tanév során távozott: 1 fő
Godó Lívia (Szegedi SzC Gábor Dénes
Szakgimnáziumába távozott)
Jogviszonyát szüneteltető: 2 fő:
Gazso Anett
Beszédes Ella
Magántanuló: 1 fő
Tompa Péter
 Tanulmányi átlag: 3,65
 Kitűnő: 1 fő: Király Ákos
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 2 fő
Tompa Péter (4,69)
Várkonyi Bernadett (4,85)
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 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2017. június 15-i állapot)
tantárgy
Történelem
összesen: 1 tantárgy

bukások száma (fő)
1
1 fő

ebből leány
1
1

Tanulók száma (fő)
1
0
0
0
1

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (26 tanuló)(2 szüneteltető)
óra
2935
35
2970

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

12

7

5

0

0

0

Megjegyzés: 5 tanuló esetében az 1 igazolatlan óra késésekből adódik.
 Osztályközösség alakulása
A tavalyi évhez képest voltak létszámbeli változások. 2 tanuló sajnos évismétlésre
bukott, két tanuló külföldi tartózkodása miatt jogviszonyát szünetelteti. Két tanuló
érkezett az osztályba tanév elején; az egyik tanuló másik intézményből, a másik
külföldi tartózkodás után folytatja tanulmányait. A két lány gyorsan beilleszkedett a
közösségbe. Egyik tanulónkat baleset érte decemberben, akinek az osztály tagjai
felváltva vitték a leckét, így nem maradt le a tanulásban.
Magatartási problémák nem jellemzőek az osztályra, bár az idén a tavalyi évhez képest
megnőtt a késések száma. Az óralátogatások alkalmával azt tapasztaltam, hogy az
osztály fegyelmezett, aktív. Közösségi programokon szívesen vesznek részt, a Szent
István Téri Víztorony látogatása mellett a Kutatók éjszakája programsorozat előadásán
vettünk részt, illetve Mikuláskor megajándékoztuk egymást. A közösségformálásra jó
lehetőség volt a 3 napos osztálykirándulás. Minden nap túráztunk, közben lehetőség
volt osztálytermi kereteken kívüli beszélgetésre. Esténkként a közös játék is jól
összerázta a társaságot. A kiránduláson viszonylag nagy létszámban részt vettek a
gyerekek (20 fő).
Az osztály tanulói között vannak akik énekkarra járnak, szívesen szerepelnek iskolai
rendezvényeken. Többen rendszeresen részt vesznek a Vöröskeresztes foglalkozáson,
versenyeredményeikkel iskolánk nevét öregbítik.
Az osztály online csoportot működtet, ennek a fórumnak a jogviszonyukat szüneteltető
tanulók is tagjai.
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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)

8

23

11

9

6

12

0

0

 Rendezvények









Szent István téri víztorony, és az ott látható fizikatörténeti kiállítás
megtekintése(az osztály érdeklődő tanulóival)
Kutatók Éjszakája - Csillagászati kutatások - A Naprendszer kutatásának
legfrissebb eredményeiből c. előadást hallgattuk meg, valamint a Színes optikai
kísérletek c. bemutatót néztük meg (egész osztály)
Iskolai hangversenyek
Diáknap, Eötvös-nap, Egészségnap
Osztálykirándulás (Börzsöny, 3 nap, 20 fő)
Operakaland (Bánk bán, Budapest, 16 fő)
Határtalanul program (3 fő)
Szarvasi kirándulás (hátrányos helyzetű tanulók, 4 fő)
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
10. D osztály
Készítette: Dr. Kopasz Zsoltné osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,55
3,59
3,45
3,41

61,45
102,3
51
97

8 fő
5 fő
11 fő
4

-

Tanulmányi

31 fő
31 fő
29 fő
29 fő

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)

Ormay Laura

Tömörkény

2016. december
08.

Szabó Simeon

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
megszűnése
(év, hó, nap)

Németország

(szünetel)
2017.február
15.

 Tanulmányi átlag: 3,41
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma:  Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2017. június 15-i állapot)
tantárgy
informatika
matematika
történelem
összesen: 3 tantárgy

bukások száma (fő)
2 fő
2 fő
1 fő
5 fő

ebből leány
1
0
1
2

Tanulók száma (fő)
3 fő
1 fő
4 fő

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen

85

 Hiányzások: (29 tanuló)
óra
2664
50
2714

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

97 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1 óra

2-9 óra

10-29 óra

30-50 óra

50 óra
fölött

9

2

6

1

-

-

 Osztályközösség alakulása
Az osztályban nagy barátságok és ellentétek is vannak. Két táborra oszlott a társaság, vegyesen
fiúk és lányok. A két csapat egymással nem igazán tervez közös programot, csoporton belül
viszont nagy az összetartás, az egymásra figyelés. Két lány gondolkodott azon, hogy más
osztályba menne, mert kicsit ellehetetlenítették magukat, de ez a probléma az év vége felé
megoldódni látszik. Akik kedvelik egymást, iskolán kívül is sokat vannak együtt, szerveznek
közös szabadidőt, együttlétet.

 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)

9

27

13

3

7

2

-

 Rendezvények
Színház látogatáson volt az osztály humán tagozata ,fizika óra keretében a Radnótiban voltunk
termolabor órán, közös karácsonyvárás, fadíszítés nálunk, diáknap az Agórában.
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11. A osztály
Készítette: Sánta Sándor osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

35
34
31
31

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,47
3,21
3,12
3,13

46,6
112
53,7
114

4
0
6
6

0
0
0
0

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)

-

-

Győr
Külföld
Budapest

Horváth Amelita
Mezei Elizabet
Tóth Gergely
 Tanulmányi átlag: 3,13

 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma:  Tantárgyi bukások a tanítási év végén (2017. június 15-i állapot)
tantárgy
matematika
angol
összesen: 2 tantárgy

bukások száma (fő)
4
2
6

ebből leány
2
1
3

Tanulók száma 6 fő
6
0
0
0
6

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (31 tanuló)
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

óra
3442
97
3539

87

114 óra/fő

Tanulói
jogviszony
megszűnése
(év, hó, nap)

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1 óra

2-9 óra

10-29 óra

30-50 óra

50 óra
fölött

16

3

9

4

0

0

 Osztályközösség alakulása
Az idei tanév elején három tanuló távozott az osztályból. Mezei Elizabet külföldön élő családjához
csatlakozott, Tóth Gergely pedig az újpesti Labdarúgó Akadémia tanulója lett. Horváth Amelita
pedig a család költözése miatt.
Az idén meghirdetett osztálykirándulásra csupán két fő jelentkezett. Félévkor ezt a belső
feszültségek számlájára írtam. Azóta egyetlen olyan eset történt, melyben felszínre törtek a
feszültségek: Minyó Annamária és Borbély Bence szóváltása már-már tettlegességig fajult. Végül
egy hosszú hat szem közti beszélgetéssel próbáltam felszínre hozni a problémát. Egymás szemébe
mondták, hogy mi a bajuk a másikkal, majd a beszélgetés végén viszonylag őszintének tűnő
kölcsönös bocsánat kérésekre is sor került. Azóta kettejük közt feszültség nem tapasztalható.
A tanulmányi eredmény a félévihez képest, a kollégák kemény munkájának dacára sem változott
– sajnos. A tavaly év végihez képest nagyon jelentős a visszaesés: akkor nem volt bukás az
osztályban, most 6 tanuló bukik 6 tantárgyból. Ez a romlás már félévkor megmutatkozott, és most
a tanév végére sem sikerült kijavítani. Matematika tantárgyból a bukókon kívül sokan rontottak, ez
nagyrészt annak köszönhető, hogy a 2016-2017-es tanévtől a tantárgy bontott csoportokban
történő tanítására sajnos nem volt tovább lehetőség.
Az osztály három legjobb tanulója Miklós Kitti (4,36), korom Viktória (4,3) és Deák Fanni (4,0)
lettek.
A tanév második félévében került sor a próbanyelvvizsgákra. Ezt a megmérettetést sikerrel
abszolválta az osztály. A siker kettős. Egyrészt azért, mert sokan értek el sikeres közép, sőt
néhányan felsőfokú nyelvvizsgának megfelelő eredményt, másrészt mert többen két nyelvből is
próbára tették tudásukat – sikerrel. Mindez a nyelveket oktató kollégák magas színvonalú és lelkes
munkáját dícséri.
A következő tanév nagy kihívás elé állítja a diákokat és a tanárokat egyaránt, hogy az érettségi
vizsgákat minden tanululó sikerrel vegye. Egy tanulón kínai nyelvből is tesz érettségi vizsgát, ami
számára nagy kihívás, a vizsgabizottság számára – reméljük - üde színfolt lesz majd.
 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

0

15

6

5

5

0

0

0

 Rendezvények
Az évente megrendezésre kerülő Középiskolák Börzéjén most is képviseltette magát iskolánk.
Osztályunk több tanulója is nagy lelkesedéssel vett részt ezen a rendezvényen, hozzá járulva ezzel
iskolánk hírnevének öregbítéséhez.
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11. B osztály
Készítette: Németh Éva osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

28
27
24
24

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

3,03
3,21
3,29
3,28

68
138
62
125

7
3
5
2

Tanulmányi

Kitűnő

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

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán: a tanév elején a pótvizsgák alapján két tanuló
évismétlő lett: Ábrahám Gergő (tanulói jogviszonya már az előző tanév során szünetelt) és Ács
Renáta. A 2016-17. tanév első féléve során 1 tanuló, Forgács Dániel kiiratkozott.
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Forgács Dániel

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
megszűnése
(év, hó, nap)

Szent Benedek
Gimnázium

2016. december
12.

 Tanulmányi átlag: 3,28
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma:  Tantárgyi bukások a tanítási év végén (2017. június 15-i állapot):
tantárgy
Magyar nyelv és
irodalom
Történelem és
állampolgári ismeretek
Földrajz fakultáció
Német nyelv
Matematika
összesen: 5 tantárgy

bukások száma (fő)

ebből leány

2
1
1
1
1
6
Tanulók száma fő
1
1
2

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen

89

 Hiányzások: (24 tanuló)
óra
3124
98
3244

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

125óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1 óra

2-9 óra

10-29 óra

30-50 óra

50 óra
fölött

1

8

4

-

-

 Osztályközösség alakulása
A játékos feladatokat még mindig igénylik és szeretik.
Iskolán túl is vannak összetartó, baráti közösségeik. A csoportok közötti villongás időnként a
tanári kar előtt is megmutatkozik, de kezelhető. Ugyanakkor 3-4 fő magányossága,
marginalizálódása tartós jelenség.
Sikeres volt a Mikulás-nap alkalmából megvalósult ajándékozás: azzal a feltétellel készültünk rá,
hogy saját készítésű, személyre szabott ajándék legyen.
 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)

14

-

11

5

1

-

1

-

-

 Rendezvények
A közösségi programokra a szervezéskor lelkesen jelentkeznek, a megvalósulás közeledtével
tömegesen visszalépnek. Így maradt el az osztálykirándulás idén is. A budapesti Operakaland
programban, a Fehér-tónál tett madár-lesen, a szegedi színházlátogatásnál, a Somogyi könyvtárba
szervezett kiállításon és könyvtárhasználati vetélkedőn ugyanez a hozzáállás mutatkozott meg.
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11. C osztály
Készítette: Wáiszhárné Kis-Jakab Judit osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

23
23
22
23

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,50
3,34
3,48
3,67

31,77
89
42
87

2
3
6
6

-

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)

Kis Virág
Bianka

Szent Benedek
Gimnázium

2017.január 15

Koza Petra

EJG

Tanuló neve

Horváth Mihály
Gimn. Szentes

Krucsó Zsófia

Tanulói
jogviszony
megszűnése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

2017. december
12.
2016. november
16.

 Tanulmányi átlag: 3,67
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 1
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén (2017. június 15-i állapot):
tantárgy
angol
Magyar nyelv és
irodalom
matematika
történelem
összesen: 4 tantárgy

bukások száma (fő)
1

ebből leány

2
4
1
8
Tanulók száma (fő)
5
1

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen

6
91

 Hiányzások: (23 tanuló)
óra
2018
62
2080

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

87 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1 óra

2-9 óra

10-29 óra

30-50 óra

50 óra
fölött

8

1

4

2

-

-

A legtöbbet hiányzott igazolatlanul Koza Petra (26), akinek tanulói jogviszonya kimaradással
megszűnt, illetve Szerdahelyi Péter (28), aki magántanulóvá vált.
 Osztályközösség alakulása:
A 2016/17-es tanévet 24 fővel kezdtük. Novemberben eltávozott Krucsó Zsófia, aki kollégista volt
és lakóhelyén, Szentesen folytatja további tanulmányait; majd decemberben szűnt meg Koza Petra
tanulói jogviszonya kimaradással. Ő évismétlőként került az osztályba ebben a félévben és súlyos
tanulmányi lemaradással küzdött. A második félévtől kiíratkozott iskolánkból. További két tanuló
jött évismétlőként, Kürthy Vivien és Szerdahelyi Péter. Mindketten hamar beilleszkedtek az
osztályközösségbe. Habár Vivien az első félévet nem végezte kellő szorgalommal, így négy
tantárgyból is elégtelen osztályzatot szerzett, év végére sikerült ezekből a tantárgyakból teljesíteni
a követelményeket. Szerdahelyi Péter a második félévet magántanulóként folytathatta, de jelentős
tanulmányi lemaradásait nem tudta pótolni. Így három tantárgyból elégtelen osztályzattal zárta a
11. évfolyamot. Új tanulóként érkezett januárban Kis Virág Bianka. Az osztály segített neki a
beilleszkedésben.
Az osztályközösség többi tagja már összeszokott, egymást segítő és jól együttműködő csapattá
fejlődött. A korábbi évek nézeteltérései, vitái megszűntek. Meghallgatják egymás érveit és
próbálnak közös megállapodásra jutni a vitás kérdésekben és segíteni a lemaradókat.
A kötelező 50 órás közösségi munkát már 11-en teljesítették.
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Érintett
osztályfőnöki
igazgatói
tanulók
s
dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
összesen
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

23

-

1

4

2

29

-

-

-

 Rendezvények
A tanévnyitó ünnepségen 20 tanuló vett részt szereplőként vagy az énekkar tagjaként. Októberben
börtönlátogatáson kóstolhattak bele a büntetés végrehajtás munkájába. Két tanuló segített az
Agórában megrendezésre kerülő „Sulibörzén.” 5 tanuló részese volt a karácsonyi műsorunknak.
Molnár Fanni és Fodor Vanessza bemondóként jeleskedett az iskola szalagavató bálján.
Márciusban 2 tanuló mérette meg angol tudását az MMPublication által szervezett Fox és ELC
versenyeken. Az újvidéki diákokkal közös programban szintén 2 tanuló szerepelt, Mathias Fanni
92

tánccal és Zádori Vivien énekléssel. Zádori Vivien több verse megjelent egy irodalmi
antológiában a Rotary Klub szervezésében. Olaszországi jutalomutazásra mehetett Molnár Fanni,
Fodor Vanessza és Jaksa Vivien, melyet az „e-twinning” angol nyelvű európai iskolák közötti
projektben elért munkájukkal érdemeltek ki. Az osztály kis csoportja (6 fő) egy táncos
produkcióval lépett fel az Eötvös napi kulturális rendezvényen. Kétszer vettünk részt fakultatív
színházi előadáson és három iskolai hangversenyen Szegeden. Részt vettünk a budapesti
Operakaland színházlátogatáson is. Bográcsos főzéssel egybekötött osztálykirándulást szervezünk
Sziksós-tóra június elején (jún.3), mely további élményekkel gazdagította és kovácsolta össze az
osztályközösséget.
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11. D osztály
Készítette: Lengyel Gábor osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

18
17
19
20

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3.13
2.97
3.18
3.31

39
75
44
95

8
4
6
5

-

Tanulmányi

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

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Létszám alakulása: a 2015/2016os évet 17 osztályozott tanulóval zártuk. 2 magántanuló nem
tudott megfelelni a 10 évfolyam követelményeinek. A szeptemberi tanévkezdéskor három fő
érkezett más iskolából egy tanuló évismétlőként került az osztályba. Szeptember 5-én 19 diák
kezdte meg tanulmányait a 11.d osztályban. 19 osztályozott tanulóval zártuk a félévet.
Februárban két tanuló érkezett egy fő távozott. 20 osztályozott tanulóval zártuk a 2016-2017es tanévet.

Tanuló neve

Kagel Gerrit
Maximilian
Ardai Virág Ilona
Tamás Menyhért
Levente

Érkezett
(melyik
intézményből)

Forrás
Gimnázium
Karolina
Gimnázium
Nyíregyháza

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó,
nap)

Gulyás Dominika

Tanulói
jogviszony
megszűnése
(év, hó, nap)

2016.09.05
2016.06.27

Dugonics András
Piarista Gimnázium

2016.08.22

Iványi Áron
Mészáros Tibor
Miklós

Távozott (melyik
intézménybe)

2017.február
Agárd

2017.02.02.

Vasvári Pál
2017.02.16
Szakgimnázium

Varga Viktor

2016.09.28

 Tanulmányi átlag: 3.31
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: -
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 Tantárgyi bukások a tanítási év végén (2017. június 15-i állapot):
tantárgy
matematika
Angol
összesen: 2 tantárgy

bukások száma (fő)
4
2
6

ebből leány

Tanulók száma (fő)
4
1

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen

5

 Hiányzások: (20 tanuló)
óra
1822
93

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összese
 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1 óra

2-9 óra

10-29 óra

30-50 óra

50 óra
fölött

20

2

6

4

-

-

 Osztályközösség alakulása
Nagy a mozgás osztályon belül, ezért nehéz az állandóságra épülő jó osztályközösség
kialakítása. Sokan morzsolódnak le, de mindig tartjuk a20 főhöz közelítő létszámot. A
szeptemberben érkezett három tanulónak nehézkesebb volt a beilleszkedése. Februárban ismét két
tanuló érkezett az osztályba. Megítélésem szerint nagyon magas az igazolatlan mulasztás és
késések száma.
 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

9

3

-

11

1

-

-

 Rendezvények
Karácsonyi ünnepség lebonyolításában az osztályból több tanuló aktívan kivette a részét.(Pipicz
Dávid, Matievic Benedek) Az itt felsorolt tanulók igazgatói dicséretben részesültek.
Szalagavató bálon két fő (Almási Andrea, Tóth Nikoletta) szalagtűzőként, Pipicz Dávid fotósként
közreműködött.
Kiss Bence, Matijevic Benedek, Pipic Dávid a Határtalanul program keretében képviselte iskolánk
Újvidéken.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium (tagiskola)
12. A osztály
Készítette: Kardos Beáta osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,4
3,1
3,58
3,71
3,61
3,64
3,84
3,88

52.3
111
63
121
45
111
71
125

7
6
2
1
8
2
4
4

0
0
0
0
0
0
0
1

Tanulmányi

27
26
23
26
32
32
32
32

 Létszám alakulása: 31 tanulóval indult a tanév. Tanév közben 1 fő érkezett, 0 fő távozott.
Tanuló neve

Érkezett (melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése (év,
hó, nap)

Távozott
(melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése (év,
hó, nap)

-

2016.10.25.

-

-

Sógor Dóra


Tanulmányi átlag: 3,88

 Kitűnők: 1 fő (Hutton-Mills Christopher René )
 4,5 átlag feletti tanulók száma: 2 fő (Pokrovszkaja Katerina: 4,7; Dzanó Amadea: 4,6)


Bukások:
tantárgy
Matematika
Magyar nyelv és
irodalom
Francia nyelv
Német nyelv
Művészetek
összesen

bukások száma (fő)
3

ebből leány (fő)
1

2

1

1
1
1
8

1
0
1
4
Tanulók száma (fő)
2
2
4

1 tantárgyból
3 tantárgyból
összesen
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Hiányzások: (32 tanuló esetén)
óra
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

3716
169
3885

125 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása:



Tanulók száma
összesen (fő)

1 óra

2-9 óra

10-29 óra

30-50 óra

50 óra felett

20

2

12

6

0

0

Osztályközösség alakulása:

A tanulók száma 32, az osztályba 18 lány és 14 fiú jár. Egy új tanuló érkezett a 2016/2017-es
tanév októberében. Az osztályközösség az előző évekhez képest rendezettebben működik, és a
kapcsolatok, barátságok erősebbé, személyesebbé válnak, megfigyelhető a személyiségek pozitív
változása. Nem jelentett nehézséget az új tanuló közösségbe való bevonásával kapcsolatban
felmerülő problémák megoldása, konfliktusok kezelése. Segítséget jelentett az osztályban tanító
kollégákkal, iskolai pszichológussal, védőnővel való folyamatos együttműködés. Szeptember hó
elejétől osztályunk angolkeringővel és osztálytánccal készült a szalagavató bálra. A készülődés
elősegítette a közösség további differenciálódását, fejlődését. A Diáknapon az osztályok közötti
versenyzés még jobban összekovácsolta az osztályt, nagyon örültünk az I. helyezésnek. A tanév
során igyekeztünk feltérképezni a még kihasználatlan lehetőségeket az osztályon belüli
kapcsolatokban, erősíteni a már meglevőket, ennek megvalósítása és a tanulók folyamatos
fejlesztése szükséges volt a sikeres érettségi vizsga megszerzése érdekében.
 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


5

2

3

1

10

0

0

0

Rendezvények:

Az évnyitó ünnepségen három fő, Hutton-Mills Christopher René, Molnár Nikolett és Figura Lili,
szerepelt.
Hét tanuló a William Blake angol nyelvi szépkiejtési verseny lebonyolításában vett részt, két fő
Toltowicz John Robert és Hutton-Mills Christopher René versenyzett.
Diákolimpia kézilabda V –VI. kcs. országos verseny elődöntőjén iskolánk csapata 2. helyezést ért
el, melynek tagja Fábián Zoltán.
12 tanuló vett részt az iskolai helyesírás versenyen, 1. helyezett az osztály egyik tanulója, Dzano
Amadea lett.
Hat tanuló az az Agórában megrendezésre kerülő Pályaválasztási Napon vállalt aktív szerepet.
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Az osztálykarácsony és a meglepetés sütizések a diákok aktivitásának és lelkesedésének
köszönhetően nagyon jól sikerültek.
Pályaválasztással kapcsolatos előadáson, pályaválasztási tanácsadáson vettünk részt.
A Magyar Biológiai Társaság Szegedi Csoportjának előadóülésein három tanuló vett részt.
A Tömörkény Fordító versenyen külön díjjal jutalmazták osztályunk két tanulóját, Toltowicz John
Robert és Hutton-Mills Christopher René diákokat.
Figura Lili a Határtalanul program keretén belül Újvidéken járt.
Az angol OKTV versenyen 5 fő vett részt.
Megyeháza látogatáson vettünk részt, ahol történelem előadást hallgattunk.
Februárban 10 fő Parlament-látogatáson vett részt.
Márciusban a Diáknapon osztályunk első helyezést ért el az Agórában szervezett iskolai Uniós
vetélkedőn.
Áprilisban 3 fő egészségvédelmi előadáson vett részt Budapesten.
A tanév során Kenéz Csaba, Hutton-Mills Christopher René, Váradi Balázs és Liczkai Tamás
angol felsőfokú komplex nyelvvizsgát tett. Brasnyó Virág, Kravjár Gábor, Figura Lili, Tóth
Larissza, Varga Dóra, Molnár Nikolett és Pokrovszkaja Katerina angol középfokú komplex
nyelvvizsgát szerzett.

98

OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
12. B osztály
Készítette: Dr. Kocsmárné Sánta Mónika osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

25
23
22
22

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,13
3,14
3,36
3,32

82
130
43
82

7
7
5
3

0
0
0
0

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)

Hári Eszter

(külföld)

2016

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
megszűnése
(év, hó, nap)

 Tanulmányi átlag: 3,32
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: Nincs
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén (2017. június 15-i állapot)
tantárgy
magyar nyelv és irodalom
matematika
történelem
német nyelv
összesen: 4 tantárgy

bukások száma (fő)
1
3
1
1
6

ebből leány

Tanulók száma (fő)
2
1
3

1 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (22 tanuló)
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

óra
1544
103
1647
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82 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1 óra

2-9 óra

10-29 óra

30-50 óra

50 óra
fölött

14

2

9

3

0

0

 Osztályközösség alakulása
Kisebb csoportok alakultak ki az osztályban, de ettől függetlenül szükség esetén segítették
egymást.
Többen a tanulás mellett dolgoztak ugyanis elég nehéz körülmények között élnek.
Tanulmányi átlaguk sajnos gyenge. Néhányan elég sokat hiányoztak és késéseik is rontották az
osztály statisztikáját. Megígérték, hogy komolyabban veszik a II. félévet és elkezdenek készülni az
érettségire, átgondolva továbbtanulási szándékaikat. Ezt részben teljesítették
 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)

13

0

14

2

7

0

0

0

 Rendezvények
Színházba voltunk 1 alkalommal
Göőz Alexandra többször szerepelt az iskolai műsorokban
Egy diák részt vett a szerb Határtalan programban.
Osztályfőnöki órán továbbtanulással kapcsolatos előadást hallgathattak meg, majd kérdéseket
tehettek fel.
Közös pizzázáson vettünk részt.
Fedezd fel EUrópát! európai uniós pályázaton 2. helyezést értek el, ezért részt vehettünk
egy egész napos Budapesti kirándulás
- 2 fő sikeres ECDL vizsgát tett ( 7 modul)
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
12. C osztály
Készítette: Szentirmay László osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

26
28
30
30

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,60
3,73
3,58
3,70

99
148
84
165

7
1
7
1

1
3
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

Hoffmann
János István
Juhász Jázon

Érkezett (melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
megszűnése
(év, hó, nap)

Eötvös József
Evangélikus Gimnázium
2016.09.01.
és Egészségügyi
Szakgimnázium
Kecskeméti Bólyai
2016.06.12.
János Gimnázium

 Tanulmányi átlag: 3,70
 Kitűnő: 1 fő (Csóré Dóra)
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 3 fő (Almási Dóra, Tóth Sára, Vörös Réka)
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén (2017. június 15-i állapot)
tantárgy
magyar nyelv és
irodalom
történelem
összesen: 2 tantárgy

bukások száma (fő)

ebből leány

1
1
2
Tanulók száma (fő)
0
1
0
0
1

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
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 Hiányzások: (29 tanuló)
óra
4761
19
4780

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

165 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1 óra

2-9 óra

10-29 óra

4

2

1

1

30-50 óra

50 óra
fölött

 Osztályközösség alakulása
Osztályközösség alakulása: Osztályközösség alakulása:Az osztály tanulóival kirívó magatartási
problémák nincsenek. Az órákon fegyelmezettek, figyelnek.
Az osztály összetétele: A tanulók zöme Szeged környéki kistelepülésről jár be, három tanuló
Szerbiából, két tanuló pedig Békés-megyéből. A nemek szerinti megoszlásuk:7 fiú és 23 lány. A
lányok közül Tóth Zsófia jelenleg magántanulói státuszban van. A 30 tanulóból 14 fő biológia
tagozaton tanul, a többiek általános tantervű képzésben vesznek részt.
A tanév során az három tanuló: Szél Krisztián, Molnár László és Telenkó Zsófia ismét részt vesz a
Határtalanul program keretében zajló cserekapcsolatban, az újvidéki Svetozar Markovic
Gimnázium tanulóival. A program első felében az újvidéki diákok voltak városunkban október
elején. A három napot mind a szegedi, mind az újvidéki diákok jó hangulatban, tartalmas
programokkal töltötték. A második félévben a mi diákjaink utaztak Újvidékre.
Az osztály fejlettségi szintje – tanulmányi eredmények, aktivitás: A tanuláshoz való hozzáállása
nagyon különböző a diákoknak. Csóré Dóra, Almási Dóra, Vörös Réka, Tóth Sára és Kálmán Előd
nagy szorgalommal készülnek az érettségire. Tanulmányi eredményeik iskolai szinten is
kiemelkedőek. A tanulók jelentős része viszont közepes szorgalommal készülget. Sajnos csak az
osztály felének vannak megalapozott továbbtanulási szándékai.
 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)

1

2
 Rendezvények: szalagavató bál, ballagás, szerenád
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
12. D osztály
Készítette: Nagy Diána osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

28
28
27
26

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,3
3,22
3,27
3,19

60
140
77
136

5
3
7
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)

Tóth István

Kiskunfélegyházi
Móra Ferenc
Gimnázium

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
megszűnése
(év, hó, nap)

2016.08.25.

tanulói
jogviszonya
kimaradással
megszűnt

2017. január
16.

 Tanulmányi átlag: 3,19
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 1
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén (2017. június 15-i állapot)
tantárgy
magyar nyelv és
irodalom
matematika
német nyelv
összesen: 3 tantárgy

bukások száma (fő)

ebből leány
1

1
2
1
4

2
0
3
Tanulók száma (fő)
2
1

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen

3
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 Hiányzások: (27 tanuló)
óra
3549
117
3666

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

136 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1 óra

2-9 óra

10-29 óra

-

13

5

30-50 óra

50 óra
fölött

 Osztályközösség alakulása:
Szeptemberben új tanuló érkezett az osztályba, aki januárban távozott is. Legjelentősebb program
volt idén a Szalagavató bál, amelyre lelkesen készültek. . Év végére jó osztályközösség alakult ki a
sok közös programnak köszönhetően. Összecsiszolódtak, segítették egymást.
 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

5

4

2

1

 Rendezvények:
Kutatók éjszakája, Parlamentlátogatás, Holokauszt Múzeum, Szalagavató bál, Tavaszi Egyetemi
Kulturális Fesztivál, Dugonics Társaság művészeti fesztiválja, Eötvös nap
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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
Pedagógusok
 Tagintézmény nevelőtestülete 29 álláshelyünk van, amin 29 fővel kezdtünk, 10 %-os
szakos ellátottsággal. Sajnos a 2. félévtől hosszantartó betegszabadságon van magyar
és könyvtáros kolléganőnk, márciustól 40 év munkaviszonnyal felmentési idejét
kezdte biológia-technika szakos kolléganőnk. Helyettesítésük okozott kezdeti
nehézségeket, de aztán minden kisimult. Pedagógusaink átlag életkora elég magas
45,6. Az utóbbi 6 éven keresztül szinte minden tanévben megváltunk egy-egy
kollégánktól, mert 40 év munkaviszonnyal kérte nyugdíjaztatását. Sajnos ez okozott
egy kis nehézséget, nagyobb odafigyelést az összeszokottságunkban, a megkövetelt
belső rendünkben. Újra kellett gondolnunk belső szabályzatainkat, az új kollégáknak
ezt meg kellett tanulniuk, alkalmazniuk. Van még mit tennünk e téren, de
mindenképpen várom ennek megoldásához a kijelölt mentorok és a munkaközösségvezetők napi szintű támogatását, az „idősebb” kollégáink példamutató mintaszerű
magatartását, munkamorálját. Pici nehézséget jelent a minőségi munkánk
elvégzéséhez, hogy kevés tanítói diplomával rendelkező kollégánk van. Esetleges
létszámbővítési lehetőség esetén akár 2 fő tanítóra is lenne szükségünk ahhoz, hogy a
délutáni foglalkozásokon is alsós kollégák lehessenek az alsós osztályoknál. Jelenleg
felsős kollégák is vannak beosztva napközi foglalkozások végzéséhez, délutáni
irányított tanulásra.
Iskolánkban 2 fő mesterpedagógus van, közülük 1 fő tanítói műveltségterületű
szakértőnk van, Tarjánné Kádár Piroska, 1 fő testnevelés tantárgy gondozói
szaktanácsadó, Kecsre-Nagyné Bánszki Zsuzsanna. 6 fő kolléga (Balogh Imre, Csábi
Ferencné, Istókné Oláh Ágnes, Kerekes Pálné, Konkolyné Bárkányi Ibolya, Szabó
Mónika) rendelkezik Pedagógus II. besorolással. Ősszel minősítésen vett részt
gyakornokunk, Drágity Dusán, sikeresen. Így ez év januárjától Pedagógus I. –be krült.
Továbbképzéseket megragadva fejlesztik magukat pedagógusaink, tapasztalataikat
átadva munkaközösségi megbeszélések keretében illetve önképzéseken, szakmai
előadásokon vesznek részt. E mellett mindig fontos és szakmai megújulást,
megerősítést jelentenek az őszi és tavaszi intézményi továbbképző napok előadásai és
szekcióülései. Nagyon jó volt, hogy saját intézményben látogathattunk órákat. A
visszajelzések szerint így sokkal jobban megismerhették a kollégák egymás szakmai
tevékenységét.


áttanítók másik tagintézményből 3 fő (Forrester Allan) lektorunk 6 órában tartott angol
nyelvi órákat, sajnos a kezdetektől fogva nem érzi jól magát közösségünkben.
Elvárásai vannak, de egyáltalán nem rendelkezik alkalmazkodóképességgel,
toleranciával.
Csirik György, Úgy gondolom, ahogyan mi, úgy már Ő is megszokta ezt a
„munkahelyét”, kollégákat. Viszont megfáradtnak érzem munkájában, úgy gondolom
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középiskolás tanárként nem ez a korosztály illik a személyiségéhez. Nehezen
illeszkedik hozzánk, nehezen szokja szokásainkat, belső rendünket, szabályzatainkat.
Bagó Ildikó személyében egy igen konstruktív, pedagógiai munkánkat kiválóan
támogató iskola pszichológusról van szó. Legyen esetmegbeszélés, egyéni beszélgetés,
tanácsadás, fáradhatatlan és mindig vannak jó megoldásai. Számíthatunk rá.
Óraadó - Hévéziné Kertész-Farkas Erika az utolsó pár hónapokban, de még éppen
jókor sikerült rátalálnunk, hogy a 40 év munkaviszonnyal elment és felmentési idejét
töltő kolléganőnk helyén a napközis feladatokban besegítsen.

Egész tanévben nagy nehézséget okoz, hogy egyre több gyermek marad a délutáni napköziben
(hiszen 8-16 óráig van nevelés-oktatás), és bizony elkelne még 1-2 fő napközis nevelőtanár.
Egyre több a nehezen kezelhető gyermek és szülő, nagy segítség az iskola pszichológusunk
Bagó Ildikó, de jó lenne még 1 fő pedagógiai asszisztens.
Nem volt jó csere az idei évben Sandrik Ágnest kicserélni Balogh Imrével. Ágnes nagy
segítség volt pedagógiai asszisztensként, sajnos ez Imréről nem mondható el. Egy megfáradt
pedagógus, aki csak a munka, a nyugdíjazása végét várja.
Nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak
Pedagógiai asszisztens, rendszergazda, iskola titkár
2013 januárja óta nehézséget okoz, hogy iskolatitkárunk Deszkre jár a hét 2 napján. Magas
gyermek létszámunk van, a tagintézmények (általános iskolák) közül a második legtöbb
gyermekünk van, azokban 1 fő iskolatitkár van mégis. Szeretnénk mi is, ha iskolatitkárunk a hét
mindennapján nálunk lehetne. Rendszergazdánk nagy segítője nevelő-oktató munkánknak, a
feltételei javítására viszont nagy szükségünk van (szerver, laptop biztosítása, megjavítása
számára).
Pedagógiai asszisztensünket ebben az évben pedagógus cserével változtattuk, mivel a napköziben
olyan sok alsós tanuló marad, hogy az előző pedagógiai asszisztensünk mivel tanító volt, így
cseréltünk vele álláshelyet. Sajnos a jelenlegi asszisztens nehézkes, körülménye, fáradékony,
beteges.

Tárgyi feltételek alakulása, pályázatok
Tárgyi feltételek:
Tárgy feltételeink jónak mondhatóak, de folyamatos karbantartásra megújulásra szorulnak. Szülők
támogatásával megvalósult az idei tanévben, hogy minden alsós osztályunkban van interaktív
tábla, azon kívül még 2 db felsős szaktanteremben.
Központi támogatás révén új számítógépeket kaptunk a két informatika termünkbe. Így a 15-20
éves gépeket kicserélhettük a tantermekben.
A felsős termekben egyelőre 5 db fehér tábla, 3 db projektor vásárlásával 5 db tanteremben
„csaltuk” be az interaktivitást. Még feltétlenül az idei évben, decemberig szeretnénk megoldani,
hogy 2 szaktantermünkbe, ha máshogy nem, de fehértáblát és projektort vásárolva biztosítsuk az
„interaktivitást”.
A szerverünket bővíteni, felújítani vagy megújítani kellene.
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Nagy hangsúlyt fektetünk az idegen nyelvi képzésre, a jövő tanévtől 1. és 5. évfolyamon
bevezetésre kerül a második idegen nyelv tanulása, a kínai nyelv esetébe. Egy-egy pályázatot
szívesen megragadnánk egy nyelvi labor kialakításához. Tanítunk angol, szerb, kínai és német
nyelvet.
A kémia-fizika szaktantermünk berendezése még mindig az 1982-es trendnek megfelelő. Ekkor
épült iskolánk épülete. Jó lenne, ha lesz rá lehetőség egy korszerű labor kialakításához, új
bútorzattal.
A sportpályánkat 2011. évben adtuk át. Felújításra szorul a gumiburkolat, de több milliós tétel,
amivel a mi költségvetésünkben ezzel a nagy feladattal nem tudunk megbirkózni. Tisztelettel
várjuk a jó megoldást.
Az interaktív munkához jó lenne, ha pedagógus kollégáim mindegyikének tudnánk biztosítani a
laptopot. Az órák előkészületeihez, tervezéseikhez, tartásukhoz, szinte minden feladattéren nagy
segítség lehetne.
Az aula egy közösségi tér. Ehhez vidám székekre, fotelokra, ülőkékre lenne szükség, hogy a
diákok tanulási időn kívül is tudjanak hol tartózkodni, beszélgetni.
Iskolánkban nagyon sok rendezvényt tartunk és szinte egyáltalán nincs technikai felszerelésünk. Jó
lenne ennek kialakítása. Ehhez kapcsolódóan egy komoly, jó minőségű fényképező is jó lenne,
hiszen szülőt kérünk fel a mindenkori rendezvényeinken, hogy fotózzon.
Pályázatok:
- Szeged Megyei Jogú Városhoz pályázhattunk igaz az alapítványunk segítségével szegedi
lakhelyű 19 fő hátrányos helyzetű gyermekünkre. Tropicáriumba, Budapesti kirándulásra
Csodák palotájába, színházba és a szegedi Vadasparkba kirándultunk velük.
- Elnyertük ebbe az évben az „Örökös ököiskola” címet.
- Határtalanul pályázatunkat immár harmadszorra (előző kettő sikeres volt) nyújtottuk be.
Sikeressége esetén 2018 februárjában megyünk Erdélybe a 7. évfolyamosokkkal.
- Boldogságprogram cím megszerzésére: ebben a tanévben egy csoportnak voltak ilyen
szakirányú programjuk. Úgy éreztük sikeres órákat tartott kolléganőm, aki szívesen vállalta
a cím megszerzésére irányuló pályázatot.
- Erdei iskolára pályázott egy kolléganőnk, sikeres pályázatával osztálya 4 napos erdei
iskolás kirándulást valósított meg tavasszal.
- Rotary pályázat során 1 családot tudtunk támogatni az 5.a osztályban. Mi egy műsort kell,
hogy adjunk és ők anyagi vagy egyéb szükséges dolgokkal támogatják a rászorult családot.
A munkatervben rögzített értekezletek:





Igazgatótanács értekezletek – minden hét hétfőjén lévő találkozások alapjai a közös
értékeinknek, az együttes munkának.
Munkaértekezletek – minden hónap utolsó hétfőjén, értékelve a hónapban betervezett
és elvégzett feladatokat. Átbeszélve, előremutatva a következő hónap kiemelt
eseményeire.
Munkaközösségi megbeszélések – minimum 3 volt, de esetenként, problémák,
megoldásra váró események során többször is. Aktuális megbeszélések az események
fontossága alapján. Tartalmazzák a munkaközösségi beszámolók.
Tanévnyitó értekezlet – 2016. augusztus végén volt, tanévindítása az éves feladatok
munkatervbe rendezésével.
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Nevelési értekezletek – a tanulók fegyelmi és tanulmányi helyzetének értékelése:
időszakosan, a problémák megelőzésének és az akkut problémák kezelésének
függvényében.
Félévi osztályozó értekezlet - külön az alsós osztályokkal, külön a felsős osztályokkal.
Félévi nevelőtestületi értekezlet – megtartottuk
Nevelési értekezlet - tartottunk
Év végi nevelőtestületi értekezlet – június végén tarjuk meg.

Tagintézményi szakmai munkaközösségek
Tagintézményi szakmai munkaközösség megnevezése

Munkaközösség-vezető neve

Alsós

Tarjánné Kádár Piroska

Tagok száma (fő)
11

Humán

Vér Anikó

8

Osztályfőnöki-szabadidős

Csábi Ferencné

26

Idegen nyelvi

Gubikné Haraszti Katalin

6

Reál

Kerekes Pálné

11

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



Osztály megnevezése
8.b

Bemutató óra témája
testnevelés

Résztvevő (fő)
5

7.a.

informatika

3

8.a

testnevelés

5

3.b

matematika

7

7.a

informatika

2

8.a

földrajz

3

2.a

tanulásirányítás

9

7.a

angol nyelv

4

1.a

tanulásirányítás

9

5.b

magyar nyelvtan

4

3.a

ének

2

1.a

matematika

5

4.b

matematika

3

2.b

német

5

5.a

magyar irodalom

6

7.b

kémia

4

2.

szerb

14

Részvétel más tagintézmény bemutató óráin, foglalkozásain
Tagintézmény
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium

SZTEJKI Zoltánfy

Látogatott órák száma
7 (magyar, mikrobiológia, angol,
matematika, földrajz, történelem,
testnevelés)
magyar

SZTEJKI Eötvös József Gimnázium

magyar, testnevelés, biológia, angol
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Résztvevő (fő)
10

7
6



Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok megvalósításában
Tematikus tervek elkészítése a 4. és 8. évfolyamokon. Az őszi és tavaszi
intézményi továbbképző napok szekcióinak program szervezésében.
Versenyek szervezésében lebonyolításában, versenyeztetésben.
Bemutató órák tartása, megtekintése. Reflexiók, önreflexiók megírása, órák
véleményezése.
Az Őszi Pedagógiai Napok keretében térségen kívüli iskolában órát látogattunk
(Tarján III., Hejőkeresztúr), ill. egy kolléganő bemutató órát tartott.
A KIP módszer keretén belül 10 kolléga tartott mentor által látogatott órát.
Minden tagintézmény képviselője részt vett az új OFI tankönyvek szemléjén is.
A szerbet oktató kollégák (Zoltánfy) Belgrádban vettek részt továbbképzésen.
Az óralátogatások teljesítése 120 %-ban valósult meg. Elsősorban az intézmények
közelében levő kollégák látogatták egymást, az órakezdések időpontja, a
helyettesítések megoldása, a szakmai beszélgetések és a visszaérkezés nehézsége
miatt.
A munkaközösségek vezetői határidőre elkészítették beszámolóikat, és határidőre
elküldték a kért adatokat félévkor és év végén is.

Pedagógiai munka:

















Tantárgyfelosztás, órarendek, teremórarend elkészítése, ügyelet.
Félévi és év végi osztályozó konferencia.
2017/2018 tanévre 1. osztályos tanulók beíratása.
Gyakornok kolléga sikeres minősítése Pedagógus I.-be, amiben intézményi delegált voltam
portfólióját és óráit, bemutatóját értékelve, elemezve.
Rendkívüli szülői értekezleten az oktatás lehetőségeiről, a kínai tantárgy, mint második
idegen nyelv az 5. évfolyamon.
Rendkívüli szülői értekezlet az 5.a osztályban. Magatartási nehézségek, az osztályközösség
bomlása miatti esetmegbeszélés. Taktikák, feladatterv kialakítása az előrehaladás érdekében.
Helyettesítések kiírása, adminisztrációja az alsó-felső tagozaton.
32 órás HETEX havi elkészítése.
Az idén az Oktatási Hivatal által felkínált projekt hetek mindegyikét megszervezzük
diákjaink nagy örömére. S még pedagógus kollégáinknak is tetszett, jó hogy
bevállaltuk: Pénz7, Digitális témahét, Fenntarthatósági témahét.
Szabadságolási terv tervezés, szabadságok kiírása, vezetése.
SNI-s, BTM-es gyerekek nyilvántartása, vizsgálatra küldése, és ellátásuk
biztosításának ellenőrzése, belső értékelési szabályzatuk kidolgozása és alkalmazása.
Kapcsolattartás
az EGYMI-vel,
utazó gyógypedagógusokkal,
Szakértői
Bizottságokkal, Nevelési Tanácsadóval, Gyermekjóléti intézettel.
Iskola pszichológus munkájának segítése.
Szülői munkaközösség új alapokra helyezése.
Tanórai tevékenységek ellenőrzése.
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8. osztályosok pályaválasztásának, továbbtanulásának előkészítése, segítése, továbbtanulási
papírok rendezése, felvitele, aláírattatása, módosítási lehetőségek.
E-napló, bizonyítványok, anyakönyvek adminisztrációjának ellenőrzése.
Tanórai és tanórán kívüli tevékenységek és adminisztrációjának ellenőrzése.
Pedagógiai asszisztens munkájának irányítása, ellenőrzése.
Óralátogatások lebonyolítása, óramegbeszélések, önreflexió, reflexió.
Statisztikák készítése (év eleji október 1., félévi).
Fizikai állapotmérést folytattak a testnevelők az 5-8. évfolyamokon.
Egyéb adminisztrációs feladatok, év eleji határidős feladatok elvégzése, naplók,
törzslapok, bizonyítványok ellenőrzése.
Tanmenetek ellenőrzése.
ECDL – minden tanulónk sikeres vizsgát tett, 2 fő sikeresen teljesített mind a 7 modult
Próba nyelvvizsga:
BECS értekezletek.
Fogadó órák, szülői értekezletek.
Bemutató órák, foglalkozások tartása.
Versenyek iskolánkban: házi mesemondóverseny, on-line angol verseny, szerb
szavalóverseny, mikulás váltófutás az óvodásoknak, házi szavalóverseny felsősöknek,
Kistérségi Kazinczy verseny szervezése, lebonyolítása iskolánkban, Kistérségi
helyesírási verseny.
Szerb karácsonyon voltak szerb nyelvet tanuló diákjaink.
Londoni kirándulás minden év őszén a z angol nyelv hatékony alkalmazására.
Pedagógusvégzettségek nyomon követése, továbbképzések.
Beszámoló készítése, leadása – osztályfőnöki, munkaközösségi, tagintézményi.
Bemutató órákra kísérés az Eötvös Gimnáziumba 8. évfolyamos tanítványainkat:
magyar, média, angol, informatika, biológia tantárgyakból.
Őszi-tavaszi továbbképző nap.
Bábszínházba, színházba vitték tanítványainkat az osztályfőnökök, közösségfejlesztés
és művészeti fejlesztés céllal.
Toleranciát nagyon fontosnak tarjuk. Szervezünk minden évben egy napot vagy egy
délutánt, ahová meghívjuk a külsős szakembereket.
Iskolai sítábor szervezése és lebonyolítása.
Félévi és év végi esélyegyenlőségi tábla elkészítése, féléves munkaértékelés.
Óvodai előkészítő foglalkozások, az óvodások megismerésére, szülői találkozásokra.
Szülői tájékoztatás a 2017/2018 tanév Hit és erkölcstan tanításáról.
Nyitott iskola - nyitott órák – szülők látogatása iskolánkban bármely osztályhoz,
bármely órára, foglalkozásra.
Közlekedési és egészségügyi projektnapok a Pedagógiai programban kiemelt
feladatink között szerepelnek.
Környezettudatos ökocsoportjaink kezdeményezésére vízvilágnapi megemlékezés,
madarák és fák napja, föld nap, vöröskeresztes világnap.
NETFITT eredmények feltöltése.
Oktatási Hivatal idegen nyelvi mérései angol nyelvből a 6. és 8. évfolyamokon.
Országos kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamokon.
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Próbanyelvvizsga 7. évfolyamon.
8. évfolyamon angol nyelvi vizsga.
Belső ellenőrzés, napló, adminisztrációs munka vezetése, naprakészsége, jegyek
számának ellenőrzése.

Fejlesztések:


34 db számítógép az informatikai termekbe



5 db fehér tábla



3 db projektor

Rendezvények:


Tanévnyitó ünnepség a „200 éves az iskola” jegyében, meghívott vendégünk, iskolánk régi
igazgatónője Tóthné Gera Ágnes és iskolánk volt régi diákja Dr. Péter László, akik az első
osztályos gyerekeknek adták át az iskolai logóval ellátott pólót.



Testvériskolánkat láttuk vendégül, a Csíkmadarasi Kiss Ferenc Általános Iskola 7.
évfolyamos diákjait, kik a szülői háznál és pedagógusoknál kerültek elhelyezésre. 2 napi
programban volt sárkányhajózás a Tiszán, Halászlékóstolás, a Szőregi Sipos Erdei iskolában
közös rendezvény, barátkozás, játék, daltanulás.



Takarítási világnapon immár hagyomány, hogy a szőregi Sipos Erdei Iskolában a 7.
évfolyamosaink rendezkednek, a körülötte lévő erdőt tisztítjuk meg.



Idén sem maradhatott el a napközis foglalkozás első hegyományteremtő foglalkozása a
szüret. Ilyenkor minden tanuló 1 fürt szőlőt hoz és a nagyobb tanulók és pedagógusok
segédletével kóstolható meg a must. Közben a Martin György Néptánciskola táncoktatója
táncházat tart. Erre a programunkra szívesen jönnek be szüleink is, jó közösség,
kapcsolatépítő lehetőségünk ez.



Figyelünk a jó szomszédjainkra, így Deszkre is. Október elsején „Gyaloglónapra” invitáltak
minket és a 7.b osztályunkkal vettünk részt rajta.



Megtartottuk 1. pályaválasztási szülői értekezletünket, melyen Dr. Gera Tibor az
intézményünk főigazgatója tartott általános tájékoztatást a beiskolázás útvesztőiről.



Aradi vértanukra emlékeztünk Iskola Rádiónkon keresztül,
osztályszinten beszélgettek róla az osztályfőnökök a gyerekeikkel.



TERMOSZ laborba mehettek tanítványaink az idei évben is. Szívesen és nagy örömmel
kísérleteznek. + kollégám kísérte őket váltakozva. Szeretünk ide járni, jó lehetőség a
kitekintésre.



Vége hossza nincs a szőregi Művelődési Házzal való kapcsolatunknak. Rendezvények
sokaságára készülnek tanítványaink és adnak műsorokat, mindenki elégedettségére: pl.
Idősek napja, karácsonyi műsorok az időseknek,



Színvonalas megemlékező műsort adtak tanítványaink október 23-án, kiválóan felkészítették
őket a kollégák.



„Tökjónap” – a tök ismeretétől kezdve a halloweenig.
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majd

kiscsoportosan



Hagyományos idegen nyelvi hetünk az iskola teljes felsős osztályait, illetve az alsós szerb
csoportjainkat és a 2.b osztály német csoportját foglalkoztatták ebben az évben.



2 db pályaválasztási szülői értekezletet tartottunk a 8. évfolyamos tanulóinknak, de
természetesen az érdeklődő 7. évfolyamosok is eljöhettek. Egyiken a gimnáziumok, másikon
a Szakképzési Centrum vezetője, szakgimnáziumok, szakközépiskolák szakiskolák vezetői
tiszteltek minket és adtak tájékoztatás.



A „200 éves az iskolánk” – jegyében bálat tartottunk, melyen egy gyönyörű új iskola zászlót
kaptunk ajándékba polgármester úrtól.



A Magyar Közoktatás Napján megemlékeztünk Dr. Farkas Katalinról, ki szőregi volt, idejárt
iskolába, az iskola alapítványának egyik alapító tagja volt. Halála után a család kérésére egy
tantermet neveztünk el róla. Minden évben csendesen megemlékezünk és gyertyát gyújtunk
tiszteletére.



Tavaly az iskola előtti téren kezdeményezésemre Adventi gyertyagyújtásokat tartunk
plébános úr támogatásával. Az ehhez szükséges fenyőket felajánlásként kapjuk és minden
szombaton gyertyát gyújtunk. Az idei évben a „200 éves az iskolánk” jegyében régi
tanítóink, pedagógusaink gyújtottak plébános úrral. A gyerekek műsorral készülnek, utána
pici megvendégelés van a téren, beszélgetés, melegedés.



Immár 3. alkalommal tudtunk támogatni közvetve egy családot. A Rotary írt ki pályázatot és
az idei évben is sikeresek voltunk. A mi támogatásunk egy karácsonyi műsor előadása a
Klauzál téren, és ennek hozományaként a Rotary támogatja a nevelőtestület által kijelölt
családot.



Betlehemi ünnepségen plébános úr megszenteli a jászolt, a gyerekek „ajándékot visznek
Kisjézusnak”.



Karácsonyi műsorunk mellé nagyon szép koncertünk társult szintén a „200 éves az iskolánk”
jegyében 200 csillaggal.



Kultúra Napján Dr. Péter László köszöntése.



A Magyar Kultúra Napján a „200 éves az iskola” jegyében, iskolatörténeti kiállítást
nyitottunk iskolánk aulájában.



„ARANKA” támogatási ünnepség a „200 éves az iskola” jegyében az eddigi díjazottak és
szüleik meghívása is. Ez a támogatást Dr. Péter László felesége tiszteletére hozta létre, és
minden évben 8. évfolyamon végzett hátrányos helyzetű diákunkat támogathatunk komoly
pénzzel az iskola kezdéséhez.



Tavaszt búcsúztattuk Szőregen körbejárva a kiszebábbal, melyet az iskola előtt hangoskodva,
tánccal égetünk el, űzzük el a telet a rossz dolgokat.



A kommunista és egyéb diktátorok áldozatainak emléknapja szintén iskola rádiónkon
keresztül valósítottuk meg.



A farsangra mindig nagyon készülnek alsós gyerekeink, de most kitettek magukért a felsősök
is. Színvonalas osztály bemutatkozások, műsorok voltak. Mindezt zárta a „bátrabbaknak” egy
mohácsi busójárás.



Március 15.-i megemlékezés „200 éves az iskola” jegyében.



„200 éves az iskola” jegyében Kossuth vetélkedő megszervezése és lebonyolítása nagyon
sikeres volt. Sok érdekes dolgot tudhattunk meg felkészült nyugdíjas pedagógusunktól.



Holokauszt áldozataira emlékeztünk



Erdei iskolában volt 4 napot az 5.b osztályunk.
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Szőregi majális aktív résztvevői, fellépői vagyunk iskolánk tanulóival és pedagógusaival.



Táncgála, immár hagyományosan 3. éve.



Nemzeti összetartozás napja



Családi piknik – gyermeknap és közösségépítő nap, szülőkkel, gyerekekkel és az iskola
dolgozóival művészeti, sportos, játékos programok, felsős osztályok bemutatkozás
jelenetekben.



DÖK nap- sportnap



Ballagás és évzáró rendezvénye, mely a legnagyobb horderejű. A legnagyobb létszámmal
jelennek meg szülők, tanítványaink, partnereink.



Rózsaünnep, melyben kollégáinkkal aktívan szinte minden területen segítünk, részt veszünk.
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TANULÓK, TANULMÁNYI MUNKA

Létszám
Ebből osztályozható
Tanulmányi átlag

2011/
2012
tanév
félév
343
343
3,96

2011/
2012
tanév
vége
347
347
3,79

2012/
2013
tanév
félév
378
378
4,09

2012/
2013
tanév
vége
382
382
4,1

2013/
2014
tanév
félév
401
401
4,15

2013/
2014
tanév
vége
395
395
4,21

2014/
2015
tanév
félév
420
420
4,2

2014/
2015
tanév
vége
424
424
4.35

2015/
2016
tanév
félév
426
426
4,26

2015/
2016
tanév
vége
426
425
4,39

2016/
2017
tanév
félév
422
422
4,34

2016/
2017
tanév
vége
420
420
4,40

Bukott tanulók

23

8

11

2

11

2

11

4

5

5

3

8

Tantárgyi bukás

60

8

25

14

28

4

15

5

8

5

3

11

Osztály

Létszám

1.a
1.b
2.a

26
23
30

2.b

Tanulmányi
átlag

Hiányzási
átlag

Bukások
tanulók tantárgyak

Kitűnő

4,86

56
75
34

12
7
13

27

4,75

47

9

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

30
27
28
27
24
28
28
28
21
24
23
26

4,72
4,69
4,73
4,63
4,15
4,61
4,43
4,13
4,11
4,25
4,32
3,89

52
73
68
58
51
46
47
66
80
72
60
100

7
6
11
7
3
7
7
0
0
4
2
2

Összesen

420

4,40

62
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2
2
2
2

1
4
1
1

8

4

97

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

Igazolt

Igazolatlan

Összes

Átlag

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

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

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

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

Igazolatlan mulasztások megoszlása
Osztály

1-10 óra

fő

5

1

8

1

13

2

11-30 óra

fő

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
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31-50 óra

fő

51 óra felett

fő

Dicséretek, fegyelmező intézkedések

Osztály

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

1.a

1

1.b
2.a

1

2.b

10

2

3.a

18

10

1

3.b

2

4.a
4.b

1

5.a

6

3

10

5.b

8

1

5

6.a

2

2

13

2

2

6.b

11

8

12

4

1

7.a

23

2

7.b

13

8.a

25

3

3

8.b

37

1

7

Összesen

152

31

1
1

1

0
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55

2

5

0

4

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

HHH-s
tanulók
száma

BTM-s
tanulók
száma

tanulók
száma

SNI-s tanulók
száma

1.a

26

-

1.b

23

1

2.a

30

1

2.b

27

-

3.a

30

1

1

3.b

27

-

2

4.a

28

3

-

4.b

27

4

3

5.a

24

2

3

5.b

28

4

0

6.a

28

2

-

6.b

28

3

1

7.a

21

4

3

7.b

24

-

8.a

23

2

2

8.b

26

3

1

420

30

Osztály

Összesen

magántanulók

1

1
-

1

2

1

3
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4

0

23

0

VERSENYEREDMÉNYEINK

Országos eredményeink:
Országos literatum versenyen
1. helyezett: Boiboj Rebeka (7.b)
felkészítő tanárra: Vasiljev Márta
Országos Majorett Bajnokság
1. hely: Ábrahám Alexa (4.b)
Országos görkorcsolya gyorsasági verseny
3. helyezett Madarász Bence (4.b)
"Szivárványhíd" Országos levelező irodalmi verseny
3. hely: Sümeghy Laura (5.b), Fazekas Réka (5.b), Vitaszek Dóra (5.b)
Felkészítő pedagógus: Polyák-Kósa Krisztina
Fürkész verseny (országos döntő – Salgótarján
3. hely: "Szőregi Fürkészek"A csapat tagjai: Kőmíves Eszter (1.a), Kőmíves Kende (3.b),
Kurai Ábel (2.a), Pópity Vladimír (3.b)
Felkészítő pedagógus: Konkolyné Bárkányi Ibolya
Országos Diákolimpia úszóverseny (Debrecen - országos döntő)
50 m hátúszás - lány:
14. hely: Paluch Sára (2.a)
-

Diákolimpia - Labdarúgás országos döntő Gyulán

III. korcsoport - fiú
1. hely: Szűcs Milán (5.a), Kővágó Bendegúz (5.a), Bakos Barnabás (5.a), Varga Szabolcs
(5.a), Budai Zoltán (5.a), Kiss Csongor (5.a), Hegedűs Ferenc (5.a), Kollár Tamás (6.a),
Szabó Barnabás (6.a), Buknicz Bálint (6.a), Ötvös Gábor (6.b), Muró Kevin (6.b), Radics
Bence (6.b), Szalma Dávid (6.b) Felkészítő pedagógus: Drágity Dusán

Megyei és térségi eredményeink:
52 megyei, térségi, járási, városi versenyen szereztünk 1-5. helyezéseket.
Köszönöm felkészítő pedagógusaimnak és tanítványainknak, mellyel a kossuth-os
közösségünket erősítik és iskolánk jó hírét viszik.
A 2016/2017-es tanév zökkenőmentesen indult. Új kolléganőt (Vasilejev Márta)
köszönthettünk, aki már óraadóként tanított iskolánkban angol nyelvet, most határozatlan
kinevezéssel tanít, szeptember elseje óta. Az idegen nyelv, a kommunikációs
hatékonyságának növekedését várom tanulóink számára. Februártól hosszantartó
betegszabadságra írták ki Dr. Soványné Balog Renátát, aki könyvtárosa volt iskolánknak
illetve 5.a osztályban magyar nyelv és irodalmat tanított. Márciusban Nagyné Ökrös Beáta
kezdte meg felmentési idejét. A II. féléves tantárgyfelosztást, órarendet, ügyeleti rendet
118

ismételten módosítani kellett. Óraadóval oldottunk meg napközit és kollégáimmal magas
óraszámot vállalva látták el a többletfeladatokat. Hálás vagyok nekik, mert így kevés új
személy mozgatásával folytatódhatott tovább az érdemi munka.
Nyolcadikosaink pályaválasztása
Továbbra is pozitívum, hogy csütörtöki napokon 1 fő pszichológus támogatja nevelő
munkánkat, aki egyben pályaválasztási szakember is. Bízunk benne, hogy sikeres lesz a
nyolcadikosaink beiskolázása. Ehhez minden adott, 2 fő kiváló osztályfőnökünk, alapos,
megbízható, tapasztalt munkája: Kerekes Pálné és Vér Anikó, és a pályaválasztási
szakemberek Bagó Ildikó és Gionné Bertók Mónika, pályaválasztási szülői értekezletek
szervezése, lebonyolítása, egyéni beszélgetések a gyerekekkel. Az adminisztrációs munka
pontosságát Szopka Andrásnénak köszönjük. Lelkiismeretes munkájukat ezúton szeretném
megköszönni. Tanítványaink közül sikeresen beiratkoztak mindannyian, mindenkit felvettek.
Órák, melyek segítették tanítványainkat
Köszönöm a pedagógus kollégák nyolcadikosainknak tartott előkészít óráit, Gionné Bertók
Mónika, Kerekes Pálné, Polyák-Kósa Krisztina és Hegedűs György kollégáknak.
Intézmény-szülő kapcsolata
A fogadóórákon érdeklődő, illetve a behívott szülőkkel megbeszéltük az esetleges
problémákat. Felhívtuk figyelmüket gyermekeik tanulmányi helyzetére, magaviseletére.
Felajánlottuk a lehetőségeket, felzárkóztató foglalkozásra, tanulószobára, napközis
foglalkozásra, a tehetséges tanulóknak szakkörökre, sportfoglalkozásokra iskolai, illetve
városi szinten. Ebben az évben is több családot kértünk meg arra - ifjúságvédelmi felelős,
osztályfőnökök közreműködésével -, hogy az iskolavezetést keresse fel gyermekük
érdekében. Rendkívüli szülői értekezletet és sok esetmegbeszélést kellett tartanunk. Még
ennyi nem volt az igazgatóságom alatt. Elmondhatom, hogy ezek a megbeszélések
többségében eredményesek voltak. Az osztályfőnöki beszámítható időkeretet terhére
szeretném, ha következő tanévben hatékonyabban használnák ki az osztályfőnökök a szülői
kapcsolat pozitív alakítására.
Az adminisztráció ellenőrzése
Jók a tapasztalataim. Minden munkaközösség nagy önállósággal végezte munkáját, melyről a
munkaközösség-vezetők beszámolóiban olvashattok. Köszönöm munkájukat.
Beszámolóikat megismerve elmondhatom, hogy a munkaközösségek tartalmas és
eredményes munkát végeztek a tanév folyamán.
Úgy gondolom, hogy tanulóink sok segítséget kaptak az eredményes szereplésükhöz mind a
sportban mind a tanulmányi, képzőművészeti versenyeken, és sokszínű hagyományteremtő
programokkal színesítettük a délutáni foglalkozásokat.
Végül szeretném megköszönni a szakmai munkaközösségek vezetőinek és tagjainak, az
ifjúságvédelmi felelősnek, és pedagógiai asszisztensünknek és az iskola technikai
dolgozóinak is az éves munkájukat.
Könyvtári tevékenység irányítása
Dr. Soványné Balog Renáta személyében egy nagyon segítőkész, nyitott pedagógussal volt
módunk együtt dolgozni a félévben. Segítségével gördülékenyen megtörtént a könyvtári
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órarend összeállítása és szívesen alkalmazkodott az alsó tagozat óráinak beosztásánál is,
melyet ez úton szeretnék megköszönni. Nem egyszerű feladat volt az alsós és felsős osztály
könyvtárhasználati óráinak beosztása, melynek célja, hogy minden gyermek megtanulja a
tájékozódást és a könyvkeresés nem kis művészetét és ez által a könyvtárban legkedvesebb
olvasmányaik kézzel fogható közelségbe kerüljenek számukra. Az olvasóvá nevelés részeként
sok napközis csoportnak is szerveztünk foglalkozásokat, ahol helyszűke miatt nem fér el
mindenki, de az érdeklődők megtalálják a számukra legélvezetesebb olvasmányokat.
Könyvtári naplóban vezettük a megtartott foglalkozásokat. A színvonalasabb munka
érdekében nagyon jó lenne, ha mód nyílna a könyvtári állomány frissítésére, s több
gyermekkönyv beszerzésére, mert így egyre nehezebb a tanulók érdeklődésének fenntartása,
hisz sokkal szívesebben látogatnak el a szőregi könyvtárba, ahol naprakész könyveket is
találnak. Aztán félév óta hosszantartó betegszabadságra került, bár szerencsére nem beteg,
hanem a legszebb pillanatok előtt áll. Így rá biztosan nem számíthatunk legalább 2 évig.
Ügyeleti rend
Az ügyeleti rend kiírását a csengetési rendben bekövetkezett változás előzte meg. Az idei
tanévtől a szünetekben figyeltünk a rugalmasságra, a felsősök már nem sorakoznak, hanem
fegyelmezetten vonultak ahhoz a szaktanteremhez, ahol órájuk kezdődött. Az alsó
tagozatosok számára az időjárás függvényében kötelező az udvari levegőzés, míg a felsősök
szabadon dönthettek, hogy hol töltik a pihenésre szánt időt. Ez a rendszer egy új ügyeleti rend
kiépítését tette szükségessé, mely más teendőket igényel az alsós és mást a felsős kollégáktól.
Ez a tanévkezdésre megtörtént, a félév során bevált, jól működött. A 700 órás ügyelet is jól
működött, sőt szülői kérésre 1-2 tanulónál engedélyeztük a korábbi érkezést is, igaz ehhez
pedagógus felügyeletet már nem tudtunk biztosítani. Az ügyeleti munkához nagy segítséget
nyújtott Kerekes Pálné és Nagyné Ökrös Beáta, köszönöm nekik. Sajnos az ügyeleti rend
pontos leérkezésében még mindig vannak pontatlanságok, amiből aztán kisebb-nagyobb
fegyelmezetlenségek alakultak ki. Ehhez szükséges az tanóra pontos befejezése is. Sajnos
sokszor tapasztalom, hogy egyes (és ugyanaz) kollégák később engedik ki tanítványaikat. Ez
nagyon nehezíti az ügyleti munkát. A Diákönkormányzat részéről nem kaptunk megfelelő
támogatást ehhez a munkához. Ezt a jövőben felül kell vizsgálni, más alapokra helyezni.
Iskolai image alakítása
Ez a feladat, bár az én kezemben összpontosul, mégsem csak az én tevékenységemet dicséri,
hisz az iskola image-nak alakítása valamennyi itt dolgozó kolléga feladata, legyen az
pedagógus, vagy technikai dolgozó. Így az a pozitív kép, mely az utóbbi időben rólunk
kialakult nemcsak az én érdemem, de remélem én is tettem le sok-sok”morzsát” az asztalra.
Ebben az évben ismertségünkön nagyon sokat lendített a „200 éves az iskola” jegyében a
szőregi nevelés és oktatás jubileumi rendezvénysorozat. Rendszeresen jelentünk meg
újságcikkekkel, a helyi televízió adásában, az iskolánkban folyó tevékenységgel
kapcsolatosan, melyek megírásában, aktualizálásában egyik feladatom ezeket a cikkeket
összegyűjteni, ezzel is alátámasztva a média vitathatatlan szerepét. Sajnálatos tény, hogy több
hírt, cikket, eseményt tudattunk a média jeles képviselőivel, mint amiről ténylegesen meg is
jelentetnek információkat, de befolyásolni nem, vagy csak nehezen tudjuk ezt a folyamatot.
Helyette saját iskolaújságunkban adtunk volna hírt, de sajnos ez pont ebben az évben
elmaradt. Így egy nyári számot szeretném, ha összeszerkesztenénk, összefoglalva a „200 éves
az iskola” jegyében történt eseményeket. Honlapunk, az alapfokú oktatási intézmények
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hasonló oldalainak ismeretében, a legjobbnak mondható. Ez a színvonalas munka Márkus
János rendszergazda érdeme is, aki noszogató igyekezettel tette naprakésszé internetes
portálunkat. Összegzésképpen nem szerénytelenség kijelenteni, hogy pozitív kép él az
emberekben a Kossuth Lajos Általános Iskoláról, s azon kell lennünk, hogy ez így is
maradjon.
Sajnálatos, hogy még mindig vannak kollégák, akik az iskola jó híre érdekében nem teszik
oda magukat 100 %-osan. Velük egyéni beszélgetésekkel keressük meg az okát, hogy Ők is
érezzék mennyire fontos az együttműködés, a jó munkakapcsolat kialakítása.
Kapcsolattartás
Konyhával:
Az idei évtől kezdődően is a régi, az alkalmazottak voltak, akik nem ismeretlenek a
számunkra, így a velük való közös munka kevésbé okozott gondot a számomra. Nagyon
segítőkészek és készségesek a konyhások, s remek az együttműködés közöttünk, melyben sok
segítséget kapunk a SULI-HOST élelmezésvezetőtől. Az ő munkájukat és a miénket is
nagyon segíti az az ebédeltetési rend, így a napközis csoportok torlódásmentesen tudnak
lemenni, ebédelni, s a konyhások is jobban be tudják osztani az idejüket. Csak elenyésző
problémák adódtak az év során, melyet azonnal korrigáltunk mindkét fél részéről. Ehhez
kellett még a csengetési rend teljes átalakítása. Folyamatban van már, bízunk benne, hogy
hamarosan megoldás lesz ebben.
Iskola egészségügyi szervekkel:
Igazgató helyettes kolléganőm, Konkolyné Bárkányi Ibolya az iskolafogászat
lebonyolításának megszervezése érdekében többször egyeztetett a fogorvossal, hogy az ideális
időpontok megszülethessenek mindkét fél részéről. Így az év során az összes tanuló szűrésére
sor került. Az iskolaorvossal és a védőnőkkel, de különösen az utóbbival is rendszeresen
történt egyeztetés, hisz nem csak meg kellett szervezni a kötelező orvosi vizsgálatokat és
oltásokat elvégezni annak érdekében, hogy az legkevésbé akadályozza az oktató-nevelő
munkát, hanem az év során felmerült problémákat, azonnal orvosolni kellett.
Belső Értékelés Csoport:
A csoport vezetőjeként, aktív részese voltam az év során a csoport munkájának. Így a
hatékony kapcsolattartás könnyen megvalósítható volt. Az elmúlt év igen tartalmas munkával
telt, hisz az előző tanévről bőven maradt feladat, melynek folytatását és befejezését tűztük
zászlajunkra. A korábban meghatározott minőség célok és siker kritériumok beteljesüléséről
tartott bemutatót több kolléga, melyek alapján kidolgozásra került a javítandó területek listája
és javaslat készült ezek korrekciójára. Elkezdődött az a munkafolyamat is, melynek célja
annak a kérdőívnek az átdolgozása, mely a pedagógus értékelése az iskola vezetés munkájáról
és a szervezett működéséről.
Alapítványi munka:
A kuratórium meghívottjaként, illetve kolléganőm, Baranyiné Mészáros Edit tagja, és így Ő
aktívan részt tud vállalni a csoport és az iskola közötti együttműködés harmonizálásában. Az
alapítvány számlájára befolyt összeg felhasználása során igyekeztek nagy mértéken
figyelembe venni az iskola érdekeit, munkájukkal könnyebbé és színvonalasabbá tették az
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intézmény rendezvényeit,
tanítványainkról sem.

színvonalát.

Mindezek

mellett

nem

felejtkeztünk

el

Diákönkormányzat:
A diákönkormányzat munkáját Drágity Dusán pedagógus kollégánk segíti, felügyeli. Úgy
gondolom, hogy van még mit javítani ezen a kapcsolaton és a lehetőségek kiaknázásán.
Kevésbé működik jól az iskolai diákönkormányzat. Kevés az általuk szervezett program, mely
színesíthetné iskolánk tanulóinak szabadidejét. Mindezek mellett a diákönkormányzat
támogatásával valósulhatott meg több iskolai kezdeményezés. Az iskola napi életében is
nagyobb hatékonyságot, rendszerességet várok tőlük. Kérem a tapasztalt kollégák támogatását
ehhez neki.
ÖKO tevékenységünk színesíti és környezettudatossá teszi pedagógusainkat és
tanítványainkat is. Külön köszönet Sandrik Ágnes tanárnőnek, aki lelkes mozgatója ennek a
tevékenységnek. Támogatói ebben a munkában Kálmánné Fodor Zsuzsanna, és Konkolyné
Bárkányi Ibolya. Köszönet érte, a sikeres pályázatért a sikeres programok megvalósításáért.
Vöröskeresztes tevékenységünket nagyon fontosnak tartjuk, úgy is, mint Bázisiskola, de
úgyis, mint a mindennapokban egy nagyon fontos felkészítő tevékenység.
Erdei Iskola
Tovább bővült ez a kapcsolatunk is, a szőregi Sipos Erdei iskolával. Már nem csak takarítani
járnak a 7. évfolyamosaink a Takarítási világnapon, hanem 6. évfolyamosok a régi
hagyományokat őrizve szilvalekvárt főznek üstben.
Illetve akármelyik osztályunk bármikor kimehet hozzájuk és természet közeli környezetben
valósulhatnak meg a környezetismereti és természetismereti óráink.
A helyi Szőregi Oktatási intézmények vezetői
Az óvodák a művelődési ház, a bölcsőde és mi az iskola vezetői egy közös vezetői közösséget
alkotunk. Annak érdekében alakultunk meg kezdeményezésemre, hogy koordináljuk azt a
sokféle programot, lehetőségeket, melyeket Szőreg településrészen együtt valósíthatunk meg
a helyiek érdekében. Ennek egyik gyönyörű példája, az immár második éve megrendezésre
kerülő adventi szombatokon a gyertyagyújtások. Köszönöm mindazoknak, kik támogatnak
ebben a munkámban.
Római Katolikus Egyház és plébánia
Látszólag jól működünk együtt. A hittan órákra járó hitoktató kollégának sajnos egyáltalán
nem fogadnak szót a gyerekek. Nagyon szabadjára engedi őket. A plébános úr az adventi
napokban nagyon sokat segít, de iskola rendezvényeinkre nem jelenik meg. A jövőben ez egy
fontos cél lesz a vele való kapcsolat szélesebb kialakítása.
Civil szervezetek
A szőregiekre azt mondják, hogy nehezen mozdítható és széthúzó emberek. Szerencsés
vagyok, mert jó kapcsolatot ápolok a helyi civil szervezetetekkel, akár a rózsásokkal,
nyugdíjasokkal, egyéb szervezetekkel. Köszönöm mindenkori támogatásukat!
Köszönöm iskolánk dolgozóinak, pedagógusainak az éves munkájukat, jó pihenést,
feltöltődést kívánok a nyárra!
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Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
Humán munkaközösség
Készítette: Vér Anikó munkaközösség-vezető
A munkaközösség tagjai
Csasznyné Halász Ágnes – ének
Drágity Dusán - magyar
Hegedűs György – magyar, történelem, erkölcstan
Kiss Márta – rajz, médiaismeret
Polyák-Kósa Krisztina – magyar
Dr. Soványné Balog Renáta – magyar, könyvtár
Tóth Csápek Ágnes - történelem
Vér Anikó – munkaközösség-vezető
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Elvégzett feladatok



Szeptember








Október









November



Tanmenetek elkészítése, ellenőrzése, egyéb adminisztrációs feladatok
elvégzése
Tanévnyitó ünnepség: Polyák-Kósa Krisztina
bemeneti mérés: hangosolvasás 5. osztály
Szövegértés mérése 5. és 7. évfolyamon
Zenei világnap (iskolarádió): Csasznyné Halász Ágnes, plakát készítése:
Kiss Márta
bemeneti mérés: helyesírás
Aradi vértanúk, megemlékezés, aulai dekoráció: Dr. Soványné Balog
Renáta, Kiss Márta
Intézményi szintű továbbképzés és szakmai nap az Agórában
Képzőművészeti nap - múzeumlátogatás: Kiss Márta
Ünnepi műsor az október 23.-i forradalom tiszteletére: Hegedűs György,
Tóth Csápek Ágnes
Honismereti online verseny: Tóth Csápek Ágnes
„Életfa, világfa” rajzverseny Deszken: Kiss Márta
Tolerancianap szervezése az 1. évfolyamosoknak: Kiss Márta
Magyar nyelv hete, szavalóverseny: Polyák-Kósa Krisztina,
Dr. Soványné Balog Renáta, Hegedűs György
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny: Polyák-Kósa Krisztina,
Dr. Soványné Balog Renáta, Hegedűs György
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Hónap

Elvégzett feladatok



December

Január

Február

Március

Karácsonyi műsor készítése, előadása több helyszínen: Klauzál térenRotary karácsony, Iskolában, Művelődési Házban. Felelős
pedagógusok: Polyák-Kósa Krisztina, Áchim Mónika, Gubikné Haraszti
Katalin
 Karácsonyi koncert: Csasznyné Halász Ágnes
 Adventi gyertyagyújtás, iskolai műsor: Polyák-Kósa Krisztina, Dr.
Soványné Balog Renáta és a munkaközösség
 Bukásra álló tanulók felmérése, szülők tájékoztatása
 Dr. Soványné Balog Renáta kistérségi bemutató órát tartott az 5.a
osztályban irodalomból
 „Bohócdoktorok” rajzpályázat: Kiss Márta
 A félév zárása – adminisztrációs feladatok
 szavalóverseny a 200 éves iskolatörténettel kapcsolatosan: Dr.
Soványné Balog Renáta, Polyák-Kósa Krisztina, Hegedűs György
 Magyar kultúra napja „200 éves a szőregi iskola” – kiállítás megnyitása,
műsor: Dr. Soványné Balog Renáta
 A magyar kultúra napja: megemlékezés a Tömörkény István
Művelődési Házban: Polyák-Kósa Krisztina
 Szivárványhíd irodalmi levelező verseny indulása: Polyák-Kósa
Krisztina
 A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak napja, megemlékezés:
Tóth Csápek Ágnes
 „ARANKA” támogatás átadó ünnepsége: Bányainé Seprenyi Gabriella,
Hegedűs György
 150 éve született Tömörkény István - Megemlékezés a Tömörkény
István Művelődési Házban: Polyák-Kósa Krisztina
 Tankönyvrendelés elkészítése munkaközösségi szinten – továbbítása
 Március 15-i megemlékezés, műsor szervezése a 6. évfolyamos tanulók
közreműködésével. Felelős: Tóth Csápek Ágnes, Csasznyné Halász Ágnes,
Polyák-Kósa Krisztina, Hegedűs György
 „Nyitott iskola” – bemutató órák tartása az érdeklődő szülőknek
 Kistérségi bemutató óra magyar nyelvből az 5.b osztályban: PolyákKósa Krisztina
 Kazinczy szépkiejtési verseny Madách Imre Általános Iskola: PolyákKósa Krisztina
 NyelvÉsz nyelvművelő levelező verseny: Hegedűs György

124

 Kossuth vetélkedő: munkaközösség
 Megemlékezés a holokauszt áldozatairól: Tóth Csápek Ágnes
 Intézményi Továbbképző Nap
 A bukásra álló tanulók szüleinek értesítése
 Városi prózamondó verseny a Petőfi Általános Iskolában: Polyák-Kósa
Krisztina
 A magyar költészet napja - Tömörkény István Művelődési Ház: PolyákKósa Krisztina
 Rendhagyó irodalom óra a Tömörkény István Művelődési Házban:
Polyák-Kósa Krisztina

Április

 „Hungarikumaink” tankerületi rajzverseny munkáinak kiállítása,
eredményhirdetés: Kiss Márta
 Országos irodalmi levelező verseny, 3 forduló: Polyák-Kósa Krisztina
 IKV városi rajzverseny: Élhetünk környezetünk kialakítása – Kiss Márta

Május

 Ballagási és évzáró ünnepségre készülés, szervezés, lebonyolítás: Kiss
Márta, Csasznyné Halász Ágnes, Hegedűs György
 Színitanoda előadása: Polyák-Kósa Krisztina
 Tanévzáró munkaközösségi értekezlet
 Rózsaünnep - szereplők felkészítése: Csasznyné Halász Ágnes
- rajzpályázat: Kiss Márta

Június

Ének-zene

Rajz

4,38
4,54
4,5
4,43
5,00
4,5
4,57
4,23

4,67
4,82
4,82
4,71
4,95
4,71
4,74
4,62

4,02

3,87

4,51

4,75

Magyar
nyelvtan
3,77

3,5
4,04
3,86
3,07
3,48
4,04
4,65
4,35

Magyar
irodalom

Történelem

Tanulmányi eredmények a tanév végén

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

3,75
4,39
4,68
3,82
3,76
4,33
4,22
3,54

3,33

Összesen

4,06

Osztály

4,39
4,39
3,86
3,76
4,46
4,22
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Tantárgyi bukások alakulása

Magyar irodalom
Magyar nyelvtan
Történelem
Ének-zene
Rajz

-

2016/2017 év
vége
1
1
-

Összesen

0

2

Tantárgy

2015/2016 év vége

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
rajz szakkör (felső évfolyamosok)
énekkar (3-7. 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
A munkaközösség tagjai részt vettek az őszi és a tavaszi továbbképzési napokon. Mindenki
teljesítette a három óra látogatását. Kistérségi bemutató órát tartott két kolléganő: Dr.
Soványné Balog Renáta decemberben az 5.a osztályban irodalomból, Polyák-Kósa Krisztina
pedig márciusban magyar nyelvből az 5.b osztályban.
Számos kistérségi versenyen vettek részt a munkaközösség tagjai tanítványaikkal, valamint
versenyek szervezőjeként is tevékenyen kivették részüket.
Kapcsolattartás
A tanév során számos alkalommal tartottunk munkaközösségi értekezletet, megbeszélést a
hatékony szakmai együttműködés érdekében. Munkaközösség-vezetőként órákat látogattam a
munkaközösségem tagjainál.
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Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
„Reál” munkaközösség
Készítette: Kerekes Pálné munkaközösség-vezető
A munkaközösség tagjai:
Csasznyné Halász Ágnes
Csirik György
Dér Zoltán
Gionné Bertók Mónika
Kálmánné Fodor Zsuzsanna
Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna
Kerekes Pálné
Kiss Márta
Konkolyné Bárkányi Ibolya
Nagyné Ökrös Beáta
(márciustól felmentési idejét tölti)
Sajtos Bettina

matematika
informatika
testnevelés, földrajz
matematika, kémia
matematika, fizika, informatika
testnevelés
matematika, informatika, technika
földrajz, természetismeret
testnevelés, biológia
biológia, természetismeret, technika
testnevelés

A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Az idei tanévben is minden szakórát szaktanár tanít. Munkaközösségünkbe új kolléga nem
érkezett, így az oktatás szempontjából zavartalanul kezdődhetett az év. Év végére egy TAGGAL
kevesebben lettünk, Nagyné Ökrös Beáta felmentési idejét tölti, helyette Konkolyné Bárkányi
Ibolya vette át a biológia, Kiss Márta a természetismeret Balogh Imre és alsós kollégák a technika
tantárgy tanítását.
Munkaközösségünk minden pedagógusa 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.
Az idén 8. osztályban az új kerettanterv útmutatása alapján minden tárgyhoz elkészítettük a
tanmeneteket, meghatároztuk a fejlesztési feladatokat, a tanmenet célkitűzései alapján végeztük
munkánkat. Sajnos megint új tankönyveket kellett rendelni, így folyamatosan dolgozunk az új
tankönyveknek megfelelő módszereken, illetve ahol nem központi feladatlap alapján íratjuk a
témazáró dolgozatot, ott minden témakörben átdolgozzuk a kerettanterv követelményeinek
megfelelően.
A bemutató órák látogatását minden kolléga megtette.
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Szeptember elején megkezdtük Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna tanfelügyeleti ellenőrzésének
előkészületeit. Kérdőívezés, 2 óra látogatása. A kérdőívek feltöltése után az Oktatási Hivatal
felületén megjelent, hogy egyéb ok miatt törölték a tanfelügyeletét.
Ebben a félévben Sajtos Bettina testnevelés, Csirik György, Kálmánné Fodor Zsuzsanna
informatika, Kiss Márta földrajz, Gionné Bertók Mónika kémia tantárgyból tartott bemutató órát,
így minden vállalt bemutató órát megtartottunk az első félévben. Kecse-Nagyné Bánszki
Zsuzsanna az Oktatási Hivatal POK szervezésében vállalt 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.
Az Eötvös József Gimnáziumba informatika és biológia órára vittünk nyolcadik osztályos
tanulókat.
Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna volt a Kistérségi Továbbképzési napon a testnevelés
munkaközösség szekció ülésének témavezetője és egyik előadója.
Szeptember végén Kálmánné Fodor Zsuzsanna Kutatók éjszakájára vitte el ismét iskolánk
érdeklődő tanulóit.
Októberben és novemberben Hungarikumaink címmel online vetélkedőn vett részt két 8. osztályos
csapat.
A vállalt versenyeken is részt vettek tanulóink, az eredményeket folyamatosan mellékeltük.
Továbbra is koordináljuk a SZTE BTK Pedagógiai Tanszék méréseit, az első félévben csak
adatszolgáltatás volt. A második félévre kerültek a második osztályosok mérései olvasásból és
matematikából. A 6. és 8. évfolyamon történt még mérés. A mérést Kerekes Pálné koordinálta.
Februárban tanulóink Ausztriában sítáborban vettek részt, melyet Dér Zoltán szervezett és
bonyolított le.
Az idén is két alkalommal került megrendezésre a közlekedési nap, mely tanulóink biztonságát
szolgálta, melybe beletartozott a kerékpárok felmérése is, hogy mennyire felel meg a közlekedés
szabályainak, valamint az előadáson elhangzott elméleti ismeretekről is számot kellett adni teszt
formájában. Dér Zoltán szervezte a városi rendőrség segítségével.
A TERMOSZ laborban idén is voltak kihelyezett természettudományos gyakorlatok, melyre
Gionné Bertók Mónika, Kálmánné Fodor Zsuzsanna és Konkolyné Bárkányi Ibolya vitt tanulókat.
Immár hagyománnyá vált iskolánkban a Föld napja alkalmából természetismereti vetélkedő
szervezése térségi iskolák számára, melyet Kálmánné Fodor Zsuzsanna szervezett, Gionné Bertók
Mónika, Kiss Márta és Konkolyné Bárkányi bonyolított le. 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.
Továbbképzéseken való részvétel:
Kiss Márta 60 órás erkölcstan
Sajtos Bettina 60 órás erkölcstan, Szivacskézilabdázás oktatás módszertani alapjai 30 óra
Kálmánné Fodor Zsuzsanna Zöld járőr bűnmegelőzési természetvédelmi program,
Konfliktuskezelési módszerek, Internetes zaklatás, Pénzügyek a hétköznapokban
Gionné Bertók Mónika Bűnmegelőzés az iskolában
Dér Zoltán „Grassroots” 30 órás továbbképzés június végén
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Hónap

Szeptember

Elvégzett feladatok









Október

November

December

Január

Február

Március







































Tantárgyfelosztás pontosítása
Az órarend elkészítése, ügyeleti rend megszervezése
Tanügyi dokumentációk elkészítése pedagógus önértékeléshez
A feldolgozandó tananyag áttekintése, aktualizálása az új
követelményekhez
Tanmenetek elkészítése
Kutatók éjszakája – programon való részvétel
A munkaközösségi feladatok prioritásának meghatározása a szeptemberi
tapasztalatok elemzése után
Kistérségi továbbképzési napon részvétel
Levelező matematikaversenyen való részvétel (4 forduló)
Bemutató órák tartása
Magyar Diáksport napja megrendezése, lebonyolítása
Hungarikum online verseny I. forduló
Kistérségi matematikaverseny I fordulójának lebonyolítása
Egyetemi mérésekhez adatszolgáltatás
Bemutató órák tartása
Hungarikum online verseny II. forduló
Munkaközösségi szintű áttekintése az elvégzett feladatoknak
Termosz Laborban kihelyezett óra
Tanulmányi helyzet elemzése, bukásra álló tanulók felmérése, szülők
értesítése
Bemutató óra tartása
Termosz Laborban kihelyezett óra
Karácsonyi rendezvényeken való részvétel tanulókkal
Tantárgyfelosztás pontosítása
Verseny feladatsor készítése 5-8. évfolyamra matematikából
Félév zárásának előkészítése
Szövegértés mérése 5. évfolyamon
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
Féléves tanulmányi eredmény értékelése szülői értekezleten
Kistérségi matematikaverseny
Sítábor
Zrínyi Ilona matematikaversenyen való részvétel
Az esélyegyenlőség felzárkóztatási tervének elkészítése
Nyitott Kapu – szülők nyílt órákon való részvétele
Témahét: pénz7
Kerékpáros nap megszervezése, lebonyolítása, projekt értékelése
Kihelyezett óra a TERMOSZ-ban
Természetismereti vetélkedő előkészítése, feladatainak meghatározása
Munkaközösségi megbeszélés az elvégzendő feladatok meghatározásáról
Kistérségi továbbképzési napon részvétel
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Április

Május













Június



Digitális témahét programjainak szervezése, lebonyolítása
Természetismereti vetélkedő lebonyolítása
Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése
Kistérségi továbbképzés
Tanulók fizikai állapotának mérése, rögzítése
Egyetemi online mérések elvégzése
Kompetenciamérés szervezése, lebonyolítása
Bukásra álló tanulók mérőlapjának elkészítése, javító dolgozatok
megíratása
Kihívás napja
Közlekedési nap szervezése
Közlekedési nap lebonyolítása
Nemzeti összetartás napján sportnap szervezése, lebonyolítása
Kossuth Kupa
Családinap
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

Tanulmányi eredmények a tanév végén
Tantárgy
Osztály

matematika

inf.

term.i./
biológia

fizika

földrajz

kémia

techn.

testnev.

5.a

3,38

5,00

3,75

-

-

-

4,50

4,92

5.b

4,11

4,93

4,04

-

-

-

4,81

4,93

6.a

3,75

4,86

4,25

-

-

-

4,86

4,89

6.b

3,50

4,75

3,39

-

-

-

4,79

4,64

7.a

3,67

4,81

3,67

3,62

3,10

3,52

4,86

4,62

7.b

3,70

4,67

3,88

4,08

3,88

3,83

4,79

4,71

8.a

3,68

4,87

3,43

4,57

3,83

4,00

-

4,70

8.b

3,44

4,50

3,19

4,00

2,92

3,65

-

4,85

Összesen

3,65

4,80

3,70

4,07

3,43

3,75

4,77

Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy

2015/2016. év vége

földrajz
természetismeret

1

Összesen

1
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2016/2017. év vége

1
1

4,78

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.
Az ECDL vizsgán 14 tanuló 29 sikeres vizsgát tett.
Tanulmányi versenyek
Az eredmények mellékletben vannak feltüntetve
Rendezvények
Munkaközösségünk aktívan részt vett a projekt napok szervezésében, lebonyolításában. Az idén is
megrendezésre került a játékos természetismereti vetélkedő.
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
Idegen nyelvi munkaközösség
Készítette: Gubikné Haraszti Katalin munkaközösség-vezető
A munkaközösség tagjai
Gubikné Haraszti Katalin - angol
Gyukin Dájáná - szerb
Polyák-Kósa Krisztina – angol,
Sövényházy Anna—német, tanító
Vasziljev Márta-- angol
Vér Anikó - angol
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Elvégzett feladatok

Szeptember

 Tanmenetek elkészítése, ellenőrzése, egyéb adminisztrációs feladatok
elvégzése
 Szintfelmérés a 7. évfolyamon
 Lektori tanmenetek elkészítése
 MMPublication kiadóval együttműködés, kapcsolattartás

Október

November

 Tanulmányi kirándulás Londonba, szervező: Gubikné Haraszti Katalin
kísérő, segítő pedagógusok: Bányainé Seprenyi Gabriella, Kerekes
Pálné
 Intézményi szintű továbbképzés és szakmai nap az Agórában.
 A munkaközösségből 1 fő tartott bemutató órát (Vasziljev Márta –7.o
angol)
 On-lion internetes angol verseny I. forduló 2-8. évfolyam: Gubikné
Haraszti Katalin, Polyák- Kósa Krisztina, Vér Anikó, Vasziljev Márta,
Sövényházi Anna
 Továbbképzésen vett részt Gyukin Dájáná Szerbiában (Belgrád)
 Idegen nyelvi napok 2-8. osztály (angol, német, szerb): Felelős tanárok:
Gubikné Haraszti Katalin, Polyák- Kósa Krisztina, 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
 Kistérségi internetes angol verseny szervezése: Gubikné Haraszti
Katalin, Polyák-Kósa Krisztina, Vér Anikó
 On-lion internetes angol verseny II. forduló
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Hónap

Elvégzett feladatok

December

 Milne Szavalóverseny: Kósa Krisztina, Gubikné Haraszti Katalin, Vér
Anikó
 Bukásra álló tanulók felmérése, szülők tájékoztatása
 Kínai évzáró értekezlet- Polyák-Kósa Krisztina

Január

Február

Március

Április

Május

Június

 A félév zárása – adminisztrációs feladatok, @napló
 Szerb karácsony—Gyukin Dájáná
 Ortodox szenteste (Szerb templom-Szeged) Gyukin Dájáná
 Erasmus iskolai, pályázatíró továbbképzés Gubikné Haraszti Katalin,
Vér Anikó
 Tiszaparti –verseny - Vasziljev Márta, Gubikné Haraszti Katalin
 Fox verseny -2-8 osztály–angol, német Gubikné Haraszti Katalin,
Polyák-Kósa Krisztina, Vasziljev Márta, Vér Anikó, Sövényházi Anna
 ELC online verseny 4-8.osztály Gubikné Haraszti Katalin, Polyák-Kósa
Krisztina, Vasziljev Márta,Vér Anikó
 Óralátogatás Vér Anikónál 7. osztály, angol óra
 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
 Litteratum Országos nyelvi verseny I. forduló 5-8.osztály Gubikné
Haraszti Katalin, Polyák-Kósa Krisztina, Vasziljev Márta, Vér Anikó
 A próba nyelvvizsgára való jelentkezés és adatainak rögzítése,
továbbítása Gubikné Haraszti Katalin, Vér Anikó
 Sövényházi Anna német kistérségi bemutató óra
 Szerb Szépkiejtési verseny- Gyukin Dájáná
 Óralátogatás Polyák-Kósa Krisztinánál 5. osztály angol óra
 Országos Módszertani Pedagógiai Központ felkérésére szerb bemutató
óra- Gyukin Dájáná
 OH idegen nyelvi mérése 6. és 8. évfolyamon
 Az OH idegen nyelvi mérések javítása és eredményeinek rögzítése
Gubikné Haraszti Katalin,Polyák-Kósa Krisztina,Vasziljev Márta,Vér
Anikó
 Az angol 7. osztályos próbanyelvvizsga írásbeli vizsgájának előkészítése
és lebonyolítása
 Az próbanyelvvizsga írásbeli dolgozatainak javítása
 Litterátum Országos verseny döntőbe jutott 19 tanulónk Gubikné
Haraszti Katalin, Polyák-Kósa Krisztina, Vasziljev Márta, Vér Anikó
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 szóbeli Gubikné Haraszti Katalin,Vér Anikó
 Az éves munka értékelése
 Beszámoló készítés
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A tanév végi szintfelmérő, belső vizsga eredményei
Osztály
Tantárgy

7.o
írásbeli
2,6

6.o

angol

3,69

7.o.
szóbeli
2,7

8.o
írásbeli
3,72

8.o
szóbeli
2,96

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

4,64
4,19
3,61
4,37
3,86
3,00
2,95
3,54
3,73
3,52

Összesen

3,74

szerb nyelv és
irodalom

angol

Osztály

szerb
népismeret

Tanulmányi eredmények a tanév végén
A szerb nyelvet tanulók létszáma felső tagozaton nem haladja meg az 5 főt
osztályonként

-

5
4,67
5
5
-

5,00

4,91

5
5
5
5
-

Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy

angol
szerb
Összesen

2016/2017
félév
-
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2016/2017 év
vége

8
8

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
A tehetséges, érdeklődő tanítványoknak a következő szakkörökön volt tudásukat tovább
fejleszteni:
angol 7.osztály
német 2.osztály
angol 2.osztály
angol 3.osztály
kínai 5-8.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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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
Alsó tagozatos munkaközösség
Készítette: Tarjánné Kádár Piroska munkaközösség-vezető
A munkaközösség tagjai:
Baranyiné Mészáros Edit
Áchim Mónika
Sövényházy Anna
Bányainé Seprenyi Gabriella
Szabó Mónika
Istókné Oláh Ágnes
Erdélyi Mariann,
Tarjánné Kádár Piroska
Drágity Dusán
Sandrik Ágnes
Csábi Ferencné
Munkaközösségünk alaplétszáma 8 fő tanító, osztályfőnök. Nagyobb óraszámban, főként
napköziben dolgozók száma 3 fő, tanítói végzettséggel. Ők délelőtti tanórákat is tartanak. Mivel
Ők egy másik munkaközösségnek is tagjai az alsós munkaközösség alaplétszámába és a feladatok
ellátásába nincsenek beszámítva.
Évfolyamonként párhuzamos osztályok dolgoznak. A tanításhoz szükséges felszerelések adottak
és kiválóak, a félév közepére az utolsó tanterembe is bekerült az interaktív tábla. Úgy gondolom
kevés az az iskola, ahol elbüszkélkedhetnek, hogy minden alsós tanteremben van interaktív tábla.
Bízunk benne, hogy a kollégák ennek összes előnyeit kihasználják és sűrűn alkalmazzák. Még
mindig gond a szükséges mennyiségű fénymásolás lehetőségének megteremtése. Ezt a
pedagógusok saját pénzen és szülői segítséggel oldják meg, ami nem szerencsés.
A központilag támogatott volt apáczais könyveknek még most sincs digitális változata, így azok
csak a hagyományos módon használhatók. Az új kísérleti tankönyvek tartalma, a feladatok
összeállítása nem teljesen elégítik ki a színvonalas oktatás követelményeit. A tanítók saját
készítésű eszközökkel, új módszertani megoldások alkalmazásával oldják meg a nehézségeket. Az
első két évfolyam könyveit (magyar) Bányainé Seprenyi Gabriella beszkeneltette, megosztotta a
tanítókkal, így ezeket kivetítve is tudják használni, a kollégák is.
A szakmai munkaközösségünk több honlapot ismer, ahonnan ötleteket vesz át, és terjeszt egymás
között. Olyan kiadványt is megrendeltünk osztályszinten (4.o. Sakk-logika), ami miatt hivatalos
hozzáférésünk lehetett a mozaikos táblaszoftver használatára. Itt nagyon sok képességfejlesztő
játék és feladat elérhető.
Továbbra is fenntartjuk a PIP kapcsolat, aminek kiadványait szintén az oktatás kiegészítésére
használja minden alsós osztály. (Tudorka, Tappancs)
Bővítettük a sakk képességfejlesztő oktatási módszer alkalmazását. Az első és negyedik
osztályban matematika óra keretében, a harmadik osztályokban szakkör keretében foglalkozunk a
gyerekekkel. A tanulók és szülők összefogásával bővíteni tudtuk az eszközállományunkat is.
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Az év során új oktatás módszertani formával ismerkedtünk meg, a KIP módszerrel, amit a térség
egy másik iskolájában (Sándorfalva) vezettek be. Több szakmai beszélgetés és óratervcsere
ellenőrzés után ki is próbált a 4.b osztály.
A mindennapos testnevelést több formában valósítjuk meg: tánc és kölyökatlétika foglalkozáson
vettek részt a gyerekek. Alsósaink több iskolán kívüli sportegyesületnek is tagjai.
A közös munkának köszönhetően az eddig megszokott szabadidős programok nagy részét sikerült
megvalósítani.
Az évben sok versenyzési lehetőségünk volt, amit meghirdettek, azon indultunk. Tanulóink szép
sikereket értek el.
Az előírt óralátogatásokat a munkaközösség tagjai teljesítették. Látogatásukról reflexiót írtak.
Térségi bemutató órát 5 kolléga tartott.
Egy kolléga, Drágity Dusán minősítése (Pedagógus I. fokozatra sikeresen lezajlott). Intézményi
delegált tagintézmény-vezetőnk, Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna volt.
Folyamatosan képeztük magunkat, látogattuk a Mentorháló előadásait, és akkreditált képzésen is
részt vettünk, igaz nem a teljes létszámmal. A jövőben törekedni kell a többiek bekapcsolására is.
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Szeptember

Október

Elvégzett feladatok



















November








munkatervek elkészítése osztályfőnökök, munkaközösség vezető
bemutató órák beosztása
évnyitó 4 évfolyam (Erdélyi Mariann, Tarjánné Kádár Piroska)
PIP kapcsolatfelvétel (Baranyiné Mészáros Edit)
könyv és eszközbeszerzés kiadók képviselőitől (Bányainé Seprenyi
Gabriella, Tarjánné Kádár Piroska)
minősítővizsga (Drágity Dusán)
iskolai aula és alsós folyosó dekoráció folyamatos feladat
beszámítható órák tervezetének elkészítése
sakk továbbképzés (Baranyiné Mészáros Edit, Tarjánné Kádár Piroska)
őszi továbbképzési napon teljes létszámmal részvétel
bemutató órák látogatása, reflexiók feltöltése folyamatosan
színház, báb és eseti könyvtári foglalkozások (minden alsós osztály)
Képzőművészeti nap (Erdélyi Mariann)
Őszi szabadidős programok megvalósításában együttműködés a napköziben
dolgozókkal (libanap, halloween, darules.)
Idősek napja (Csábi Ferencné)
Fogadj örökbe egy sakkbábut akció (Tarjánné Kádár Piroska)
mesemondó verseny rendezése (Baranyiné Mészáros Edit, Tarjánné Kádár
Piroska szervezők)
óralátogatások folyamatosan, reflexiók feltöltése
bemutató órák tartása (Drágity Dusán, Istókné Oláh Ágnes)
Differ mérő-értékelő lapok elkészítése, mérés (rövid) Baranyiné Mészáros
Edit, Puskásné Áchim Mónika, Tarjánné Kádár Piroska)
munkaközösségi foglalkozás
részvétel idegen nyelvi héten (Sövényházy Anna)
Iskolabál előkészületei (mindenki)
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Hónap

Elvégzett feladatok



December

Január














Február

Március

Április

Május

Június

iskola előkészítő programsorozat indítása, Mikulás váltó rendezése,
lebonyolítása (Szerb és Magyar utcai óvodások meghívásával, ajándék
készítése) (Erdélyi Mariann, Tarjánné Kádár Piroska)
továbbképzés (Sövényházy Anna, rajz)
Betlehemavatás: alsós osztályok ajándékkészítés
karácsonyi készülődés és közös „ünneplés” osztálykeretekben
színházlátogatás folyamatos, bérletes előadások
Segítség a Szőregi adventek rendezvény lebonyolításában
Karácsonyi koncert (Sandrik)
iskola előkészítő megtartása, (Erdélyi Mariann, Tarjánné Kádár Piroska)
lebonyolítása (minden alsós)
színházlátogatás folyamatos, bérletes előadások
Nevezések elküldése tanulmányi versenyekhez (Zrínyi, Nyelvész))
félévi beszámolók elkészítése (minden osztályfőnök és a munkaközösség
vezető)
Magyar kultúra napja kiállítás anyagának gyűjtésében segítség, dekoráció,
vendéglátás (mindenki)
Munkaközösségi megbeszélés
 farsang
 főiskolai hallgató mentorálása (Baranyiné Mészáros Edit)
 szülői értekezletek megtartása
 iskolatörténeti kiállítás részbeni anyagainak beszerzésében
segítségnyújtás (Tarjánné Kádár Piroska, Baranyiné Mészáros Edit,
Bányainé Seprenyi Gabriella)
 nyitott iskola (leendő elsősök és órarend szerint)
 színházlátogatás (2.b, 4.b.3.b)
 bábszínház(1.b, 1.a)
 bemutató óra tartása (Baranyiné Mészáros Edit, Tarjánné Kádár Piroska)
 órák látogatása
 Továbbképzés (Tarjánné Kádár Piroska tanfelügyeleti)
 alsós kirándulás Visegrád (Bányainé Seprenyi Gabriella)
 térségi Kazinczy verseny szervezése
 bemutató óra tartása (Sövényházy Anna, Szabó Mónika))
 Táncgála szervezése (Tarjánné Kádár Piroska)
 térségi helyesírási verseny rendezése (Szabó Mónika)
 családi nap megrendezése
 pedagógusnap szervezése (Istókné Oláh Ágnes, Szabó Mónika)
 kirándulások (minden alsós osztály)
 erdei tábor szervezése (Csábi Ferencné, Tarjánné Kádár Piroska)
 fellépés rózsaünnepen (egész alsó tagozat)
 jelentkezés továbbképzésre (sakk: Sövényházy Anna)
 szülői értekezlet leendő elsősöknek (Erdélyi Mariann, Tarjánné Kádár
Piroska)
 tanszerajánlás jövő évre (Baranyiné Mészáros Edit, Tarjánné Kádár
Piroska)
 közös kirándulás Vadaspark
 beszámolók elkészítése
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4.6
4.2
4.5
4.52
4.6
4.48

4.5
4.6
4.3
4.04
4.5
4.23

környezetismer
et

jt
jt

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

matematika

nyelvtan

olvasás

Osztály

magyar

Tanulmányi eredmények a tanév végén

jt
jt
4.53
4.6
4.4
4.07
4.4
4.37

jt
jt
4.9
4.51
4.2
4.3
4.4
3.96

Összesen

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
Folklór fittnes (4.b)
Német szakkör
Kézműves szakkör (4.a)
ÖKO szakkör
Furulya, gitár, zongora tanítása
Korrepetálás, tehetséggondozás tanórán kívüli időben
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
térségi versenyek rendezése (Kazinczy, helyesírási)
továbbképzési napra előadó hívása
továbbképzéseken való részvétel
bemutató órák megtartása
térségi tanulmányi versenyeken való részvétel
továbbképzési napokon részvétel
Kapcsolattartás
térségi iskolák pedagógusai
helyi óvoda, bölcsőde
helyi könyvtár, művelődési ház
intézményen belüli ( óralátogatás, bemutató órák, munkaközösségi megbeszélés, email,személyes
szakmai megbeszélések)
tánciskolák (Forma Stúdió, Szeged Táncegyüttes)
Rendőrség (szakmai segítségnyújtás)
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
Tanórán kívüli munkaközösség
Készítette: Csábi Ferencné
A munkaközösség tagjai
Baranyiné Mészáros Edit, Áchim Mónika, Bányainé Seprenyi Gabriella, Sövényházy Anna,
Szabó Mónika, Istókné Oláh Ágnes, Erdélyi Mariann, Tarjánné Kádár Piroska, Gubikné
Haraszti Katalin, Polyák-Kósa Krisztina, Sajtos Bettina, Kálmánné Fodor Zsuzsanna, Kiss
Márta, Dér Zoltán, Kerekes Pálné, Vér Anikó, Drágity Dusán, Sandrik Ágnes, Gionné Bertók
Mónika, Tóth Csápek Ágnes, Balogh Imre, Csirik György, Csasznyné Halász Ágnes,
Hegedűs György, Nagyné Ökrös Beáta, Csábi Ferencné
Ez a legmagasabb létszámmal rendelkező munkaközösség, mert a szabadidős dolgokon
túlmenően magában foglalja az összes osztályfőnököt, az osztályfőnöki teendőket.
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Szeptember

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 2016.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 15-ig, ellenőrzése 2016. 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.
A folyosói szekrények kiosztásánál figyelembe vettük a gyerekek és szülők
igényét, az osztálytermek helyét és az osztálylétszámokat is. Így ebben az
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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 6-án és 7-én testvériskolánk járt Szőregen a Határtalanul
kapcsolat keretében. A Csíkmadarasi Kis Ferenc Általános Iskola tanárait és
tanulóit szállásoltuk el, vacsoráztattuk és reggeliztettük, barátságokat
kötöttünk.
Szeptember 13-án került sor Drágity Dusán minősítésére, gyakornokból
pedagógus I-be került.
Szeptember 19-én mesedélutánon vettünk részt a szőregi fiókkönyvtárban,
ahol az ÁBC-sorakozó című mesét hallgattuk meg. /1.b osztály 24 fő, Csábi
Ferencné/
Szeptember 23-án, a Takarítási Világnapon a 7.a és 7.b osztályok ,
osztályfönökeikkel, Kiss Mártával és Dér Zoltánnal a tanösvényt 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 Kálmánné Fodor Zsuzsanna és dr. Soványné Balog
Renáta irányításával.
Hagyományainkhoz híven idén is lebonyolítottuk az egész iskolára kiterjedő
egyéni- és osztályfotózást, a gyerekek és szülők igényeihez mérten.
Az aktuális magatartás- és szorgalomjegyeket hó végén megbeszéltük, a
tanulók tájékoztató füzetébe beírattuk. A hiányzásokat az e-naplóban
dokumentáltuk. Beindítottuk a Tudásbajnokságot, melynek 31 tanuló aktív
tagja. Havi redszerességgel kapják a feladatokat, kis jutalmakat.
Meglátogattuk az Öreg hölgyet is a napközisekkel /Résztvevő:1.b osztály 23
fő, Csábi Ferencné/
Szeptember 29-én , a népmese napján a szöregi fiókkönyvtárban meséket
hallgattunk a 2.b osztály napköziseivel. /Résztvevő: 26 fő, Csábi Ferencné/
Iskolánk könyvtárosa, dr Soványné Balog Renáta minden alsós osztályba
ellátogatott 1-1 népmesével./ Résztvevő: 210 fő, dr Soványné Balog Renáta/
Szüreti mulatságot is megtartottuk a napköziben / Résztvevő az alsó
tagozat minden osztálya, és a felsős napközis érdeklődők, 240 fő, Csábi
Ferencné/
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Október 6-án az Aradi vértanúkra emlékeztünk az iskola rádión keresztül.Az
aula dekorálásához és a megemlékezéshez dr.Soványné Balog Renáta és
Kiss Márta neve fűződik.
Iskolánk hagyományához híven a diákönkormányzatot segítve megtartottuk
az őszi papírgyűjtést ÖKO napunkon, okt.20-án.
Három ízben szerveztünk a hetedik és nyolcadik évfolyamosok számára
pályaválasztási szülői értekezletet. A felmerülő kérdésekre szülők és a
tanulók egyaránt választ kaphattak. A pályaválasztási központtal felvettük a
kapcsolatot, osztályfőnöki órák keretében a tanácsadói segítségüket
megvalósítottuk.
Az aktuális havi tanév rendi időpontokat az ellenőrzőkbe beírattuk, a szülői
aláírásokat ellenőriztük.
Az október 23-ai megemlékezést a nyolcadikosok színvonalas előadásában
tekinthettük meg a Tömörkény Művelődési házban október 21-én.
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
Október 4-én, az Állatok Világnapján mesékkel, történetekkel, rajzolással
emlékeztünk az állatokra, főként délután, tanulási időben, illetve a tanítási
órába beépítve.
.Idősek napja a kultúrházban / Résztvevő 23 fő, Sandrik Ágnes, Szabó
Mónika, Csábi Ferencné/
Október

Október 15-re terveztünk egy családi napot, ezt tavaszra áttettük.
Két kiállításon is részt vettünk a szőregi Tömörkény István Művelődési
házban.
In memoriam 1956
Ihletett pillanatok címmel festményeket láthattunk. /Mindkét kiállításon 1.b
osztály 24 fővel, Csábi Ferencné/
Nagyon jól sikerült a képzőművészeti napunk, amikor is a felsősök a Móra
Ferenc Múzeum , illetve a Feketeház Pompei kiállítását nézhették meg
osztályfőnökeikkel. Az alsósok közben nagyon változatos programokkal
teli délelőttön vehettek rész.
Bábszínházban is jártunk, a Pompei c, darabot láttuk. / 1.a-1.b és 2.b
osztályok, 76 fő, Csábi Ferencné, Sövényházy Anna, Sandrik Ágnes,
Baranyiné Mészáros Edit/
Tökfaragás /résztvevők:alsós osztályok napközisei, 210 fő, Csábi Ferencné/
Intézményi továbbképző nap október 28-án.
Az idén újra megrendeztük a Halloween partyt és felvonulást , 170 gyerek
öltözött be , mindannyian jól éreztük magunkat. A jó hangulat
emlékezetessé tette ezt a délutánt is tanulóink számára.

November

A két ötödik osztályban tanító kollégákkal és az osztályfőnökökkel
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összeültünk, átbeszéltük az ötödikes tanulók képességeit, nehézségeit,
melyben a volt alsós osztályfőnökök voltak segítségünkre.
Megújítottuk és aktualizáltuk az iskola ügyeleti rendjét.
Az aktuális havi tanév rendi időpontokat az ellenőrzőkbe beírattuk, a szülői
aláírásokat ellenőriztük.
November 15-én pályaválasztási szülői értekezlet /gimnáziumok/.
Tolerancianapot tartottunk, a tanulók érdekes előadások által váltak
gazdagabbakká november 16-án.
November 17.intézményi bemutató óra, tanulásirányítás Drágity Dusán
irányításával a 2.a osztályban.
A hetedik és nyolcadik évfolyamnak két pályaválasztási szülői értekezletet
is szerveztünk novemberben. A második: :november 17-én, melyre Szeged
városának összes középiskolai képviselője tette tiszteletét. A
szakközépiskolai és gimnáziumi tájékoztatások mindkét alkalomkor
segítették a tanulók és szülők eligazodását a középiskolai pályaválasztási
kérdésekben.
Az őszi tanulmányi és sport versenyeredményeket az iskola aulájának
’Tudás Fáján’ elhelyeztük, az osztályfőnökök által összegyűjtött
információk alapján.
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
November 10. Libanap, libales, libanéző séta a Szív utcában./ Résztvevők:
1.a-b és 2.a-b osztályok, 107 fő, Sandrik Ágnes, Áchim Mónika, Drágity
Dusán, Csábi Ferencné/
Libatoll gyűjtése, írás libatollal, libás kézműves foglalkozáson libacsalád,
libacsapat rajzolása, kivágása. Szent Márton legendájának felelevenítése. /
Résztvevők : alsós osztályok, 216 fő, Csábi Ferencné
.Darules november 11-én./ Résztvevő 103 fő, Csábi Ferencé/
Adományt, tisztítószert gyűjtöttünk Böjte Csaba atya dévai árváinak.
November 24. Alexandriai Szent Katalin, templomunk védőszentjének
legendája.Séta templomunk védőszentjének szobrához. /Résztvevő 72 fő,
Csábi Ferencné/
November 25.Alapítványi bál, melynek megvalósulásában sokan
segítettünk,részvételünkkel, munkánkkal növeltük a bál bevételét. Ezen a
napon, a Magyar Közoktatás Napán emlékeztünk dr Farkas Katalinra is.
Két nagyon értékes kiállítást láthattunk a Tömörkény István Művelődési
házban.
Őszi varázslatok
Egyháztörténeti kiállítás a 200 éves római katolikus templomunk
tiszteletére.
Mindkét kiállításon részt vett az 1.b osztály 24 fővel, Csábi Ferencné/
November 30. Bábszínház: Madárijesztő / 1.b-2.b osztályok, 50 fő, Csábi
Ferencné, Sövényházy Anna/
.

143

December

Január

Az aktuális havi tanév rendi időpontokat az ellenőrzőkbe beírattuk, a szülői
aláírásokat ellenőriztük.
December 3. Mikulásfutás Szőregen, akik részt vettek, egy jó mozogtak, s a
télapóval is találkoztak.
December 5-én Papírszínház :A kiskakas gyémánt félkrajcárja a szőregi
fiókkönyvtárban. / 1.b osztály , 24 fő, Csábi Ferencné/
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.
A nyolcadikosok írásbeli felvételiére a jelentkezési lapokat kitöltettük,
azokat továbbítottuk december 7-ig.
December 9-ig kiértesítettük a bukásra állókat, szüleiket tájékoztattuk a
pótlás és javítás lehetőségeiről.
Műsor az időseknek a szőregi Művelődési Házban december 15-én.
Iskolai múzeum bérletünk van, az alsósok decemberben a Pompeí és a
Hintalovacska kiállítást tekintették meg. / Alsós osztályok: 180 fő
osztályfőnökeikkel. A 2.a osztály ezt a programot január-februárra átrakta/
A december 17-i adventi gyertyagyújtáson a TK munkaközösség tagjai
nyújtottak segítséget.
December 18. Rotary karácsony.
December 20. betlehem avatás a Rózsák terén. Az alsós osztályok ajándékot
készítettek, és vittek a kis Jézusnak. /Alsós osztályok, 210 fő, Csábi
Ferencné/
A szőregi Tömörkény István Művelődési házban kiállítás megtekintése:
Tömörkény Szőreg emlékezetében címmel. / 1.b osztály , 24 fő, Csábi
Ferencné/
Az ötödikesek karácsonyi műsorukkal hangolták iskolánk közösségét
adventi és ünnepi hangulatba december 21-én, melyet karácsonyi koncert
követett. Ezen délelőttön minden osztályfőnök a saját osztályával együtt
tölthette az egész délelőttöt, közösen készülődhettek, beszélgethettek az
ünnep öröméről.
Az aktuális magatartás- és szorgalomjegyeket hó végén megbeszéltük, a
tanulók tájékoztató füzetébe beírattuk. A hiányzásokat az e-naplóban
dokumentáltuk.
Az aktuális félévi tanév rendi időpontokat az ellenőrzőkbe beírattuk, a szülői
aláírásokat ellenőriztük.
Január 12. TK értekezlet, a féléves beszámoló elfogadása, az előttünk álló
feladatok megbeszélése.
Január 13.Iskolaelőkészítő
Január 16.Mesedélután a szőregi fiókkönyvtárban. Fésűs Éva : A kiváncsi
hóember / 1.b osztály , 24 fő, Csábi Ferencné/.
Január 18. félévi jegyek lezárása, ellenőrzése.
Január 18. Bábszínház: A madárijesztő c darab / 1.a 26 fő, Baranyiné
Mészáros Edit, Sandrik Ágnes/
Január 20. "200éves a szőregi iskola" kiállítás megnyitása a Magyar Kultúra
Napján.
Január 21. Központi írásbeli felvételi vizsgák
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Január 26. statisztikai adatok, beszámolók leadása.
Madáretetők feltöltése madáreleséggel folyamatosan./1.b 24 fő, Csábi
Ferencné, 3.a 30 fő, Szabó Mónika/
Január 30. félévi bizonyítványok kiosztása osztályfőnöki órákon.
Január 30. félévzáró értekezlet.

Február

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.
Az aktuális magatartás- és szorgalomjegyeket hó végén megbeszéltük, a
tanulók tájékoztató füzetébe beírattuk. A hiányzásokat az e-naplóban
dokumentáltuk.
Kiszebábok készítése folyamatosan egész hónapban a napközis
csoportokban.
Tudásbajnokság II. félévi feladatok, jelentkezések, regisztrálás.
Busójárás Mohácson február 28-án. 45 fővel Csábi Ferencné, Sandrik
Ágnes
Február 5. Télűző maszkok készítése a szőregi Faluházban 2.b osztály, 26
fő, Bertók Mónika
Február 5. Rönkhúzás, Téltemetés, télboszorka égetés Napközis
munkaközösség minden tagja, 150 fő részvételével.
2016. február 17-én 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. 24
fő 1.a osztály, Sandrik Ágnes
Február 8. Farsangi álarcok készítése a szőregi fiókkönyvtárban 4.a osztály,
23 fő Áchim Mónika
Február 11. Csokoládéfesztivál az Árkádban 23 fő 1.b Csábi Ferencné
Február 10.: Téli madarak védelme. Madáretetők készítése a Faluházban. 2.a
osztály 24 fő, Bányainé Seprenyi Gabriella
Február 15. Bábszínház: A rest macska 23 fő, 1.b Áchim Mónika, Csábi
Ferencné
Február 16. Óvodaelőkészítő az óvodásoknak.
Február 23. Papírszínház a szőregi fiókkönyvtárban: Méhkirálynő 1.b
osztály napköziseinek részvételével 23 fő, Csábi Ferencné
Február 24. Farsang az iskolában
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Március

Április

Május

Június

Szőregen a Hősök tere, feldíszítése zászlókkal, saját készítésű virágokkal
Drágity Dusán, Csábi Ferencné, Bányainé Seprenyi Gabriella, Erdélyi
Mariann, Áchim Mónika, 142 tanuló jelenlétével.
Március 15-i műsor főpróbáján való részvétel saját készítésű pártákban,
huszár csákókban, nyakkendőkben az ünnepnek megfelelően. 98 fő Csábi
Ferencné, Áchim Mónika
Március 7. Kass Galéria kiállítása 1.b 24 fő Áchim Mónika
Március 20:
Nyitott iskola keretén belül a szülők nem érdeklődtek a napközis
foglalkozások iránt.
Március 22-23. Kirándulás a Fűvészkertbe 2.a-2.b osztályok 56 fő Bányainé
Seprenyi Gabriella, Drágity Dusán, Sövényházy Anna
Március 24. Víz világnapja, megemlékezés napközis csoportkeretben,
kirándulás az Öreg Hölgyhöz, a Szent István téri Víztoronyhoz. 28 fő, 1.b4.b osztály, Csábi Ferencné
Március 28. bemutató foglalkozás a napköziben Sandrik Ágnes
Tojásfestés a napközis csoportokban, tojásfa készítés az iskola előtt , a
Rózsák terén. Napközis csoportok 125 fő és napközis csoportvezetők.
Felelős: Csábi Ferencné
11-én: Költészet napja a szőregi fiókkönyvtárban, 1.b, 2.b-3-a-3.b osztályok
Csábi Ferencné
21-én Föld napja: környezetvédelmi tennivalók megbeszélése a napközis
csoportokban Sandrik Ágnes irányításával
26-án: Sötétben nem látok aludni címmel bábszínház: 1.b és 2.b osztályok
Csábi Ferencné, Sövényházy Anna
27-én papírgyűjtés, minden osztály részt vett benne,
Májusfa díszítés az iskola udvarán /alsós napközis csoportokból 23 fő, Csábi
Ferencné
Bodzaszörp készítés és fogyasztás a napközis uzsonna mellé. 1.a-1.b-2.b3.a-3.b, 134 fő: Csábi Ferencné, Baranyiné Mészáros Edit
Május 10-én a szőregi Tömörkény István Művelődési házban Albert András
vetítése „Madarak „ címmel. Résztvevők az alsó tagozatos napközisek:156
fő Csábi Ferencné, Drágity Dusán, Kiss Márta, Bertók Mónika
Május 17. Füvészkerti kirándulás, Lepkekiállításon jártunk 1.a -1.b -.2.a 3.a-3.b osztályok 138 fő Bányainé Seprenyi Gabriella, Drágity Dusán, Csábi
Ferencné Hévéziné Kertész Erika
A rózsa… kiállításra rajzok készítése az összes csoportban, melyekből
kiállítás készül a Rózsafesztiválra. Felelős Csábi Ferencné, Erdélyi Mariann,
Kiss Márta Rajzolt: 173 diák. Tanulóink munkáját Pataki Ferenc
festőművész méltatja a fesztiválon.
Június 10-én, szombaton, a családi napon a felsős osztályok szerepeltek, az
alsósok kézműveskedtek.
Június 23-án az alsós osztályfőnökök betanítása után az alsós tanulók
előadják a Dzsungel könyvét a Rózsafesztiválon.
24-én lovaskocsival felvonul a 2.b osztály, Hófehérke és a törpék jelmezben
, a Rózsafesztivál színvonalát emelve.
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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

4,86
4,75
4,72
4,69
4,73
4,63
4,15
4,61
4,43
4,13
4,11
4,25
4,32
3,89

Összesen
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
Továbbképzési napokon /őszi és tavaszi/ részvétel
Bemutató óra tartása: Sandrik Ágnes 2017. március 28. Tanulásirányítás
Kapcsolattartás
Bölcsőde
Szőregi óvodák
Tömörkény István Művelődési Ház
Szőregi Fiókkönyvtár
Városi Rendőrség
Sipos Vadászház és erdei iskola
Intézményünk munkaközösségei
A munkaközösség személyi változásai:
A 2016/2017-es tanévet is16 osztállyal kezdtük meg.
Osztályfőnökök:
1.a Baranyiné Mészáros Edit
1.b. Áchim Mónika
2.a. Bányainé Seprenyi Gabriella
2.b. Sövényházy Anna
3.a .Szabó Mónika
3.b. Istókné Oláh Ágnes
4.a..Erdélyi Mariann
4.b. Tarjánné Kádár Piroska
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5.a. Gubikné Haraszti Katalin
5.b Polyák-Kósa Krisztina
6.a. Sajtos Bettina
6.b.Kálmánné Fodor Zsuzsanna
7.a Kiss Márta
7.b Dér Zoltán
8.a .Kerekes Pálné
8.b. Vér Anikó
A nyolcadikos osztályfőnökök nagy szakmai múlttal rendelkezve az osztályközösség
formálásában, a pályaválasztási feladatokban egyaránt fontos segítői és irányítói az
osztályközösségnek.
Büszkén mondhatjuk el, hogy az idei tanévet is két, megfelelő létszámú első osztályokkal
indíthattuk el (26-24 fővel), amely a tavalyi évhez hasonlóan különös szervezettséget,
odafigyelést, kihívást jelent tanítóknak, kollégáknak egyaránt.
Személyi feltételek a délutáni tanulási idő alatt az alsó tagozaton:
1.a Baranyiné Mészáros Edit, Sandrik Ágnes
1.b Áchim Mónika, Csábi Ferencné
2.a Bányainé Seprenyi Gabriella, Drágity Dusán
2.b Sövényházy Anna, Csábi Ferencné
3.a Szabó Mónika, Kiss Márta
3.b Istókné Oláh Ágnes
4.a Erdélyi Mariann, Bertók Mónika
4.b Tarjánné Kádár Piroska, Tóth Csápek Ágnes
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 volt, az órán
tanultak elmélyítése, a hangos olvasás gyakorlása.
A gyerekeket kész házi feladattal engedtük haza, illetve adtuk át a szülőknek.
Kiemelt feladatunk volt a felzárkóztatás, a tehetséggondozás, a differenciált bánásmód,
a tanulási problémákkal küzdő tanulók segítése.
Hangsúlyt fektettünk a helyes étkezési és higiéniai szokások, valamint a neveltségi szint
emelésére.
Színvonalas szabadidős programokat szerveztünk és bonyolítottunk le, ezzel is szerettük
volna iskolánk jó hírét tovább erősíteni.
Kiemelt feladatunk volt, az egymás segítése az önértékelésre, minősítésre
felkészüléshez, a jó gyakorlatok átadása, megosztása kollégákkal.
Ügyeltünk az átmenetek megkönnyítésére, nehézségek áthidalására.
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Szőreg iskolatörténetére emlékeztünk, a szőregi oktatás-nevelés 200 éves
évfordulójának méltó megünneplésére még tovább készülünk.
Az elektronikus napló naprakész, pontos vezetése, különös figyelemmel a hiányzások
adminisztrálására.
SZMK választásnál ügyeltünk arra, hogy aktív, segítőkész szülőket választottunk, akik
segítségünkre lehetnek sokrétű munkánk során. Célunk volt egy adatbank létrehozása,
amelyből kitűnik, hogy ki miben tud segíteni, támogatni iskolánkat akár a 200 éves
évforduló kapcsán is. Ez még igazításra szorul az elkövetkező tanévben.
Az iskola ügyeleti rendjének egységes nevelési elvekkel történő betartására figyeltünk.
Testi nevelés: mozgáskészséget fejlesztettünk, kerékpártúrát, kerékpárverseny
szerveztünk.
A munkaközösségünk az eddig bevált már hagyománnyá vált feladatokat továbbra is
elvégezte.
Továbbra is fontosnak tartottuk a helyes közlekedési szabályok megismertetését, séta,
kerékpár illetve gyalogtúra keretein belül.
A munkatervben a tanév elején meghatározott feladatok teljesítése táblázatosan, havi
bontásban: vállalt, kitűzött feladatainkat teljesítettük, sőt ha 1-1 jó programra akadtunk
a városban, vagy a kultúrházban, oda is elvittük a gyerekeket.
Rendezvények:
Az első félévben megrendezett iskolai ünnepségeket a felelős kollégák és osztályok
színvonalas műsorokkal tették emlékezetessé.
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában:
A tanév során őszi és tavaszi intézményi továbbképzéseken vettünk részt.
Iskolánk tanárai már számos bemutató órákat tartottak, melyre szép számmal érkeztek a
más iskolákból pedagógusok.
Teljesítettük az előírt 3 óra látogatását, arról reflexiót készítettünk.
Tanulásirányítás bemutató órát Drágity Dusán, 2016. november 17-én tartott.
A mentorháló előadássorozatának látogatói: Baranyiné Mászáros Edit, Tarjánné Kádár
Piroska. Aki megosztották jó gyakorlatokat és a hallottakat.
Kapcsolattartás:
Könyvtárosunk Dr. Soványné Balog Renáta, ki egyben iskolánk gyermek-, és
ifjúságvédelmi felelőse is, a tanulókkal történő egyéni elbeszélgetésekkel,
esetmegbeszélésekkel nevelőmunkánk fontos segítőjévé vált. E mellett könyvtárosi
munkájával támogatta, kiegészítette, színesítette oktató, nevelő munkánkat. Öröm
számunkra hogy babát vár, de sajnos tartósan távol van a II. félévben, így az ő munkája
nélkül kevesebb program valósult meg.
Gyerekeink Bagó Ildikó iskolapszichológusunkhoz mehettek egyéni segítő
beszélgetésre, problémáik meghallgatására, tanácsadásra, esetfeltárásra. Támogató
munkájára mi felnőttek is számíthattunk, konfliktushelyzetek megoldásában,
tanácsadásban, pszichológiai esetekben egyaránt.
Kertész Ibolya iskolánk védőnője heti rendszerességgel, szerdánként tartott Tini klubot
az érdeklődő tanulóknak, a témákat sokszor maguk a gyerekek alakíthatták, kérhették.
Osztályfőnöki órákon korosztálynak megfelelően tartott egészségügyi órákat.
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.
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Továbbképzéseken való részvétel:
Erkölcstan 60 órás, on-line:
Kiss Márta
Sajtos Bettina
Tóth Csápek Ágnes
Élménypedagógiás tréningen vett részt:
Istókné Oláh Ágnes
Jobb agyféltekés rajztanfolyam pedagógusoknak:
Sövényházy Anna
Bűnmegelőzés:
Gionné Bertók Mónika
Nyelvvizsgáztatói továbbképzés:
Gubikné Haraszti Katalin
A Grassroots labdarúgás módszertana továbbképzés:
Drágity Dusán
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
1.a osztály
Készítette: Baranyiné mészáros Edit osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége

Tanulmányi
átlag

26
26

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

31
56

12

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)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

–
 Tanulmányi átlag:  Kitűnő: Kiválóan teljesített 12 tanuló
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma:  Tantárgyi bukások a tanítási év végén (2017. június 15-i állapot):  Hiányzások: (__ tanuló)
óra
1465
1465

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
Napközis kolléganőmmel az év elején legfontosabb feladatunknak azt tartottuk, hogy
megkönnyítsük az átmenetet az óvodából az iskolába. Már augusztus utolsó napjaiban próbáltunk
olyan barátságos környezetet kialakítani a tantermünkben, hogy jól érezzék magukat itt a
gyerekek. Az iskolakezdés zökkenőmentesen ment, nem voltak sírós gyerekek, a sokfelől érkező
óvodás gyorsan megtalálta helyét, barátját a közösségben, nincs kirekesztett gyermek. A
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szeptember második hetében szervezett „mini erdei iskola” szintén hozzájárult egymás
megismeréséhez, nekünk is jó alkalom volt a kapcsolatok feltérképezésére, és más környezetben
megismerni a tanulók viselkedését. Év végére, egymásra odafigyelő, nyitott kis közösség
formálódott, melyben nagy szerepe volt a sok közös iskolai és iskolán kívüli programnak. Már
kirajzolódtak a baráti társaságok, szívesen játszanak a szünetekben egymással. Az iskolai élet
szabályait elsajátították, és többnyire ügyesen be is tartják, jelzik, ha bárhol valami problémát
látnak. A gyerekeknek és a szülőknek is igényük volt egymás megismerésére, az iskolán kívül is
keresik egymás társaságát. A szülinapi zsúrokon több szülői is részt vett, jókat elbeszélgetve, ezzel
is építve a kapcsolatokat.
Úgy gondolom elértük céljainkat, a gyerekek szeretnek iskolába járni (van, aki hétvégén és a nyári
szünetben is jönne), sok barátot szereztek és biztonságban érzik itt magukat.


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

1
 Rendezvények

Mini erdei iskolában ismerkedtünk a környékkel, az erdővel.
Aktívan részt vettünk a papírgyűjtésben.
Hat tanuló indult az iskolai mesemondó versenyen, Dormány Flóra
a kistérségi fordulón is képviselte az iskolát.
Az osztállyal (4 tanuló kivételével) megnéztük a Fehér-tónál a daruvonulást.
A szülők segítségével Mikulás bulit szerveztünk az osztályban, és az adventi várakozást,
zsákocskákba rejtett apró meglepetésekkel, beváltható kívánságcédulák húzásával tettük még
izgalmasabbá. Mézeskalácsot díszítettünk a lányokkal Kovács Lauráéknál.
Az osztálynak bábszínházbérlete volt, 5 előadást tekintettünk meg.
Kétszer voltunk a múzeumban. (Pompeji kiállítás, A kis herceg, Hűségparipák-hintalovak)
Ellátogattunk a Dóm térre a karácsonyi vásárba, és jót játszottunk a bálalabirintusban.
Csoportosan beöltöztünk, szerepeltünk a farsangon.
Rendszeresen látogattuk a szőregi könyvtárat, sokaknak meg is hozta az olvasási kedvét.
Osztálykiránduláson voltunk Visegrádon és Csongrádon. Ellátogattunk a Szegedi Vadasparkba.
Az osztály több tanulójával egy hétvégén elmentünk Budapesten a Csodák Palotájába,
Tropicariumba, egy másik alkalommal pedig a Pesti Színházba.
Gyermeknapra a szülők egy jó hangulatú meglepetés bulit szerveztek a szőregi vadászházban, ahol
sokat játszottak, mókáztak szülők, gyerekek egyaránt. El is határoztuk a szeptemberi folytatását.
Az iskolai családi napon sokan képviselték az osztályt, a szülők nagyon jó ötletnek tartották, hogy
az iskolai közösséggel, így kötetlenül is találkozhattak.
Mozgalmas, eseménydús és fárasztó éven vagyunk túl, de remélem, a következetes nevelés
meghozza gyümölcsét, és második osztályban már igazi iskolásként kezdik a gyerekek a tanévet.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lakos Általános Iskolája
1.b osztály
Készítette: Áchim Mónika osztályfőnök
Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége

Tanulmányi
átlag

24
23

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

40
75

Kitűnő

8
7

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

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán: Az osztály létszáma 24 fő volt év elején,
évközben 1 fő távozott.
Tanuló neve

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

Szatmári Gréta

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Tabán Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti
Iskola

2017.03.16

 Tanulmányi átlag:  Kitűnő: BerkóTibor, Böröcz Linda, Csala-Pellek Csanád, Geiger Tibor, Horváth Mira
Valéria, Kiss Sándor, Madarász Boglárka
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma:
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén (2017. június 15-i állapot):  Hiányzások: 23 tanuló)
óra
1790
0

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

75 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

 Osztályközösség alakulása:
Az osztály összetétele majdnem arányos, hiszen 14 fiú és 10 lány tagja az osztálynak. Több
óvodából is jöttek a kis diákok, de így is nagyon sok közös baráti körök vannak. Úgy gondolom,
így a többségnek könnyebb volt venni ezt a hatalmas akadályt, ami előttük állt. Voltak olyan
gyerekek is, akiknek bizony kellett azért pár hét, hogy bátran jöjjenek be a terembe. Igyekeztem
olyan környezetet létrehozni az osztályba, hogy barátságosabb, hívogatóbb legyen. Úgy érzem ez
sikerült.
Nagyon sokat javult az osztályközösség első félév végére. Apróbb súrlódások azért még akadtak,
de már nyugodtabbak lettek. Új barátságok jöttek létre, aminek nagyon örülök, mert egymást
támogatják.
Sajnos van pár tanuló az osztályban, akikkel nagyon sok magatartási probléma volt a tanév
folyamán. Szülők segítségével folyamatosan próbáltunk rá megoldást keresni és szakembereket is
bevonunk ebbe.
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Az osztályban két tanuló, Rabb Nikoletta és Dékány Botond az, akivel folyamatosan egész évben
probléma volt. Niki sokszor szavakkal és fizikálisan is bántotta lány osztálytársait. Az édesanyával
folyamatosan tartottam emiatt a kapcsolatot és több helyről is igyekeztünk segítséget nyújtani
Nikinek. Sajnos nem túl sok javulást láttam év végére.
Dékány Botond esetében mindkét szülővel is volt beszélgetésünk és külső segítséget is kaptak.
Tanácsukra, vizsgálatra küldjük Botondot, aminek majd csak a következő tanévben lesz
eredménye.
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

1

 Rendezvények

A szeptember hónap azzal telt, hogy ismerkedtünk az iskolával, az iskola környékével és a
házirenddel. Októberben két kis gyermek lelkesen készült a házi mesemondó versenyre, amit
nagyon élveztek. Még ebben a hónapban gyűjtöttük először közösen a már feleslegessé vált
papírokat. Mindenki büszkén mutatta a saját kis kupacát. Aranyosak voltak. Majd az ősz
beköszöntével lokális tökfaragásnak vetettük alá magunkat, melynek eredményeképp rémisztő és
cuki kis „tökfejek” születtek. Október végén, november elején élték át az első igazi hosszú
szünetet is, az őszi szünetet. Ez is egy új fogalom volt számukra. Sokszor a hét-végéket is a mai
napig hosszú szünetnek nevezik. November közepén libákat látogattunk a szomszédban. Ennek
alkalmával Márton napi szokásokról beszélgettünk, lámpást készítettünk. Hatalmas élménnyel
gazdagodtunk, amikor kirándultunk a Fehér tóra és a darvakat lestük. Hosszú túrát tettünk meg és
közben sok érdekességet tudtunk meg erről a védett területről és élővilágáról. Jól el is fáradtak,
mire haza értek. Közben lelkesen elkezdtünk készülődni az advent időszakában a karácsonyra.
Kézműveskedtünk, vártuk a Mikulást, ajándékot készítettünk a kis Jézuskának, amit el is vittünk
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neki, majd ámulva néztük a felsősök karácsonyi műsorát. Elérkezett a második nagy szünet is, a
téli. Örömmel mesélték januárban, hogy ki mit kapott a Jézuskától, ki hogyan ünnepelt otthon.
Az első félévben, kétszer színházban is voltak, megnézték a karácsonyi forgatagot. Meglátogattuk
a színházat is, ahol sok érdekeset láttunk. Megnéztük az idő-szakos kiállításokat is. Rendszeresen
jártak könyvtárba, amellyel könyvszerető kis emberkékké váltak.
A második félévben is voltunk bábszínházban, és a gyerekek nagyon élvezték, érdelődéssel
figyelték a műsort. Többször elmentünk még a Móra Ferenc Múzeumba és voltunk a Kass
galériában is.
Nagy erőkkel készültünk a farsangra, ahol lenyűgöztük a közönséget, a törpös jelenetünkkel.
Tavasszal tojásfestéssel és kézműveskedéssel készültünk a húsvéti ünnepekre, és
megajándékoztuk azokat a fiúkat, akik meg is locsolták az osztály lány tagjait. Vártuk már nagyon
a jó időt, hogy végre többet kimozdulhassunk. Így eljutottunk végre a Fűvészkertbe, ahol egy
kellemes délutánt töltöttünk el a növények és pillangók társaságában. Elmentünk az iskola
környékére sétálni, megcsodálni a tavaszi virágokat.
Pár tanuló részt vett a Budapestre szervezett színházi látogatáson is, ahol én is kísértem őket.
Szintén nagy élményekkel tértek haza.
Az év végén sűrűsödött a program. Az egész alsó tagozat májusban Visegrádon volt. Nekünk ez
volt az első hosszabb közös kirándulásunk. Jó érzés volt látni, hogy a gyerekek mennyire élvezik
az egész napos színes programokat. Aztán meglátogattuk a Vadaspark állatait is, jókat nevettünk,
sétáltunk.
Júniusban Gemencen voltunk az osztállyal. Próbáltuk úgy összeállítani a programokat, hogy
szintén egész nap elfoglalják magukat a gyerekek és maradjon idő szabadon játszani is.
Kézműveskedtünk, erdei kisvasutaztunk, amiről megleshettük a vaddisznókat és szarvasokat. Az
erdőben hatalmasat túráztunk, miközben a túravezető nagyon sok érdekes dolgot mondott el
nekünk arról a helyről. Kaptunk finom ebédet, és egy nagy játszás után hazaindultunk.
Osztályomból több gyermekkel részt veszünk a Dzsungel könyve fellépésen, amire lázasan
készülünk, próbálunk. Nagyon aranyosak próba közben, remélem a fellépés is sikeres lesz.
Úgy gondolom, a nehézségek ellenére egy jó évet mondhatok a hátam mögött. Minden kis
tanulóm sikeresen teljesítette az első évét az általános iskolában, és szerintem ez a legfontosabb.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Kossuth Lajos
Általános Iskolája
2. a osztály
Készítette: Bányainé S. Gabriella osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

4,86

10
45
26
34

Tanulmányi

30
30
30
30

Bukott
tanulók

Kitűnő

13

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)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

 Tanulmányi átlag: 4,86
 Kitűnő: 13 tanuló: Berzeviczi Petra, Bodzán Bence, Héjja Annabella, Horváth Álmos,
Kakuk Dalma Aliz, Orsós Dóra Rozina, Paluch Sára, Puskás Dominik, Roszkos Nóra
Erika, Sümeghy Ákos Balázs, Talpai Brigitta, Vigyikán Hanna, Vigyikán Zóra
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 15 fő
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén (2017. június 15-i állapot):  Hiányzások: (30 tanuló)
óra
1018
1018

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

34 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

 Osztályközösség alakulása
Sokkal összeszokottabb osztállyal kezdtük év elején a munkát. A gyerekek fegyelmezettebbek,
tudatosabbak, sokat ügyesedtek az első osztály óta.
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.
 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

1
 Rendezvények

Az évnyitó ünnepségen részt vettünk, szerepeltek gyerekek az osztályból a műsorban is.
Szeptemberben mozilátogatást szerveztünk egy mesefilmre.
Még ebben a hónapban a víz világnapja alkalmából a Víztoronyba kirándultunk, ahol érdekes
kiállítást és kísérletbemutatást tekintettünk meg.
A házi mesemondóversenyen több gyermek indult az osztályból. Sümeghy Ákos 1., Orsós Dóra 3.
helyezést ért el.
Az őszi papírgyűjtésen is részt vettünk, a szülők sokat segítettek, az alsós osztályok között
második helyezést értünk el.
Októberben Budapesten a Vígszínházban megnéztük az Óz, a csodák csodája című zenés
mesejátékot.
A Fehér-tavi darulesre az egész osztály ellátogatott napközis program keretében.
Novemberben a Fővárosi Nagycirkusz Dima karácsonya című előadására utaztunk fel vonattal.
Mikulás-bulit szerveztünk az osztályban, vetélkedővel, tánccal.
Játszóházban voltunk az egész osztállyal decemberben.
Karácsony előtt közös osztályprogram volt a mézeskalács-díszítés, amelyben a szülőktől sok
segítséget kaptunk.
Januárban a Móra Ferenc Múzeum Pompei kiállításán voltunk.
Februárban az Aranka ünnepségen szerepeltünk az osztállyal. A farsangon csoportos beöltözéssel
színesítettük az osztályok műsorát.
Márciusban a Füvészkertben egy foglalkozáson vettünk részt. A következő héten Budapestre
kirándultunk a Tropicariumba és a Csodák Palotájába.
A tavaszi versenyeken eredményesen szerepeltek a tanulóim. Voltunk Zrínyi
matematikaversenyen 6 tanulóval, a Bendegúz Nyelvész verseny megyei fordulóján Vigyikán
Hanna 2., Orsós Dóra 5., Vigyikán Zóra 8., Puskás Doinik 9. helyezést ért el. A kistérségi
helyesírási versenyen Vigyikán Zóra 1., Kakuk Dalma 3. helyezett lett. Zóra a mórahalmi megyei
versenyen 6. helyezett lett. A kistérségi matematika versenyen Puskás Dominik 1. helyezést ért el
és képviselte iskolánkat a megyei versenyen is.
Áprilisban ismét Budapestre látogattunk, a Dzsungel könyve című nagysikerű musicalt néztük
meg a Pesti Színházban.
Az egyik szülő segítségével egy érdekes időutazást tettünk, a Kass Galériában tartott nekünk egy
régészeti foglalkozást.
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A főiskola Tudástár kiállításán is bővítettük tudásunkat, a laboratóriumban kísérletezhettünk, és a
tárlatvezetésen megismerkedtünk az állatok érdekes világával.
Május hónapban a Squash Clubban volt egy játékos, vidám délelőttünk.
A visegrádi alsós kiránduláson is részt vettünk. A Füvészkertbe még egyszer ellátogattunk a
lepkekiállításra, a program érdekessége volt, hogy az egész osztály kerékpárral tette meg az utat.
A tavaszi papírgyűjtéssel hatalmas összefogással az előkelő 1. helyet érdemeltük ki.
A tanév utolsó programja az alsós vadasparki kirándulás volt.
A napközis programok szervezésében is segítettem, és mindig részt vettünk az osztállyal ezeken.
A Szegedi Nemzeti Színház gyermekelőadását a tanévben kétszer látogattuk.
A Somogyi Könyvtár szőregi fiókkönyvtárának rendszeres látogatói vagyunk, minden héten egy
alkalommal bővítjük ismereteinket, tudásunkat ott is.
Nagyon sok versenyszerűen sportoló gyermek van az osztályban, egész évben gyönyörű
eredményeket produkáltak.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
2.b osztály
Készítette: Sövényházy Anna osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

30
29
27
27

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

jól teljesített
jól teljesített
jól teljesített
jó

24
67
28
47

-

12
10
10
10

Tanulmányi

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

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán: a tanévet 27 fővel kezdtük, és 27 fővel zártuk.
Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanuló neve

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

 Tanulmányi átlag: 4,75
 Kitűnő: 10 fő (Bubrják-Goda Nimród, Juhász Helga, Kele Gabriella, Komlódi Zoé,
Maillard Flóra, Maróti Márton Mihály, Persi Dániel, Székelyi Zita, Szűcs-Egri Laura
Szabina, Törzsök Boróka)
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 10 fő
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén: az osztályban nincs bukás.
Hiányzások: (27 tanuló)
óra
1281
1281

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

47 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása: nincs igazolatlan mulasztás.
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

Osztályközösség alakulása: A kialakult osztályközösségben jól tudunk együtt dolgozni. A
gyerekek szívesen segítenek egymásnak, nem közösítenek ki senkit. Segítenek ebben a
folyamatosan szervezett közösségi programok. Többször voltunk az év folyamán kirándulni, ahol
az osztály tagjai még jobban összekovácsolódtak. Betegség idején kérés nélkül segítenek a
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hiányzóknak a lecke pótlásában. Most már nemcsak az azonos helyen lakók barátkoznak
egymással, hanem befogadnak baráti közösségükbe más tanulókat is. Meghívják egymást a
gyerekek szülinapi zsúrokba, amiknek gyakran én is vendége vagyok. A szülők is jó kapcsolatot
ápolnak egymással, ami még véleményem szerint tovább segíti a gyerekek közötti jó viszonyt. A
közös programokon /kirándulásokon, színházlátogatásokon, szülinapi bulikon/ más oldalról is
megismerhetik a gyerekek egymást. Sokat beszélgetünk az egymás iránti elfogadásról,
toleranciáról. Szívesen játszanak együtt, versenyeznek egymással, de tisztelik egymást. Vannak
olyan gyerekek, akiknek kevesebb barátja van, de őket is próbálom beilleszteni a közösségbe.
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

10

2

 Rendezvények
A 2. félév is gazdag volt programokban. Kétszer voltunk a gyerekekkel a Nagyszínházban, és
kétszer Bábszínházban. Németes csoportommal február 17-én egy kis bemutatkozó műsort
tartottunk a leendő első osztályosoknak. Február 24-én a farsangon tengeri állatoknak öltöztünk.
Márciusban én szerveztem a Pénzhetet az alsó tagozaton, ahol 2., 3., 4. osztályban tartottam,
összesen 5 osztálynak a témával kapcsolatos órákat. Március 14-én részt vettünk osztályommal a
március 15-ei ünnepségen. Március 22-én közlekedési napot szerveztem, osztályomnak játékos,
feladatokkal tarkított órát tartottam ezzel kapcsolatban. Márciusban voltam osztályommal a
Füvészkert Víz világnapja alkalmából szervezett programján. Áprilisban részt vettem az
intézményi továbbképzési napon. Osztályomból három tanuló helyi helyesírási és egy tanuló
kistérségi matematika versenyen vett részt. Március 27-én lelkesen gyűjtöttük a papírt a
papírgyűjtésen, ahol 4. helyezést értünk el. Májusban osztályom ügyesen néptáncolt a táncesten.
Május 20-án az iskolából 41 tanulóval kirándulni voltunk Budapesten, melynek egyik szervezője
én voltam. Május 24-én osztályommal Visegrádon voltunk egész napos kiránduláson a többi alsó
tagozatos osztállyal. Június 12-én a Vadasparkban kirándultunk, június 13-án pedig osztályomnak
kirándulást szerveztem Szegedre, ahol sétahajóval hajókáztunk a Tiszán. Májusban már lelkesen
készültünk a Dzsungel könyve produkcióra, melyben a mi részünk a Válj kővé jelenet. A gyerekek
jókedvűen, örömmel és lelkesen tanulták meg a koreográfiát. Júniusban részt veszek a ballagásiés évzáró műsoron, és kiosztom a bizonyítványokat. A rózsafesztiválra is nagyon készül
osztályunk, ahol saját kocsin törpéknek öltözve fognak felvonulni osztályom vállalkozó kedvű
gyerekei a szülőkkel és velem együtt.
Azt gondolom, hogy mozgalmas, eredményes tanévet zártam osztályommal.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
3. a osztály
Készítette: Szabó Mónika osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4.56
4,73
4,7

65
26
49
28
52

-

10
7
4
7
7

Tanulmányi

30
31
31
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)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

-

-

-

-

-

 Tanulmányi átlag: 4,7
 Kitűnő: Kovács Rebeka, Lőrincz Lívia Luca, Nyerges Gréta Mira, Péter Dávid, Rácz Adelina Anita,
Sinkó Zsófia, Vitaszek Nóra. (7 fő)
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 15
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén (2017. június 15-i állapot):  Hiányzások: (29 tanuló)

óra
1551
1551

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

52 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

-

-

-

-
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 Osztályközösség alakulása

A második félévben hasonlóan az eddigiekhez, a sokféle elfoglaltság mellett is próbáltuk tovább
mélyíteni az osztályközösséget. Az iskolában a tanórákon a csoportfeladatok, illetve a páros
feladatok adtak erre jó lehetőséget.
A közös iskolai programokon túl jártunk a második félévben is a Szegedi Nemzeti Színház
bérletes előadásán - mely Mozart Varázsfuvola átirata volt gyerekek számára. Közösen olvastuk el
és dolgoztuk fel Berg Judit: Rumini c. gyermekregényét, és megszerveztem számukra a Pesti
Színházba egy Rumini előadást. A közös utazás és a közösen átélt színházi élmény még
szorosabbá fűzte a barátságokat. Májusban az egész alsó tagozat utazott vonattal Nagymarosra,
majd komppal Visegrádra. Felejthetetlen élmény volt számukra a hajózás, a játék a történelmi
játszótéren, a séta a királyi palotában és a magas színvonalú lovagi torna bemutatója.
Igen jól sikerült május végén az osztály családi napja a tiszaszigeti sportpályán és a határmúzeum
területén. A szülők igazi bográcsossal látták vendégül gyerekeiket, és engem is. Remek programot
szerveztek egy kis lézerjáték segítségével, valamint a kihozott sportjátékok és társasjátékok
sokaságával - mindenki megtalálta a kedvére valót. A felnőtteknek pedig alkalom nyílt közös
kötetlen beszélgetésreke is. A júniusi év végi programokban szerepelt egy kisebb kirándulás a
közeli Fehértó melletti kis tanyára - egy régi iskolaépületből alakították ki. Ide a harmadik
évfolyam együtt túrázott - egy kis környezetismereti vezetéssel egybekötve, s azután kötetlen
játékkal a szabadban a tanya területén.
 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

21

14

-

-

-

-

-

-

 Rendezvények
A legelső közös iskolai rendezvény a második félévben a farsang volt - melyen szintén közös jelmezes
koreográfiát táncoltunk: Csiga-rock címmel. Mindenki nagy lelkesedéssel várta a próbákat, izgult, hogy
vajon hogyan sikerül - e szüleiknek elkészítenie csomagolópapírból a csigaházat. A szülők sokat segítettek
benne, mint ahogy a vendéglátást is biztosították az osztályteremben: fánkkal, sokféle süteménnyel és
üdítőkkel. Néhányan részt vettek a Színes iskola című rendezvényen, ahol a leendő elsős szülőknek
mutattuk be iskolánk sokféleségét. A már hagyománnyá vált táncgála - az ott előadott Moldvai táncok c.
koreográfia - szintén jó alkalom volt a közösségi együttműködés erősítésére. Igazi próbatétel volt
gyereknek, szülőnknek (akik a népviseletbe öltöztetésből is kivették a részüket - ez nem kis munka) ,
azonban megvolt a gyümölcse: a vastaps átélése a legnagyobb sikert jelentette. Az iskolai papírgyűjtés is
megmozgatta a közösséget: hiszen már régebben elkezdték gyűjtögetni otthon a behozott papírokat,
lelkesen hordták méretni.
Az iskolai pedagógus napi köszöntőre és ajándékozásra való felkészülés is sok gyereket érintett az
osztályban, hiszen külön erre az alkalomra állt össze egy kiskórus, mely kétszólamú zeneművet énekelt három tanító néni is besegített a kórus létszámát és hangzását erősítve. Az ajándékkészítés is
hozzátartozott, hiszen saját tervezésű mintát festettek a kiégetett agyagtányérokra.
A június 10-i iskolai családi napon is kivették részüket gyerekek is szülők is: sok palacsintával, sok játékkal,
a behozott ruhák, könyvek csere-beréjével.
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Közös hagyományos kiránduláson vettünk részt a Vadasparkban (a többi alsó tagozatos osztállyal együtt) ez mindig nagyon izgalmas program a gyerekek számára.
Már néhány hete készülünk az alsó tagozattal a Dzsungel könyve előadásra, (a szőregi Rózsafesztivál
megnyitóján) amiben egy jelenetet a mi osztályunk táncol. Még a főpróbák hátra vannak, valamint a
jelmezek kellékek elkészítése, véglegesítése - reméljük, sikeres lesz ez is - sok munka van benne. A
gyerekek lelkesen gyakorolnak, a jövő hét feladata lesz készre alakítani.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskola
3. b osztály
Készítette: Istókné Oláh Ágnes osztályfőnök
Tanév

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

Létszám

Tanulmányi
átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

32
32
30
29
27

jól teljesített
jól teljesített
jól teljesített
4,68
4,72

23
72
20
62
34

-

8
6
7
5

 Létszám alakulása:27 tanulóval fejeztük be a tanévet.






Tanulmányi átlag: 4,69
Kitűnő 6 tanuló: Dormány Sára Zsuzsanna, Gergely Sára, Lévai Regina Alexandra,
Szécsi Szintia Regina, Tasnády-Szeőcs Tünde, Tombácz Sára
Jól teljesített 10 tanuló:
Bodzán Eszter, Jóczó Zsófia, Kálly Tamás, Kovács Olivér, Kőmíves Kende Benedek,
Pópity Vladimír, Putnik Tijana, Radács Zalán, Tátrai Marianna, Tölgyes Emma
Bukások: -

Az év végi követelményeket minden tanuló teljesítette.


Hiányzások:
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag



óra
1982
73,4

Osztályközösség alakulása:
Az iskolában adódó problémákat lehetőség szerint közösen megbeszélve oldottuk meg.
Félévkor volt egy közös szülői beszélgetés az iskola pszichológusával, az osztályt érintő
magatartási gondok kezelésével kapcsolatban. Jól működtek a tanév során a tanulópári
kapcsolatok. Hiányzásoknál segítették egymást a pótlásokban. Továbbra is szívesen hívták
meg társaikat az otthoni zsúrokra.
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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)

2

27

 Fegyelmi helyzet:
A házirend betartatása örökzöld téma a mindennapokban. Igyekszem az osztállyal közösen
frissiben megbeszélni úgy a pozitív, mint a negatív dolgokat. Örömömre szolgált, hogy sok
szaktanári dicséretet írhattam be a tanév során.
 Kapcsolat a szülőkkel:
Az elmúlt tanévhez hasonlóan az érintett szülőkkel a fogadóórán kívül, az iskolában, előre
egyeztetett időpontban találkoztam a problémák megbeszélése, kezelése érdekében. A tanév során
többször beszélgettem Kovács Olivér, Baráth Milán édesanyjával. Ezekkel a gyerekekkel van az
idei tanévben is a legtöbb probléma. Egész évben rendszeresen tájékoztattam a szülőket kör emailben 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.
Az SZMK tagok egész évben aktívan segítették a munkámat. Az egyik anyuka kitartóan
rendszerezte az osztályról készült fotókat. Egy másik vezette az osztály befizetéseit a közös
számlán. A harmadik szülő a szülői kör e-maileket koordinálta.
 Rendezvények:
Mikulást vártuk, farsangoztunk együtt. Köszöntöttük a párhuzamos osztállyal közösen a volt és
jelenlegi kollégákat pedagógusnapon. Színházban, múzeumban jártunk, az egész osztálynak volt
bérlete. Bicikliztünk közösen a Nova-túrán. Többször kirándultunk az év során. Megnéztem
tanítványaim fellépéseit /balett, hegedű, tánc, színi tanoda/. Az évet az egész alsót érintő
fellépéssel zárjuk majd.

165

OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája 4.a osztály
Készítette: Erdélyi Mariann osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

28
28
28
28

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,7
4,75
4,7
4,7

16
46
31
68

-

8
9
8
11

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)

-

-

-

-

-

 Tanulmányi átlag:4,7
 Kitűnő:11 fő: Andrucsák Krisztián, Guth Noémi, Héjja Daniella, Kele Kitti, Kocsis
Csillag Virág, Majernik Lili, Mari Rebeka, Szakál Levente, Putnik Gorán, Ujhelyi
Enikő,Tasnády-Szeőcs Zoltán
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 12
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén Nem volt bukás
Hiányzások: 28 tanuló
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

óra
1913
1913

68 óra/fő

 Osztályközösség alakulása:
Osztályunk egy igen összeszokott, összetartó, egymást segítő, támogató közösség. Célom az
volt, hogy a gyerekek önállóságukban megerősödve, kellő tudással, magabiztossággal,
bátorsággal kerüljenek a felső tagozatba. Év végéhez érkezve, úgy gondolom, sikerült
elérnem ezt a kitűzött célt.
Kisebb konfliktusokon kívül osztályunkban nem volt a tanév során fegyelmi probléma.
Minden nézeteltérést rögtön megoldottunk, megbeszéltünk. A gyerekeket mindig arra
neveltem, hogy a problémákról beszélni kell, nem szabad tüskét hagyni a másik emberben.
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Fontos a másság elfogadása, belátni, hogy minden ember hibázhat, lényeg a jó szándék, az
egymás segítése, az összetartás. Ezeket a főbb elveket követve, osztályunk egy igen jó
közösséggé kovácsolódott.
 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

8

-

-

-

1

-

-

 Rendezvények:
A rendezvényeknek se szeri, se száma, amelyeken osztályunk szerepelt vagy részt vett. Mind
iskolai tekintetben, mind iskolán kívül.
Rengeteg érdekes versenyen vettünk részt, igen nagy osztálylétszámmal. Év elején a
Csongrád Megyei Építész Kamara megyei szintű rajzversenyére, majd az azt követő
kiállításra ment az osztály a Vedres Szakgimnáziumba. Ezen a versenyen I-III. helyezést
értünk el, helyi tv-ben, újságban szerepeltünk. Ez a sikerélmény új lendületet adott a további
szereplésekhez. Októberben az egész alsó tagozatot átfogó kézműves projektnapot
szerveztem, amely rendezvény keretében külsős előadókkal - méhészekkel, nemezelővel,
fotóssal, néprajzosokkal, s munkájukkal ismerkedtünk. S az általuk tartott foglalkozáson részt
vettünk.
Novemberben múzeumba látogattunk, majd a jó hangulatú Dóm téri forgatagba.
Karácsonyi, ünnepi hangulatot az osztályunkban hagyománnyá vált családi, adventi
koszorúkészítés teremtett.
Januárban a kultúra napi, iskolánk 200 éves évfordulója alkalmából megrendezett kiállítás
többszöri megtekintése lehetőséget adott, hogy múltunkba tekintsünk.
A hosszú tél után városi sétákat tettünk, moziba mentünk egy kedvelt gyermekfilmre.
Húsvétkor kézműves foglalkozást tartottunk, májusban a Székháti Alkotóház tanyasi
iskolájában töltöttünk egy vidám napot, szalonnasütéssel egybekötve.
Visegrádon idén meglátogattuk Mátyás palotáját.
A júniusi családi nap pedig megerősítette azt a tényt, hogy bizony, az iskolában nem csak
tanulunk, hanem a közös együttlétek színtere is.
A Rózsafesztivál rendezvénye még előttünk áll, hiszen felelevenítettük a Dzsungel könyve c.
előadást, melyet az alsó tagozat ott ad majd elő.
Összegezve nagyon-nagyon sok rendezvényen járt osztályunk. Ezen kívül 12 versenyen,
amelyek mindegyikéről valamilyen helyezést elhoztunk. Igen büszke vagyok az osztályomba
járó gyermekekre!
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
4.b osztály
Készítette: Tarjánné Kádár Piroska osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

28
28
27
26
27
27

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

jt
4.61
4.51
4.64
4.58
4.63

23
54
10
31
29
58

0
1
0
0
0
0

Tanulmányi

Kitűnő

5
4
7
7
7

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


 Létszám alakulása a tanítási év folyamán A tanév 27 fővel indult.

Tanuló neve

Márkus Regő
Áchim Flóra

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése (év, hó,
nap)

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

Weshley
2016.szept.1.
Szeged
Arany János
2016.szept.1.
Szeged

Papp Péter

Tiszasziget

 Tanulmányi átlag: 4.63
 Kitűnő: 7 fő (Áchim Flóra, Busa Liza, Szabó Máté, Szakál Zsombor, Szentesi-Tóth Lili,
Taskó Natália, Márki Kristóf
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 12 fő
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:  Hiányzások: (27 tanuló)
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

óra
1573
1573
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58 óra/fő

 Osztályközösség alakulása
A negyedik b osztály közössége a tanév végére összekovácsolódott. Az osztályba érkező
magatartás problémával (SNI) küzdő tanuló felborította a kialakult szokásrendet, de a tanulók
megszokták, és ha nehezem is, de tolerálták. A tanórákon tanúsított viselkedése azonban
továbbra is zavarta az ott folyó munkát. A fiúk körében még kisebb fegyelmezési problémák
vannak, főként a szabadidőben történő dolgok miatt. Az osztály nagy többsége a jó
tanulmányi eredményét megtartotta.
Az osztály tanulói Deszk, Kübekháza, Tiszasziget, Újszentiván, Újszeged, és Szőreg lakosai.
Az utazási bérletnek köszönhetően egyre önállóbbak lettek, év végére már egyedül
közlekedtek. Nagyon sokat jelentett az osztály számára, hogy a néptáncnak köszönhetően
többször léptek fel nagy színpadon (színház, szabadtéri, székház) A próbákra való bejutás
megszervezése is a közösségi szellem javítását mozdította elő.
Az osztályban év végére 4 SNI-s, és 2 BTM-N-es tanulónk lett a felülvizsgálatok után. Ez
igen magas szám az osztálylétszámhoz viszonyítva. Órai keretekben nincs kellő idő a
fejlesztésükre. Külön felzárkóztatást csak az utazó pedagógusoktól kapnak heti egy órában.
Az SNI-s tanulókkal gyógypedagógus foglalkozott.
Az SNI és BTM-N tanulókkal a gyerekek még kevéssé tudnak toleránsak lenni. Az
osztályzásoknál, mert figyelik egymás jegyeit, meg kell magyarázni, hogy őket önmaguk
fejlődéséhez kell értékelni, és jobb jegyet kaphatnak akkor is, ha a teljesítményük eltér az
átlagos szint osztályzásától.
Tanulmányi versenyeztetésre több lehetőségünk volt, ahol a tanulók eredményesen
szerepeltek. A Bolyai magyar versenyen, csapatunk a szegedi iskolák közül a legelőbb
végzett, ami nagyon szép eredmény. A Bendegúz Nyelvész versenyen, megyei szinten értünk
el eredményt. Egy tanuló bejutott az országos levelező tanulmányi versenyre is. Ezek nagy
része fizetős, ezért a szülők többsége nem vállalja a megmérettetést. Ezek mellett részt vettek
a gyerekek helyi szervezésű és térségi versenyeken is. Minden apró sikert az osztályban
kihirdetünk, és egymást megtapsolva erősítjük az összetartozást és egymás értékeinek
megbecsülését.
Szabadidős tevékenység szervezésével is törekedtem az osztályközösség formálására.
Teadélutánt tartottunk és kirándultunk az adventi vásárra. Részt vettünk rendhagyó órán a
múzeumban és a könyvtárban is. Hulladékgyűjtésből mindenki kivette részét, mindkét
félévben helyezettek lettünk (harmadik és második helyezést értünk el.) A tavaszi időszakban
többször voltunk hétvégi szervezésben Budapesten színházban, kirándultunk a Csodák
Palotájához is. A közös alsós kirándulás mellett meglátogattuk a Western tanyát is.
A napközis kolléganőmmel összhangban vagyunk, azonos elvárás rendszerünk van a tanulók
felé.
A gyermekek szüleivel jó a kapcsolatunk, bármit kértünk, támogattak bennünket.
Iskolán kívül a tanulók többsége továbbra is folytatta az előző évi rendszeres
sporttevékenységét.
Különösen büszkék vagyunk az országos majorett bajnokunkra, (Ábrahám Alexa), aki
Magyarországot fogja képviselni az Európa bajnokságon.
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Madarász Bence görkorcsolya
Mihályi Patrik kosárlabda
Ábrahám Alexa majorett
Márki Kristóf, Szabó Máté, Veszelinov Milán, Madarász Bence, Gyozsán Attila, Avramov
Milán, Buknicz Boglárka foci
Gyozsán Attila fogathajtás
Csabai Zsombor, Szakál Zsombor judó
Altmayer Alexa tenisz
 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

3

1

0

0

0

0

0

 Rendezvények
Évnyitó műsor
Múzeumlátogatás, a helyi könyvtár látogatása
Részvétel a meghirdetett versenyeken (mesemondó, helyesírás, rajz, magyar,öko)
Télapós teadélután, karácsonyváró, ajándékkészítés
Napközis programokon részvétel, madárles, szüret
Hulladékgyűjtések
TÁMOP pályázat megvalósításában részvétel (folk fittnesz)
táncgála
színházi, szabadtéri fellépés, rózsaünnep
kirándulások
színház Budapest
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
5.a osztály
Készítette: Gubikné Haraszti Katalin osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

24
26
25
24

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,40
4,39
4,32
4,15

12 óra/fő
42 óra/fő
10 óra/fő
51 óra/fő

-

3
2
1
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)

Antali Panna

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Mátyás Király
Általános Iskola

2017.04.19

 Tanulmányi átlag: 4,15
 Kitűnő: 3 fő Juhász Kinga, Szabó Hanna, Szűcs Milán Zsolt
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 2 fő Kovács Balázs, Székely Alex
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:  Hiányzások: (24 tanuló)
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag


óra
1272 óra
1272óra

51óra/fő

Osztályközösség alakulása

Az osztályközösség továbbra is jó irányba fejlődött. Nagyon jól együttműködtek, közös
szabadidős tevékenységeket szerveztek együtt. Kisebb viszályok és nézeteltérések előfordultak, de
alapvetően sikerült ezeket megoldanunk.
Mind nekem és a gyerekeknek is nehéz feladat volt a felsőbe kerülés. Nagy kihívás volt
számomra, hogy sikerüljön zökkenőmentesen nekik átvészelni a felsőbe kerülést. De nagyon
megszerettük egymást, jól tudtunk együtt dolgozni. A szülők is büszkék lehettek rájuk. Sok
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mosolyt csaltunk egymás arcára az általunk szervezett karácsonyi műsoraink során. Részt vettünk
a városi Rotary Alapítvány műsorában, ahol osztályunk tagja, Hegedűs Ferenc kapta a támogatást.
A második félévben sajnos sok gond, tanulási nehézségek, viták, fegyelmi gondok voltak. Hiába
voltak a megoldást segítő megbeszélések, minden ott folytatódott tovább. Nagyfokú nehézséget
jelentett számukra a szabályokhoz igazodás és azok betartása. Az iskolai pszichológus segítségét
is igénybe kellett venni osztályszinten. Továbbá az Igazgatónőnek rendkívüli szülői értekezletet
kellett összehívni a felmerülő gondok megoldására. Ennek következményeként sajnos idén az
osztálykirándulás külső helyszínre elmaradt, mi az iskolában maradtunk osztály programokkal.
Szerintem nagyon jól alakult így, mert egy tréningen olyan játékokat, feladatokat tanultam,
sajátítottam el, amit most alkalmazhattam sikeresen.
 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


1

2

-

-

1

-

-

-

Rendezvények:

A második félévben is több eseményen vettünk részt. Februárban a farsangon mulattunk. Több
tanuló vett részt tanulmányi versenyeken (angol, magyar), több fiú az osztályból a félévben
labdarugó bajnokságon szerepelt kitűnő eredménnyel. A papírgyűjtésen sajnos voltak, akik nem
vették ki a részüket a közösségi munkából. Az évet záró családi napra együtt készültünk azokkal,
akik kifogások nélkül lelkesen vettek részt az osztály és közösséget építő fellépésen.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
5.b osztály
Készítette: Polyák-Kósa Krisztina osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

26
26
25
26
27
28

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,63
4,64
4,67
4,64
4,63
4,59

17
53
22
68
13
46

0
0
0
1
0
0

6
7
8
8
3
7

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)

1. Fekete Boglárka
2. Fekete Botond

Külföldön
töltött 3 év
után került
vissza

2017.02.16.
2017. 03.24-től
az 5.b osztály
tagjai

Bokányi Bianka
 Tanulmányi átlag: 4,59
 Kitűnő: 7 fő
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 10 fő
Braun Norbert
Eke Lilla
Flórián Attila
Kurai Luca
Mircsov Viktória
Papdi Nikolett
Pászor Levente
Petőcz Petra
Simon Sára Maja
Szalai Ronin

4,67
4,86
4,67
4,58
4,67
4,57
4,79
4,83
4,85
4,75
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Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Szent Antal
Katolikus
Általános Iskola
és Óvoda

2017. 01. 23.

 Tantárgyi bukások a tanítási év végén: 0 fő
 Hiányzások: (28 tanuló)
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

óra
1346
1346

46 óra/fő

 Osztályközösség alakulása
A 2016/2017-es tanévet 27 tanulóval kezdtük meg, 2 új tanuló csatlakozásával az osztályhoz.
Az ő felzárkóztatásuk, beillesztésük az osztály közösségébe sikeresen és gyorsan megtörtént.
A felsős életbe való beilleszkedés néhány esetben nehézkes volt, de félév végére mindenki
megszokta az új környezetet, szabályokat, körülményeket.
Az osztály jól összeforrt közösségként jött fel felső évfolyamra, ez az összetartás továbbra is
jellemzi az osztályt. Kisebb problémák adódnak néha, de mindig a végére járunk a
problémának. A fiúk-lányok közötti súrlódások korosztályos problémának mondhatók, de ez
is egyre inkább megoldódni látszik.
Csapatépítő játékokkal, fejlesztő videókkal és sok beszélgetéssel igyekszem tovább fejleszteni
a közösséget, hogy az adandó problémák csak megoldandó feladatok legyenek, és minél
könnyebben túljussunk rajtuk. Mindezt az osztályfőnöki óra keretei között, amikor csak van
rá idő és lehetőség, de ha alkalom nyílik rá, akkor órákon kívül is. Ilyen esetekben a
mentálhigiénés tanfolyamon tanult játékokat, technikákat alkalmazom, melyet még élveznek
is. A közösség fejlesztésében és összekovácsolásában segítettek azok az iskolán kívüli
foglalkozások is, melyre az első félévben lehetőségünk nyílt (színházlátogatás,
múzeumlátogatás, kézműves délután).
Az első félév beilleszkedési, váltási nehézségei után nyugodt, összeszedett körülmények
között kezdtük meg a második félévet. Az osztályközösség erősítése folyamatosan közös
célunk volt, ennek érdekében osztályprogramokat szerveztünk.
2017. márciusában osztályunkba két új gyermek érkezett a félév során, akik 2 évvel idősebbek
ugyan, de gyorsan és problémamentesen beilleszkedtek az osztályközösségbe. Nyitottak
voltak társaik segítségére, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy az új tanulók jól
érezzék magukat.
A közösség fejlesztését nagyban segítették a családlátogatások, melynek során kötetlenül
tudtunk beszélgetni mind a szülőkkel, mind a gyerekekkel.
Év végére egy hatodik osztályra érett, mindenre nyitott és lelkes csapat alakult ki.
Fegyelem:
A kollégák visszajelzése alapján fegyelmezési problémák olykor adódnak, de ez minden
esetben kezelésre kerül.
Személyiségük nyiladozik, határaikat próbálgatják, így a vad hajtások lenyesése a jövőre
nézve továbbra is fontos cél.
Probléma esetén a szülőkkel való kommunikáció és segítő hozzáállásuk lényeges segítséget
nyújt a megoldásban.

174

Két tanuló magaviselete miatt pszichológus segítségét kértük szülői beleegyezéssel, így
könnyebben találják meg az utat önmagukhoz. Ez idáig sikeresnek tűnik az iskola
pszichológusának segítsége. Ez év végére normál mederbe terelődött, az osztályban elfoglalt
szerepük és önértékelésük is helyre került. A pszichológus munkáját segítve tanmesékkel,
irányított rajzolással oldottuk az osztályban kialakult feszültséget.
 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

1

5

 Rendezvények
A Szegedi Nemzeti Színház meghívására ellátogattunk a nyílt napra, ahol betekinthettünk a
színház életébe, kulisszatitkaiba, kipróbálhattunk jelmezeket, még színházi próbát is láttunk.
Első közös feladatunk a karácsonyi műsor/műsorok megszervezése volt párhuzamos
osztállyal. A gyerekek nagyon lelkesen készültek egyszerre több műsorral a különböző
rendezvényekre, ahol mindig nagy szeretettel és lelkesedéssel fogadták őket. A közös
készülődés még inkább összekovácsolta a közösséget. Karácsony előtt adventi készülődést
szerveztünk az osztályban, ahol lehetőségük nyílt együtt kézműveskedni szüleikkel.
Az őszi iskolai papírgyűjtésen 1. helyezést értünk el, ami hatalmas boldogsággal töltötte el
őket.
Az osztály számos tagja ért el kiváló eredményt tanulmányi, illetve sport területén. Ilyenkor
az osztály elé kiállva mesélik el élményeiket, elért eredményeiket, közös tapssal buzdítjuk
őket a további szép munkára. Nagyon büszkék vagyunk rájuk!
A tavaszi papírgyűjtésen ismét 1. helyezést értünk el, a nyert összegből a Füvészkertbe
látogattunk.
A farsangi műsorra közös műsorral készültünk, melyben mindenki részt vett.
Erdei iskolai pályázatunk révén Bernecebarátiba kirándultunk a Domszky Pál Erdei Iskolába.
Anyák napi műsort szerveztünk, melyre az édesanyákat hívtuk el, kézzel készített ajándékkal
kedveskedtünk.
Az iskolai családi napon szintén közös műsorral léptünk fel.
Kerékpártúrát tettünk Tiszasziget felé, majd egy közös ebéden vettünk részt egy osztálytárs
otthonában.
Múzeumlátogatáson voltunk, majd egy közös fagylaltozással zártuk az évet.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
6. a osztály
Készítette: Sajtos Bettina osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,49
4,48
4,40
4,43

8
41
19
47

2

4
4
5
7

Tanulmányi

27
27
28
28

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: 7
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 6
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2017. június 15-i állapot)
tantárgy
Angol nyelv
összesen: 1_ tantárgy

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

1 tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (__ tanuló)
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

óra
1305
1305
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47 óra/fő

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

 Osztályközösség alakulása
Az osztály jól összeszokott, az osztályközösség kiváló. Nagyon jól és hatékonyan tudnak
együtt dolgozni, csapatban segítőkészek, siker orientáltak, rendkívül jól motiválhatók. A
második félév elején volt néhány fegyelmi probléma a fiúkkal, több magatartási probléma
adódott. Ezek rendezését sikerült megoldanom, köszönöm ebben Igazgatónő és a Kollégák
segítségét. Családlátogatással, a szülőkkel való mindennapos kapcsolattartással jó irányba
haladunk.
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)

15

2

2

13

2

 Rendezvények
A tanév során a 6. a osztály több iskolai, kulturális programon vett részt, a gyerekek nagyon
nyitottak bármilyen lehetőségre.
Múzeumi látogatásunk remekül sikerült.
Az őszi papírgyűjtésen 3. helyezést, míg a tavaszi papírgyűjtésen 2. helyezést sikerült
elérnünk.
Mikulás bulit a bowling pályán tartottunk, a tavaszi fagylaltozós, városnézős délután is vidám
hangulatban telt.
A családi nap alkalmával a gyerekek különböző sportágak jellemzői jegyeit öltötték magukra,
nagy sikert aratva ezzel.
Osztálykirándulásunkon legnagyobb élmény számukra a számháborúzás volt, mindannyian
tudtak együtt játszani. Remek lezárása volt ez a tanévnek.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
6.b osztály
Készítette: Kálmánné Fodor Zsuzsanna osztályfőnök
Tanév

Létszám

Tanulmányi
átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

24
26
28
26

4,4
4,51
4,11
4,15

23
70
27
73

1
-

3
6
1

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

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

Pál Boróka Julianna

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Gregor József
2016.10.12.
Ált. Isk.

 Tanulmányi átlag: 4,01
 Kitűnő:  Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 9
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2017. június 15-i állapot)
tantárgy
Angol nyelv
Történelem
Természetismeret
Magyar irodalom
összesen: 4 tantárgy

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

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
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Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

 Hiányzások: (28 tanuló)
óra
1885
5
1890

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

67,5 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:

A közösség szépen fejlődik: a gyerekek egyre türelmesebbek, elfogadóbbak egymással. A
fiúk még mindig túl hevesek némely esetben, de egyre többször hallgatják meg a lányok
véleményét. Az esetlegesen előforduló problémákat minden esetben megbeszéljük.
Az új tanulók szeretnek ebbe az osztályba járni. Pál Boróka ősszel érkezett tanulónk, üde
színfoltja a 6.b-nek. Jó tanuló, barátságos, kedves kislány. Gyorsan beilleszkedett, befogadták
a lányok és fiúk egyaránt.
Vecsernyés Dominik érkezett még az osztályunkba, akit a körülményekhez képest jól fogadott
az osztály, vele sajnos sok gond van.
Közös programokkal, például „Mikulás-buli”-val, karácsonyi teadélutánnal, közös
beszélgetéssekkel, korcsolyázással próbálom az osztályközösséget formálni. A farsangra való
ötletelés, készülődés, jó alkalom a csapatépítésre. Az osztálykiránduláson még szorosabbra
fűződtek az eddigi barátságok és a szobabeosztások miatt újak is alakultak.
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanuló
k száma
összesen dicsérete
k száma
(fő)

10


osztályfőnöki

igazgatói

figyelmeztetése
k száma

intése
k
száma

megrováso
k száma

dicsérete
k száma

figyelmeztetése
k száma

intése
k
száma

megrováso
k száma

10

-

-

12

4

-

1

Rendezvények:

Szeptemberben a Kutatók éjszakája rendezvényen az osztályból sokan részt vettek.
A harmadik hétre már készen voltak a szekrény díszeink, melyeket azóta is rendszeresen
karban tartunk.
Októberben lelkesen gyűjtöttük a papírt, melynek eredményeképpen megnyertük a versenyt.
Készültünk matematika versenyekre, szavalóversenyen vett részt két kislány.
Mikulás napi osztály bulit szerveztünk, melyet a jégpályán tartottunk meg, így összekötöttük
egy kis mozgással az ünneplést.
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Karácsonykor társas játékokkal, kártyával játszottunk, karácsonyfadíszt készítettünk,
teáztunk, zenét hallgattunk.
Minden pénteken az utolsó óra után összejöttem a gyerekekkel gyakorolni, beszélgetni.
A SZIKI-re mentünk osztálykirándulásra 2 napra.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
7.a osztály
Készítette: Kiss Márta Rózsa osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3.93
4.11
3.93
4.11

44
88
46
80

1
1
1
2

1
-

Tanulmányi

25
25
22
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)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tápai Miklós

-

-

Gregor József
Általános Iskola

 Tanulmányi átlag: 4.11
 Kitűnő:  Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 4
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:2
(2017. június 15-i állapot)
tantárgy
angol
összesen: 1 tantárgy

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

1 tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (21 tanuló)
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

óra
1931
1931
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80 óra/fő

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

 Osztályközösség alakulása
Az osztály létszáma a hetedik évfolyamra 4 tanulóval csökkent, új tanuló nem érkezett
hozzánk. Ez az év eleji kezdést jelentősen segítette, mert egy összekovácsolódott
közösségként kezdhettük meg nyugodt légkörben a tanévet.
Az osztály létszámához képest kiemelkedően magas a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek
száma, e miatt is osztályom tanulási szorgalmával sokat küzdünk kollégáimmal együtt.
Nehezen éreztek rá év elején a hetedikes elvárásokra, a rendszeres tanulásra. Félévre sikerült
sokat javítaniuk, de a tanulási moráljukat még mindig kissé átlag alattinak érzem.
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. A
hónap végi magatartás-szorgalom jegyek megbeszélésénél kikérem véleményüket, reálisan
látják, bátran vállalják fel egymás értékelését. Sajnos a hiányzások mértéke még mindig igen
magas ebben az osztályban, két tanulónál extrém kiemelkedő, amelyre mindenképp megoldást
kell keresni a következő évben.
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.
Novemberben két alkalommal tartottunk pályaválasztási szülői értekezletet, ahová az osztály
diákjai szüleikkel együtt jöhettek el informálódni, tájékozódni a következő évi továbbtanulási
lehetőségekről. Mindkét esti programra nagy létszámban érkeztek osztályomból érdeklődők.
A második félévben egy testvérpár érkezett egy hónapra az osztályba, amely erősen
megbolygatta a kamasz közösséget. Tanulmányi munkájukon látszott, hogy nem tudják a
hetedikes szintet hozni, és rövid időn belül elkerültek másik évfolyamba, ismét érezhető volt
az osztály higgadt, fegyelmezett magatartása. Időközben egy tanuló iskolát váltott, amely
meglepetésként érte úgy a gyerekeket, mint az osztályt tanító kollégákat is.
Tavaszra ismét sikerült mindezt a változást feldogozni az osztálynak, év végére a tanulási
feladatokra koncentrálni, a hetedik év végi jegyeket kicsit javítani.
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Az osztályközösségben kiugró fegyelmi probléma nem volt. A gyerekek közötti
nézeteltéréseket igyekszünk osztályfőnöki órákon megbeszélni, átbeszélni, megoldást találni a
konfliktushelyzetekre.
Egy tanulónk magatartásával és tanulásával az első félévben külön problémák adódtak,
melyet a második félévre sikerült visszaszorítani. Az otthoni környezet, a szülők
182

alkoholizmusa miatt a Gyermekjóléti Családsegítő Szakszolgálattal felvettük a kapcsolatot, az
ő szakszerű támogató segítségüket is várjuk a helyzet orvoslására.
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

21

30

2

1

-

4

-

-

 Rendezvények
Az őszi papírgyűjtés adott lehetőséget az ismételt közösségépítő összefogásra, a gyerekek
aktívak voltak a kevés létszám ellenére (Londoni utazás időpontjával való egybeesés)
negyedik 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.
Októberben a Takarítási Világnap keretében osztályprogramot is megvalósítottunk, a Sipos
tanya erdei tanösvényének kommunális hulladékaitól tisztítottuk meg.
Az ősz gazdag kiállítási programokat kínált számunkra, rengeteg tárlatot végig néztünk az
egész osztállyal.
A Múzeumok Éjszakája napján látogatást tettünk a szegedi Móra Ferenc Múzeumba, ahol az
egyedülálló, ókorból származó Pompei időszaki kiállítást, és a természettudományi és
néprajzi állandó kiállításokat is megtekintettük.
Még ebben a hónapban aTömörkény István Művelődési házban az 56-os történelmi kiállítást,
és a szabad Képzőművészeti Kör alkotásait ismerhettük meg közelebbről.
Decemberben pedig a szőregi templom 200 éves évfordulója tiszteletére megrendezett
gyűjteményt látogattuk meg szintén a művelődési házban.
Természetesen az elmaradhatatlan decemberi Mikulás ajándékozást is megtartottuk.
A második félévben hetedikesekként is sikerült ismételten a farsangi műsorra felkészülnünk.
Osztály szintű tánckoreográfiát tanultunk meg, mind a felkészülés, mind az előadása
izgalommal, örömmel töltötte el a szereplő, vállalkozó kedvű kamaszokat. Ugyanezzel a
produkcióval az év végi, szombati családi napon is előálltunk.
A tavaszi papírgyűjtésen fiúk-lányok egyaránt kivették részüket a feladatokból, osztályunk 4.
helyezést ért el, de igazán büszkék arra az 5 fiúra vagyunk, akik segítő munkáját a DÖK
vezető az eredményhirdetésen külön kiemelt és jutalmazott.
A februári mozidélutánra is sokan visszajöttek az osztályból, így ingyen oldhattuk meg ezt az
osztályprogramot az iskola falain belül.
Az év végi két napos osztálykirándulás ismét jól sikerült, melyet idén a budai-hegyekben
töltöttünk.
Igazi közösséggé kovácsolt minket az év végi készülődés, próbák sokasága a ballagási-évzáró
műsorra. A közös szervezés, díszítés, fellépés izgalmai, felelősségének átélése erősíti
osztályközösségünket.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
7.b osztály
Készítette: Dér Zoltán osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,48
4,42
4,25
4,32

20
47
33
72

1
0
0
2

6
7
2
4

Tanulmányi

26
26
24
24

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

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán: 25 tanulóval indult a tanév. Tanév közben, 1 fő
távozott.
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Aros-Ozsvár
Benedek Károly

SZTE
Gyakorló
Gimn. és Ált.
Isk.

2016. 07.20

SZTE Gyakorló
Gimn. és Ált.
Isk.

2016.10.01.

 Tanulmányi átlag: 4,32
 Kitűnő: 24 tanulóból 4 ért el kitűnő tanulmányi eredményt: Bojboi Rebeka, Horváth Artúr,
Kálmán Péter Imre, Kiss Eszter
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 24 tanulóból 6 ért el jeles eredményt: Héjja
Natália, Homoki Anna Zia, Kovács Laura Nikol, Lengyel Viktória, Sefcsik Janka, Varga
Attila
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén (2017. június 15-i állapot)
tantárgy
Angol nyelv
összesen: 1 tantárgy

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

1 tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (24 tanuló)
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

óra
1804
8
1812
184

72óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

1

8 óra

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 II.
helyezést értünk el.
Sokszor kaptak önálló feladatot, ami az osztály tanulmányi és fegyelmi helyzetét ellenőrizte
és segítette.
Kamaszkorban 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 3 családnál tettem látogatást, még nem fejeztem be, így ez a feladat a
következő tanévben is aktuális.
Az I. félév során új tanuló érkezett az osztályba, azonban még szeptember folyamán el is ment
tőlünk.
A tanév során kirívó magatartásbeli probléma előfordult ugyan, de ezeket 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 II. félévben az osztályközösségnek jót tettek a közös programok: a farsangi suli, disco
nagyon jól sikerült, a tavaszi papírgyűjtésen jó volt látni, ahogy egymásért is dolgoztak. Meg
is lett az eredménye: III. helyezés.
A sárkányhajózás során szó szerint egy hajóban eveztek.
A családi napra való készülés során is tanulták, hogyan is kell együtt dolgozni, tenni egy
dologért.
Az osztálykirándulás nagyon jól sikerült, rendben volt. Nagyon élvezték, hogy újfajta
sportokat ismertek meg.
Részt vettek a ballagási, tanévzáró rendezvény előkészületeiben illetve lebonyolításában.
Hosszú és fárasztó volt ez a tanév a hetedik évfolyamon, láthatóan el is fáradtak a gyerekek.
A nyári szünetet követően új lendülettel vágunk neki a nyolcadik évfolyamnak. Célom, hogy
továbbra is fenntartsam ezt jó kis osztályközösséget.
 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)

11

13

0

0

0
185

1

0

0

2

 Rendezvények
Iskola rádió működtetése, rendezvények hangosítása.
Őszi papírgyűjtés, II. helyezést értünk el.
Sok tanulmányi versenyen megmérettették magukat tanítványaim: irodalom, nyelvtan, matematika,
idegen nyelv és sport területén.
Mikulás napi osztály bulit szerveztünk. Itt mindenki a másik jó tulajdonságait mondta el és a
megajándékozottnak magára kellett ismernie.
Adventi gyertyagyújtáson való részvétel.
December végén a Jégpályára mentünk, a gyerekek nagyon jól érezték magukat.
Segítettünk az alapítványi bál szervezésében.
Farsang.
Tavaszi papírgyűjtésen harmadik lett az osztály a felső tagozat osztályai között.
Rekreációs csapatépítő osztályprogram alkalmával sárkányhajózni voltunk, ahol láthatóan nagyon
jól érezték magukat.
Családi nap.
Osztálykirándulásra 2017.06.12-13-én kerül sor, Sun City szabadidőközpont volt az úti cél.
Tanévzáró és ballagási műsor előkészülete, részvétel.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
8.a osztály
Készítette: Kerekes Pálné osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,26
4.26
4,25
4,36
4,33
4,38
4,27
4,25

19,23
47,96
29
59
27
72
18
60

2
1
1
1
0
0

2
2
2
1
2
3
2

Tanulmányi

26
25
23
24
24
24
23
23

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

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán: 23 tanulóval kezdtük a tanévet és ugyan azzal a
23 fővel zártuk.
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

 Tanulmányi átlag: 4,25
A tanulmányi átlagból látható, hogy a második félévet is komolyan vették a tanulók, nem
tapasztalható romlás osztályszinten.
 Kitűnő: Buknicz Luca, Fodor Dalma
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 4 tanuló:
Balogh Júlia, Kállay András, Muhari Fanni, Szekeres Réka
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Tantárgyi átlag
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

első félév
év vége

Jól látható, hogy jelentős eltérés nincs a tantárgyi átlagok alakulásában a két félév során.

Tanulói átlagok
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
első félév

év vége

Ez a grafikon a tanulók teljesítményét mutatja, melyen jól látszik, hogy az osztály
tanulóinak 50%-a legalább elérte a félévi teljesítmény értékét.
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 Tantárgyi bukások a tanítási év végén: nincs tantárgyi bukás
 Hiányzások: (60 óra/ tanuló)
óra
1387
1387

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag


60 óra/fő

Osztályközösség alakulása:

Fontosnak tartottam az önértékelést, egymás munkájának reális értékelését, hiszen nem csak a
barátokról kell pozitív jellemzést adni. Az osztályfőnöki órák erre alkalmasak voltak, szívesen
nyilvánítottak véleményt. A magatartás és szorgalom jegyek kialakításánál figyelembe vettem a
véleményüket, reálisan látták társaik viselkedését, szorgalmát.
A dicséretek magas száma azt mutatja, hogy iskolai rendezvényeken (ballagás, évzáró, október
23.) szívesen vállalnak szerepet. Fontosnak tartom, hogy kamaszkorukban is lehessen számítani
munkájukra.
A második félév kiemelkedő feladata volt a beiskolázással kapcsolatban a felvételi vizsgára való
készülés, jelentkezési lapok felelősségteljes kitöltése. Osztályunkból 8 tanulót (35%) vettek fel
gimnáziumba, 15 tanulót (65%) szakgimnáziumba. A tanulók továbbtanulási igénye reális volt,
amit a statisztikai mutatók is alátámasztanak.
A második félévre megfogalmazott célkitűzések teljesültek, a tanulási eredményben nem
tapasztaltam visszaesést, természetesen voltak tanulók, akik egy-két tárgyból rontottak, de
olyanok is, akik javítottak. Még a házirendben foglalt szabályok betartása is működött kellő
odafigyeléssel.
Sajnos az osztályprogramok megvalósítását nehezítette a magas óraszámból adódó kevés
szabadidő, illetve a különböző egyéni elfoglaltság.
Osztályfőnöki munkámban nagyon sokat segített az iskola pszichológusa, valamint a
pályaválasztási tanácsadó szakemberei.


Fegyelmi helyzet:

Ebben a tanévben komolyabb vétség nem történt az osztályban, amit a lenti táblázat is mutat, egy
tanuló kapott figyelmeztetést. A többi tanuló korosztályának megfelelően viselkedik. Udvariasság,
figyelmesség jellemzi őket, ha nem figyelünk rájuk, akkor gyerek módjára fegyelmezetlenségek is
becsúsznak. A tanórai magatartásuk jó, közösségi munkában is sok tanuló aktívan kiveszi a részét.
 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

25

3

0

0
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3

0

0

0

 Rendezvények
Első közösségi tevékenységünk a Határtalanul pályázat keretében erdélyi tanulók fogadása
családoknál, melyben aktív szerepet vállaltak a tanulók szülei, illetve a másnapi
megvendégelésben. Az őszi és tavaszi papírgyűjtésben a korábbi évekhez viszonyítva alul maradt
az osztály, bár a tisztes részvétel megvolt. Mindenki jelen volt az október 23.-i megemlékezésen.
Az iskolai bálon a nyolcadik évfolyam tanulópárjai adták a nyitótáncot, melyen a tanulók nagy
része részt vett.
Közösség formáló ereje van a Mikulás napi ajándékozásnak, ezért az idén is minden tanuló átadta
az általa kihúzott tanulónak az egyénre készített ajándékot rá jellemző versike kíséretében.
Mikulás buli helyett jégpályára ment az osztály, ahol nagyon jól érezték magukat. Januárban
központi felvételi vizsgán vettek részt az osztály tanulói, márciusban szóbeli felvételi vizsgák
voltak.
Februárban Aranka napi megemlékezés keretében osztályunk tanulója kapta a Péter Aranka
alapítvány támogatását.
Júniusban a Vadasparkba tettünk látogatást, majd Budapestre kirándultunk.
Ebben az évben a hagyományos szülői értekezleten túl három pályaválasztási szülői értekezlet
volt, valamint ezen kívül négy fogadóóra. A szülői értekezleten a részvételi arány jó volt, néhány
tanulótól nem érkezett szülő, viszont a fogadóóra adta lehetőséggel már kevesebben éltek.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskolája
8.b osztály
Készítette: Vér Anikó osztályfőnök

Tanév

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,97
4,00
3,95
3,89

40
90
43
100

0
0
1
0

0
1
3
2

Tanulmányi

Létszám

26
26
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)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

-

-

-

-

-

 Tanulmányi átlag: 3,89
 Kitűnő: 2 tanuló, Sefcsik Benedek és Ujhelyi Eszter
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 5 tanuló: Jankovics Gábor (4,62), Kirizs Keve
(4,85) , Nikoloutsopoulou Anna (4,69) , Sefcsik Benedek (5,0) , Ujhelyi Eszter (5,0)
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:  Hiányzások: (26 tanuló)
óra
2587
0
2587

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

100 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

0

-

-

-

-
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 Osztályközösség alakulása
Az osztály közössége már alsó tagozatban összeszokott, a felsős négy év alatt ez nem
változott. Az osztályba járó diákok nagyon összetartóak. Szabadidős tevékenységekben és
iskolai feladatokban, projektekben szívesen vesznek részt közösen, illetve csapatokban,
szinte minden alkalommal teljes létszámban. Iskolai rendezvényekre, szereplésekre
megbízhatóan felkészülnek, és szívesen szerepelnek. Idei feladatunk az október 23-i
megemlékező műsorra való felkészülés és annak előadása, valamint a báli nyitótánc volt. A
próbák a gyakorlás mellett további lehetőséget biztosítottak a közösséggé kovácsolódásra.
Osztálykiránduláson egy tanuló kivételével 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)

24

37

1

0

0

7

0

0

 Rendezvények
Szeptember hónapban erdélyi testvériskolánkból érkeztek hozzánk látogatóba diákok és
tanáraik. A gyerekek mindig élvezik ezeket a találkozásokat, megoszthatják egymással a
legújabb élményeiket, és egy kis nosztalgiázásra is sor kerül. Saját készítésű ajándékkal
lepték meg a gyerekek a vendégeket.
Az őszi papírgyűjtésen részt vett az osztály. A fiúk kimagasló teljesítményt nyújtottak a
pakolásban, rakodásban.
Osztályfőnöki órán megemlékezést tartottunk október 6-ról és október 23-ról, a holokauszt
és a kommunizmus áldozatairól. A diákok előzetes feladatként kisebb előadásokkal
készültek, tablókat, plakátokat készítettek.
Októberben múzeumlátogatásra került sor.
Ebben a hónapban tartottuk ünnepi megemlékezésünket október 23-ról a nyolcadik
évfolyamos diákok szereplésével.
Novemberben az iskolabál nyitótáncát adták elő a diákok. Ezt hosszú felkészülés,
táncpróbák előzték meg.
A gyerekek angol nyelvtudásukat mérhették össze egymással még ebben a hónapban az
idegennyelvi héten. Az osztályból több tanuló is részt vett angol nyelvi térségi, városi,
illetve országos versenyeken.
Decemberben az osztály tagjai Mikuláscsomagot készítettek egymásnak. Ebben a hónapban
közösen, az összes tanuló részvételével bowlingozni mentünk. Minden diák részt vett a
karácsonyi műsoron, ahol egy osztálytársuk szerepelt is.
Az első félév során kétszer volt alkalmuk a diákoknak és szüleiknek pályaválasztási szülői
értekezleten részt venni, elősegítve ezzel a közelgő fontos döntések meghozatalát.
Osztályfőnöki órákon pályaválasztási tanácsadó beszélgetett egyenként mindenkivel.
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Februárban farsangi mulatságon, diszkón vettek részt a gyerekek. Az Aranka-napi
ünnepségen szerepelt az osztályból több fő.
Márciusban elkezdtünk készülődni az év végére, a tabló készítésének álltunk neki. Fotókat
készítettünk, valamint megterveztük, hogy hogy is nézzen majd ki, hová kerüljön.
Közlekedési napon vett részt az osztály, valamint nyitott órákat tartottunk az érdeklődő
szülőknek.
A továbbtanulással kapcsolatos teendőket folyamatosan intéztük az év során: jelentkezési
lapok kitöltése, később a sorrend módosítása.
Áprilisban papírgyűjtéssel gyarapítottuk az osztálypénzt.
Májusban táncgálán vettek részt a diákok nézőként.
Júniusban a közlekedési napon a diákok dobogós helyezést értek el. A hónapban két napos
osztálykirándulásra mentünk, ezen egy diák kivételével mindenki részt vett. Diákok és
tanárok a banketten búcsúztak el egymástól, majd a ballagási ünnepséggel zártuk a tanévet.
 Továbbtanulás
A 26 főből 8 fő (30%) gimnáziumban, 14 fő (54%) szakgimnáziumban és 4 fő (16%)
szakközépiskolában folytatja tanulmányait.
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TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ
2016-2017. TANÉV
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 igazgató-helyettes
Személyi feltételek alakulása
Pedagógusok
 Az iskola szakos ellátottsága 100%-os. Pedagógusok létszáma 28 fő, álláshelyek
száma 28,5. 2 fő pedagógus GYES-en van (Papné Sinka Kriszta és Retek Brigitta),
őket Betyár-Gálik Eszter és Vujcsin Eszter helyettesítette.
 áttanítás másik tagintézménybe 4 fő: Lantosné Lakner Gyöngyi (kémia), Selmeczi
Gabriella (testnevelés), Betyár-Gálik Eszter (tanító), Vujcsin Eszter (ének),
 áttanítók másik tagintézményből 5 fő: Bércesi Edit (német), Sike Csabáné (technika),
Ambrus Jánosné (technika), Vanessa Dunn (angol nyelvi lektor), Legényné Szelezsán
Mariann (angol) és Csirik György (sakk)
 óraadó 2 fő: Kiss Ildikó (angol), Bélteki Pál (leánytorna edzés). Félévkor Csizmadia
Péter angoltanár helyét Kiss Ildikó foglalta el, óraadó Csizmadia Péter lett.
 az iskolai nevelőmunkát segítette Bagó Ildikó iskolapszichológus, aki pénteki napokon
foglalkozott a hozzá forduló tanulókkal, szülőkkel
Nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak
 1 fő iskolatitkár
 1 fő rendszergazda (0,5 álláshely)
 2 fő pedagógiai asszisztens (2x0,5 álláshely)

Tárgyi feltételek alakulása, pályázatok
Tárgyi feltételek
Az iskolaépület állaga az oktatás céljainak megfelelő. A tantermi bútorok folyamatos cseréje
az alsó tagozatos tantermekben jobbára befejeződött. A tanév során történt változások:
PVC csere történt a 65. tanteremben, valamint PVC burkolat javítás az ebédlőben.
Az iskola technikai eszközökkel jól felszerelt. Tagintézményi költségvetés felhasználásával 2
db aktív hangfallal és 2 db mikrofonnal vált teljessé az iskola hangtechnikai felszerelése.
Ugyanezen forrás segítségével került beszerzésre 1 db projektor a 62-es teremben az elavult eszköz
helyett, valamint az oktatás tárgyi feltételeit javította a 2 db LEGO Mindstorms EV3
programozható robot, valamint 3 CD lejátszó, térképek, fejlesztő játékok.
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 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért pályázatban több
pályázó partnereiként pályáztunk: Móra Ferenc Múzeum, Deszki Faluház, Pinceszínház, Szegedi
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Focus Műhely Kortárs Színházi és Összművészeti Alapítvány. A pályázatok sorsa még nem
ismert.
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Oktatási támogatási kerete pályázati támogatása
a szociálisan rászoruló szegedi gyermekek intézményi programokon történő részvételének
támogatására 870.000 Ft. A támogatást 2017. június 16-ig osztálykirándulásokon, kulturális
programokon való részvételre fordítottuk.
Kapcsolatok
 Pedagógiai Oktatási Központ - POK
 Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Csongrád Megyei Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya
 Szegedi Nemzeti Színház
 Móra Ferenc Múzeum
 Szegedi Vadaspark
 Szent-Györgyi Albert Agóra
 Somogyi Könyvtár
 Szegedi Sport és Fürdők kft.
 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.
 2016. szeptember 26.
 2016. október 24.
 2016. november 28.
 2016. december 19.
 2017. február 27.
 2017. március 27.
 2017. április 24.
 2017. május 29.



Tanévnyitó értekezlet: 2016. augusztus 31. (szerda) 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: 2017. január 30. (hétfő)
 Tanévzáró nevelési értekezlet: 2017. június 23. (péntek)



Félévi és év végi osztályozó értekezlet:
 2017. január 23. (hétfő)
 2017. június 12. (hétfő).
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

Humán munkaközösség

Szántháné László Erzsébet
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Tagok száma (fő)

12 fő

Reál munkaközösség

Cservákné Krista Mónika

8 fő

Alsós munkaközösség

Csicsainé Csernák Brigitta

8 fő

Napközis munkaközösség

Sallainé Hevesi Magdolna

7 fő

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



Osztály
megnevezése
1.a (12.07.)

Bemutató óra témája

Résztvevő (fő)

Úszás (Selmeczi G.) – Mellúszás;kar- és lábtempó

5

1.b (04.28.)

Ének-zene (Stérné V. Edit) – Tavaszi dalok - gyakorlás

5

2.a (04.26.)

Magyar nyelvtan (Varga R.) – A kérdő mondat

9

3.b (10.11.)

Magyar nyelvtan (Mihályné F. E.) – Gyakorlás-mondatfajták

10

4.a (12.07.)

Úszás (Kónya Z.) – 500 m mellúszás

6

5.b (11.30.)

4

5.b (03.09.)

Magyar irodalom (Szántháné L.E.) – Hogyan mesél a költő (Petőfi
Sándor)
Történelem (Tóthné V. M.) – Falvak és lakóik

6.ab (10.04.)

Informatika (Pintér I.) – Ismétlés az ismétlésben

2

6.b (10.07.)

Matematika (Cservákné K.M.) - Rendszerezés

10

7.ab (11.22.)

Angol (Csizmadia P.) - Workbook exercise

2

7.ab (12.15.)

Magyar irodalom (Katona L.) – Petőfi S.: Szeptember végén

2

7.b (10.21.)

Fizika (Törteliné M.K.) - Összefoglalás

2

7.b (02.08.)

Történelem (Lukács I.) – Japán, Olaszország terjeszkedése

2

7.b (04.05.)

Biológia (Lantosné L. Gy.) – Kétéltűek és hüllők

5

8.b (10.04.)

Biológia (Németh E.) – Az izomzat

7

Részvétel más tagintézmény bemutató óráin, foglalkozásain
Tagintézmény
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium



9

Látogatott órák száma
12

Résztvevő (fő)
20

SZTEJKI Pallavicini Sándor Általános Iskola

6

6

SZTEJKI Weöres Sándor Általános Iskola

14

56

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

Pedagógiai munka, fejlesztések, rendezvények
Pedagógiai munka
A tanév munkatervében a következő célokat tűztük ki:
1. 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
mérést. Szövegértésből a legfőbb problémát az idő rövidsége okozta. A nyolcadikos
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matematika feladatlapok nagy részét a tanárok a mérés után kijavították. A tanulók
jobbára az év végi osztályzatuk alapján elvárható teljesítményt nyújtottak.
Idén második alkalommal került sor országos kompetenciamérésre idegen nyelvből. Az
angol nyelvi mérésnél 6. évfolyamon az évfolyamátlag 61%, 8. évfolyamon pedig 63%,
ami ha nyelvvizsga ponthatárt nézzük, akkor meghaladja azt. Természetesen nagy
különbségek vannak a diákok között, mert van, aki 100%-os, de van, aki 23%-os
eredményt teljesített mindkét évfolyamon. A német mérés eredménye gyengébb: 6.
évfolyamon az évfolyamátlag 45%, 8. évfolyamon pedig 50%. Az angol nyelvtől
eltérően német nyelvből nincs emelt szintű oktatás.
2. 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: 18 első osztályos, ami a
tavalyihoz képest felére csökkent, így 1 első osztály indul a következő évben. Elsőrendű
feladat a csökkenés okainak felderítése ás a tendencia megfordítása.
3. Elérjük, hogy az intézmény nyolcadik évfolyamot végző tanulói közül növekvő
számban jelentkezzenek az intézmény kilencedik gimnáziumi évfolyamára. Az előző
tanévekhez viszonyítva másfélszeresére nőtt a gimnáziumban továbbtanulók aránya
(45%), ezek 43%-a (9 fő) az Eötvös József Gimnáziumot választotta. Csökkent azok
aránya, akik szakgimnáziumban (23%), vagy középiskolában (32%) tanulnak tovább.
Az érettségit adó középiskolában továbbtanulók aránya így 78%. 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

gimnázium

21%

28%

42%

29%

45%

szakközépiskola

61%

47%

33%

31%

23%

szakmunkásképző

18%

25%

24%

40%

32%

4. Elérjük, hogy tanulóink tanévenként növekvő számban tegyenek az általános iskola
nyolcadik évfolyamának befejezéséig alapfokú nyelvvizsgát. Az előző évekhez képest
sajnos csökkent a sikeres próbanyelvvizsgák száma, ami elsősorban az osztályok tanulóösszetételének köszönhető. Összességében a hetedik évfolyamos vizsgázó tanulók 24,3
%-a tett sikeres próbanyelvvizsgát és ennek 2/3 része C típusú lett. A tanulók szülei az
eredményekről írásbeli tájékoztatást kapnak.
idegen nyelv
Angol
Angol
Angol
Német
Összesen

típus
A
B
C
C

fő
1 fő
2 fő
4 fő
2 fő
9 fő

5. Elérjük, hogy tanulóink tanévenként növekvő számban tegyenek az általános iskola
nyolcadik évfolyamának befejezéséig ECDL Start vizsgát: a tanév folyamán 45 tanuló
tett le összesen 99 sikeres modulvizsgát, nyolcadik év végére pedig 22 tanuló szerzett 4
modulos ECDL Start bizonyítványt. Ez a végzősök közel fele (47%).
Rendezvények:



Tanévnyitó ünnepség (2016. szeptember 1.)
Zenei Világnap alkalmából mini koncert az aulában (2016. szeptember 30.)
197







Megemlékezés az aradi vértanúk emléknapja alkalmából (2016. október 6.)
Papírgyűjtés (2016. október 14.)
Őszi túra Budapestre a Közlekedési Múzeumba és az Állatkertbe (2016. október 15.)
Megemlékezés október 23. nemzeti ünnep alkalmából (2016. október 21.)
Idegen nyelvi héten játékos vetélkedők, Halloween-party, kistérségi online vetélkedő
(2016. november 9-11.)
 Mikulás délután: Pán Péter előadás (2016. december 6.)
 Sulidiszkó (2016. december 19.)
 Karácsonyi ünnepség (2016. december 21.)
 Farsangi mulatság a napköziben (2017. február 9.)
 Alapítványi bál (2017. február 24.)
 Megemlékezés március 15. nemzeti ünnep alkalmából (2017. március 14.)
 Weöres7
 városi és kistérségi Weöres versillusztrációs rajzpályázat díjátadás, megnyitó
(2017. április 10.)
 Versünnep (2017. április 11.): versíró pályázat eredményhirdetése
 Reál napok: kisállat-bemutató, kísérletező délután, ahol 7-8-os diákok mutatták be
érdekes kísérleteiket a kisebbeknek óriási sikerrel.
 Weöres-est (2017. április 20.)
 Papírgyűjtés (2017. május 11.)
 2 napos tavaszi túra Magyaregregy-Óbánya-Pécs-Orfű-Abaliget (2017. május 12-13.)
 Osztálykirándulások (2017. május 26.)
 Megemlékezés Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából (2017. június 2.)
 Sportnap (2017. június 13.)
 Látogatás a budapesti LEGO kiállításra (2017. június 13.)
 Ballagás, évzáró (2017. június 16.)
Az elsős beiskolázást segítő programok (óvodaprogram)
 Őszi kavalkád - játékos iskolabejárás Csiga-duó koncert (2016. október 11.)
 Szülők Akadémiája: Bagó Ildikó iskolapszichológus előadásának címe az
iskolaérettség pszichológiai szempontból. Közben Falevél-parti - dráma-játék
foglakozás az óvodásoknak (2016. november 15.)
 Luca napi kézműves foglalkozás (2016. december 13.)
 Pokemon Go játékos sportverseny (2017. január 17.)
 Nyílt órák a nagycsoportosok szüleinek (2017. február 7.)
 Iránytű címmel iskolaelőkészítő foglalkozások (2017. február 7, 14, 21, 28, március 7,
21, 28, április 4. 11.)
 Óvodások meghívása és bevonása az iskolai március 15-i ünnepségbe (2017. március
14.)
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, énekkar zajlik. A Classic művészeti iskola szervezésében táncoktatás
folyik az iskolában. A táncosok szinte minden iskolai kulturális rendezvényen szerepelnek.
Hit- és erkölcstan bevezetése
Ebben a tanévben vált teljessé az etika tantárgy és a hit- és erkölcstan választható
formában való tanítása mind a nyolc évfolyamon. Az első évfolyamon a tanulók több mint
fele, az ötödik évfolyamon a tanulók kétharmada választott hittant. A hittanórák az erkölcstan
órákkal párhuzamosan, egy időben kerültek bele az órarendbe.
„Felelős gondolkodás folyamata” (Arizona) program működtetése
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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
Boldog iskola program
A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából állt, amelyek fokról fokra
ismertették meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit. Az egyes témakörök
sorrendben, melyeket havi 1 alkalommal napközis foglalkozás keretében 45-60 perces
időkeretben dolgoztak fel a 2.b osztály tanulói:
 Boldogságfokozó hála
 Optimizmus gyakorlása
 Kapcsolatok ápolása
 Boldogító jócselekedetek
 Célok kitűzése és elérése
 Megküzdési stratégiák
 Apró örömök élvezete
 Megbocsátás
 Testmozgás
 Fenntartható boldogság
A gyerekek minden hónapban egy tablót készítettek a napközis faliújságra, melyet a program
honlapjára is feltöltöttek. Jó program volt ez arra, hogy a gyerekek megtanulják kihasználni az
apró örömök adta lehetőségeket, a célok elérésének módjait és megtanulják a küzdési
stratégiákat, nem meghátrálni a nehézségek láttán. Megértők és érzékenyek lettek mások
nehézségei iránt. Nyugodtak, segítik egymást. Bíznak magukban.
A munka eredményeként november 19-én az iskola megkapta a Boldog Iskola címet.
HHH tanulókkal kapcsolatos integrációs tevékenységek
 A tanév elején minden HHH tanuló esetében korosztályának megfelelő év eleji
bemenő fejlesztőpedagógiai, matematikai készségek és szövegértési felmérést
készítettünk. A kiértékelést követően az eredmények függvényében fejlesztési terv
készült háromhavi lebontásokban.
 A HHH tanulók felzárkóztatásának és az integrációjukat elősegítő egyéb
tevékenységek dokumentálására elektronikus és papíralapú naplót készítettünk. Havi,
háromhavi, illetve félévi értékelések készültek.
 Minden HHH gyermeknek lehetősége volt segítő beszélgetéseken részt venni.
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
Pedagógus minősítés, önértékelés
 Az iskolából 2 fő jelentkezett a 2018. évi pedagógus minősítésre (1 fő gyakornok
kötelező minősítő vizsgára). A minősítésre jelentkezett pedagóguson túl a három új
pedagógus tantárgygondozó szaktanácsadó segítségét is igénybe vette.
199



A tanév végén minden pedagógus és pedagógus végzettséggel rendelkező pedagógiai
munkát közvetlenül segítő alkalmazott a köznevelési törvény 69. § (1) bekezdésének
a) és d) pontja alapján önértékelésen alapuló kompetencia és teljesítményalapú
értékelési rendszer alapján értékelést kap.
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TANULÓK, TANULMÁNYI MUNKA
Tanulólétszámok és tanulmányi eredmények alakulása félévkor és tanév végén
2013/
2014
tanév
félév

2013/
2014
tanév
vége

2014/
2015
tanév
félév

2014/
2015
tanév
vége

2015/
2016
tanév
félév

2015/
2016
tanév
vége

2016/
2017
tanév
félév

2016/
2017
tanév
vége

332

330

322

322

310

306

300

295

Létszám
Ebből osztályozható
Tanulmányi átlag

332

330

322

322

310

304

300

295

4,00

3,97

3,97

3,99

4,01

4,02

4,04

4,07

Bukott tanulók

28

11

34

19

21

20

33

16

Tantárgyi bukás

49

15

77

25

42

24

55

28

Megjegyzés: A tanév végi adatok az augusztus 31-i állapotnak felelnek meg.

Tanulmányi eredmények és hiányzások a 2016/2017. tanítási év végén
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
Összesen:

Létszám

Tanulmányi
átlag

Hiányzási
átlag

16
18
19
16
14
13
16
16
24
24
14
14
22
22
23
24

4,69
4,74
4,41
4,24
4,29
4,25
4,32
4,48
3,68
4,06
3,45
3,99
3,43
3,43
3,80
3,90

62
61
42
82
79
78
55
68
99
88
86
91
98
106
99
90

295

4,07

80,11

tanulók

Bukások
tantárgyak

Jeles,
kitűnő

1

2

1

2

3
1
1

6
2
1

4
4

6
8

1

1

12
14
10
5
7
4
4
9
1
4
1
3
0
5
6
7

16

28

92

Megjegyzés: A táblázatban szereplő adatok a 2017. június 15-i állapotnak felelnek meg.

Hiányzások alakulása
Tanév

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

Igazolt

Igazolatlan

Összes

Átlag

7783
19988
7710
19723
9917
22233
11209
23348

64
185
79
179
168
845
269
793

7847
20173
7789
19902
10085
23100
11478
24141

23,64
62,07
24,25
62
33,21
73,78
37,55
80,11

Megjegyzés: A tanév végi adatok az augusztus 31-i állapotnak felelnek meg.
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Igazolatlan mulasztások megoszlása a 2016/2017. tanítási év végén
Osztály

1-10 óra

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

fő

11-30 óra

fő

31-50 óra

51 óra felett

fő

fő

1
2
1

1

6

2
1
1

Összesen

4

4

3

1

3

2

7

1

24

14

1
1

2

2

Megjegyzés: A táblázatban szereplő adatok a 2017. június 15-i állapotnak felelnek meg.

Dicséretek, fegyelmező intézkedések a 2016/2017. tanítási évben
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
Összesen

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

6
3
31
14
4
13
2
26
9
38
20
29
13
14
12

1
1
1
2
1
2
5
2
9
6
5
1
27
2
4

1
1
2
1

2

2
6
3
3

1
3
2

18
6
2
14
19
12
5
27
7
19

7
1
2

5

6
3

1

6

13
247

2
71

1
30

1
16

10
154

1

1
1
1

1
3

2

1

3

1

1

8

Megjegyzés: A táblázatban szereplő adatok a 2017. június 15-i állapotnak felelnek meg.
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1

A 2016/2017. tanév tanulói létszámainak nyitóadatai
tanulók
száma

SNI-s tanulók
száma

HH-s
tanulók
száma

HHH-s
tanulók
száma

BTM-s
tanulók
száma

1.a

17

3

3

1

4

1.b

18

2

3

2.a

19

2

2.b

16

4

3

3.a

15

2

2

3.b

12

2

1

4.a

16

5

2

4.b

17

1

5.a

25

5.b

Osztály

2
1

1
2

1

2

1

2

2

5

1

1

2

25

4

2

4

2

6.a

14

8

2

6.b

14

4

1

3

1

7.a

22

3

4

2

1

7.b

22

6

2

8.a

23

6

1

1

1

8.b

25

1

1

1

2

300

58

29

17

25

Összesen

1

2

Megjegyzés: A táblázatban szereplő adatok a 2016. október 1-i állapotnak felelnek meg.
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
A humán munkaközösség
Készítette: Szántháné László Erzsébet munkaközösség-vezető

A munkaközösség tagjai

 Csizmadia Judit: 5.a osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom 5., 6., 7., 8.











évfolyam, dráma
Csizmadia Péter: 8.b osztályfőnök, angol nyelv 5., 6., 7., 8. évfolyam, etika
Katona Lászlóné: tagintézményvezető-helyettes, magyar nyelv és irodalom 7.
évfolyam, ének-zene 7. évfolyam
Kiss Ildikó: angol nyelv 5., 6., 7., 8. évfolyam, etika
Lukács István: történelem 6.b, 7.b
Nemes-Szász Emese: angol 5., 6. évfolyam
Szántháné László Erzsébet: 5.b osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom 5., 6.,
7., 8.évfolyam, ének-zene 5.a és 5. b
Tóthné Vőneki Mária: 8.a osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom 6., 7., 8.
évfolyam, történelem 5.a, 5.b, 7.a, 8.a és 8.b
Más munkaközösségnek is tagjai:
 Borka Istvánné: rajz 5., 6., 7. évfolyam
 Csontos Erzsébet angol nyelv alsó tagozat, 5., 6. évfolyam
 Dobos János (tagintézmény-vezető) rajz 8. évfolyam
 Vujcsin Eszter: ének-zene 6.a, 6.b, 8.a és 8.b
Áttanító:
 Bércesi Edit (Eötvös): német nyelv 5-8. évf.
 Legényné Szelezsán Mariann: angol 7.8. évfolyam
 Vanessa Dunn (Eötvös): angol lektori óra 6., 7., 8. évfolyam

A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Szeptember

Elvégzett feladatok






Munkaközösségi megbeszélés, éves terv kialakítása
Tanmenetek, tematikus tervek elkészítése.
Év eleji felmérések íratása, elemzése.
Szülői értekezletek megtartása
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Október













November



Zenei világnap, hagyományos rendhagyó ének óra az aulában, minden
tanuló részvételével. Nem maradt el a közös éneklés, a hangszeres játék és
az 5. évfolyamból frissen megalakult énekkar bemutatkozása. Furulyázott
az 1.b és 5.b kis csapata. Kellemes színfolt volt, nagy tetszést aratott a tanári
énekkar éneklése.
Felelős: Szántháné László Erzsébet, Stérné Varga Edit segítségével.
Október 6. Iskolarádiós megemlékezés az aradi vértanúkról, Tóthné Vőneki
Mária iskolarádiós műsorát hallottuk.
Október 23-i ünnepély, az egész iskola részvételével az aulában, a
megemlékezést Lukács István készítette.
Október 24. fogadóóra
Agóra, rendhagyó énekóra a Deák Big Band és Kiszin Miklós előadásában,
az énekkarosok és 5.b részvételével.
Október 28. Részvétel a Kistérségi továbbképzési napon
November 9-11. Idegen nyelvi hét
November 9. 14.00- 15.30-ig az 5-6. évfolyamnak, Halowen-party, kb.20
tanuló részvételével. A hagyományos múmia készítés, keresztrejtvény,
ügyességi és logikai versenyek megoldása közben jól érezték magukat a
gyerekek Csizmadia Péter irányításával.
Fantasztikus Halloween-i bulit szervezett Csontos Erzsébet és Nemes-Szász
Emese, elhívták Vanessa Dunn-t, az idegen nyelvi lektort is.
Hirdettek angolos szelfi versenyt, képeket a facebookra is kitették, az
adatvédelmi szabályok figyelembe vételével.
November 10-én Brican angol kistérségi online kulturális vetélkedőt
szervezett Csizmadia Péter. Minden kistérségi iskola nevezett, iskolánként
2-2 fő 7. és 8. osztályos tanulóval. A feladatokat e-mailben kapták meg a
tanulók, s úgy is juttatták vissza. (1. hely Kabok Nadine 8.b osztályos
tanuló)
November 11-én. Márton-napi mulatság a németeseknek a tanórákon,
Bércesi Edit szervezésében.
November 13-án Szőregi online kistérségi angol verseny: 1. hely Kremer
Lilla 5.b (Csizmadia Péter), 3. hely Nagy Norman 6.b (Csontos Erzsébet)






December

November 15. Csizmadia Judit drámafoglalkozást tartott óvodásoknak
Falevél-party címmel. Kellemes, varázslatos időt töltöttek a kisgyerekek az
iskolánkban.
A 8. osztályosainkat nyílt órákra vittük az Eötvös Gimnáziumba.
November 23. Iskolai helyesírási verseny lebonyolítása. Összesen 23 tanuló
írta meg a feladatlapot. Sajnos, kiemelkedő eredmény nem született.
December 5-én a Dóm altemplomában megrendezésre kerülő rendőri
partneri év végi rendezvényen három 8. osztályos tanulónk énekelt a
műsoron. Nagy élmény volt számukra, képi és hangzó anyagot is kaptak az
eseményről.
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Január






Február





Március







Április


8. évfolyamosok felkészítése a felvételi vizsgára folyamatos.(Mindhárom
magyar szakos pedagógus tartott felkészítő foglalkozásokat.)
Bukásértesítők kiküldése.
December 21. Karácsonyi műsor. Szerkesztése, betanítása, előadása az 5.
évfolyam, illetve az osztályfőnökök feladata volt.(Csizmadia Judit,
Szántháné László Erzsébet). Az utolsó fogadóóra előtt (december 19-én) az
iskola előtti téren a szülőknek, testvéreknek is előadtuk egy részletét. Az
SZMK-s szülők teát, süteményt kínáltak az érdeklődőknek. Folytatásra
érdemes program.
Félévi felmérők íratása, javítása
Félévi beszámolók elkészítése, munkaközösségi megbeszélés
A 8. évfolyamosok felkészülése az alapítványi bálra: ruhapróba,
tánctanulás)
A munkaközösség félévi munkájának értékelése a félévzáró értekezleten
(Szántháné László Erzsébet)
Alapítványi bál segítése
Március 2-án 2 csapattal vettünk részt a kistérségi magyaros szakmai
műhely által meghirdetett Arany János-online vetélkedőn. A költő 100.
születésnapján szervezett versenyen egyik csapatunk (Arany-osok) 1.
helyezést ért el.
Március 28. Vers- és prózamondó verseny megszervezése, lebonyolítása
(Tóthné Vőneki Mária), illetve a tanulók felkészítése a magyartanárok
segítségével. A továbbjutók közül a városi szavalóversenyen 1. hely Márton
Henriett 8.b (felk.: Csizmadia Judit), a városi prózamondó versenyen 3. hely
Kujundzsity Márk 8.b (felk.: Csizmadia Judit).
„Irodalmi kávéház” városi vers- és prózaíró versenyén 1. hely Patyi Izabella
8.b, különdíjas Harmos Félix 8.b osztályos tanulók, tanáruk Csizmadia
Judit.
Április 6. Vendégünk: Lackfi János költő
Az iskola tanulói közül a legjobb, legsikeresebb, a költészet iránt leginkább
érdeklődő tanulók vettek részt a költővel való találkozáson. Elvarázsolta
őket az „élő”, humoros, közvetlen stílusú költő.
Április 10. Ezen a napon kerül sor a Weöres Sándor illusztrációs verseny
megnyitójára, a pályaművek értékelésére, és díjazására. Felelős: Borka
Istvánné volt.
A pályaműveket festőművészek értékelték. A meghívottaknak egy kis
műsorral az iskola énekkara kedveskedett. Megszólaltattuk prózában és
dalban az illusztrációkhoz ihletet adó Weöres-verseket is.
Április 11. Költészet napja, Versünnep
Reggel 8-kor a szokásos, egész iskolának szóló versünnep és a versbazár
eredményhirdetése indította a költészet napi megemlékezést. Iskolánk
magyartanárai ebben az évben is meghirdették a Versbazár elnevezésű
versíró pályázatot az egész iskola tanulói számára.
Minden alkotót oklevéllel és ajándékkal jutalmaztunk a pályaművéért,
melyet a Versünnepen vehettek át.
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Május



Június


Minden évben immár hagyományosan közös énekléssel, versmondással, a
Versbazár eredményhirdetésével ünnepeljük a költészet napját. (felelős:
Csizmadia Judit és a magyarosok)
Április 12-én a Radnóti Irodalmi vetélkedőn (dél-alföldi) 1. helyezett Patyi
Izabella, felkészítő tanára Csizmadia Judit
Április 26. Iskolán énekkara részt vett a szokásos Éneklő délutánon a
Karolina Iskolában. Nagy élmény volt a város többi iskolai kórusával együtt
énekelniük a gyerekeknek, nagy inspiráció a további közös munkához.
Május 25. OKÉV- mérés a 6. és 8. évfolyamon és idegen nyelvi vizsgák.
Osztálykirándulások szervezése, lebonyolítása
Országos Angol verseny megyei fordulóján 4. helyet ért el a 8.b osztályos
Harmos Félix, Kiss Ildikó tanítványa. A Radnóti angol versenyen Harmos
Félix 10. helyezett lett.
Június 2. Nemzeti összetartozás napja ( f.: Lukács István )
Reggel rádiós megemlékezés az egész iskola részére.
Június 11. A Pál utcai fiúk című musical megtekintése Budapesten a
Vígszínházban nagy élmény volt a gyerekeknek és a magyartanároknak
egyaránt. (Csizmadia Judit szervezte)
Bankett, ballagás, évzáró szervezése, lebonyolítása (Csizmadia Péter,
Tóthné Vőneki Mária)

A tanév végi szintfelmérő, belső vizsga eredményei
Próbanyelvvizsga
Az előző évekhez képest sajnos csökkent a sikeres próbanyelvvizsgák száma, ami
elsősorban az osztályok tanuló-összetételének köszönhető. Összességében a hetedik
évfolyamos vizsgázó tanulók 24,3 %-a tett sikeres próbanyelvvizsgát és ennek 2/3 része
C típusú lett. A tanulók szülei az eredményekről írásbeli tájékoztatást kapnak.
típus
A
B
C
C

idegen nyelv
Angol
Angol
Angol
Német
Összesen

fő
1 fő
2 fő
4 fő
2 fő
9 fő

Történelem

Angol

Német

Ének

Rajz

3,00

2,92

3,00

3,37

4,00

4,04

3,58

4,67

4,75

3,48
2,64

3,48
2,5

3,16
2,57

3,14
2,75

4,00
3,6

4,48
3,71

4,16
3,43

4,79
4,86

4,92
-

3,15

3,08

3,23

3,89

2,67

4,54

4,46

5,00

-

2,55

2,45

2,77

2,76

3,25

3,86

4,09

4,68

-

207

Dráma-játék

Magyar nyelv

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

Magyar irodalom

Osztály

Etika/Hit-és erkölcstan

Tanulmányi eredmények a tanév végén

Történelem

Angol

Német

Ének

Rajz

2,82

2,82

2,86

3,18

2,00

3,62

3,71

4,86

-

3,61

3,22

3,35

3,33

3,33

4,57

4,55

4,82

-

3,5

3,21

3,75

3,72

3,17

4,79

4,58

4,96

-

Összesen

3,11

2,97

3,10

3,25

3,15

4,22

4,14

4,85

4,92

Dráma-játék

Magyar nyelv

Etika/Hit-és erkölcstan

Magyar irodalom

7.b
8.a
8.b

Osztály

Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy

Magyar irodalom
Magyar nyelv
Történelem
Angol nyelv
Rajz
Összesen

2015/2016. év vége

2016/2017 év vége

2
2
1
5

2
5
2
9

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
 Énekkar (5. évfolyam heti 1 óra) Szántháné László Erzsébet
 Dráma (5. 6. 7. évfolyam heti 2 óra) Csizmadia Judit
 8. évfolyamokon felvételi előkészítő (Csizmadia Judit, Szántháné László Erzsébet,
Tóthné Vőneki Mária)
 Angol nyelvvizsga előkészítő szakkör (7. évfolyam heti 1-1 óra) Csizmadia Péter
 Angol korrepetálás az 5. évfolyamosoknak heti 1 óra Nemes-Szász Emese
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
Kistérségi bemutató órák:




2016. november 22. angol, 7/I csoport Csizmadia Péter
2016. november 30. magyar irodalom 5.a Szántháné László Erzsébet
2016. december 15. magyar irodalom 7/III csoport Katona Lászlóné

 2017. március 9. történelem 5.b Tóthné Vőneki Mária
Kapcsolattartás
 Mindannyian részt vettünk a kistérségi továbbképzési napokon október 28-án és
április 12-én.
 Munkaközösségünk bemutató órákat tartott, és vett részt más kistérségi iskola
bemutató óráin.
 Az IH rendezésében megrendezésre kerülő Pedagógiai esték sorozat két előadásán
Csizmadia Judit és Szántháné László Erzsébet vett részt.
 2016. december 13. Könyvtől a kütyüig... Csépe Valéria előadása
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 2017. január 24. Kiből lehet jó vezető? Bojár Gábor előadása
Agóra szervezésében rendhagyó énekóra: Deák Big Band és Kiszin Miklós rendhagyó
ének órája
Szegedi Nemzeti Színház
Kecskeméti Katona József Színház
Budapesti Vígszínház
Szegedi Rendőrkapitányság
Iskola alapítványa
Ágota alapítvány segítségével utaztunk, buszt biztosítottak az 5. évfolyamnak.
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
reál munkaközösség
Készítette: Cservákné Krista Mónika munkaközösség-vezető
A munkaközösség tagjai













Dobos János igazgató informatika
Cservákné Krista Mónika matematika, fizika
Kónya Zoltán testnevelés
Lantosné Lakner Gyöngyi biológia, kémia
Lukács István földrajz
Németh Ervin biológia, testnevelés
Pintér Ildikó matematika, informatika
Sándorné Motika Gabriella technika
Selmeczi Gabriella testnevelés
Törteliné Márkus Kinga matematika, fizika
Ambrus Jánosné technika (áttanító)
Sike Csabáné technika (áttanító)

A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Augusztus

Szeptember

Október
























Elvégzett feladatok
8. osztályos új fizika tanmenet elkészítése heti 1 órára
5-8 osztályos matematika tanmenetek átdolgozása
7. 8. kémia tanmenet elkészítése (heti 1 és heti 2 óra)
7. biológia tanmenet elkészítése (heti 2 óra)
Ökoiskola – vállalások kidolgozása
Munkaközösségi megbeszélés

Tanmenetek elkészítése minden tantárgyból
Tájékoztatás az ECDL-vizsga lehetőségekről szülői értekezleteken
Szövegértés felmérés 5. évfolyamon
Munkaterv elkészítése
Tornaterem berendezése a tanévnyitóra
ÖKO iskola pályázat összefésülése a pedagógiai programmal
Regisztrálás a Termoszos órákra
Bozsik városi focitorna
Toborzás futónapra
Őszi túra: Budapest (Állatkert, Mezőgazdasági Múzeum)
Diákolimpiai versenyek beindítása
Felvételire felkészítés 8. évfolyam
Fogadóóra
Termoszlaboros órák 7. osztályosoknak (fizika, biológia, földrajz)
Bemutató órák megtartása
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 Óralátogatások iskolán belül és kívül
 Kistérségi továbbképzési nap
 Bozsik városi focitorna

November

December

Január

Február








































Felvételire felkészítés
Kistérségi matematika verseny lebonyolítása
Diákolimpiai versenyek
Bemutató óra megtartása
Óralátogatások iskolán belül és kívül
Nevezés a Zrínyi matematika versenyre
ECDL vizsgák (2 vizsga: szövegszerkesztés 8. évfolyam és
prezentációkészítés 7. évfolyam)
Tavaszi túra meghirdetése
Bozsik városi focitorna
Felvételire felkészítés
Diákolimpiai versenyek
Részvétel a kódolás óráján
Óralátogatások iskolán belül és kívül
Bemutató óra megtartása
Bukásra álló tanulók értesítése
Fogadóóra
Munkaközösségi megbeszélés
Felvételire felkészítés
Diákolimpiai versenyek
Spotfoglalkozás óvodásoknak
Bemutató óra megtartása
Óralátogatások iskolán belül és kívül
Nevezés az Orchidea matematika versenyre
Nevezés a „Víz, tiszta víz” BISEL országos versenyre
Ökológiai projekthónap: környezetvédelem, újrahasznosítás, szelektív
hulladékgyűjtés (ppt készítés, plakátkészítés, termékelőállítás
hulladékokból) biológia 7.b. + tanórán kívül 3 csoportban történt
Bozsik városi focitorna
Kistérségi matematika verseny
Az 1. félév zárása
Fejlesztési tervek elkészítése
Felkészítés a tavaszi matematika versenyekre
Diákolimpiai versenyek
Óvodásoknak optikai bemutató és kísérletezések
Óvodásoknak sport foglalkozás
Bemutató óra megtartása
Óralátogatások iskolán belül és kívül
Bozsik városi focitorna
Zrínyi matematika verseny
Herman Ottó természettudományos verseny
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Március

Április

Május

Június

Elvégzett feladatok


















































Fogadóóra
Kísérletező foglalkozások 7-8. osztályosoknak
Kistérségi matematika verseny
Felkészítés a tavaszi matematika versenyekre
Diákolimpiai versenyek
ECDL vizsgák
Pénzügyi tudatosság hete
Informatika és fizika foglalkozás óvodásoknak
Orchidea matematika verseny
Bemutató óra megtartása
Óralátogatások iskolán belül és kívül
Felkészülés a mezei futásra
Víz Világnapi vetélkedő felsősöknek
Bozsik városi focitorna
Kenguru kosárbajnokság városi forduló
Reál nap
Fenntarthatóság és tudatosság témanap
Digitális hét
Kísérletező délután felsősöknek és alsósoknak (Weöres7)
Logikai játékok bemutatása felsősöknek és alsósoknak (Weöres7)
Kisállat szépségverseny (Weöres7)
Kistérségi továbbképzési nap
Tavaszi túra Orfűre
Diákolimpiai versenyek
Fizikai állapot (FIT) mérés
Bemutató óra megtartása
Óralátogatások iskolán belül és kívül
ECDL vizsgák
Herman Ottó természettudományos verseny
Föld Napja projektdélután
Bozsik városi focitorna
Kenguru kosárbajnokság városi forduló
ECDL vizsgák
Országos Kompetenciamérés
Bukásra állók szüleinek értesítése
Kistérségi háztartástan verseny
Bemutató óra megtartása
Óralátogatások iskolán belül és kívül
Városi labdarúgó bajnokság
Papírgyűjtés
Tanulmányi kirándulások
Bozsik városi focitorna
Kenguru kosárbajnokság városi forduló
Sportnap
Pedagógusnapi köszöntő
Kirándulás Budapestre a Tropicariumba és a Lego-kocka kiállításra
Ballagás, tanévzáró
Munkaközösségi megbeszélés
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A tanév végi szintfelmérő, belső vizsga eredményei: -

4,63
4,75
4,21

4,17
4,63
4,57

6.b

3,54

3,46

4,31

4,77

4,77

7.a

2,77

2,55

3,18

2,86

2,91

4,68

4,86

4,41

7.b

2,79

2,95

3,05

2,91

2,95

4,33

4,52

4,65

8.a

3,00

3,18

3,52

3,09

3,30

4,48

4,71

4,73

8.b

3,04

3,46

3,42

3,42

3,42

4,58

4,33

4,46

Átlag

3,07

3,04

3,29

3,07

3,15

4,24

4,60

4,55

3,21

fizika

testnevelés

technika

3,46
3,79
4,29

kémia

3,17
3,50
2,71

földrajz

3,13
3,50
2,77

biológia

5.a
5.b
6.a

Osztály

matematika

informatika

természetismeret

Tanulmányi eredmények a tanév végén

Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy

matematika
fizika
kémia
biológia
földrajz
Összesen

2015/2016. év vége

2016/2017 év vége

9
6
2
1
1
19

8
3
1
1
0
13

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
 Matematika: felvételi előkészítők, korrepetálás, versenyekre felkészítés,
kompetenciafejlesztés 5-8 évfolyamon
 Informatika: felkészítés az ECDL vizsgára
8. évfolyamon 22 fő 30 sikeres vizsgát tett.
Mindenki megkapta az ECDL bizonyítványt.
7. évfolyamon 23 fő 70 sikeres vizsgát tett.
 HHH tanulók fejlesztő felzárkóztatása és készségfejlesztése
 Szeged 2011 futball utánpótlás nevelés
 Szedeák kosár utánpótlás nevelés
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
 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.
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Kapcsolattartás




Osztály szülői értekezletek a 5-8. évfolyam számára
SzMK gyűlés
Fogadóórák
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
Alsós munkaközösség
Készítette: Csicsainé Csernák Brigitta
A munkaközösség tagjai:

1.a Vitális Imréné
1.b Kaszainé Weigert Ágnes
2.a Varga Rita
2.b Tóth Ágnes
3.a Sándorné Motika Gabriella
3.b Mihályné Fundák Erika
4.a Borka Istvánné, Sallainé Hevesi Magdolna
4.b Csicsainé Csernák Brigitta

A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Szeptember

Október

November

Elvégzett feladatok

 Tanévnyitó
 Szülői értekezlet
 Munkaterv leadása
 Tanmenetek leadása
 Tappancs és Tudorka újságok indulása
 Zenei Világnap
 Munkaértekezlet
 DIFER névsor leadása
 Őszi kavalkád: Csiga-duó koncert óvodásoknak
 Papírgyűjtés
 Térségi bemutató óra
 Őszi túra
 Munkaértekezlet
 Okt. 23-i megemlékezés
 Iskolai mesemondó verseny
 Kistérségi továbbképzés
 Falevél parti óvodásoknak
 Térségi mesemondó verseny Sándorfalva
 Munkaértekezlet
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Hónap

December

Január

Február

Március

Április

Elvégzett feladatok

 DIFER mérés leadása
 Mikulás ünnepség Pán Péter koncert
 Térségi bemutató óra
 Luca nap óvodásoknak
 Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése
 Munkaértekezlet, fogadóóra
 Karácsonyi ünnepség
 Pokemon Go játékos ügyességi verseny óvodásoknak
 Első félév zárása
 Félévi bizonyítványok osztása
 Félévzáró értekezlet
 Óvodai szülői értekezlet
 Szülői értekezlet
 Nyílt tanítási órák leendő elsősök szüleinek
 Óvodai szülői értekezletek
 Iránytű iskolai előkészítő foglalkozások óvodásoknak
 Farsang
 Iskolai versmondó verseny
 Alapítványi bál
 Munkaértekezlet
 Bendegúz nyelvész verseny iskolai forduló
 Pénzügyi tudatosság hete
 Március 15-i ünnepség óvodások részére is
 Iránytű iskolai előkészítő foglalkozás óvodásoknak
 Bendegúz nyelvész verseny megyei forduló Arany J. Ált. Isk.
 Iskolai helyesírási verseny
 Munkaértekezlet, fogadóóra
 Térségi Kazinczy verseny Szőreg
 Térségi versmondó verseny Szatymaz
 Iránytű iskolai előkészítő foglalkozás óvodásoknak
 Digitális hét: Játékos programozás, Lego robot
 Iskolai matematika verseny
 Lackfi János költő rendhagyó irodalom órája iskolánkban
 Rajzkiállítás megnyitó
 Versünnep-versíró pályázat eredményhirdetés
 Kisállat bemutató
 Kísérleti délután
 Weöres est
 Beíratkozás
 Térségi matematika verseny 2-3. osztály
 Térségi matematika verseny 4.o. Deszk
 Fenntarthatóság-környezettudatosság hete: Ábrahám Krisztián interaktív
előadása
 Kistérségi helyesírási verseny Szőreg, Sándorfalva, Deszk
 Munkaértekezlet
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Hónap

Elvégzett feladatok

 Bukásra állók szüleinek értesítése
 Anyák napi ünnepségek osztályonként
 Szülői értekezlet
 Papírgyűjtés
 Megyei Kazinczy verseny Makó
 Osztálykirándulás
 Szülői értekezlet a leendő elsős szülőknek
 Munkaértekezlet
 Pedagógusnap
 Osztályozó értekezlet
 Sportnap
 Osztályfőnöki és munkaközösségi beszámolók készítése
 Ballagás, tanévzáró
 Tanévzáró értekezlet
 Tanévnyitó műsor előkészítése

Május

Június

A tanév végi szintfelmérő, belső vizsga eredményei
Osztály

Tantárgy
1.a
4,5
4,3
3,5

Olvasás
Nyelvtan, Írás
Matematika

1.b
4,72
4,5
4,44

2.a
3,68
3,73
3,68

2.b
3,33
3,26
3,46

3.a
4,0
3,57
4,28

3.b
3,58
3,33
3,5

4.a
3,25
3,12
3,18

4.b
3,62
3,94
4,31
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Testnevelés

4,31
5
4,94 4,61
3,84
5
3,44
5
3,86
5
4,92 3,46
3,69
5
4,19
5
4,98 3,93

Technika

4
4
3,8
5
4,2

Rajz

4,4
4,36
4,09
3,87
4,18

Környezetis
meret
Ének-zene

Etika/Hit-és
erkölcstan

Matematika

Német

Összesen

4,63 4,06
4,56 4,5
4,21 3,74
3,81 3,38
4,21 3,86
3,69 3,5
3,38
3,5
4,13 4,13
4,09 3,82

Angol

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

Magyar nyelv

Osztály

Magyar
irodalom

Tanulmányi eredmények a tanév végén

4,69

4,88

4,81

5

4,81

4,39
4,32

4,83
4,89

4,89
4,42

4,94
4,74

5
4,53

3,69

4,69

4,81

4,81

4,47

3,57

4,36

4,57

4,5

4,71

3,46

4,77

4,69

4,77

4,92

3,94

5

5

4,94

4,75

3,94

5

4,94

4,69

4,81

4

4,8

4,77

4,8

4,71

Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy

2015/2016. év vége

2016/2017 év vége

2
2
1
4
1
1
11

1
2
1
4

magyar irodalom
magyar nyelvtan
matematika
angol
Osztályozhatatlan a hiányzásai miatt
Munkája előkészítőnek minősül
Összesen

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
 tánc
 sakk
 leánytorna
 kosárlabda
 foci
 dráma
 logopédia
 fejlesztő órák
 korrepetálás: órakeretben csak a két első osztályban, a többi osztályban órakereten túl
 angol
 német
 furulya
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
Részt vettünk, a szakmai műhelyek által rendezett kistérségi versenyeken:
- Mesemondó: Pallavicini Sándor Általános Iskola
- Versmondó: Szatymazi Általános Iskola
- Helyesírási: Pallavicini Sándor Általános Iskola, Szatymazi Általános Iskola, Zoltánfy
István Általános Iskola
- Matematika: Zoltánfy István Általános Iskola
- Kazinczy: Kossuth Lajos Általános Iskola
- Kistérségi matematika versenyt rendeztünk matematikából a 2-3. évfolyam számára.
A térségi továbbképzéseken minden kolléga részt vett.
Kistérségi bemutató órát tartottunk:
 Mihályné Fundák Erika 3.b nyelvtan
 Varga Rita 2.a nyelvtan
 Stérné Varga Edit ének
 Selmeczi Gabriella úszás
Továbbképzések:
- Tanulói tevékenységek támogatása interaktív IKT eszközökkel 30 óra (1 fő)
- Interaktív táblák és tanulói válaszadó rendszerek pedagógiai alkalmazása 30 óra (1fő)
- Képességek vizsgálat gyermekrajzok tükrében előadások
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Kapcsolattartás:


Szülőkkel:
- Szülői értekezleteken és a fogadóórákon beszéljük meg a szülőkkel a problémákat.
- Anyák napi műsort rendeztünk minden osztályban.
- A Weöres-esten tanulóink előadását nézhették a szülők.
- Tanulmányi versenyekre készítettük fel tanulóinkat, és kísértük őket.
- A tanítók változatos osztályprogramokat szerveztek tanulóinknak, a közösség erősítése
céljából.
- Alapítványi bál szervezésében is kivette részét a közösségünk.
- Tanévnyitó műsort minden évben a 3. osztály rendezi, aminek előkészítése, már a tanév
végén megkezdődik.
- Az iskolai műsorok szervezésében is részt veszünk, alsós tanulók mindig szerepelnek.



Óvodákkal: a beiskolázási program keretében
-



Őszi kavalkád október 11. játékos iskolabejárás Csiga-duó koncert
Faevél party november 15.
Luca nap december 13.
Pokemon Go játékos sportverseny január 17.
Iránytű címmel iskolaelőkészítő február 7, 14, 21, 28, március 7, 21, 28, április 4. 11.
Nyílt órák a nagycsoportosok szüleinek: február 7.
Március 15. ünnepségünkre meghívtuk a környező óvodák nagycsoportosait.(300 fő)
Óvodai szülői értekezleteken részt vettünk

Munkaközösség
Munkaközösségünk tagjainál óralátogatáson voltam a tanév során, ahol magas szintű
szakmai felkészültséget láttam. Kollégáim, változatos módszereket, munkaformákat
alkalmaznak, a gyerekek figyelmének fenntartására illetve a tananyag elsajátítása,
rögzítése érdekében.



Kulturális intézmények
- Könyvtár: TÁMOP pályázat keretében könyvtári órák az Északvárosi fiókkönyvtárban
- Pinceszínház: TÁMOP rendhagyó irodalom órák
- Reök palota: kiállítások látogatása rajz órák keretében, foglalkozással összekötve
- Móra Ferenc Múzeum, Szegedi Nemzeti Színház: rendszeresen látogatjuk
- Vadaspark, Füvészkert: minden évben eljutnak osztályaink
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
Napközis munkaközösség
Készítette: Sallainé Hevesi Magdolna
A munkaközösség tagjai:
 Betyár-Gálik Eszter
 Borka Istvánné
 Csontos Erzsébet
 Nemes-Szász-Emese
 Sallainé Hevesi Magdolna
 Stérné Varga Edit
 Vujcsin Eszter
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Szeptember

Október

November

Elvégzett feladatok

-

09. 01.Tanévnyitó műsor, Szülői értekezlet 1. osztály
09. 06. Szülői értekezlet 2-4. osztály
09. 16. Tanmenetek leadása
09. 26. Munkaértekezlet
09. 30. Zenei Világnap
Mozdulj! Városnéző séta (Stefánia, Alsóváros)
Folyosó faliújság dekorálása
Aktuális havi Boldogságóra tabló elkészítése
10. 06. Aradi vértanúkra emlékeztünk
10. 11. Őszi kavalkád-ovis csalogató
10. 14. Papírgyűjtés
10. 15. Őszi túra a Mecsekbe (Sallainé)
Ovis szülői (Gedói Óvoda) Sallainé
10. 19. Szalonnasütés a Tátra téren (1. napközis csoport)
10. 21. Október 23-ra emlékeztünk
10. 24. Munkaértekezlet, fogadóóra
10. 25. Kiállítás látogatása REÖK (7. csoport)
10. 26. Iskolai mesemondó verseny
10. 28. Kistérségi továbbképzési nap
Folyosó faliújság dekorálása
Aktuális havi Boldogságóra tabló elkészítése
11. 9-11. Idegen nyelvi hét (Halloween party)
11. 15. Ovisok fogadása- drámafoglalkozás keretében (Sallainé-Borkáné)
11. 16. Kistérségi mesemondóverseny (Sallainé)
11. 22. Mozdulj!- Egészségnap
11. 23. Ovis szülői (Sás utcai óvoda) Sallainé
11. 28. Munkaértekezlet
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Hónap

Elvégzett feladatok

-

December

Január

Február

Március

11. 29. A Boldog Iskola cím átvétele (2.b) Sallainé
Folyosó faliújság dekorálása
Aktuális havi Boldogságóra tabló elkészítése

- 12. 01. AGÓRA – Kincskereső kisködmön-színdarab megtekintése 4.a
osztály (Sallainé-Borkáné)
- 12. 01. Könyvtárlátogatás a Somogyi Könyvtárban 3. napközis csoport
- 12. 06. Mikulás
- 12. 13. Luca napi ovis csalogató (Sallainé-Borkáné)
- 12. 14. Karácsonyvárás a Tátra téri templomban (1. és 2. osztályos
napközis csoportok)
- 12. 14. Kézműves délután (3-4. osztályos napközis csoportok)
- 12. 16. Karácsonyi bemutató foglalkozás (Csontos Erzsébet)
- 12. 19. Munkaértekezlet, fogadóóra
- 12. 21. Karácsonyi ünnepség
- Folyosó faliújság dekorálása
- Aktuális havi Boldogságóra tabló elkészítése
- 01.16. Bemutató-mesefoglalkozás (4. csoport) Sallainé
- 01. 17. Pokemon-Go ovis csalogató
- 01. 26. Bemutató foglalkozás 5. csoport (Vujcsin Eszter)
- 01. 27. Mozdulj! Mozi az iskolában
- 01. 30. Félévzáró értekezlet
- 01. 31. Ovis szülői (Tünde téri óvoda) Sallainé
- Folyosó faliújság dekorálása
- Aktuális havi Boldogságóra tabló elkészítése
- 02. 6-8. Szülői értekezletek
- 02. 07. Nyílt órák ovis szülőknek (Sallainé-Borkáné-Csicsainé -Csicsainé)
- 02. 07. Délutáni ovis foglalkozás-iskolaelőkészítő (Sallainé-BorkánéCsicsainé)
- 02. 09. Farsang
- 02. 10. Bendegúz iskolai nyelvtani forduló
- 02. 14. Délutáni ovis foglalkozás-iskolaelőkészítő (Sallainé-BorkánéCsicsainé)
- 02. 21. Délutáni ovis foglalkozás-iskolaelőkészítő (Sallainé-BorkánéCsicsainé)
- 02. 22. Iskolai szavalóverseny
- 02. 27. Munkaértekezlet
- Délutáni ovis foglalkozás-iskolaelőkészítő (Sallainé-Borkáné-Csicsainé)
- Folyosó faliújság dekorálása
- Aktuális havi Boldogságóra tabló elkészítése
- 03. 03. Kistérségi szavalóverseny (Sallainé)
- 03. 07. Délutáni ovis foglalkozás-iskolaelőkészítő (Sallainé-BorkánéCsicsainé)
- 03.14. Március 15-i műsor előadása 2 alkalommal 250 óvodás fogadása és
ajándékozása, ajándékok elkészítése
- 03. 20. Színházlátogatás - Parázsfuvolácska
- 03. 21. Délutáni ovis foglalkozás-iskolaelőkészítő (Sallainé-BorkánéCsicsainé)
- 03. 22. Iskolai helyesíró verseny
- 03. 27. Munkaértekezlet, fogadóóra
- 03. 29. Mesefoglalkozás az 1. napközis csoportnak (Kett-padlóképes
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Hónap

Elvégzett feladatok

-

Április

Május

-

-

Június

-

módszerrel Szögi Ildikó hittantanár részvételével)
03. 28. Délutáni ovis foglalkozás-iskolaelőkészítő (Sallainé-BorkánéCsicsainé)
Folyosó faliújság dekorálása
Aktuális havi Boldogságóra tabló elkészítése
04. 04. Délutáni ovis foglalkozás-iskolaelőkészítő (Sallainé-BorkánéCsicsainé)
04. 06. Író-olvasótalálkozó Lackfi János költővel (Sallainé)
04. 11. Délutáni ovis foglalkozás-iskolaelőkészítő (Sallainé-BorkánéCsicsainé)
04. 12. Kistérségi továbbképzési nap
04. 20. Weöres-est
04. 24-28. Mozdulj! ÖKO-hét
 04. 24. Környezettudatosság hete - Séta a Vértói úti hulladékudvarba
(1.a, 3. osztályos napközis csoportok)
 04.25. Környezettudatosság hete - Somogyi Könyvtár (2. osztályos
napközis csoportok)
 04. 26. Környezettudatosság hete - Séta a Vértói úti hulladékudvarba
(4. osztályos napközis csoportok)
Folyosó faliújság dekorálása
Aktuális havi Boldogságóra tabló elkészítése
Május első hete: anyák napi ünnepségek
05. 08-10. Szülői értekezlet
05. 19. Mozdulj! – Sportverseny a Zápor tónál
05. 26. Osztálykirándulások
05. 30. Mesefoglalkozás az 4. csoportnak (Kett-padlóképes módszerrel
Szögi Ildikó hittan tanár)
Folyosó faliújság dekorálása
Aktuális havi Boldogságóra tabló elkészítése
06. 01. Bemutató foglalkozás 1. csoport (Csontos Erzsébet)
06. 06. Mesefoglalkozás az 3. csoportnak (Kett-padlóképes módszerrel
Szögi Ildikó hittan tanár)
06. 08. Aszfaltrajz-verseny
06. 09. Könyvheti Peter&Pan koncert a Dugonics téren (Sallainé)
06. 13. Sportnap
Folyosó faliújság dekorálása
aktuális havi Boldogságóra tabló elkészítése

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
- Tanulóink között elég sok az SNI-s és BTMN-es tanuló, ezért gyógypedagógiai és
logopédiai és fejlesztő foglalkozásokban részesülnek.
- A sportolási lehetőségekre a leánytorna, a foci, kosárlabda és a tánc szakkör adnak
lehetőséget.
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
- Az alsós munkaközösséggel közösen részt vettünk és segítettük a beiskolázási
programokat.
- A tanulmányi versenyek résztvevőinek felkészítésében is aktívan közreműködtünk.
- A március 15-i műsor létrejöttében, lebonyolításában több kolléga is segített.
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-

Az Építő utcai óvoda kérésére gyakornok pedagógiai asszisztens minősítésének segítése
érdekében bemutató foglalkozásokat tartunk szinte havi rendszerességgel.

Kapcsolattartás:
- Az alsós munkaközösséggel, az osztályfőnökökkel illetve a szülőkkel egyeztetve és segítve
végezzük a munkánkat.
- A beiskolázás révén az óvodákkal is folyamatosan kapcsolatban vagyunk. Szülői értekezletekre
jártunk ebben a tanévben.
- A szülőkkel is folyamatos kapcsolatban vagyunk és konzultálunk velük fogadó órán, szülői
értekezleten.
- A Somogyi Könyvtárral e-mailben és telefonon, illetve személyesen tartom a kapcsolatot
és programjaikról rendszeresen tájékoztatom kollégáimat és szervezek ide látogatásokat.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
1.a osztály
Készítette: Vitális Imréné osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,74
4,69

36
59

-

2

Tanulmányi

17
16

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

Bimbó Lídia

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

-

László Gyula
Általános Iskola,
Felgyő

2017.02.13.

-

 Tanulmányi átlag: 4,69
 Kitűnő: 2 tanuló
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 10 tanuló
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:  Hiányzások: (16 tanuló)
óra
996
996

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

59 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

0
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31-50 óra

51 óra felett

 Osztályközösség alakulása
Az évet 17 tanulóval kezdtem. A második félévben Bimbó Lídia másik városba költözött. Így 16
fővel zártuk az évet. Az osztályba 11 lány és 5 fiú jár. Ügyesek és jó képességűek. 3 SNI és 4
BTM-N van az osztályban. A magaviseletük is jó. Egy fiú van, aki magatartási problémákkal
küzd. Most töltött egy hetet a gyermek-pszichiátrián. Várjuk a zárójelentést. A gyerekek szeretik
egymást, szívesen vannak egymás társaságában. Kisebb viták azért előfordulnak, amit kezelni
tudunk. Tíz rendszeres gyerekvédelmi támogatásban részesülő gyerek van az osztályban. Nagyon
sokan igen nehéz körülmények között élnek. A szülők igen egyszerűek, alulképzettek. A
kapcsolatunk azért jó, köszönhetően többek közt a remekül dolgozó SZMK anyukának.
 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

6

1

1

-

 Rendezvények
10.14. Papírgyűjtés
10.19. Szalonnasütés Tátra tér
10.25. Színház, Pinokkió
10.27. Szavalóverseny
12.06. Télapó
12.21. Osztály karácsony
11.10. Hallowen-party
02.09. Farsang
02.09. Versmondó verseny
02.23. Színház: Parázsfuvolácska
03.23. Bűnmegelőzés
04.06. Laczkfi János költő-olvasó találkozó
04.21. Weöres-est
04.24. Föld napja, virágültetés, vetélkedő
04.27. Környezetvédelmi előadás
04.26. Tavaszi Fesztivál keretében szereplés a városban
05.11. Papírgyűjtés
05.26. Osztálykirándulás. Kóbor-ló tanya
06. 13. Sportnap
06.12. Fagyizás
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18

-

-

-

OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
1. b osztály
Készítette: Kaszainé Weigert Ágnesosztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,73
4,74

30,29
57,53

0
0

8
9

Tanulmányi

17
18

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

 Létszám alakulása: A tanítási év folyamán 18 fővel kezdtük a tanévet. Az év folyamán egy
tanuló elköltözött Gyomaendrődre, majd februárban visszajött.
Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanuló neve

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Raffai András
Raffai András

Gyomendrőd

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Gyomaendrőd

2016.10.15.

2017.02.06.

 Tanulmányi átlag: 4,74
 Kitűnő: 9 fő: Herke Medárd, Kiszin Anna, Kiszin Lilla, Kőrösi Boglár, László Jázmin,
Lovász Bence, Tasi Kata, Tóth Lili, Zefer Zétény
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 5 fő: Búza-Jókai Jázmin, Juhász Tamás, Lele
Szabolcs, Sütő Csongor, Tóth Imre
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén Nincs bukás.
 Hiányzások: (18 tanuló)
óra
1067
26
1093

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

57,53 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

1

1
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31-50 óra

51 óra felett

 Osztályközösség alakulása
A 2016/2017-es tanévet 18 fővel kezdtük (9 lány, 9 fiú). A gyerekek többségét már ismertem,
mert többen jártak közülük iskola előkészítő foglalkozásra. Egy tanuló évet ismételt. A kezdet
nagyon nehéz volt. Egy kisfiú különösen megnehezítette a dolgom. Nem igazából tudta, hogyan
kellene viselkedni az órákon. Nagyon öntörvényű volt. Helyét állandóan elhagyta, engedély nélkül
ment ki a teremből, társai felszerelését piszkálta, ennivalójukat elvette, majd megette. Ezek a
magatartási problémák a továbbiakban is megmaradtak. Ahogy telt az idő az órai viselkedése egy
fokkal jobb lett, viszont a szünetekben romlott a helyzet. Az iskola értékeit rongálta, társaival,
nevelőivel különösen agresszív viselkedésével állandó konfliktusba keveredett. Május 2-tól a
szülő kérésére magántanuló lett.
A többi gyermekre is jellemző volt eleinte, hogy nagyon beszédes. Nem figyeltek egymásra, nem
hallgatták meg a másikat. Ez az idő előrehaladtával javult, bár van még mit csiszolni a dolgon. Az
osztályra jellemző, hogy nagyon eltérő tempóban dolgoznak. Emiatt gyakran differenciálást kellett
alkalmaznom. Sok tanuló küzd a beszédhibával. Különösem két gyermeknél súlyos a helyzet. (1
lány, 1 fiú) A kislányt szinte nem is lehet érteni. Logopédus fejleszti őket.
Az év elején mindenkinek rendben volt a felszerelése. Szülői értekezleteken szép számmal
megjelentek a szülők. Az év folyamán is azt tapasztaltam, hogy amit kértem, igyekeztek minél
hamarabb teljesíteni.
A gyerekek hamar összeszoktak. Szívesen játszanak együtt, bár a kritikákat, kudarcokat nehezen
viselik. Érzékenyek, hamar elsírják magukat. Az év elejéhez képest sokat fejlődtek. Szépen
megtanultak írni, olvasni, számolni. Egy kislánynál ment ez nehezebben.
Szerintem jó kis közösség alakult ki a tanév folyamán. Bízom benne, hogy ez így marad, sőt még
javulni fog, ahogy az idő halad.
 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 fő

3

1

1

1

6

1

1

 Rendezvények
Október 13. „Tök jó nap„ - látogatás a Füvészkertben.
Október 24. Fogadóóra
Október 26. Iskolai mesemondó verseny (1. hely)
November 16. Kistérségi mesemondó verseny (1. hely)
November 23. Szentes Megyei mesemondó verseny
December 6. Mikulás Délelőtt az 5. b osztály kedveskedett nekünk. Délután pedig a Pán Péter
előadáson vettünk részt, majd a terembe is megérkezett a Mikulás.
December 7-én a Tátra téri templomban készültünk az adventi időszakra.
December 14-én furulya bemutató volt az osztályban.
December 21-én a karácsonyi műsor keretében a Hópihe táncot adtuk elő az iskolai karácsonyi
ünnepségen.
2017. Január 31-én az Ifjúsági Házban voltunk egy zenés mesejátékon.
Febr. 7-én szülői értekezlet.
Február 9-én farsangoltunk.
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Február 21-én a Parázsfuvolácska című előadás főpróbáját néztük meg a Szegedi Nemzeti
Színházban.
Február 22-én iskolai versmondó versenyen (1. helyezés ért el, különdíj)
Március 24-én a Víz Világnapja keretében elmentünk a víztoronyba.
Április 11-re, a Versünnepre többen írtak verseket.
Április. 20-án, a Weöres-esten felléptünk. (angol, német, furulya )
Április 27-én egy környezetvédelemmel kapcsolatos előadást hallgattunk meg Ábrahám Krisztián
tolmácsolásában.
Május 9-én anyák napi műsor, szülői értekezlet.
Május 26-án a Kóbor-ló tanyára látogattunk el.
Június 8-án a Nemzeti Cirkusz állatait néztük meg egy nagy séta keretében.
Június 9-én az Északvárosi Könyvtárba látogattunk el, ahol a könyvtáros tartott nekünk egy
tájékoztatót a kölcsönzés szabályairól és a szünidei programokról.
Június 12-én jégkrémeztünk, majd játék a Zápor tónál.
Június 13-án Sportnap
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
2.a osztály
Készítette: Varga Rita osztályfőnök
Tanév

Létszám

Tanulmányi
átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

18
18
19
19

4,45
4,5
4,4
4,4

14,67
68,17
14
42

0
0
0
0

0
3
2
2

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

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

● A tanév folyamán nem változott a tanulói létszám
Érkezett
(melyik
intézményből
)

Tanuló neve

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

● Tanulmányi átlag: 4,4
● Kitűnő: 2 fő
● Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 8 fő
● Tantárgyi bukások a tanítási év végén: Nem volt bukás a tanévben.
● Hiányzások: (19 tanuló)
óra
798
0
798

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

0

0

0

0

0

● Osztályközösség alakulása
Az osztályba 8 lány és 11 fiú jár. 3 fő SNI, 2 fő BTM-N, 1 fő HHH. Nagyon szorgalmasak,
kitartóak a munkáikban. Az órákon figyelmesen dolgoznak, szívesen vállalnak plusz feladatokat.
Tudnak csoportmunkában is dolgozni, ami ennél a korosztálynál még nagyon körültekintő
szervezést igényel, hogy sikeres legyen a feladatmegoldás. Jól motiválhatóak. Magatartásukra
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jellemző, hogy barátságosak, tudnak szabályokat betartva együtt játszani. Van 4 tanuló, akik
változó magatartásúak, rendszeresen konfliktust generálnak. Dolgozni lehet velük órán, de ha
nincsenek szoros felnőtt kontroll alatt, máris semmibe veszik az iskolai szabályokat. A szülők
nagyon segítőkészek, közreműködőek, a felmerülő tanulási, magatartási problémákat meg tudom
velük beszélni.
● Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanuló
k
száma
összese
n (fő)

19

osztályfőnöki

igazgatói

dicsérete
k száma

figyelmeztetése
k száma

intése
k
száma

megrováso
k száma

dicsérete
k száma

figyelmeztetése
k száma

intése
k
száma

megrováso
k száma
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1

0

0

2

0

0

0

● Rendezvények
2016.10.14. Papírgyűjtés
2016.10.25. Mesemondó verseny osztályszinten
2016.11.17. REÖK Palotában foglalkozás
2016.10.30. Könyvtári foglalkozás
2016.12.06. Mikulás napi Pán Péter koncert
2016.12.14. Adventi séta a Dóm téren, Széchenyi téren
2017.01.31. IH-Jancsi és Juliska előadás
2017.02.09. Farsang
2017.02.17. Nagyszínház-Pinokkió előadás
2017.02.20. Versmondó verseny osztályszinten
2017.04.20. Weöres-esten fellépés
2017.04.27. Környezet tudatosság előadás
2017.05.09. Anyák napi műsor
2017.05.11. Papírgyűjtés
2017.05.12. Iskolai túrán való részvétel 7 fő
2017.05.26. Osztálykirándulás Balástya állatsimogató
2017.06.09. Hódmezővásárhely Laktanya nyílt nap
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
2. b osztály
Készítette: Tóth Ágnes osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,41
4,46
4,28
4,24

55
84
42
77

0
0
0
1

1
1
1
1

Tanulmányi

17
17
16
16

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

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Fóris Hanna

Érkezett (melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Bonifert
Domonkos
Általános Iskola

2016.10.25.

Oláh Félix

Távozott (melyik
intézménybe)

Kunhegyes

 Tanulmányi átlag: 4,24
 Kitűnő: 1 tanuló
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 4 tanuló
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2017. június 15-i állapot)
tantárgy
matematika
magyar nyelv
összesen:

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

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen

231

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

2016.12.06.

 Hiányzások: 16 tanuló
óra
1263
45
1308

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

77 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

2

0

2

0

0

 Osztályközösség alakulása:
Szeptemberben 2 tanuló érkezett osztályismétlőként. Sajnos mindkét fiú magatartására jellemző
volt, hogy az iskolai szabályokat és a házi rendet nem tartották be vagy csak ritkán. Az
osztályközösségbe sem tudtak igazán beilleszkedni. Tiszteletlenek voltak nevelőikkel és
társaikkal, gyakran zavarták az órai munkákat és a délutáni foglalkozásokat. Közülük az egyik
többször agresszív magatartást tanúsított szóban és tettekben is. Sok szülői panasz is érkezett a
gyermek viselkedése miatt. Szóban szexuálisan is zaklatta lány társait, akik féltek, tartottak tőle.
Sajnos az egész osztályközösségre kihatott a fent említett fiúk magatartása negatív irányba.
Egyikőjük a tanévet a szülő kérésére és a Szakértői Bizottság javaslatára magántanulóként fejezte
be. A két tanuló kivételével továbbra is csendes, szorgalmas, igyekvő kis gyerekek járnak ide.
Szívesen részt vesznek különböző versenyeken és rendezvényeken. Szorgalmuk jó. A szülők
nagyon segítőkészek, gyermekeik pedig nagyon jó neveltek. Szeretnek egymással játszani és
segíteni az elesettebbnek.
 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)

16

14

2

2

2

14

1

 Rendezvények:
Minden iskolai rendezvényen és tanulmányi versenyen részt vettek a gyerekek.
Őszi és tavaszi papírgyűjtés
10.15. Iskolai kiránduláson az osztály fele részt vett- Budapest- Állatkert
10.19. Házi, osztályszintű mesemondó verseny
11.30. Könyvtárlátogatás - Északvárosi Könyvtárba
12.06. Mikulás napi koncert- Pán Péter
12.14. Látogatás a Dóm téri adventi vásárra
01.31. Jancsi és Juliska zenés előadás megtekintése az Ifjúsági Házban
02.09.Farsangi buli
02.17. Pinokkió előadás a Nagyszínházban
02.20. Házi, osztályszintű versmondó verseny
04.20. Weöres esten való szereplés
05.08. Szülők napi műsor
05.12-13. Az iskolai Mecsek túrán az osztály fele részt vett
05.26. Osztálykirándulás Balástyára
06.09. Nyílt katonai napra látogattunk Hódmezővásárhelyre
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2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
3.a osztály
Készítette:Sándorné Motika Gabriella osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,31
4,35
4,22
4,29

17
58
38,6
73

0
1
2
0

1
3
2
4

Tanulmányi

17
17
15
14

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)

Fodor Gergő

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Szegedi Bárczi
Gusztáv EGYMI

2017.03.27

 Tanulmányi átlag: 4,29
 Kitűnő: 4 fő (Bakó Richárd, Horváth Patrícia, Horváth Richárd, Panyor Zoltán)
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 3 fő (Bodó Laura, Fodor Dóra, Kerekes Laura)
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:  Hiányzások: (14 tanuló)
óra
1099
0
1099

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

73 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

0
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31-50 óra

51 óra felett

 Osztályközösség alakulása
Az osztály létszáma 14 fő. Segítik egymást, szívesen játszanak együtt. Figyelnek egymásra,
egymást segítő jó közösség alakult ki. Egy tanuló, Fodor Gergő szakértői bizottsági vizsgálat
javaslatára távozott a Bárczi Gusztáv Általános Iskolába. Mind a közösségbe való
beilleszkedésével, mind tanulmányi munkájával sok problémája volt. Az osztály nyugodtabb lett
az ő távozása után. Hangadók, problémás gyerekek vannak még az osztályban, de az ő
problémáikat sikerült kezelni. Bukás nem volt 4 kitűnőm és három jeles tanulmányi eredmény
született.
 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

4

1

1

0

 Rendezvények
2016.11. Halloween
2016.11. Könyvtárlátogatás
2016.12. Osztálymikulás
2016.12. Mikulás napi Pán Péter koncert
2016.12. Osztálykarácsony
2017.01. Színház
2017.02. Farsang
2017.02. Versmondó verseny osztályszinten
2017.04. fellépés a Weöres-esten
2017.04. Környezet tudatosság előadás
2017.05. Anyák napja
2017.05. Osztálykirándulás
2017.06. Könyvhét megnyitó
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19

1

0

0

OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
3.b osztály
Készítette: Mihályné Fundák Erika osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,14
4,35
4,36
4,25

61,6
184,84
31
78

0
0
0
0

2
3
2
1

Tanulmányi

15
13
12
13

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)

Fátyol Ketrin Éva

Fekete István
Általános Iskola

2017. jan. 25.

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

 Tanulmányi átlag: 4,24
 Kitűnő: 1 fő
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 3 fő
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:  Hiányzások: (13 tanuló)
óra
796
215
1011

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

78 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

2

1

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

1

235

 Osztályközösség alakulása
Osztályközösségünket 5 lány és 8 fiú alkotja. Jól összebarátkoztak egymással, szívesen
beszélgetnek, játszanak együtt. A fiúk között előfordulnak kisebb erőfitogtatások, de egyre
kevesebbszer. Beszédstílusuk, modoruk sokat fejlődött. A tanuláshoz való hozzáállásuk nagyfokú
motiválást igényel a pedagógusoktól. Szerencsés a kis létszám, mert nagy igényük van az egyéni
segítségre, fejlesztésre. A legtöbb esetben irányíthatók, de mivel nehezen tűrik a kötöttségeket,
nagy odafigyelést igényelnek. Közösségi programokon szívesen vesznek részt, szeretik a
mozgalmas, változatos rendezvényeket, foglalkozásokat. Véleményem szerint jól érzik magukat a
közösségben.
 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

12

 Rendezvények
szeptember 1. – tanévnyitó
szeptember 5. – szülői értekezlet
október 11. – kistérségi nyelvtan bemutató óra
október 14. – papírgyűjtés – 1. helyezés
október 26. – mesemondó verseny – 3. helyezés
november 17. – Somogyi könyvtár látogatása
december 6. – Mikulás délután
december 19. - fogadóóra
december 20. – karácsonyi ünnepség osztály keretben
december 21. – iskolai karácsonyi ünnepség
február 7. – szülői értekezlet
február 9. – farsang
február 14. – színház látogatás
február 22. – versmondó verseny – 3. helyezés
március 22. – helyesírási verseny – 1., 2. helyezés
március 27. – fogadóóra
április 4. – matematika verseny – 1. helyezés
április 5. – kistérségi helyesírási verseny (Szatymaz)
április 6. – Lackfi János rendhagyó irodalom órája
április 10. – Weöres rajzkiállítás megnyitója – Pintér Natasa díjazott
április 11. – vers ünnep – 8 vers díjazott
április 26. – kistérségi matematika verseny
április 27. – városi mesemondó verseny (Petőfi Iskola)
április 28. – környezetvédelmi előadás
május 9. – szülői értekezlet, anyák napi ünnepség
május 11. – papírgyűjtés – 1. helyezés
május 26. – osztálykirándulás Mártélyra
június 9. – könyvhét megnyitó a Dugonics téren
június 13. – sportnap, vidám tanévzárás
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2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
4.a osztály
Készítette: Borka Istvánné osztályfőnök
Tanév

Létszám

Tanulmányi
átlag

14
14
16
16

4,22
4,21
4,18
4,32

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

Hiányzási
átlag
(óra/fő)
35,36
56
33
55

Bukott
tanulók

Kitűnő

1
1
1
1

1
1
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)
-

•

Tanulmányi átlag: 4,32

•

Kitűnő: 1 fő

•

Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 3 fő

•

Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2017. június 15-i állapot)
tantárgy
magyar nyelv
magyar irodalom
összesen:

Távozott
(melyik
intézménybe)
-

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

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen

1

1
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Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)
-

•

Hiányzások: (16 tanuló)
óra
886
886

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag
•

55 óra/fő

Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)
--

1-10 óra

11-30 óra 31-50 óra 51 óra felett

-

-

-

-

• Osztályközösség alakulása
A tanévet 16 fővel kezdtük. Két kislány jött szeptemberben az osztályba, költözés miatt. Az
egyikük jó tanuló, de magatartás zavarai vannak, a másik szerény, csendes, de tanulási
zavarokkal küzd. Az osztály hamar befogadta őket. Még mindig előfordulnak magatartásból
adódó problémák a fiúk között, de próbálják maguk között rendezni. A lányok is barátkoznak
már egymással, hiszen nőtt a létszámuk, egyedül Dorinát nem fogadják be. Bízom benne,
hogy jövőre is megállják a helyüket. Már tudnak egy csapatként küzdeni, és egymásért kiállni.
N. Roland, N. J. Kornél és V. Attila azok a gyerekek az osztályban, akik néha visszavetik
őket. Sűrűn keverednek veszekedésbe, illetve ők maguk provokálják azt. Gyakran az órai
munkát is akadályozzák Sikerült addig eljutni, hogy már a többiek szólnak rájuk, mert őket is
zavarja. Sokszor sajnálom a gyerekeket, hogy nem tudnak úgy haladni, ahogy szeretnének, és
ahogy tudnának is, a két gyerek miatt.
•

Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:

Tanuló
osztályfőnöki
igazgatói
k
intése
intése
száma dicsérete figyelmeztetése
megrováso dicsérete figyelmeztetése
megrováso
k
k
összese k száma
k száma
k száma
k száma
k száma
k száma
száma
száma
n (fő)

7
•

2

5

-

-

5

-

-

-

Rendezvények

X. 14. Papírgyűjtés.
X. 25. Reök palota, Tasi József kiállítása
XI. 22. Mozdulj
XII. Mikulás, Karácsonyi műsor
II. 9. Alsós farsang,
II.28. Színház
Koi Lilla- Arany János rajzverseny 2. hely
III. Március 15-i megemlékezés
IV. 6. Lackfy János költő-olvasó találkozó
IV.11. versünnep, Weöres versillusztráció (Árahám-Tandari R. 3. hely),
IV.27. Környezettudatosság napja
V.09. Anyák napja ünnepség
V.11. Papírgyűjtés,
V. 26. Osztálykirándulás Gyulára
A gyerekek nagyon sokat segítettek munkáikkal, amiket közösen alkottak -rajzversenyek,
faliújság (folyosó), boldogság órák illusztrációi
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2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
4.b osztály
Készítette: Csicsainé Csernák Brigitta osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,62
4,63
4,45
4,52

47,71
89
29
63,53

0
0
0
0

6
5
4
5

Tanulmányi

17
17
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)

Jokhel Levente

Gregor József
Általános
Iskola

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

2016.09.30.

SZTEJKI
Pallavicini
Sándor Általános
Iskola

2017.02.28.

 Tanulmányi átlag: 4,52
 Kitűnő: 5 fő (Dobó László, Kőrösi Zsombor, Monostori Enikő, Nacsa Máté, Tóth Titanilla)
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 4 fő (Farkas Lili, Udvari Anita, Vásárhelyi Réka)
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:  Hiányzások: (16 tanuló)
óra
1080
1080

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

63,53 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

-

-

-

-
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 Osztályközösség alakulása
Osztályunk 16 főből áll: 9 lány és 7 fiú. Az osztályt négy éve tanítom, van akit már 5 éve ismerek,
hiszen az óvodás előkészítő foglalkozásokra is jártak többen. Összetartó közösséggé
kovácsolódtak az idők folyamán, segítik egymást, természetesen viták, összezördülések vannak. A
négy év alatt rengeteg közös programunk, élményünk volt. Igyekeztem minél több helyre elvinni
az osztályt, hogy, a művészetek különböző ágaival megismerkedjenek, kulturáltan viselkedjenek
és közlekedjenek. Ezáltal nyitottá váltak minden új iránt, határozott véleményük alakult ki. Néha
kritikáikat, véleményüket még nem megfelelően fogalmazzák meg. Elég öntörvényű, határozott
társaság. Jó képességűek, szorgalmuk az év végéhez közeledve lanyhult. Órán aktívak,
terhelhetők, változatos feladatokkal kell lekötni a figyelmüket. Év elején érkezett egy fiú az
osztályunkba, aki tavasszal távozott. Nagyon megbolygatta az osztályközösséget, sokan féltek
tőle, mások indulatosabbak, durvábbak lettek. Távozásakor az osztály lenyugodott.
A szülői közösség támogató, segítette a munkámat, 6-8 szülőre mindenben lehet számítani.
Természetesen vannak akik, a szülői értekezletre, fogadóórára ritkán járnak. Létrehoztak második
osztályban, egy internetes közösségi csoportot, ahol a hiányzóknak a leckét elküldik, az aktuális
feladatokat, az osztály életével kapcsolatos tudnivalókat, képeket megosztjuk egymással.
A négy évet, két napos kirándulással zártuk, ami mindenki számára felejthetetlen élményt nyújtott.
Remélem, felsős korukban is megállják helyüket és büszke lehetek rájuk.
 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)

16

26

2

2

1

27

1

0

0

 Rendezvények
10.13. Füvészkert Tök jó nap címmel tartott foglalkozáson vettünk részt.
10.14. Iskolai papírgyűjtés 2. hely
10.26. Iskolai mesemondó verseny (2. helyezés)
11.24. Könyvtárlátogatás Az Északvárosi fiókkönyvtárban voltunk, egy foglalkozáson, ahol,
büszke lehettem tanítványaimra, ügyesen dolgoztak, a könyvtáros megdicsérte őket.
11.25. Reök palota kiállítás látogatással, összekötött foglalkozáson voltunk, ahol a gyerekek
alkalmazhatták angoltudásukat. Az angolos kolléganő elkísért bennünket, és a képekről beszéltek
angolul.
12.06. Pán Péter koncert a tornateremben. Ezután az osztályban folytattuk a Mikulás ünnepséget.
Ajándékozás, közös játék.
12.13. Luca nap Az óvodásoknak tartott programon, az osztályom műsorral készült, ahol
felelevenítettük a népszokásokat, hagyományokat.
12.21 Karácsonyi műsor Az iskolai ünnepség után, az osztályban meghitten ünnepeltünk,
beszélgettünk, ajándékot készítettünk.
01.31. Jancsi és Juliska Az IH-ban, tekintettük meg a Szegedi Szimfonikus Zenekar előadásában.
Nagyon élvezték a gyerekek, majd hazafelé, megnéztük a befagyott Tiszát.
02.07. Nyílt órát tartottunk a leendő elsős szülőknek
02.09. Farsang az osztályban A szülők rengeteg finomságot hoztak. A jelmezek bemutatása után,
játékos vetélkedőket rendeztünk, majd táncoltunk.
02.10. Iskolai forduló Bendegúz nyelvész verseny
02.22. Iskolai versmondó (2. helyezés)
03.14. Márc. 15 Az ünnepségen osztályunkból több tanuló szerepelt, majd segítettek az óvodások
fogadásában.
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03.17. Bendegúz nyelvész verseny megyei forduló: (15. helyezés)
03.21. Színházlátogatás: Parázsfuvolácska
03.22. Iskolai helyesírási verseny: egy 1., egy 2. helyezés
03.22 Víztorony A víz világnapja alkalmából ellátogattunk a Szent István téri víztoronyhoz.
Érdekes kísérleteket, kiállítást láttunk, gyönyörködhettünk a kilátásban.
03.30 Kazinczy verseny Szőreg I. Monostori Enikő, külön díjat kapott Farkas Diána Jázmin.
04-05. Iskolai matematikai verseny (egy-egy 1., 2., és 3. helyezés)
04.06. Lackfi János költő látogatott iskolánkba Osztályunkból azok a gyerekek vettek részt a
rendezvényen akik verset írtak a versíró pályázatra. (6 fő)
04.06. Kistérségi helyesírási verseny Sándorfalván (3. helyezés)
04.11. Versünnep a versíró gyerekek díjazásban részesültek.
04.20 Weöres-estre osztályunk egy angol előadással készült, minden tanuló szerepelt, a szülők
nagyon boldogok voltak.
04.26. Kistérségi matematika verseny (3. helyezés)
04.27. Fenntarthatóság-környezetvédelem Ábrahám Krisztián tartott, interaktív órát a
gyerekeknek. Nagy élvezettel figyelték, okosan hozzászóltak az előadáshoz.
05.09. Anyák napja műsorral, ajándékkal kedveskedtünk a szülőknek, akik az idén is nagyon
meghatódtak.
05.11. Papírgyűjtés 2. hely. Több, mint egy tonna újságot hozott az osztály.
05.16. Pinceszínház rendhagyó olvasás órát tartott, nyári könyvajánlat jegyében, megismertük a
Keménykalap és krumpliorr című mesét.
05.18. Kazinczy verseny megyei forduló (5. helyezés)
05.25-26. Kirándulás Mórahalmon az erdei iskolában voltunk, 2 napos tanulmányi kiránduláson.
Megismerkedtünk a táj, növény- és állatvilágával, kenderzsinegből karkötőt készítettünk,
túráztunk, számháborúztunk. Az esti tábortűz sem maradt el közös énekléssel. Rengeteg
élménnyel tértünk haza.
06.09. Könyvhéten a Dugonics térre látogattunk, a Pán Péter koncert után, megnéztük a Dóm
teret, fagylaltoztunk, majd a játszótéren játszottunk.
06.12. Búcsú Meglepetés pizza (A gyerekekkel elmentünk egy közeli pizzázóba, amit nem tudtak
előre, csak amikor odaértünk, akkor lepődtek meg)
06.13. Sportnapon akadályverseny rollerekkel, trambulin, ugrálóvár, tájékozódási futás.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
5.a osztály
Készítette: Csizmadia Judit osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,22
4,16
3,63
3,69

22,79
45
45
95

0
1
6
3

1
1
0
0

Tanulmányi

24
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

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Török Marcell

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Csanytelek

2017 05.03.

 Tanulmányi átlag: 3,69
 Kitűnő: nincs
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 1 fő (Király Csongor 4,62)
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2017. június 15-i állapot)
tantárgy
magyar nyelv
magyar irodalom
matematika
természetismeret
összesen: 4 tantárgy

bukások száma (fő)
3
1
1
1
6
Tanulók száma (fő)
1
1
1
0
3

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
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 Hiányzások: (25 tanuló)
óra
2320
63
2383

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

95 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

8

6

2

0

0

 Osztályközösség alakulása:
Az 5.a osztály nehéz feladat elé állított a tanév során. Már ősszel kitűnt, hogy sok a konfliktus az
osztályban, a közösség nem összetartó, sok egyéni krízissel, családi és személyiségfejlődési
nehézséggel küzdenek a tanulók. A szociometriai felmérésből kiderült, hogy lazán kapcsolódnak
egymáshoz, 2-3-4 fős alkalmi társulások jellemzik az osztályt. Az első félévben sok volt a
verekedés, a csúnya beszéd, kiközösítés, internetes zaklatás, etikai vétség, öntörvényű
megnyilvánulás. A csoportmunka nem működött az osztályban, a szabályjátékok kudarccal
végződtek, alapvető szocializációs normák megszilárdításával kellett foglalkozni. Igyekeztem
megismerni a tanulókat, szüleiket. Azt tapasztaltam, hogy a probléma mélyebb gyökerű, a
háttérben rossz mintakövetés, feldolgozatlan események állnak: válás, nevelőszülő elfogadása,
testvérharc, érzelmi elhanyagoltság, önértékelési zavarok, megfelelési kényszer, következetesség
hiánya stb.) Ugyanakkor a tanulástechnikai képességüket kellett fejleszteni, felelősségvállalásukat
elősegíteni, még mindig sokan csak szülővel hajlandók tanulni.
A második félévben a problémák kezeléséhez segítséget kaptam az iskolavezetéstől, a
Gyermekjóléti Szolgálattól, az iskolapszichológustól és a szülők is együttműködőek voltak.
Osztályfőnöki órákat, szülői értekezletet Bagó Ildikó pszichológussal tartottunk, főleg az érzelmi
intelligencia fejlesztésére törekedtünk, a szülőknek pedig gyakorlatias tanácsokkal segítettünk.
Lehetőségük volt egyénileg is felkeresni a kolléganőt, többen éltek is ezzel a lehetőséggel.
Felmerült egy szülői kiscsoportos foglalkozás, esetmegbeszélés lehetősége is. Az internetes
bűncselekményekkel kapcsolatban a Csongrád Megyei Rendőrkapitányság tisztjei tartottak
preventív, tájékoztató órát. Az erőszakos cselekményekkel kapcsolatban pedig zéró toleranciát
igyekeztünk bevezetni. Így került sor az osztály egyik tanulójával szemben fegyelmi tárgyalásra
is.
A második félévben a Gyámhivatal vizsgálatai során arra a következtetésre jutott, hogy az osztály
két tanulóját kiemelik vérszerinti családjából, és nevelőszülőknél helyezik el. Így május elején és
végén két fiú kikerült az osztályból (egyikőjüket másik iskolába íratták, a másik esetében az ügy
még folyamatban van).
Szívesen írnám, hogy reménykedem a változásban, de tisztában vagyok vele, hogy ez lassú
folyamat.
 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)

25

9

9

6

3
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7

3

2

1

 Rendezvények
Őszi papírgyűjtés (2. helyezés)
Adventi gyertyagyújtás (műsor és szülők általi vendéglátás)
Karácsonyi műsor előadása
Mikulás (csomagkészítés, Mikulás-délután)
Tavaszi papírgyűjtés (2. helyezés)
Anyák napi kézműves foglalkozás (ajándékkészítés)
Osztálykirándulás színházlátogatással (Kecskemét)
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Weöres Sándor Általános Iskolája
5.b osztály
Készítette: Szántháné László Erzsébet osztályfőnök
Tanév

Létszám

Tanulmányi
átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

26
24
25
24

4,29
4,4
3,98
4,06

42,96
76,81
40
84

1
3
4
1

2
2
-

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

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)

Dragina Szamanta
Mercédesz

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Szegedi Bárczi
2017. január 31.
Gusztáv EGYMI

 Tanulmányi átlag: 4,06
 Kitűnő: nincs
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 4 fő (Kis Túri Bettina 4,54, Kószó Fanni 4,77,
Óvári Arabella 4,69, Varga Benedek 4,92)
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2017. június 15-i állapot)
tantárgy
Magyar irodalom
Angol nyelv
összesen:

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

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
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 Hiányzások: (25 tanuló)
óra
1940
172
2112

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

84 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

 Osztályközösség alakulása
Az osztályt tavaly év végén ismertem meg, de többször láttam őket iskolai ünnepélyeken
szerepelni, furulyázni. Gyorsan közös nevezőre kerültünk, kölcsönösen elfogadtuk egymást.
A tanító nénijüktől részletes szóbeli jellemzést kaptam, ami megkönnyítette a gyerekek
megismerését.
Az osztályban jelenleg 13 lány és 11 fiú van, év elején visszajött egy régi tanítvány, Dragina
Szamanta Mercédesz, de félévkor szakértői bizottsági szakvélemény alapján ismét másik
iskolába távozott.
A gyerekek szeretik, tisztelik, elfogadják egymást. Szabadidejükben is keresik egymás
társaságát, ezért többen járnak azonos szakkörökbe (énekkar, színjátszás, tánc, lovaglás, foci).
Ezekben a tevékenységekben sikeresek, társaik elismerését is megnyerték. Kiemelkedik
Solymosi Bence, aki a Yoko Team Kick-box magyar válogatottja, szeptemberben a
Szkopjéban megrendezésre kerülő Európa Bajnokságon képviseli hazánkat.
Külön öröm számomra, hogy lelkesen furulyázik, énekel a közösség nagy része. Szívesen
járnak az énekkarra, örömmel szerepelnek iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken is. Egy
kisfiú (Varga Benedek) hegedülni tanul a zeneiskolában.
Magatartásuk jó: (átlag 4,33) 14 tanuló példás magatartású, 4-en jók és 6 fő változó.
Szorgalmuk 3,92: példás 8, jó 8, változó 6, hanyag 2 tanuló.(Egyikük 2 tantárgyból
javítóvizsgát tesz, a másik a sok hiányzása miatt maradt el.)
Néhányan igen nehéz családi helyzetben élnek, 2 kislány visszagondozása az apához
folyamatban van, jelenleg nevelőotthonban élnek. Egy kislány nevelőszülőknél él
Ópusztaszeren, bejáró. Sajnos a sorsuk nehézségei tükröződnek a viselkedésükben, nehezen
tartanak szabályokat, gyakran mindenben és mindenkiben ellenséget látnak. Szeretnék
felhívni magukra a figyelmet, ezért nem mindig a várt módon reagálnak le helyzeteket.
Nagyobb odafigyelést, törődést, türelmet, bizalmat igényelnek. A szülőkkel való
kapcsolattartás segít a közös hang megtalálásában.
A többség viszont stabil, odafigyelő, segítő családi háttérrel rendelkezik.
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanulók
száma
összese dicsérete
k száma
n (fő)

24

38

osztályfőnöki

igazgatói

figyelmeztetése
k száma

intése
k
száma

megrováso
k száma

dicsérete
k száma

figyelmeztetése
k száma

intése
k
száma

megrováso
k száma

6

3

2

19

-

-

-
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 Rendezvények
Szeptember 30. A „Kutatók éjszakája” programsorozat néhány helyszínén izgalmas, érdekes
interaktív kísérletet részesei lehettek a gyerekek, nagyon élvezték.
Az iskolai zenei világnap rendhagyó ének órájának aktív előadói az osztály 14-15 tanulója volt,
örömmel készültek.
Decemberben játékos Mikulás-bulit szerveztünk, megajándékoztuk egymást és az 1.b-s
testvérosztályunkat is. Saját készítésű papír-Mikulással, édességgel kedveskedtünk. Gyakran
segítettek a gyerekek a kis elsősöknek pl. az ebédlőben vagy szabadidős tevékenységek közben.
A két 5. osztály együtt készítette el az iskolai karácsonyi műsort, szerepelt benne az egész osztály.
Február 20-án a korcsolyapályán farsangoltunk, nagyon örültek a lehetőségnek a gyerekek.
Márciusban az iskolai szavalóversenyen nagy számban vettek részt a tanulók az osztályból.
Április 10-én a szokásos Weöres Sándor Illusztrációs verseny megnyitóján az osztályból
verbuválódott énekkar verselt, énekelt, furulyázott.
Április 11-én a költészet napi versünnepen is szerepeltek, a versbazárra sok verset adtak be,
elismerésben részesültek.
Április 14-én a Weöres-esten népdalcsokrot énekelt az osztály, nagy sikerrel.
Május 10-én anyák napi műsorral kedveskedtünk az édesanyáknak, nagymamáknak. Szinte
mindenki megjelent. Jó hangulatú, megható együttlét volt.
11-én az iskolai papírgyűjtésen mindenki aktívan részt vett.
Május 19-én az egyházzenei hónap keretén belül a Szent Erzsébet templomban énekeltem a
Bartók Női Karral, s nagy örömömre két tanítványom a családjával eljött a koncertre.
Május 26-án Kecskemétre kirándult a két 5. osztály. Lézerharc, planetárium, és a János vitéz
színházi előadása volt a nap programja. Tartalmas, szép nap volt.
Június 13-án Szerbiában, Palicson járt az osztály. Az egyik kislány szüleinek, nagyszüleinek a
vendégei volt az osztály az állatkert megtekintésére és egy finom ebédre. Kisétáltunk a gyönyörű
tóhoz is, itt fagyiztunk egyet. Öt szülő is eljött velünk. Nagy öröm volt megtapasztalni a szülők
önzetlen segítőkészségét, gondoskodását, szeretetét.
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6.a osztály
Készítette: Németh Ervin osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,6
3,54
3,44
3,45

21,3
49,33
42
80

2
1

1
1
1
-

Tanulmányi

15
15
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: 3,45
 Kitűnő: nincs
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma 1 fő (Patyi Olivér)
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2017. június 15-i állapot)
tantárgy
matematika
összesen: 1 tantárgy

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

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (14 tanuló)
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

óra
1199
1199
248

80 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

 Osztályközösség alakulása
Az első félévhez viszonyítva nagy változás nem történt az osztályközösség életében. Új tanuló
nem érkezett. Az év elején hozzánk került 3 tanuló (2 osztályismétlő, 1 másik iskolából
érkezett) az év végére teljes értékű aktív tagjává váltak az osztálynak. A szociometriai
vizsgálódásaim során bebizonyosodott, hogy a tanulók közösségben elfoglalt helyzete teljesen
stabil. A szervezett osztályprogramok sikeresek voltak. Társadalmi munkára aktívan lehetett
mozgósítani az minden tagját. Szociális érzékenységükre jellemző, hogy az előforduló ismert
családi problémákra felnőtt emberként reagáltak, és felelősséggel lehetett róluk beszélni az
osztályfőnöki órákon. Az osztályban nagyon sok a tanulási nehézséggel küzdő tanuló (7 SNI,
2 BTM-N), ezek integrálása, fejlesztése sikeres volt, hiszen egyetlen bukás sem volt 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)

14

20

5

3

 Rendezvények
Mozi látogatás
Mikulás napi közös ajándékozás, osztályprogram a Burger King-ben
Őszi kerékpártúra város környékére
Pedagógusnapi műsor próbái, és bemutatása
Papírgyűjtés aktív részvétellel
Osztálykirándulás kerékpárral Tiszaszigetre, a mélypontra. Főzés, foci a helyi iskolával, színes
más programokkal

249
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6.b osztály
Készítette: Cservákné Krista Mónika osztályfőnök

Tanév

Létszám

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

Tanulmányi

2015/2016. félév

14

3,99

39

1

0

2015/2016. év vége

13

3,88

77

1

0

2016/2017. félév

14

3,88

47

1

0

2016/2017. év vége

13

3,99

91

0

0

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)

Török Boglárka

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Csanytelek

2017.05.04.

 Tanulmányi átlag: 3,99
 Kitűnő:  Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 3 fő
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:  Hiányzások: (13 tanuló)
óra
1255
15
1270

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

91 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

1

1

250

31-50 óra

51 óra felett

 Osztályközösség alakulása
Szorgalmas, nyugodt, jó magatartású gyerekek. Az osztályközösség kialakult, de igénylik a tanári
odafigyelést. Játékos foglalkozásokkal, beszélgetésekkel sokat dolgoztunk azon, hogy ne legyen
senki kiközösítve az erős egyéniségű gyerekek által. Sokat fejlődtek ezen a téren, de van még min
dolgozni. Az autista osztálytársukat elfogadták, toleránsak vele. Sokat segítenek neki, és
egymásnak is. Néhányszor azért előfordul, hogy kölcsönösen piszkálják, csúfolják egymást, ezek
általában apró sérelmekből adódnak. Kirívó magatartású tanuló nincs, megbízhatóak, nagyon
segítőkészek. Fegyelmi probléma csak egy-két tanulónál jelentkezett. Imádják a különböző
osztályprogramokat, ezeken nagyon szívesen vesznek részt. A szülők együttműködőek és nagyon
összetartóak. A többségnek szerencsére vannak elvárásai is gyermekükkel szemben és ezt a
tanulók igyekeznek is teljesíteni. Szorgalmuk jó, de vannak közöttük olyanok, akik nem teljesen
kitartóak a tanulásban. Egy tanuló van, akinek a figyelme nehezen köthető le, szeret eljátszani, így
sokszor lemarad. Ő sokat fejlődött tavalyi tanévhez képest. A többiek aktívak, nem zavarják
egymást, ami előfeltétele a sikeres tanulásnak.
 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

29

1

6

 Rendezvények
Papírgyűjtések
Mikulás ünnepség
Sulidiszkó
Kirándulás Budapestre az állatkertbe
Mozi
Burger King
Kísérleti délután
Humán nap, versünnep
Kerékpártúra Tiszaszigetre
Kisállat bemutató
Pedagógusnapi ünnepség
Nyílt nap a hódmezővásárhelyi laktanyában
Kirándulás Budapestre a Tropicariumba és a Kocka kiállításra
Sportnap
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
7.a osztály
Készítette: Pintér Ildikó Gizella osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,63
3,70
3,42
3,43

24,41
64
36
98

1
7
4

-

Tanulmányi

22
22
22
22

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

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán 22 tanulóval kezdtünk, tanév közben senki nem
érkezett, és senki nem távozott.
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

 Tanulmányi átlag: 3,43
 Kitűnő: nincs az osztályban
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: nincs az osztályban
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2017. június 15-i állapot)
tantárgy
Magyar nyelvtan
Matematika
Fizika
összesen:

bukások száma (fő)
2
1
3
3 tantárgy
Tanulók száma (fő)
2
2
4 fő

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
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Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

 Hiányzások: (22 tanuló)
óra
2051
98
2149

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

98 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

9

4

4

1

-

 Osztályközösség alakulása
Az osztályba 9 lány és 13 fiú jár.
Kitűnő vagy jeles tanuló nincs, és csak 3 fő tanulmányi átlaga éri el vagy haladja meg a
4,00-t. Az előző tanévhez hasonlóan több tanuló jár délutánonként különórákra. A mozgásos
formák: foci, vízilabda, balett; egyéb foglalkozások: magán ének- és zeneórák. Több olyan
tanuló is van az osztályban, akiknek a facebook-jelenlét központi helyet foglal el a
mindennapjaiban. Ezek a tények is nehezítik a tanulmányi eredmény megtartását. A szülők idén
még kevésbé voltak jelen: kevesebben jöttek el fogadóórákra, szülői értekezletekre. A közösség
erejét, a közösségért vállalt felelősséget kevéssé érzik. A leírtak miatt csak egy tanuló kapott
idén jutalomkönyvet.
Ebben a tanévben három fiúnak és két leánynak voltak sorozatos viselkedésbeli
problémái. Ők rendszeresen megszegték az iskola írott és íratlan szabályait tanórákon és
szünetekben egyaránt. Ötödik osztályos koruk óta többször beszélgettem velük: észérvekkel és
lelkükre beszéléssel egyaránt. Szüleik sajnos nem jelentek meg fogadóórákon sem, és szülői
értekezleteken sem. A sok figyelmeztetés, intés sem hozott eredményt. Mivel hangadók az
osztályban, a többiek között is vannak, akik próbálják az ő viselkedésüket követni.
Életkoruknál fogva is nehezebben kezelhetők, de sajnos a viselkedésükben sokszor megjelent a
tudatos deviancia is.
A ballagási előkészületekben öt kislány és a fiúknak mintegy fele vállalt feladatokat
(díszítés, pakolás). A többiek mindezt sajnos nem érezték kötelességüknek.
Ezek alapján a következő tanévbeli feladataink megvalósulása már most meglehetősen
nehéznek ígérkezik: továbbtanulási papírok kitöltése, alapítványi bálon való szereplés,
felvételik.
 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

13

27

7

5

 Rendezvények
Papírgyűjtés ősszel és tavasszal.
Mikulás Diszkó: sokan részt vettek az osztályból
Farsangi osztályközösségi foglalkozás
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3

1

Reál-nap: a hetedik-nyolcadikosok kísérleti bemutatóinak megtekintése, részvétel a
lebonyolításban
Humán nap: részt vettünk az iskolai versünnepen
Weöres-est: osztályunk egy tagja idén is szépen szerepelt (mazsorett-bemutatóval)
A víz világnapján ellátogattunk a Szent István téri víztoronyba
Osztályprogram: a mamut kiállítás megtekintése az Árkádban.
Osztályprogram: közös hamburgerezés a közeli Burger Kingben.
Ballagás-évzáró ünnepség megszervezése és lebonyolítása a 7.b osztállyal közösen
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
7.b osztály
Készítette: Lantosné Lakner Gyöngyi osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,61
3,58
3,44
3,43

34,10
66
44
111

3
5
6
4

0
2
0
2

Tanulmányi

21
21
22
22

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

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán: 22 tanulóval indultunk, év végén 22 tanulóval
zártunk. 1 új tanulónk: Kiszin Bence János
Tanuló neve

Érkezett (melyik
intézményből)

Tanulói jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Kiszin Bence
János

Szegedi Zrínyi Ilona
Általános Iskola

2017. szeptember 1.

Távozott
(melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

-

-

 Tanulmányi átlag: 3,43
 Kitűnő: 2 fő (Náhlik Dávid, Sörös Kornél)
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 3 fő: Ull Csaba (4.73), Juhász Attila (4.67), KissBankó Dávid (4.53)
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2017. június 15-i állapot)
tantárgy
Matematika
Rajz
Kémia
Földrajz
összesen: __ tantárgy

bukások száma (fő)
4
2
1
1
8
Tanulók száma (fő)
2
1
1
4

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
4 tantárgyból
összesen
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 Hiányzások: (21 tanuló)
óra
2297
39
2336

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

111 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

4

3

1

-

-

 Osztályközösség alakulása: 22 tanulóval indultunk, év végén 22 tanulóval zártunk.
SNI-s tanulók száma: 8 fő
BTM: 2 fő
Magántanuló: 1 fő magántanulóként teljesíti tanulmányait. Heti 10 órában egyéni foglalkozásokon
vesz részt.
Egy új tanulónk osztályközösségünkbe jól beilleszkedett. Szakórákon (rajz, történelem, angol)
magatartásproblémák továbbra is előfordulnak. 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. Gyengén
teljesít: Kovács Domonkos, Vas Kevin, Kiszin Bence, Benes Lilla. Kovács Domonkos az év
végére a szakórai magatartásproblémák miatt az osztályfőnöki intőig jutott. A csoportbontások
miatt viszonylag kevés órán van együtt az osztály, amely nehezíti a jó osztályközösség
kialakulását, ugyanakkor előnyét is látom a más osztály tanulóival történő közös tanulásban.
Osztályközösség pozitív irányban változott. Szeretnek beszélgetni, amit érdemes kihasználni arra,
hogy minél jobban megismerjük őket. A tanév során több alkalommal közös programot
szerveztünk, amelyek hasznosnak bizonyultak az osztályközösség pozitív alakulásában, illetve
egymás kölcsönös megismerésében. Kétnapos osztálykiránduláson vettünk részt, az Orosházi
üveggyárat és a Gyopárosi gyógy- és élményfürdőt látogattuk meg. További feladatunk még a
nem egyforma képességek tolerálása, egymás segítése, a gyengék felzárkózása, a bukások
számának csökkentése és a hiányzások számának csökkentése. Sajnos több tanulónk családi
problémákkal szembesül. Pár szülővel személyesen is sikerült beszélgetni. Az érintett tanulóknál
több alkalommal délutáni segítőbeszélgetések segítették a problémák feldolgozását. Kovács
Domonkos a tanév végén igazolatlan hiányzásokkal növelte hiányzásai számát. Sikerült a szülővel
is beszélgetni, segítséget kért, így felvettük a kapcsolatot a Családsegítő Szolgálattal. Az otthoni
és az egyéb iskolai problémák feldolgozását segítették a tavalyihoz hasonlóan az interaktív
konfliktushelyzeteket feldolgozó szituációs gyakorlatok.
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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)

11

14

2

1

-

-

-

-

-

 Rendezvények
Továbbképzés: TERMOSZLABOR – RMG, Ősz folyamán a 7. osztályos tanulókkal vettünk részt.
Mikulás, Kárácsonyi ajándékozás – osztályszinten, osztálybuli.
Karácsonyozás – osztályszinten
Ökoiskola pályázat aktuális dolgainak figyelemmel kísérése – a vállaltak teljesítése a II. félév
során történt.
Nevezés a „Víz, tiszta víz BISEL országos versenyre – L. L. Gy. A feladatok visszaküldése
interneten keresztül történt. 5. és 6. évfolyamból több tanuló is részt vett.
Ökológiai projekthónap: környezetvédelem, újrahasznosítás, szelektív hulladékgyűjtés (ppt
készítés, plakátkészítés, termékelőállítás hulladékokból) biológia 7.b. + tanórán kívül 3 csoportban
történt
Ineraktív kiállítás az Agórában 2017. február – Az emberi test – 7. osztály
Víz Világnapja vetélkedő – 5.-6. évfolyam – 2017. 03. 20.
Föld Napja projektdélután – interaktív feladatok számítógépen, böngészés előre megadott
szempontok alapján
Állatbemutató – 2017. 04. 19.
Madarak és Fák napja vetélkedő – 2017. 05. 17. – 5.-6. évfolyam
Tanulmányi kirándulás: Orosháza-Gyopárosfürdő: Üveggyár, Gyopárosi Sportcentrum, Gyopárosi
Gyógy-és Élményfürdő
Herman Ottó természettudományos verseny I.-II. forduló: Két tanuló a II. fordulóba jutott (Varga
Benedek és Király Csongor 5. osztályos tanulók)
Herman Ottó Természettudományos verseny országos döntő: Király Csongor. Helyszín: Budapest,
Műszaki Egyetem. Időpont: 2017. május 28. Középmezőnyben végzett.
Egész évben: 8. osztályosok ballagásának előkészületei, díszítés
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. tanév
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
8.a osztály
Készítette: Tóthné Vőneki Mária osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,63
3,59
3,81
3,79

28,29
93
61
103

6
4
1
0

1
4
4
4

Tanulmányi

24
24
23
23

 Létszám alakulása a tanév folyamán: Nem változott az osztály létszáma az év során, de
2017. 01. 26-tól Ottlik Laura a szülő kérésére magántanuló lett.
Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanuló neve

Tanulói
jogviszony
létesítése (év, hó,
nap)

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

 Tanulmányi átlag: 3,79
 Kitűnő: 4 fő (Makra Sarolta Luca, Mocsonoky Zsolt, Szabó Réka, Udvardi Kinga Ágnes)
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 2 fő (Kozma Roland, Lele Virág Katalin)
 Tantárgyi bukások:  Hiányzások: (22 +1 MT_ tanuló)
óra
2242
33
2275

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

103 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

6

3

2
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31-50 óra

1

51 óra felett

 Osztályközösség alakulása
Már szeptembertől kezdve nagy hangsúlyt fektettünk a továbbtanulásra. Önként vehettek részt az
általam tartott magyar előkészítőn csütörtökönként. A központi felvételi mindenki számára fontos
mérföldkőnek bizonyult. Eljártak többen is a középiskolák által biztosított felvételi előkészítőkre.
Emiatt megtapasztalták, hogy milyen követelmények várnak rájuk. Megkomolyodtak, saját
felelősségük súlyát kezdték érezni. Sokan igyekeztek javítani az átlagukon, ennek ellenére volt
bukás félévkor. Jobban figyeltek a tanítási órákon, leheletnyit változott még a gyengébb tanulók
szorgalma is. Ami látványos volt, az a közös programok iránti érdeklődés. Alig volt rá példa, hogy
valaki kimaradt volna. Tantermi mozizás, közös Mikulás ajándékozás, színházi programok,
strandolás, alapítványi bál, bankett volt nagyon emlékezetes. A lányok és fiúk közötti kapcsolat
alakulása a báli közös nyitótánc tanulásakor volt a leglátványosabb, mert nagyon elfogadó volt a
viselkedésük. Türelmesek voltak egymáshoz. Élvezték a fellépés miatti izgalmakat. Nagyon
színvonalas műsort adtak. Készültek a tanárbúcsúztató bankettre, ahová a műsorszámokat maguk
találták ki, a végén pedig fergeteges táncot roptak. A tabló végleges változatát is véleményük
alapján hoztuk össze. Az utolsó héten több diák úgy nyilatkozott, hogy nem szeretne elballagni,
mert hiányozni fognak a társai. Ez mindent elmond erről a közösségről.
 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

12

4

2

1

6

0

0

0

 Rendezvények:
Mindkét papírgyűjtésben első helyen végzett az osztály.
Több diák szerepelt iskolai ünnepségeken.
Elkísérték az énekkart két fellépésre is.
Az alapítványi bálon keringőt táncoltak.
Sziksósfürdőre ment egynapos strand programra az osztály, amit lehet, hogy a nyár folyamán még
egyszer megismétlünk.
Az Agórában a szentesi drámások színdarabját tekintettük meg
júniusban egy napos pesti színházi programon volt 7 diák az alapítvány támogatásával.
A sportnapon aktívabban a fiúk vettek részt.
A tanárbúcsúztató banketten és a ballagáson a főszereplőkhöz méltóan viselkedett mindenki.
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Osztályfőnöki jelentés
2015/2016. tanév
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskolája
8.b osztály
Készítette: Kónya Zoltán osztályfőnök
Tanév

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

Létszám

Tanulmányi
átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

25
25
25
24

3,82
3,79
3,84
3,9

20,16
54,32
42,12
86,00

2
2
2
1

3
3
4
3

 Létszám alakulása: 25 tanulóval indult a tanév. Tanév közben egy tanuló távozott az
osztályból családi okok miatt.
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése (év, hó,
nap)

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

József Attila
Általános Iskola.
Platán Utcai
Tagintézménye
Kiskunfélegyháza

Balázs Sándor

2017.04.26.



Tanulmányi átlag: 3,9



Kitűnők: 3 tanuló (Kabok Nadine, Márton Henriett és Patyi Izabella)



4,5 átlag feletti tanulók: 4 tanuló (Farkas Roxána Márton Zsanett, Orosz Enikő Viktória és
Vásárhelyi Kitti)

 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2017. június 15-i állapot)
tantárgy
Matematika
összesen

bukások száma (db)
1
1 db

1 tantárgyból
összesen

Tanulók száma (fő)
1
1 fő
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Hiányzások: (25 tanuló esetén)
óra
2094
56
2150

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

86,00 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása:
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

8

7

1

31-50 óra

51 óra felett

 Osztályközösség alakulása
Az osztályt a nyolcadik évfolyam félévekor kaptam meg, mint osztályfőnök. 25 tanulóval
kezdődött a tanév, egy tanuló családi okok miatt Kiskunfélegyházára távozott, ez jót tett az
osztályközösségnek. Idén már kezdett meglátszani a kamaszodás. Az osztályban többen vannak
azok, akiket könnyű munkára sarkallni, a korábban osztályismétléssel az osztályba került tanulók
igen kis mértékben vettek részt a közösség építésében. Az előző években kialakult jó
osztályközösség megmaradt, és ezt igyekeztem továbbra is fenntartani az utolsó félév folyamán.
Vannak a kimondottan szorgalmasak, akik minden tantárgyból tanulnak, és jó jegyeket kapnak, de
vannak néhányan, akik idénre több tantárgyból rontottak. A fiúknál egy kis összetartó csoport
kialakulása látszik. A közös osztályprogramok, osztályfőnöki órákon való feladatok elősegítik az
osztályközösség alakulását. Az iskolai és osztályprogramok során egymást segítik, de van egyfajta
versenyszellem. Az év végi eredmények a felvételi elbírálás után már kis romlást mutattak.
Összességében egy lelkes, kedves gyerektársaság az osztály.


Fegyelmi helyzet:

Az osztály összességében egy jó magatartású, és kevés problémás tanuló van az
osztályközösségében. Egy-két fiú az, akik esetében, órai és órán kívüli problémák előfordulnak.
Ezek miatt szaktanári, és igazgatói figyelmeztetést kellett alkalmazni. Általánosságban
elmondható, hogy a gyerekek figyelnek, és aktívan részt vesznek a tanórai munkában.
 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

13

2

1

1

10

0

0

0

 Rendezvények:
Mikulás buli – az osztály majdnem minden tanulója kihúzott egy nevet, aki számára egy kis
ajándékcsomagot állított össze, majd pedig iskolai diszkóban táncoltak.
Korcsolyázás – decemberben elmentünk a műjégpályára korcsolyázni egyet.
Év végén egy napos osztályprogramra mentünk Sziksósfürdőre. Egy kis csapatépítő szándékú, és
közösségformáló programra.
Az tanév utolsó tanítási napján, a sportnap keretei között a legaktívabb osztály voltunk és szép
eredményeket értük el.
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TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ
2016-2017. 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

1 fő



Áttanítók másik tagintézményből

5 fő



Óraadók

0 fő

Nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak




iskolatitkár:
rendszergazda:
ped.asszisztens:

0,4 fő
0,5 fő
0,5 fő

Tárgyi feltételek alakulása, pályázatok
Pályázatok, kapcsolatok
1. Deszk Község Népművészetéért Alapítvánnyal együttműködés az „Élő népművészet” c.
programban
2. TÁMOP 3.2.4. Könyvtár Népszerűsítő Programban, mint együttműködő partner
3. Együttműködés a TÁMOP-3.1.4.B/13 „Természettudományos kísérletek a
Termoszlaborban”
4. „Drog? Kösz- nem”: Iskolai drogprevenciós program Emberi Erőforrások
Minisztériuma
5. EFOP-1.2.11-16, "Esély Otthon" pályázati együttműködés
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A munkatervben rögzített értekezletek:


Igazgatótanács értekezletek: minden hétfőn



Munkaértekezletek: hónap utolsó hétfője



Munkaközösségi megbeszélések: havi rendszerességgel



Tanévnyitó értekezlet: 2016. aug. 31.



Nevelési értekezletek – a tanulók fegyelmi és tanulmányi helyzetének értékelése
Félévi nevelőtestületi értekezlet: 2017. jan. 26.
Tanévzáró nevelési értekezlet: 2017. jún. 27.



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

Bemutató óra témája

1.o.

Matematika: Gyakorló óra, alapműveletek rögzítése 20as körben

3 fő

5.o.

Magyar irodalom: János vitéz V- VI. rész

6 fő

3.o.

Nyelvtan: Igék csoportosítása

7 fő

6.o.

Vizuális kultúra: Monogram készítése

4 fő

7.b

Fizika:

7 fő

7/1.

Angol: Összefoglalás

4 fő

1.o. szerb isk.

Szerb nyelv és irodalom: Betűtanítás ty

6 fő

3.o. szerb isk.

Magyar nyelvtan: Főnevek csoportosítása

12 fő

6.o.

Testnevelés:Repülő-guruló átfordulás előre

2 fő

Részvétel más tagintézmény bemutató óráin, foglalkozásain
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Résztvevő (fő)

Tagintézmény



Látogatott órák száma

Résztvevő (fő)

Eötvös József Gimnázium

4

5

Kossuth

1

2

Részvétel az intézményi
megvalósításában

szakmai

műhelyek

által

koordinált

feladatok

- 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, 2016/2017
Tagiskola

Tanuló
(fő)

SZTEJKI Zoltánfy
István Általános Iskola

8

Modulvizsga (db)
jelentkezés
sikeres
8

sikertelen

8

0

Próbanyelvvizsga

Intézmény, tagintézmény
SZTEJKI Zoltánfy István
Általános Iskola

Próbanyelvvizsga szintje, eredménye
Vizsgázó
alapfokú
középfokú
felsőfokú
létszám
(fö)
A B C - A B C - A B C
1

2

6

17

Sikeres
Évfolyam
létszám vizsgát tett
(fő)
(fő) (%)
20

12

60

Pedagógiai munka, fejlesztések, rendezvények
Az intézmény 2016/17-es tanévben is konzekvensen folytatta azt a koncepciót, melyet
az intézményi és tagintézményi vezetés kialakított az elmúlt időszakban.
Alkalmazkodott a külső körülmények változásaihoz, a szülői elvárásokat
monitoringozta és az eredményt beépítette a rövid és hosszú távú fejlesztésekbe.
A fejlesztések két fő síkon valósultak meg. Pedagógiai munka, módszer-fejlesztés és
tárgyi eszközfejlesztés.





Pedagógiai munka fejlesztése:
A pedagógusok folyamatos szakmai megújulását az iskola vezetése hangsúlyozza.
Folyamatos ingyenes továbbképzések lehetőségének kihasználása megtörtént.
Továbbképzések megnevezése:
Szerb nyelv és irodalom szakmai, módszertani továbbképzés (50 óra)
2 fő
Szivacskézilabda oktatásmódszertani alapjai (30 óra)
1 fő
Interaktív táblák az iskolában (30 óra)
2 fő
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Bűnmegelőzés az iskolában (30 óra)
Asztalitenisz mozgásprogramok elmélete és gyakorlata (30 óra)

2 fő
1 fő

Egy fő Ped II sikeres minősítő vizsgát tett. A következő minősítési eljárásba ismét 3
fő jelentkezett.
Nagy számban vettük igénybe az Oktatási Hivatal által biztosított szaktanácsadók
segítségét.
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
- egyesületi együttműködések keretében zajló foglalkozások
A 2015/16-os tanévtől iskolánkban egy kézilabda utánpótlás nevelési program
indult, amely ez évben is folytatódott. Mindennapos testnevelés keretén belül minden
alsós gyermek elsajátítja a sportág alapjait. A 2016/17 es tanévben a Tisza Volán SCvel együttműködésben foglaltak alapján délutáni foglalkozások és a versenyeztetés az
egyesületi tagoknak. 2017 július elsejétől a Deszki Sport Club keretein belül folyik
tovább a fejlesztés és versenyeztetés.
Előző tanévben beindított „Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére
és oldására” programban tovább bővül az igények megnövekedése miatt. A 2017/18 as tanévtől heti két órában folyik tovább ezen foglalkozás.
A második évfolyamon folytatódott az angol nyelv oktatása tanórán kívüli foglalkozás
keretén belül, fakultációban, a megnövekedett igény felveti a foglalkozás kötelező
tanórai beépítését.
Az év során megkezdődött a kínai nyelv bevezetésére az előkészület. A 2017/18 - as
tanévben már Deszken is lehetőség nyílik ezen opcióra.
Együttműködési megállapodás került aláírásra a Lieto Művészeti Iskolával, a
következő tanévtől zongora hangszeres oktatás indul az iskola falain belül.
Az iskola pszichológus eddig kéthetente biztosított ellátást az iskolában. Nagy
igény jelentkezett már eddig is a szülők részéről erre, és ezen kétheti intervallum
kevésnek bizonyul. Jövőre heti rendszerességgel lesz az ellátás megszervezve.
A NAT-ban meghatározott úszásfoglalkozás a működtető személyében történő
változás ellenére is zavartalanul folytatódott
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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 deszki önkormányzat jóvoltából.
A Mini Judo program tovább fejlődött azáltal, hogy egy állandó terem lett kialakítva
ahol fix helyre kerültek a tatamik, felszabadítva ezzel a tornaszobát.. Itt nem csak a
judo foglalkozások zajlanak, hanem alkalmas a terem egyéb testnevelés órai
foglalkozásokra. Ennek a fejlesztésnek eredményként alsó tagozaton két testnevelés
óra is folyhat egyidőben szakszerű körülmények között.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a jogutód Szegedi Tankerület
folyamatos eszközellátást biztosított a 2016/17 es tanév során. A kezdeti átalakulás
során természetesen felmerülő zökkenők tanév végére meg is szűntek.
Egyéb rendezvények:
 Zoltánfy István emléknap – megemlékezés, képzőművészeti pályázat és kiállítás;
 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;
 Karácsonyi műsor a Faluházban;
 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
 Maros Menti Fesztivál (vers, próza, néptánc kategória)
 Ásványkiállítás a Föld napja tiszteletére
 Anyák napja
 Papírgyűjtés
 Fabatka-vásár
 Kossuth utcai futóverseny
 Próbanyelvvizsga, ECDL vizsga
 Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról
 Gyermeknapi programok
 Osztálykirándulások
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 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 2016/17 es tanévbnen a szakmai
együttműködés tovább épült. Iskolánk delegációja három napot töltött a szerbiai
egyetemen szakmai konferencián. A tavasz folyamán immár 6 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
Deszki Nagycsaládosok

Pályaválasztás:
Gimnáziumban tanul tovább:
Szakgimnáziumban tanul tovább:

12 fő
7 fő
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TANULÓK, TANULMÁNYI MUNKA
Tanulólétszámok és tanulmányi eredmények alakulása félévkor és tanév végén
2013/
2014
tanév
félév

2013/
2014
tanév
vége

2014/
2015
tanév
félév

2014/
2015
tanév
vége

2015/
2016
tanév
félév

2015/
2016
tanév
vége

2016/
2017
tanév
félév

2016/
2017
tanév
vége

199

196

191

187

195

193

177

178

Létszám
Ebből osztályozható
Tanulmányi átlag

199

196

191

187

195

193

177

178

4,16

4,18

4,24

4,27

4,27

4,29

4,29

4,35

Bukott tanulók

12

4

9

4

7

5

5

1

Tantárgyi bukás

23

8

15

8

11

11

9

szülői
kérés

Megjegyzés: A tanév végi adatok az augusztus 31-i állapotnak felelnek meg.

Tanulmányi eredmények és hiányzások a 2016/2017. 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.a
7.b
8.o.
Tagiskola

Létszám

Tanulmányi
átlag

Hiányzási
átlag

tanulók
0
0
0
0

Bukások
tantárgyak
0
0
0
0

Jeles,
kitűnő

21
17
14
18

szöv.ért.
4,49
4,39
4,41

44
54
67
44

10

4,74

37,6

0

0

2

8

4,85

40

0

0

2

24
18
14
15
19

4,36
4,14
3,82
4
4,27

72
72
48
61
79

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3
1
0
0
2

178

4,35

56,2

0

0
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Megjegyzés: A táblázatban szereplő adatok a 2017. június 15-i állapotnak felelnek meg.

Hiányzások alakulása
Tanév

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

Igazolt

Igazolatlan

Összes

Átlag

4655
12508
4653
11120
4417
13866
4565
10721

123
160
13
1
24
4
40

4778
12668
4653
11133
4418
13890
4569
10761

24,25
64,63
24,36
59,53
22,65
71,97
25,81
60,45

Megjegyzés: A tanév végi adatok az augusztus 31-i állapotnak felelnek meg.
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7
5
3
0

Igazolatlan mulasztások megoszlása a 2016/2017. tanítási év végén
Osztály

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

1-10 óra

fő

4

1

2

1

3

2

31

1

40

5

11-30 óra

fő

31-50 óra

51 óra felett

fő

fő

Megjegyzés: A táblázatban szereplő adatok a 2017. június 15-i állapotnak felelnek meg.

Dicséretek, fegyelmező intézkedések a 2016/2017. tanítási évben
Osztály

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

1.o.

7

1

1

2

2.o.

18

1

3.o.

17

6

4.o.

57

4

1;3.o. szi.

17

2;4.o. szi

11

5.o.

14

6.o.

4

7.a

23

7.b

25

15

8.o.

6

18

Összesen

192

1

1

8

1

2

1

5
2

1

3
6

2

21

20

2

2

79

4

Megjegyzés: A táblázatban szereplő adatok a 2017. június 15-i állapotnak felelnek meg.
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A 2016/2017. tanév tanulói létszámainak nyitóadatai
Osztály

tanulók
száma

SNI-s tanulók
száma

HH-s
tanulók
száma

HHH-s
tanulók
száma

BTM-s
tanulók
száma

magántanulók

3

0

2

0

1.o.

20

2.o.

18

3.o.

16

2

2

2

0

4.o.

20

4

1

4

0

1;3. szi

10

0

2;4 szi.

8

0

5.o.

24

1

1

6.o.

19

1

2

5

0

7.a

14

3

1

2

0

7.b

16

4

1

2

0

8.o.

19

1

2

0

22

0

Összesen

184

1

15

10

1

0

1

Megjegyzés: A táblázatban szereplő adatok a 2016. október 1-i állapotnak felelnek meg.
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2016/2017. 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, Prónai Mónika, Schultz Józsefné Spangberg Olga Zórity Dusica
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
 PICK utcai futóverseny
 Munkaközösségi megbeszélés
 Szabadtéri ásványkiállítás
 Részvétel a Világ Gyalogló napon: Gyalogtúra a faluban
 Népmese napja a Faluházban 1-8.o.
 Iskolai szépíró verseny
 Fabatka-vásár
 Iskolai mesemondó verseny
 Október 23-i megemlékezés
 Megemlékezés Zoltánfy Istvánról
 Kirándulás Egerbe 4.o.
 DIFER - mérés – jelentés
 Őszi továbbképzési nap
 Könyvtári órák










Munkaközösségi megbeszélés
Halloween party 2-5.o.
Alsóvárosi Tájház látogatása 2.o
Könyvtári óra: szerb iskola
Területi prózamondó verseny Sándorfalván
Szülők értesítése a tanulók negyedévi tanulmányi eredményéről
Fogadóóra 1.-4.o.
Könyvtári óra: 4.o.
Országos szerb szavaló és prózamondó verseny- Lóréven
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Hónap

December

Január

Február

Elvégzett feladatok

 Munkaközösségi megbeszélés
 NKP rajzpályázat leadása
 „Kincskereső kisködmön” megtekintése az Agórában 3.o.
 DIFER mérés (befejező nap) 1.o.
 Falumikulás a sportcsarnokban
 Könyvtári óra: Mese - összefoglalás 4.o.
 Böngész olvasás csapatverseny 2. o.
 Fürkész csapatverseny 1-4. évf.
 Rajzpályázat:animációs film készítéshez
 Falukarácsony a sportcsarnokban
Rajzpályázat: Bohóc doktorok 1.-2.-3. évf.
 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
 Szegedi Nemzeti Színház ( Pinokkió c. előadás ) 1-4. évfolyam
 Szerb karácsony ünneplése az iskolában(szerb óvodával és a magyar óvoda
nagycs. közösen)
 Szerb ortodox karácsony megünneplése a Faluházban
 Tudásbajnokság 2. forduló
 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
 Bemutató óra: magyar (szerb iskola 3.o.)
 Munkaközösségi megbeszélés
 Százszorszép Mesegyűrű-mesemondó verseny az Agorában
Szülői értekezlet 1-4.o
Tálentum kerestetik - tehetségkutató verseny - vers és ének kategória
 Tudásbajnokság-3. forduló
 Kis nyelvész–iskolai forduló
 Farsangi délután –alsó tagozat
 Látogatás az óvodában a leendő elsősöknél
 Ezt tanultuk!” I. rész a Faluházban
 Zrínyi Ilona megyei matematika verseny
 Bemutató óra: Zórity Dusica szerb iskola 1.o.
 Orchidea Pangea tehetségkutató matematika verseny
 Ezt tanultuk!” II. rész a Faluházban
 Nyílt nap a 4. osztályban
 Környezetismereti csapatverseny 2. forduló
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Hónap

Március

Április

Elvégzett feladatok

 Munkaközösségi megbeszélés
 Térségi szavalóverseny Szatymaz 1-4. évf.
Március 15-i rajzok leadása a Faluházba
 Nyílt tanítási nap: alsó tagozat
 Témahét: „Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete”
 Móra F. olvasás és szövegértési verseny Szeged
 K&H pénzügyi vetélkedő 2. forduló
 Tudásbajnokság
 Egyházak képviselőinek tájékoztatója
 Weöres7-rajzpályázat
 Maros menti vers-és prózamondó fesztivál
 Látogatás a jégpályára
 Látogatás az óvodában
 Megemlékezés március 15-ről-iskolai ünnepség a Faluházban
 Megyei Bendegúz anyanyelvi verseny
 Bemutatóóra: nyelvtan 3.o.
 Maros Menti Fesztivál: ének, szólóhangszer
 térségi Kazinczy verseny 3-4. évf. Szőreg
 Nagycsoportos óvodások látogatása a szerb iskolásoknál
 Munkaközösségi megbeszélés
 Területi szépkiejtési Kazinczy verseny 3.-4. évf., Szőreg
 Nyílt tanítási nap a 4. osztályban a leendő 1.osztályosoknak
 Iskolai helyesírási verseny 2.-4. évfolyam
 Nagycsoportos óvodások látogatása az iskolában
 városi helyesírási verseny 2. o
 Tudásbajnokság regionális döntő 2.-3. évf. Makó
Föld napi vetélkedő előzetes tájékoztató és a gyűjtemény bemutatása
 Területi helyesírási verseny 4. o. , Sándorfalva
 Területi helyesírási verseny 3. évf. Szatymaz
 Költészet napi megemlékezés
 Vigyázz, kész, pénz pénzügyi vetélkedő regionális döntő Szeged
 Országos diákolimpiai döntő mezei futás 1500 m
 Hermann Ottó országos környezetismereti verseny 2. forduló
 Országos természetismereti, természetvédelmi verseny 3. forduló
 Tavaszi továbbképzési nap
 Költészet napi megemlékezés
 Szülők értesítése a tanulók tanulmányi eredményéről
 Területi matematika verseny 2.-3. évf. Szeged,Weöres S. Ált. Isk.
 Területi matematika verseny 4. évf. részére,Deszk rendezte
 Ásványkiállítás megtekintése: a Föld napja tiszteletére
 Bemutató óra: matematika 1.o
 Témahét: „Fenntarthatóság-környezettudatosság”
 Hungarikum rajzpályázat
 Fogadóóra 1-4.o.
 járási mesemondó verseny Szeged
 Jagodinai vendégek látogatása a szerb iskolában, óvodában
 Szegedi Nemzeti Színház előadásának látogatása 1-4. évf.
 Megyei versmondó verseny Szentes
274

Hónap

Elvégzett feladatok

 Munkaközösségi megbeszélés
 Kézműves foglalkozás 2.o. a Faluházban
 Megyei atlétikai többpróba csapat döntő III. korcsoport Hódmezővásárhely
 Megyei atlétika egyéni számok döntője
 Megyei matematika verseny 3.o. Szentes
 Szerb regionális szépkiejtési verseny
 Városi mesemondás Szeged 2.o.
 Megyei szépkiejtési verseny Makó 3. o.
 Családi nap 4.o.-főzés
 Gyermeknap- DÖK nap
 Kossuth utcai futóverseny
 Hermann Ottó országos környezetismereti verseny, döntő Budapest 4.o.

Május










Június

Munkaközösségi megbeszélés
Osztályozó értekezlet
kirándulás Szegedre - uszoda 4.o.
Kirándulás Makói lombkorona sétányra.
Alsós kirándulás Révbér pusztára (1-4 évf.)
Ballagás
Tanügyi dokumentumok zárása
Tanévzáró

A tanév végi szintfelmérő, belső vizsga eredményei
Osztály

Tantárgy

Matematika
Magyar
irodalom
Magyar
nyelvtan
Környezet

1.

2.

3.

78%

84%

Szí.1.

4.

Szí.3.

Szí.4.

94%
78,2% %93,5
sz90.3% sz87,4% sz86,5%
82,4% 79% 85,35 91%
93%
68%
sz87%
88%
sz92%
74% 83% 81,25% 97%
88%
91%
78.5% 78% 80% 77% sz95%
84%
81%

90%
91%
82%

72% 66.4%

Szí.2.

97%

Tanulmányi eredmények a tanév végén

Osztály

Irod.

Nyelvt.

1.
2.
3.

0
4,35
4.00
4,35
0

0

4.
Szerb 1.

3,70
4.14
3,82
0

angol matek erkölcs Körny. ének rajz Tech. Tesi

0
0
4,21
4.58
0

0
4,24
3.79
3.47
0

0
4,88
4,86
5.00
0
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0

0

0

0

0

4,65

4,71

4,35

4,71

4,82

4.07

4,64

4,57

4,86

4,71

4,00

4,78

4,93

4,56

4,78

0

0

0

0

0

Osztály

Szerb 2.
Szerb 3.
Szerb 4.

Irod.

Nyelvt.

Szí4,48 Szí4,31
M 5.00 M 5.00
Szí4,54 Szí 4,2
M 4,00 M5,00
Szí4,81 Szí4,91
M 3,5 M 4,00

angol matek erkölcs Körny. ének rajz Tech. Tesi

0

5,00

5,00

5,00

5

5

5

5

4,00

4,8

5,00

4,55

5

5

5

5

5

4,5

5

4,67

5

5

5

5

Összesen

Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy

2015/2016. év vége

2016/2017 év vége

1
1
2

0
0
0

Magyar irodalom
Környezetismeret
Összesen

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
 sakkszakkör
 szerb fakultáció
 kézi labda
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
 Bemutató órák tartása a térségi pedagógusok számára ( Harcsásné Kasza Éva, Bertók
Péterné, Prónai Mónika, Zórity Dusica)
 Őszi - tavaszi továbbképzési napon részvétel
 Térségi tanulmányi versenyek szervezése 4.évfolyam matematika.
 Minden meghirdetett térségi versenyre elmentünk.
 Továbbképzéseken aktív részvétel
Kapcsolattartás
folyamatos kapcsolatot tartanak az osztályfőnökök :
Az Önkormányzat gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel
 az iskolaorvossal
 védőnői szolgálattal
 Iskola pszichológussal
 a diákönkormányzatot vezető tanárral





szűrések
-DIFER mérés 1.o.
- fogászati szűrés 1-4. évfolyamon
- tanulók fizikai állapotának szűrése
- védőnői szűrés
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Szerb fakultációt vezette: Spangberg Olga:
Ebben a tanévben 4 tanuló tanult szerb nyelvet szakköri formában. Vegyes a csoport 2 elsős, 1
másodikos, 1 harmadikos.
Differenciáltan, személyre szabott munkafüzetekkel, fénymásolatokkal, végeztük az oktatást. Ez
évben is megsütöttük a jellegzetes karácsonyi sütinket a ’csésznicát’. A dalok és videók hallgatása
színesítette a tanórákat. Neves ünnepekkor kézműves foglalkozásokat is tartottam,hogy szerb nyelven
is fel tudjuk ismerni az ünnepköszöntési formákat. A gyermekek nem kapnak jegyet, a jutalmazás
matricákkal történt.
A sakk oktatást vezette: Csirik György
A csoport munkája 9 fővel indult. Egy tanuló az év során kimaradt. A felső tagozaton bár voltak
érdeklődők, de végül is ez nem indult be a szakkör. A foglalkozás heti 1 órás.
Az első osztályosok kezdő szintről indultak, a negyedikeseknek volt némi előképzettségük. 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 már foglalkozhattunk
a megnyitások elméletével és sakktaktikával is. Ebben a félévben is lehetőség nyílt a
versenyeztetésre is. Az intézményi sakkversenyen alsós és felsős csapattal is indultunk. A felsős
csapat tagjai a tavalyi szakkörlátogatókból kerültek ki, ők ezüstérmesek lettek. Összességében az
éves munkát sikeresnek ítélem. A tanulók lelkesek, szívesen jártak szakkörre. Bízom benne, hogy
a munka folytatódhat és a felsős szakköri időpont is megválasztható úgy, hogy a szakkör munkája
újra folytatódjon.
DIFER mérést vezette. 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 12 tanulóval végeztem el. (9 tanuló magyar isk., 3 tanuló szerb tagozatos).
Szerb iskola összefoglalója.
A 2016-2017-s tanévet 18 tanuló kezdte meg. Ennyi a félévi és év végi tanuló létszámunk is.
Az 1. osztályban 5 gyermek 3 fiú és 2 lány. Egyazon óvodából érkeztek hárman, ketten külsős
intézményből, sőt más országból (Szerbia). Ügyes, talpraesett jó képességű
csoport.Konfliktuskezelésre eleinte szükség volt, mert meg kell ismerniük egymást, az új
szokásrendszert fel kellett venni.
A 2. osztály 6 tanulóból áll. 5 lány és 1 fiú. Aktív, eleven csapat rengeteg iskolán kívüli
programon vesznek rész, tánc, úszás, foci. Az előző évi óraszámuk magyar nyelvből
megnövekedett illetve a tananyagok mérete és terjedelme, valamint a feladatok bonyolultsági
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fokának megváltozása, kihívásokat jelent számukra mind matematikából, mind más egyéb
tantárgyból. Meg kellett szokniuk az új tanulási módszereket, a napi felkészülést.
3. osztály 5 fő, 2 lány és 3 fiú. Jó képességű osztály.
4. osztály 2 fő, 2 lány. Jó képességű, jó tanulók. Egyik kislány Szerbiából került át hozzánk a 4.
osztályba. Nyelvi nehézségek és akadályok miatt döcögősen ment ez az év, azonban ki kell
emelnem, hogy a gyerekek sokat fejlődtek, profitáltak a szerb nyelvtanulásukban, mert rá voltak
kényszerülve, hogy csak szerb nyelven kommunikáljanak. .
jövő tanévben a létszám 20-ra növekszik., termek kihasználása átgondolást igényel.
Gyereknapra új játékokat bővült az eszköztár, mely a szabadidő hasznos eltöltését tette jobbá.
Összegzés:
Az alsós munkaközösség a 2016/17-es tanév éves munkatervében tervezett programját
teljesítette. Részt vettünk olyan programokon is, amiket nem terveztünk a munkatervünkben, de a
kiírt pályázatok kapcsán megvalósításra kerültek.( rajz pályázatok, tanulmányi versenyek)
Munkaközösségünk 8 főből áll. 4 évfolyamon 1-1 osztály van. Ebben a tanévben, az osztályok
létszáma ideális.
Az őszi- tavaszi továbbképzési napon mindenki jelen volt. A vállalt bemutató órákat
teljesítettük(Harcsásné kasza Éva,, Berók Péterné,, Prónai Mónika, Zórity Dusica)
Célkitűzéseink ebben az évben is, az órák ellátása, a szakmai igényesség, az alapfeladatok
megvalósítása volt. Ezeken felül tehetséggondozás, versenyek szervezése, ezekre a tanulók
felkészítése, eljuttatása. (délutáni munkarend miatt nehézséget jelentett)
Tanulmányi versenyek:
Tanulmányi versenyek több szintjét is kialakítottuk. A házi versenyek minden tanulónak
lehetőséget biztosítanak a megmérettetésre, akik érdeklődnek a tantárgy iránt.
A térségi versenyek 4 kategóriában kerülnek megrendezésre. A prózamondás az eső félévben
lebonyolódott. A többi verseny a második félévben realizálódott (szavalóverseny, szépkiejtési
verseny, helyesírás, matematika verseny) Szinte minden térségi versenyről hoztunk el
helyezést.(minden évfolyam méltón képviselte az iskolát) Munkaközösségünk vállalta a 4.
osztályos térségi matematika verseny lebonyolítását. A versenyekre való eljutást nehezítette a
napközis beosztás, de cserékkel megoldottuk
Eredmények:
Tanuló/csapat
Takács Réka,
Gera Nilla Bíborka,
Simity Éva
Tirk Inez,
Uti Hanna,
Váradi Sára

oszt
Verseny megnevezése
.

Forduló
(országos,
megyei,…)

Helyezés

2.

Böngész olvasás levelező
csapatverseny

országos

7.

2.

Böngész olvasás levelező
csapatverseny

országos

8.

országos

különdíj

országos

különdíj

megyei

1.

megyei

9.

Váradi Sára

2.

Balogh Kíra

3.

Simity Éva

2.

Tirk Inez

2.

Ilyen volt a nyár rajzverseny
(Budapesti Képzőművészeti
Akadémia)
Ilyen volt a nyár rajzverseny
(Budapesti Képzőművészeti
Akadémia)
Mesegyűrű mesemondó
verseny (Agóra)
Tudásbajnokság- anyanyelvi
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levelező verseny
megyei

13.

területi

különdíj

3.
2.
2.
2.
2.

helyesírás
Maros Menti Fesztivál mesemondó
Zoltánfy rajzverseny
Zoltánfy rajzverseny
Zoltánfy rajzverseny
versmondó vereny
verses-mesemondó verseny

határon túli
határon túli
határon túli
térségi
térségi

László Benett

1.

Weöres rajzverseny

térségi

Gera Nilla Bíborka

2.

Weöres rajzverseny

térségi

Konkoly Kitti
Simity Éva
Tirk Inez
Ördög Nóra
Sziveri Roberta
Kardos Edina
Zsurkán Zoé Flóra
Konkoly Kitti
Takács Réka

2.
2.
2.
1.
1.
1.
2.
2.
2.

Hungarikumok -rajzpályázat
helyesírás
helyesírás
Márc. 15-i rajzverseny

térségi
térségi
térségi/városi
községi

Márc. 15-i rajzverseny

községi

Somorjai Márk

3.

Márc. 15-i rajzverseny

községi

2.
2.
különdíj
1.
2.
(első három
díjazott)
(első három
díjazott)
2.
6.
1.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
2.

Gera Panna
Tajti Milán
Tirk Inez
Tirk Inez

3.
3.
2.
2.

Villám csillag csapat

2.

Terep kecskék:
Okos tojások:
Ravasz rókák:
Okos baglyok:
Tirk Inez
Zsurkán Zoé Flóra
Somorjai Márk
Tajti Milán
Dobó Viktória
Krizsán Levente
Karagity Anna
Mészáros Marcell
Tajti Milán
Tajti Milán
Tirk Inez
Tirk Inez

2-4
2-4
2-4
2-4
2.
2.
3.
3.
4.
4.
4.
2.
3.
3.
2.
2.

Tirk Inez

2.

Simity Éva

2.

Varga Dániel
Váradi Sára
Mészáros Marcell
Simity Éva
Simity Éva

Megyei matematika
tudásbajnokság
Megyei matematika
Vigyázz Kész Pénz pénzügyi
vetélkedő
Kis fürkész
Kis fürkész
Kis fürkész
Kis fürkész
Bendegúz anyanyelvi
Bendegúz anyanyelvi
Bendegúz anyanyelvi
Bendegúz anyanyelvi
Bendegúz anyanyelvi
Bendegúz anyanyelvi
Bendegúz anyanyelvi
Tudásbajnokság- matek
Tudásbajnokság- anyanyelv
Tudásbajnokság- matek
Tudásbajnokság- anyanyelv
Tudásbajnokság- matek

279

megyei
megyei
megyei

3.
13.
15.
39.

régiós

5.

országos
országos
országos
országos
megyei
megyei
megyei
megyei
megyei
megyei
megyei
megyei
megyei
megyei
megyei
megyei

13.
14.
15.
16.
11.
26.
21.
27.
18.
25.
28.
47.
25.
65.
9.
15.

Somorjai Márk

3.

Somorjai Márk
Tajti Milán
Tajti Milán
Széll Panna Katalin

3.
3.
3.
2.

Dragic Sara

4.

Dragic Sara

4.

Széll Panna Katalin

2.

Sztanojev Branimír
Bársony Máté
Krizsán Levente
Zsurkán Bekény
Szügyi Olivér
Dobó Viktória
Schauer Viktória
Dobó Viktória
Schauer Viktória
Frank Krisztián

1.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

Móra Szövegértési és
szépkiejtési verseny
Kazinczy szépkiejtési verseny
Helyesírási verseny
matematika
verseny
Helyesírási verseny
szerb vers és prózamondó
versenyen
szerb szépkiejtési
szerb vers és prózamondó
versenyen
Kossuth utcai futóverseny
matematika verseny
matematika verseny:
matematika verseny:
Kossuth utcai futóverseny
Kossuth utcai futóverseny
Kossuth utcai futóverseny
atlétikai verseny
atlétikai verseny
atlétikai verseny
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városi

4.

területi
területi
területi
területi

2.
3.
2.
1.

országos

1.

területi

1.

országos

3.

községi
területi
területi
területi
községi
községi
községi
területi
területi
területi

2.
6.
10.
13.
1.
2.
3.
2.
3.
2.

MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Zoltánfy István Általános Iskolája
Felső tagozatos munkaközösség
Készítette: Dencs Mátyásné
A munkaközösség tagjai: Dencs Mátyásné mkvez. – magyar nyelv és irodalom, 5.o. oszt.főnök
Vid György tagintézmény vezető – fizika
Kissné Molnár Zsuzsa tagint. vezető helyettes – biológia
Ágoston Lóránt – természetismeret, rajz, földrajz, 6. o. osztályfőnök
Felföldi Hajnalka – testnevelés
Gera Norbert – testnevelés, 7.a osztályfőnök
Kovács Attila – matematika, informatika, 8. o. osztályfőnök
Legényné Szelezsán Mariann – angol nyelv
Molnár Katalin – matematika , 7.b osztályfőnök
Sipos Lili – angol nyelv, történelem
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Szeptember

Október

Elvégzett feladatok

 Tanévnyitó ünnepély
 Munkaközösségi megbeszélés
 Szülői értekezletek osztályonként
 Levelezős versenyek meghirdetése
 Kör-Deszk-a futás, kerékpározás az eü. hét kapcsán
 Egészséghét rendezvényei
 Múzeumlátogatás: Pompeji – Élet halál a Vezúv árnyékában
 Részvétel a Pick utcai futóversenyen
 Levelezős versenyek elindítása /angol, történelem, magyar/
 Munkaközösségi megbeszélés
 Megemlékezés a népmese napjáról
 Szabadtéri ásványkiállítás
 Iskolai szépíró verseny
 Részvétel a gyaloglónapon
 Közös megemlékezés október 6-ról
 A festészet napja megünneplése; emlékezés a névadónkra, Zoltánfyra
 A képzőművészeti pályázat eredményhirdetése
 Fabatka-vásár az iskolában
 Ünnepi műsor október 23. alkalmából
 Központi továbbképzés
 Üzemlátogatás 8. osztály
 Pályaválasztási szülői értekezlet
 Egészségnap az iskolában: előadások, ételek kóstolása
 Halloween-party
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Hónap

November

December

Január

Február

Elvégzett feladatok























Munkaközösségi megbeszélés
Részvétel a Petőfi Sándor szavalóversenyen
William Blake angol nyelvi szépkiejtési verseny 7-8. osztályosoknak
Angol műveltségi versenyen való részvétel
Könyvtári órák minden osztálynak
Online angol verseny 5-6. osztályosoknak
Részvétel pályaválasztási börzén Szegeden – 8. osztály
Fogadóóra szülőknek
Nyílt tanítási órák megtekintése az Eötvös Gimnáziumban
Pályaválasztási tanácsadás 8.-osoknak Dr. Gera Tibor
Kistérségi matematika verseny 1. forduló
Simonyi Zs. helyesírási verseny iskolai forduló
Kistérségi labdarúgó-torna Deszken 5-6. osztályosoknak
Munkaközösségi megbeszélés
Megemlékezés a Dózsa-féle parasztfelkelés 500. évfordulójáról
Osztálykeretben megemlékezés a Mikulás szokásról, ajándékozás
Részvétel a községi Mikulás-programon
Iskolai Mikulás buli felsősöknek
Országos angol nyelvi verseny 7-8. osztályosoknak 1. forduló
Próbák a községi karácsonyi ünnepre
Községi karácsonyi ünnep













Széchenyi kiállítás megtekintése az aulában
Előadások a Széchenyi családról
Osztályozó értekezlet
A tanév értékelése, félévi értesítő kiosztása
Kossuth szavalóversenyen való részvétel Szőregen
Holokauszt világnapról megemlékezés
Írásbeli felvételi a 8.-osoknak
Netfit mérés és erredmények rögzítése
ECDL-vizsgák
Munkaközösségi megbeszélés
A kultúra napjára való emlékezés

 Valentine’s Day az angol csoportokban
 Zrínyi matematikaversenyen való részvétel
 Kistérségi matematika verseny 2. forduló
 Orchidea Pangea tehetségkutató matematikaverseny 1. forduló
 Területi szép kiejtés verseny 5-6. osztályosoknak
 Kis nyelvész iskolai forduló
 Félévi szülői értekezletek
 Felsős munkaközösségi megbeszélés
 A kommunizmus áldozataira való emlékezés
 Házi magasugró bajnokság
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Hónap

Március

Április

Május

Elvégzett feladatok

 Móra Ferenc szövegértési verseny 5-6. osztályosoknak
 Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei forduló
 Országos angol levelezős verseny 2. forduló – döntő
 Kálti Márk országos történelem verseny 1. forduló
 Témahét: Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete
 Herman Ottó természettudományi házi verseny 5-6. osztályosoknak
 Maros menti vers- és prózamondó fesztivál
 Kis nyelvész megyei forduló
 ELT országos angol verseny
 Munkaközösségi megbeszélés
 Nyílt tanítási nap, szülők fogadása, tájékoztatása
 Március 15-e megünneplése
 Rajzversenyen való részvétel, eredményhirdetés
 Sportfoglalkozás - egy délután a Jégpályán
 Kerékpáros KRESZ és ügyességi verseny
 Makói Hagymatikum kupa tájfutó verseny
 Városi diákolimpia mezei futás
 Kossuth történelmi vetélkedő 7.-8. o. Szőreg
 Föld napi vetélkedő előzetes tájékoztató
 Az ásványgyűjtemény bemutatása
 Költészet napi megemlékezés
 Országos diákolimpiai döntő- mezei futás 1500 m
 Vetélkedő a Föld napja tiszteletére 5.-8. évf.
 Kiállítás megtekintése, Szeged - REÖK
 Témahét: „Fenntarthatóság-környezettudatosság”
 Bemutató óra: angol nyelv 7/1. csoport
 Kistérségi atlétika és többpróba verseny 5-8.o.
 Megyei diákolimpia döntő mezei futás III. korcsoport
 Angol szövegértési háziverseny 5.-8. osztályosoknak
 Fogadóóra 5.-8. o.
 Jagodinai vendégek fogadása, városnézés Szegeden
 Természetismeret vetélkedő 6.-7.-8. o. Szőreg
 Ásványbörze: 10-14 h
 Megyei atlétikai többpróba csapat döntő III. korcsoport Hódmezővásárhely
 Kisbakter kupa tájfutó verseny













Megyei atlétika egyéni számok döntője
Berben túra Mártély- 5.-8. osztály
Munkaközösségi megbeszélés
Kiegészítő kompetenciamérés 8. osztályosoknak
OH- idegen nyelvi mérés angol nyelvből a 6. és 8. évfolyamon
Angol próbanyelvvizsga írásbeli és szóbeli 7. évf.
Országos kompetenciamérés a 6. és a 8. évfolyamon
Gyermeknap - DÖK nap
Kossuth utcai futóverseny
Kis iskolák megyei döntője (atlétika, kézilabda, futball)
Terepfutó verseny a felsősöknek
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Hónap

Elvégzett feladatok








Június

3 napos kirándulás Egerbe és környékére
Osztályozó értekezlet
Adminisztráció – bizonyítványok, törzslapok megírása
Jutalomkönyvek rendelése
Ballagás megrendezése, az iskola díszítése
Tanévzáró ünnepély

Tanulmányi eredmények a tanév végén
Osztály

5.

6.

7.a

7.b

8.

4,13
3,29
4
4
5
3,83
4,79
3,58
4,29
3,92

3,61

3,14
3,43
3,62
----3,36
5
2,57
4,36
---

3,27
3,33
3,50
4,33
5
3
5
3, 21
4,33
---

4,16
4
4
5
5
3,84
4,63
3,74
4,74
---

---

Biológia

-----

---

3,57
3,71

3
3,60

4,26
3,63

Kémia

---

---

3,36

3,33

3,68

--4,63

---

3,36

4,20

4,26

4,56

4,31

4,87

4,37

4,94

5

4,93

4,95

Technika

4,67
4,79

4,83

3,86

3,80

---

Testnevelés
Tánc és dráma

4,58
5

4,33

4,50

4,60

4,58

---

---

---

---

M.nyelvtan
M. irodalom
Angol nyelv
Szerb nyelv
Szerb népismeret
Történelem
Erkölcstan, hittan
Matematika
Informatika
Természetismeret
Fizika

Földrajz
Ének -zene
Vizuális kultúra

3,44
3,44
4,50
5
3,28
4,56
3,17
4,67
3,72

Összesen

Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy

2015/2016. év vége

2016/2017 év vége

2
2
3
1
8

0
0
0
0
0

Történelem
Matematika
M. nyelvtan
M. irodalom
Összesen
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Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
Kézilabda edzés – vezető: Gera Norbert
Kb. 22-23 felsős tanuló vett részt a foglalkozásokon. az edző eredményesnek ítéli az edzéseket.
Véleménye szerint ebből a csoportból lehetnek utánpótlásai a leendő deszki női kézilabda
csapatnak.
Tömegsport foglalkozás – vezető: Felföldi Hajnalka
Heti két alkalommal volt tömegsport foglalkozás a tanulóknak. Az egyik foglalkozáson csak fiúk
vettek részt – 12-14 fiú . Elsősorban a mozgásra helyeztem a legnagyobb hangsúlyt, így az ő
igényeik szerint általában focimérkőzéseket játszottak. A másik foglalkozásra fiúk és lányok
vegyesen jártak, azon pedig az egyéni igényeik szerint mozogtak a tanulók. Ott is volt labdajáték,
de torna is hangsúlyt kapott.
Felvételi vizsgára felkészítő magyarból – vezető: Dencs Mátyásné
Önként vállalt feladatom volt. A tehetséggondozó órán az osztály 85 %-a rendszeresen részt vett.
Első félévben a felvételi dolgozatra készült a csoport. eredményesnek ítélem meg a felkészítőt, ez
a dolgozatok eredményén meglátszott. Az országos átlag felett írták meg a tanulók a magyar
központi felvételit.
Tehetséggondozás, zene, gitározás alapjai – vezető: Ágoston Lóránt
Az év folyamán több rajzpályázatra is készültünk, mint például: Zoltánfy pályázat, Március 15,, A víz
világnapja, Föld világnapja, Weöres Sándor vers illusztrációs verseny, Csendéletfestő verseny, Az
egészséges táplálkozás, Biztonságos közlekedés, és még sok másikra is kisebb-nagyobb sikerekkel.

Tehetséggondozás, vizuális kultúra – vezető: Ágoston Lóránt
A gitár szakkörre 10 tanuló jelentkezett. Megtanulták az alap akkordokat, néhány egyszerű ritmusban a
ritmikus pengetést valamint elkezdtük a négyujjas bontogatást. Jól elkülönülnek azok, akik rendszeresen
gyakorolnak, akik már egyszerű dalokat is eljátszanak. Reményeink szerint a következő évben már
megpróbálkozunk fellépni iskolai rendezvényeinken.

Tehetséggondozás, matematika – vezető: Molnár Katalin
A foglalkozásra 12-14 tanuló járt rendszeresen. Nem a tananyaggal foglalkoztak, inkább
versenyfeladatokat oldottak meg, annál is inkább, mivel többféle matematika versenyre is
neveztek ebben a tanévben.IKT eszközök használatának nagy aránya jellemezte a foglalkozásokat,
minden tanuló a saját számítógépe előtt ülve számítógépen oldotta meg a feladatot.
Felzárkóztatás matematikából – vezető: Molnár Katalin
Azok a tanulók vettek részt a foglalkozásokon, akiknek a tanórai magyarázat kevésnek bizonyult
ill. akik hiányoztak valamennyi időt az iskolából. Bárki jöhetett a foglalkozásokra. Sokszor
egyénileg foglalkozott a vezető az érintett tanulóval, de voltak csoportos foglalkozások is.
ECDL vizsgára felkészítés – vezető: Kovács Attila
Önként vállalt feladat volt, mivel néhány tanuló jelezte igényét a vizsgára. 8 tanulót készítettem
fel, 8 sikeres vizsga lett az eredményük.
Középiskolai felvételire felkészítő matematikából – vezető Kovács Attila
Önként vállalt feladat volt. Az első félévben tartott foglalkozásokon a tanulók nagy része vett
részt. Elsősorban a felvételi feladatokra koncentráltak, az ismétlés mellett típusfeladatokat
végeztek.
Angol nyelvvizsgára felkészítő foglalkozások - vezető: Sipos Lili és Legényné
Heti rendszerességgel voltak a foglalkozások, a hetedikesek két csoportban külön-külön teljes
létszámban vettek részt azokon. A próbanyelvvizsga eredményei: sikeres vizsgát tett 1 fő szóbeli,
2 fő írásbeli, 6 fő szóbeli+írásbeli vizsgán.
Szakmai beszámolók
Angol nyelv: /készítette: Sipos Lili szaktanár/

285

Szeptemberben Titok levelezős nyelvi verseny hirdetése és szervezése. A 6. évfolyam 1.
csoportjából 3 fő, a 7. évfolyam 1. csoportjából 2 fő jelentkezett a versenyre.
Októberben az alsós évfolyamok számára Halloween – party megrendezése.
Novemberben az Eötvös Gimnázium William Blake angol nyelvi szépkiejtési versenyén 1 fő 8.
osztályos tanuló indult. A Kossuth Lajos Általános Iskola on-line angol tesztversenyén az 5. és a
6. évfolyamról 9 fő vett részt.
Decemberben az Országos Angol Nyelvi verseny iskolai fordulóját 5 fő 7. osztályos és 2 fő 8.
osztályos tanuló írta meg.
Februárban Valentine’s day megünneplése, Országos Angol Nyelvi Levelezős Verseny iskolai
forduló.
Márciusban a szatymazi iskola online versenyén vettek részt a 6-8. évfolyamból.
ELT országos versenyen 1 fő 7. évfolyamos tanuló vett részt.
Áprilisban angol nyelvi szövegértési háziversenyt rendeztünk.
Bemutatóórát tartottam a 7. évfolyam 1. csoportjával.
Májusban 6. és 8. évfolyamon országos kompetenciamérés zajlott, a 7. évfolyamon pedig
próbanyelvvizsga.
Eredmények: Titok országos levelezős verseny 6. évfolyam 97,2%, 7. évfolyam 82,8%.
Próbanyelvvizsga eredményei: sikeres vizsgát tett 1 fő szóbeli, 2 fő írásbeli, 6 fő szóbeli+írásbeli
vizsgán.
Történelem: /Készítette: Sipos Lili szaktanár/
Szeptemberben Titok levelezős verseny hirdetése és szervezése. A 6. évfolyamról 2 csapat (5 fő),
a 7. évfolyamról 1 csapat (4 fő) jelentkezett a versenyre.
A Pompeji című kiállítást tekintettük meg az 5-7. évfolyamosokkal a szegedi Múzeumban, kb. 10
fő részvételével. A Tudásbajnokságra 1 fő 7. évfolyamos tanuló jelentkezett.
Októberben és márciusban részt vettem a Budapesten megrendezett Történelemoktatók Szakmai
Egyesületének konferenciáján.
Februárban az Országos Történelem Levelezős Verseny iskolai fordulóját bonyolítottam le.
Áprilisban kistérségi szőregi Kossuth-vetélkedőn voltunk 4 fővel.
Iskolánkban és az Eötvös Gimnáziumban voltam bemutató órán, melyről reflexiót is készítettem.
A felsős munkaközösség-vezető óralátogatáson volt az 5. évfolyam történelemóráján.
Eredmények: Titok országos levelezős verseny 6. évfolyam 76,7% és 93,1%, 7. évfolyam: 40,9%.
Tudásbajnokság: Ezüst fokozat. Kossuth-vetélkedő: 1. hely.
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában





Bemutató órák tartása
Őszi - tavaszi továbbképzési napon részvétel
Részvétel térségi versenyeken
Továbbképzéseken aktív részvétel

Kapcsolattartás






önkormányzat gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel
az iskolaorvossal
védőnői szolgálattal
iskola pszichológussal
a diákönkormányzatot vezető tanárral
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6OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÉV I. FÉLÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Zoltánfy István Általános Iskolája
1. osztály
Készítette: Bertók Péterné osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

szöv.ért.
szöv.ért.

41
44

0
0

6
7

Tanulmányi

20
21

 Létszám alakulása a félév folyamán:

Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése (év, hó,
nap)

Kalmár Hanna

Kecel (II. János
Pál Kat.Ált.Isk.

2017.01.30.

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

 Tanulmányi átlag: szöveges értékelés
 Kitűnő: Pocsai Kevin, Koncz Olivér, Kardos Edina, Lovász Viktória, Sziveri Roberta,
László Benett, Tóth Dominik
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma:
 Tantárgyi bukások:  Hiányzások: (21 tanuló)
óra
934
934

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

44 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

0
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31-50 óra

51 óra felett

 Osztályközösség alakulása:
Az osztály közösséggé tanévvégére forrt össze. Az iskolába való beilleszkedés a tanulók
többségének problémamentesen sikerült. Két tanuló beilleszkedésével a mai napig probléma van.
Gondot okoz e két tanuló magaviselete a tanítási órákon és tanítás kívüli foglalkozásokon. Az
egyik gyermek esetén pszichiátriai ellátás is felmerült, esetkonferencia lett tartva. A probléma nem
lett megoldva, további intézkedés szükséges.
 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)

2

7

1

1

2

 Rendezvények :
Színházlátogatás, iskolai rendezvények, osztálykirándulás, sport rendezvények
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Zoltánfy István Általános Iskolája
2. osztály
Készítette: Arany Márta Edit osztályfőnök
Tanév

Tanulmányi

Létszám

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

átlag

16
17
17
17

-

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

14
59
21
54

Kitűnő

2
5

-

5

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)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

2016. 10.14.
Románia

Ötvös Imre
 Tanulmányi átlag: 4,49
 Kitűnő: 5 fő
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 4 fő
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:  Hiányzások: (17 tanuló)
óra
970
4
974

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

54 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

1

1

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

 Osztályközösség alakulása
Az osztályközösség sokat fejlődött, egyre erősebb az összetartozás, az egymásért vállalt felelősség
tudata, de sokat kell még tanulniuk ezen a téren. Az osztály magatartása jó. Csendesebbek,
kötelességtudóbbak. Rendbontás, fegyelmezetlenség még előfordul, de egyre inkább megtanulják,
hogy felvállalják tetteikért a következményeket, és megkeressék a konfliktusok megoldásának
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leghatékonyabb módját. Egy tanulóval voltak súlyosabb viselkedési problémák.
Fegyelmezetlensége, a házirend megsértése miatt figyelmeztetésben részesült, édesanyjával
többször kezdeményeztünk beszélgetést, javaslatot tettünk, megoldást kerestünk a probléma
megoldására. Tanév végére határozott javulást tapasztaltam. A gyermekjóléti szolgálattal, az
iskolai pszichológusával és a fejlesztő pedagógussal együttműködve követjük figyelemmel a
tanuló viselkedését, közösséghez való viszonyát.
Tanulmányi munkát tekintve nagyon jó képességű osztály, ahol egészséges versenyszellem
uralkodik. A kitűnő és jeles tanulók motiválják az osztály többi tagját is. Számos versenyen
indultunk, ahol kiváló eredményeket értek el tanulóim. Legnagyobb örömömre tanév végén egy
rajzpályázaton az a tanuló is díjazott lett, akivel komoly magatartási problémák voltak. Remélem
ez a sikerélmény pozitív hatással lesz további tanulmányaira és magatartására!
 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)

6
15
1

8
18
1

1

 Rendezvények
A XXIII. Szegedi Borfesztivál és Szeged Napja Ünnepségsorozat keretében felkérést kaptunk,
és Simity Éva mesét mondott a Dugonics téri színpadon május 13-án.
Víz világnapja a Vadasparkban
Színházlátogatás
Karácsonyi ünnepség (községi szintű)
Mikulás ünnep (osztálykeretben)
Mikulásünnepség (községi szintű)
Zoltánfy nap és rajzverseny
Gyermeknap
papírgyűjtés
Kirándulás (alsós)
Iskolai ünnepségek
Könyvtári órák
Fabatka
Farsang
Nyílt nap
Gyalogtúra
Élő környezetóra: Lombkorona sétány Makó
 Pályázatokon, versenyeken való részvétel:
Böngész országos csapatversenyen olvasásból 2 csapat indult 6 fő
Vigyázz, kész, pénz- országos verseny -5fő
Bendegúz megyei nyelvész -2fő
Tudásbajnokság megyei levelező verseny nyelvtan 1fő
Tudásbajnokság megyei levelező verseny matematika 1fő
Agóra Mesegyűrű -1fő
Füvészkert- Rímbe szedett valóság -3fő
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Térségi vers- mesemondó versenyek -4 fő
Térségi helyesírás verseny – 2fő
Térségi matematika – 2fő
Maros Menti Fesztivál: vers, próza, szólóének és szólóhangszer – 5 fő
Diákolimpia, atlétika -2fő
Futóverseny -12 fő
Rajzpályázatok
NKP logópályázat
Budapesti Képzőművészeti Akadémia – Ilyen volt a nyár
Zoltánfy rajzpályázat
Weöres versillusztrációs
Kossuth Ált. Isk: Hungarikumok
„Mesés rózsák, rózsás mesék” a szőregi rózsaünnepre
márc. 15-i rajzpályázat
Nyertes pályázataink, versenyeredményeink
tanuló/csapat

verseny megnevezése

forduló

helyezés

Böngész olvasás levelező csapatverseny

országos

8.

Böngész olvasás levelező csapatverseny

országos

8.

Váradi Sára

Ilyen volt a nyár rajzverseny (Budapesti
Képzőművészeti Akadémia)

országos

különdíj

Simity Éva

Mesegyűrű mesemondó verseny (Agóra) megyei

Takács Réka,
Gera Nilla Bíborka,
Simity Éva
Tirk Inez,
Uti Hanna,
Váradi Sára

Tirk Inez
Tirk Inez
Tirk Inez
Simity Éva
Tirk Inez
Tirk Inez
Simity Éva
Köteles Elizabet
Tirk Inez
Tirk Inez
Váradi Sára
Mészáros Marcell
Simity Éva
Simity Éva
Gera Nilla Bíborka
Konkoly Kitti
Simity Éva
Zsurkán Zoé Flóra
Konkoly Kitti
Takács Réka

Tudásbajnokság- anyanyelvi levelező
verseny
Bendegúz -nyelvész
helyesírás
Füvészkert- Rímbe szedett valóság
Maros Menti Fesztivál - szólóének
Maros Menti Fesztivál - hangszer
Maros Menti Fesztivál – mesemondó
"Mesés rózsák, rózsás mesék"
"Mesés rózsák, rózsás mesék"
helyesírás
Zoltánfy rajzverseny
Zoltánfy rajzverseny
versmondó verseny
verses-mesemondó verseny
Weöres rajzverseny
Hungarikumok -rajzpályázat
helyesírás
Márc. 15-i rajzverseny
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1.

megyei

9.

megyei

11.

megyei
területi
területi
területi
területi
területi
területi
térségi/városi
térségi
térségi
térségi- SZTEJKI
térségi- SZTEJKI
térségi- SZTEJKI
térségi- SZTEJKI
térségi- SZTEJKI
községi

13.
2.
1.
különdíj
különdíj
díjazott
díjazott
1.
2.
különdíj
1.
2.
díjazott
2.
8.
1.
2.
3.

OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Zoltánfy István Általános Iskolája
3. osztály
Készítette: Harcsásné Kasza Éva osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

19
18
14
14

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,5
4,47
4,39

33
80
32
67

-

3
5
2
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)

Mityók Nikolett,
Gajdos Stella

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Újszentiván Ált.
Isk ,

2017.01.03.

Németország

2017.01.09

 Tanulmányi átlag: 4,39
 Kitűnő: 3 tanuló: Gera Panna, Somorjai Márk, Tajti Milán
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 5 tanuló : Balogh Kíra, Huszta Zsuzsanna,
Schmidt Balázs, Tóth Ákos, Varga Dániel
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén: nincsen ,
Gyengén teljesítő: 1 fő, Süvegh Dávid
 Hiányzások: (14 tanuló)
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

óra
1006
0
1006
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67 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

0

-

-

-

-

 Osztályközösség alakulása
Kis létszámú közösség, 10 fiúból és 4 lányból áll. Ennek ellenére sok magatartási probléma
adódott az év folyamán az osztályban. Ezt elsősorban 4-5 tanuló idézte elő. Viselkedésükre
jellemző volt az agresszivitás, mások zaklatása, piszkálása, kiközösítése és nem utolsó sorban
a csúnya beszéd. A felnőttekkel szemben is többször tiszteletlenül viselkedtek Így az év
folyamán igen sok beírás született. Sajnos a szülők sem voltak elég aktív partnerek a
problémák orvoslásában. Több ízben kértem az iskola pszichológusának a segítségét is. A
tanulmányi munkája is kettős az osztálynak: a többség szorgalmas, igyekvő, aktív. Lehet rájuk
számítani a versenyeken. A házi feladatuk rendszeresen kész. Az osztály másik felének „ciki”
a tanulás. Ők sokkal passzívabbak voltak, többször nem volt leckéjük és felszerelésük.
 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

17

6

1

1

2

1

-

 Rendezvények
Sok rendezvényen voltunk az év folyamán:
Területi mesemondó verseny
Kincskereső kisködmön c. előadást néztük az Agórában.
Karácsonyi műsorban felléptünk kétszer voltunk a Nemzeti Színházban előadáson
Rengeteg versenyen vettünk részt:
területi helyesírás verseny: 3.hely
területi matek verseny 2. hely
területi kazinczi verseny 2. hely
városi Móra Ferenc szövegértés és szépkiejtés veseny 4. hely
megyei matek verseny
megyei kazinczy verseny
Zrínyi matek verseny
Bendegúz, NyelvÉsz verseny ( megyei)
tudásbajnokság megyei forduló
Vigyázz készpénz pénzügyi vetélkedő
Génius matek tehetséggondozó
rengeteg rajzpályázaton vettünk részt ( Rózsa Fesztivál okleveles helyezettje lett Tajti Milán)
Számos sportversenyen is ott voltunk.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Zoltánfy István Általános Iskolája
4. osztály
Készítette: Schultz Józsefné osztályfőnök

Tanév

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,43
4,45
4,43
4,41

11
46,5
24
44

1
1
-

1
1
-

Tanulmányi

Létszám

20
20
18
18

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)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Ötvös Margaréta

Románia

2016.10.14.

Mityók Milán

Szent Antal Kat.
Ált.Isk.Tiszasziget

2017.01.02.

 Tanulmányi átlag: 4.41
 Kitűnő:  Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma:11
Bársony Máté, Bárdi Henriett,Bódi Hanna,Buza Szilvia, DobóViktória, Haska Luca,
Kardos Dorina,Krizsán Levente, Zsurkán Bekény, Karagity Anna, Papp Lili,
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén: nincs
 Hiányzások: (18 tanuló)
óra
870
0
870

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

44 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

0

-

-

-

-
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Osztályközösség alakulása Az osztály létszáma 18 fő. A tanulók nemek szerinti eloszlása
átbillent a lányok javára,7 fiú, 11 leány. Összetétele heterogén. 4fő SNI, 4fő BTM-N, 2fő
gyógytornára kiszűrt tanulóból áll. Az osztály fele sportol kézilabdára és focira járnak. Az atlétika
is közel áll hozzájuk-szép eredményeket értek el a versenyeken. Szabadidejükben néptáncra,
moderntáncra,lovaglásra, sakk foglalkozásra járnak. Hétvégén foci és kézilabda meccsek eléggé
leterhelik őket. Alig lehet időt találni egy verseny felkészítésére.
A tanulmányi versenyeken elindultunk,de kimagasló eredményeket nem sikerült elérni.(közép
mezőnyben végeztünk) Az osztályközösség formálódik. A lányok még civakodnak,de a fiúk már
nagyon összetartóak. Képesek egymásért kiállni. Több iskolán kívüli programunk volt,amin a
szülők is részt vettek.
Fegyelmi helyzet: Különösebb fegyelmi intézkedést nem kellett hozni,de az év folyamán több
tanuló magatartásával viselkedésével volt probléma. ( csúnya beszéd, elégedetlenkedések,
lányokkal szemben tanúsított magatartás) hívták fel magukra a figyelmet. Elég volt az egyes
viselkedések megbeszélése, szülői támogatás igénybe vétele. Ideiglenesen rendeződtek az adott
tanulók magatartási problémái. Három tanuló figyelmeztetésben részesült viselkedése miatt.
Összességében kezelhető társaság.

 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)

57

18

4

-

-

5

-

-

-

 Rendezvények





















Tanévnyitó műsor
Zoltánfy nap- rajzversenyen helyezést nem értünk el,de több munkával pályáztunk.
Mesemondó házi verseny,(2 fő) térségi verseny Sándorfalva (2fő)
családi kirándulás Egerbe
Vigyázz kész pénz K&H csapatversenyen ( 3 csapat)
Szegedi Nemzeti Színház látogatás( egész osztály 2 alkalom )
Falumikulás
Karácsonyi fellépés
Rendhagyó óra - Könyvtárban
Szépíró háziverseny (6 helyezés)
Kompetencia mérés matematikából
Térségi tanulmányi versenyeken( matematika, helyesírás, szépkiejtési Kazinczy, vers és
prózamondás versenyeken indultunk)
Bendegúz megyei anyanyelvi versenyen ( 3 induló)
Zrinyi Ilona megyei matematika versenyen ( 2 fő)
Herman Ottó környezetismereti országos verseny ( 3 induló)
Természetvédelmi csapat verseny( 5csapat)
Könyv vadász - olvasás pályázat (3 fő)
rajzpályázatokon részvétel( márc.15. csendéletfestő, rózsa ünnep)
Gyerek napi akadályverseny
Kossuth utcai futóverseny
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Családi nap - közös főzésselRévbér pusztai kirándulás ( közösen az alsó tagozattal)

Eredmények:

 Mesemondó házi verseny: 1.hely Mityók Milán
2. hely Frank Krisztián


Szépíró háziverseny: 1.hely: Karagity A. Csomós A.
2.hely: Frank K. Bárdi H..
3. hely: Dobó V. Schauer V.



Vigyázz Kész pénz pénzügyi csapatverseny:
Mancs 13. hely ( Haska l.,Égető K., Bárdi H)
Okostojás (15.hely) Bársony, Zsurkán, Krizsán,Dobó)



Bendegúz megyei anyanyelvi verseny:
Dobó Viktória 18. hely
Krizsán Levente 25.hely
Karagity Anna 28. hely



Területi matematika verseny:
Bársony Máté 6. hely
Krizsán Levente 10.hely
Zsurkán Bekény 13.hely



Kis fürkész országos természetvédelmi verseny
13.hely Terep kecskék: Szügyi Olivér, Mityók Milán
14.hely Okos tojások: Krizsán Levente, Zsurkán Bekény
15.hely Ravasz rókák: Bársony Máté ,Csomós András (4.o.),
16.hely Okos baglyok: Dobó Viktória, Karagity Anna, Buza Szilvia ,



Kossuth utcai futóverseny:
Szügyi Olivér 1. hely
Dobó Viktória 2. hely
Schauer Viktória 3. hely
Égető Kiara, Krizsán Levente 4. hely



Térségi atlétikai verseny
Dobó Viktória 2. hely
Schauer Viktória 3. hely
Frank Krisztián 2. hely
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Zoltánfy István Általános Iskolája
1. és 3. osztály (szerb iskola)
Készítette: Zórity Dusica osztályfőnök
Tanév

Tanulmányi

Létszám

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

2014/2015. félév
2014/2015. év vége
2015/2016. félév
5 fő (1. o.)
44 (1. o.)
5 fő (3. o.)
4,74 (3. o.)
31 (3. o.)
Megjegyzés: A táblázatban szereplő év végi adatok a június 15-i állapotnak felelnek meg.

2 fő (1. o.)
-

2016/2017. év vége

 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:
 Kitűnő: 2 fő (1. o.) Sztán Hermina, Gyorgyev Dávor

3. o. -

 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 3 fő (1. o.)

5 fő (3. o.)

 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:  Hiányzások: (10 tanuló)
óra
374
2
376

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

37,6 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

1 (1. o.)

1

-

-

-

 Osztályközösség alakulása
A harmadik osztályt 5 fő alkotja. Összeszokott társaság, mivel már óvoda óta egy közösséget alkotnak. Ez a
munkájukon is meglátszik; a tanórákon és a tanórán kívül is jól együttműködnek, segítik egymást.
Szorgalmasak, a tanévet négyes, ötös jegyekkel zárták. A tanév végi munkájukban egy kis hanyatlás volt
érzékelhető, mivel már nagyon fáradtak voltak.
A következő tanévben a munkájukban való precizitásban kell előrelépnünk, szeretném, ha az elvégett
munkájuk pontosabb, igényesebb lenne.

297

Több odafigyelést igényelnek még az olyan tantárgyak, amelyek azokon a napokon vannak, amikor délután
tanórákat tartunk, nem másnapra tanulnak a diákok. Ezek általában heti 1 órás tantárgyak voltak (angol,
fogalmazás) és időközönként, ha a pedagógus nem figyelt erre, elfelejtettek rá készülni.
Egy tanuló jár pszichológushoz, ez jót tesz az önbizalmának. Én előrelépést tapasztalok ezen a téren.
Szeretném, ha a következő tanévben mi, pedagógusok is tudnánk tanácsokat kérni a vele való foglalkozás
tekintetében
A tanulók a tanórán kívül is aktívak, szerb néptáncra, magyar néptáncra járnak, fociznak, kézilabdáznak.
Részt vettek minden szerb rendezvényen.
Az első osztályba is 5 fő járt, ők azonban 4 helyről kerültek egy osztályba: ketten a helyi szerb óvodából, egy
fő a szegedi szerb óvodából, egy fő magánóvodából, egy tanuló pedig Szerbiából érkezett. Természetesen
nekik több idő kellett, hogy megismerjék egymást, elfogadják a másikat és közösséggé kovácsolódjanakAz
órai munkájukkal nincs különösebb probléma, aktívak, lelkesen dolgoznak. Egy tanuló nagyon lassú, az ő
munkatempóját a következő évben gyorsítani kell.
Két tanuló járt logopédushoz. Jövőre már nem kell járniuk. Egyik tanulóval kapcsolatban azt jelezte a
logopédus, hogy otthon is kellene gyakorolnia, mivel nincs sok értelme a vele való gyakorlásnak, ha ezt nem
erősíti az otthoni gyakorlás. A következő tanévben fel kell hívnunk erre a szülők figyelmét, mivel gyermekük
az „r” hang ejtésénél feszélyezve érzi magát, elbátortalanodik, ha olyan szót kell kiejtenie, ami e hangot
tartalmazza.
Ők is aktívak a tanórákon kívül is, szerb néptáncra, magyar néptáncra, „balettra”, görkorcsolyára, focira és
kézilabdára járnak.
 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)
10

17

-

-

-

2

-

-

-

 Rendezvények
Szeptember: Szomszédoló-kerékpározás Klárafalváig
Október: Szépírás verseny, Fabatkavásár
November: Továbbképzés Belgrádban, Országos Szerb Szavaló és Prózamondó verseny Lóréven
December: Falumikulás, Látogatás Jágodinába, Falukarácsony, Szerb Mikulás
Január: Színház Szegeden. Szerb karácsony az iskolában, Szerb karácsonyi műsor a Faluházban, Szerb újév,
Szent Száva ünnepe Deszken, Szent Száva ünnepe Budapesten, Prónai Mónika bemutató órája (3. o.)
Február: Farsang, Szavalóverseny az óvodában (zsűrizés), Bemutató órám (1. o.)
Március: Rajzpályázat (Faluház), Nyílt nap, Korcsolyapálya, Óvodások látogatása iskolánkban
Április: Nyelvtan verseny (Széll Panna 2. o.), Színház Szegeden, Hungarikum rajzpályázat, Jagodinai vendégek,
Matematika verseny 4. o. (Bozóki Gabriella), Francia Péter bácsi kiselőadása, ajándékozása , Majális
Május: Anyák napi ajándékkészítés, Szerb Szépkiejtési verseny Deszken, Szerb továbbképzési nap és bemutató óra
Szőregen, Kossuth utcai futóverseny, Gyermeknap
Június: Könyvtári jutalomkirándulás Budapest, Állatkert (5fő), Kirándulás Révbérpusztára
Nyári táborok: Balatonfenyves (szerb nyelvi), Battonya (néptánc, népzene), Lórév (régi mesterségek),
Budapest (egyházi)
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Zoltánfy István Általános Iskolája
Szerb isk. 2., 4. osztály
Készítette: Spangberg Olga osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

4.82

40

Tanulmányi

7
7
8
8

Bukott
tanulók

Kitűnő

-

-

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

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán: az év elején érkezett 1 tanuló Szerbiából
(szept.1-el).
Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanuló neve

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

 Tanulmányi átlag: 4.84
 Kitűnő: 2
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 6
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:  Hiányzások: (40 /tanuló)
óra
327
327

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

40 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

0

-

-

-

-
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 Osztályközösség alakulása: 7 lány és 1 fiú.
Ügyes szorgalmas, tanulók. Egyre jobban ismerik és be is tartják az új iskolai rendet. 1 tanulónk
Szerbiából érkezett. Nálunk újra járja a 4. osztályt mivel, a magyar nyelvet nem beszéli. Szerb
nyelvből kitűnő a tudása, magyar betűket, írást, olvasást tanul ill. beszédgyakorlatokon vesz részt.
1 évvel idősebb a 4. évfolyam korosztályától. Az év végére gyarapodott a magyar tudása, de
beszélni nem szívesen beszél magyarul. Nagyon dolgos, jól tanuló társaság, a legjobb
eredményekre törekszenek. Súrlódások, veszekedések vannak, de összetartó társaság. Kirívó
esetek nincsenek. Munkájukkal, magatartásukkal elégedett vagyok. 1 tanuló év végi
nevelőtestületi dicséretben részesült az egész éves kimagasló munkájáért.
 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

11

1

-

-

3

-

-

-

 Rendezvények
2016. november 29. Országos Szerb Vers és Prózamondó verseny Lóréven. Az osztály egyik
tanulója Dragic Sara I. helyezést ért el.
2016. november 29. Országos Szerb Vers és Prózamondó verseny Lóréven. Az osztály egyik
tanulója Széll Panna III. helyezést ért el.
2016. dec. 03. 17. óra Falumikulás, Kézműves foglalkozások lebonyolítása.
2016. december 21. de. 10. óra Szent Miklós ünnepe - műsorral készültünk. 17.00 óra
Falukarácsonyon részvétel 2 műsorszámmal.
2017. január 6. de. 10. órakor Szerb Karácsonyi szokások ünneplése. 2017. január 7. Szerb
Faluházi Karácsonyi ünnepségen Fényjátékot adtunk elő.
Színházi előadás: Pinocchio megtekintése.
Megemlékezések a költészet napjáról.
Könyvtárlátogatás.
Különféle rajpályázatokon indult a társaság.
Megyei helysírás versenyre 1 tanuló jutott tovább. Széll Panna Katalin
Kossuth utcai futóversenyen 1 tanuló II. helyezést ért el. Sztanojev Branimír
Majálison kézműveskedtünk, gyerekek felléptek a rocki formációban, és néptánccal.
Május 9.–én megrendezésre került a Regionális szerb szépkiejtési verseny Deszken. Diákjaink
Dragic Sara I. helyezést ért el.
Június 12.-én több tanuló jutalom kiránduláson vett részt a könyvtár szervezéséve az
olvasópályázat nyerteseiként.
300

OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Zoltánfy István Általános Iskolája
5. osztály
Készítette: Dencs Mátyásné osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,61
4,55
4,27
4,36

9
59
32
72

-

8
7
3

Tanulmányi

24
24
24
24

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)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

 Tanulmányi átlag: 4,36
 Kitűnő: 3 tanuló (Balázs Zalán, Puskás Balázs, Szabó Judit)
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 6 tanuló
( Kovács Rana Jaffa, Kovács Rebeka, Medgyes Virág, Sinkó Ádám, Szűcs Brigitta, Vincze
Kamilla)
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén : NINCS
(2017. június 15-i állapot)
 Hiányzások: 22 tanuló
óra
1722
0
1722

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

72 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
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 Osztályközösség alakulása
Egy az alsó tagozaton már kialakult osztályközösség érkezett a tanév elején a felsőbe. A lányok és
a fiúk számaránya optimális. Az osztály tanulóira jellemző még a jó értelembe vett gyermeki
naivitás, játékosak és vidámak. Kirívó magatartási helyzet nem volt az ötödik osztályban. Apróbb
fegyelmezetlenségek fordultak elő, amiket szóban rendeztünk, ill. néhány szaktanári
figyelmeztetést kapott egy-két tanuló. Erre bizonyítékul szolgál a magatartás értékelése, csak
példás és jó értékelést kaptak a tanulók.
A szülőkkel megfelelő ill. jó kapcsolatot sikerült kialakítanom, többségük értesít a gyermekkel
kapcsolatos eseményekről.
A tanulók a tanórákon általában figyelnek, többé-kevésbé aktívan részt vesznek. Segítséget kaptak
a szaktanároktól is és tőlem, az osztályfőnöktől is a tanulással kapcsolatban: lényegkiemelés,
vázlatírás, az ötödikben új tantárgyak (történelem, informatika, irodalom) tanulásával
kapcsolatban.
Jó képességű gyerekek vannak az osztályban, a tavalyi év végi és az idei félévi eredményeiket
nagyrészt megtartották. tanulmányi versenyeken való reszvételi szándék fejlesztendő.
Szófogadók, figyelnek az utasításokra, a kirándulásokon semmi említésre méltó esemény nem
történt 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)

14

20

6

 Rendezvények





Egy mozifilm megtekintése Szegeden az őszi szünetben
Mikulás ajándékozás egymásnak
Névnapok, születésnapok megünneplése
Részvétel a Drog? Kösz, nem! pályázati programban /előadások, foglalkozások,
kirándulás Mártélyon
 Részvétel a 3 napos tanév végi osztálykiránduláson – 71 %-os részvétel

302

OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Zoltánfy István Általános Iskolája
6. osztály
Készítette: Ágoston Lóránt osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,15
4,19
4,06
4.14

37
83
30
72

2
1
-

1
1
1
1

Tanulmányi

22
21
18
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)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Ötvös Klaudia

0

0

2016.10.15
(Románia)

0

 Tanulmányi átlag: 4,14
 Kitűnő: 1 tanuló (Mészáros Zsófia)
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 5
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:  Hiányzások: (18 tanuló)
óra
1359
1359

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

72 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

0
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31-50 óra

51 óra felett

 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)

2

4

 Rendezvények
A hatodik osztály diákjai minden iskolai rendezvényen aktívan részt vettek, ezen kívül
sportversenyeken (atlétika, labdarúgás, kézilabda, tájfutás), képzőművészeti versenyeken, irodalmi
és nyelvtani versenyeken, környezetvédelmi versenyeken. A március 15-i ünnepséget is az
osztályközösség mutatta be minden diák részvételével. Sok közösségépítő programon vettek részt,
mint az iskolai kirándulások, kiállítás látogatások.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Zoltánfy István Általános Iskolája
7.A osztály
Készítette: Gera Norbert osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,11
4,07
3,80
3,82

15
58
31
48

1
1
2
0

1
1
0
0

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)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

-

-

-

-

-

 Tanulmányi átlag: 3,82
 Kitűnő: 0
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 1, Bakacsi Dorottya 4,60
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:  Hiányzások: 14 tanuló
óra
670
3
673

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

48 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

2

3

-

-

-

 Osztályközösség alakulása:
Az osztály 14 fővel kezdte az évet és ennyi fővel is zárta! 2015/16-os tanév végén Nacsa Imre
másik iskolába, Bársony Réka pedig másik osztályban ( 7.b ) folytatta tanulmányait . Az évet
minden tanuló sikeresen elvégezte,így jelen pillanatban 14 tanulóval vágunk neki a 8. osztálynak!
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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)

14

23

2

0

0

20

0

0

0

 Rendezvények
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 8-an teljesítették a 7 km-es távot futva,kerékpárral, görkorcsolyával. Szeptember
végén a szegedi PICK futáson a jól megszokott Fábián Peti, Tóth Zoli, Orosz Viktor trió futotta le
velem 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. Október 6-án a két 7. osztály Románia
Bihari részén töltött el egy hétvégét ahol ünnepi műsort adtak, kirándultak, hógolyóztak, és bátran
kijelenthetjük, hogy „ határtalan” élményekkel gazdagodva tértek haza. A Fabatka vásáron
Kaszinó-t üzemeltettünk ami nagyon jó bevételt hozott az iskola alapítványának. Az okt.23-ai
megemlékezés is a 7. a. és b. osztály feladata volt ami a képviselő testület szerint is nagyon
meghittre sikerült.
November a tanulmányi és nyelvi versenyek, matematika, versmondó és szépkiejtési versenyek
hónapja volt! Silló Zénó,Tálász Boglárka, Fábián Péter és Orosz Viktor mérette meg magát ezeken
a versenyeken. Az osztály teljes létszámmal ( ami nagy öröm volt ) mozi látogatáson vett részt ami
a sikerre való tekintettel a következő évben is egy programunk lesz.
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.
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 Marosmenti Fesztiválon néptáncosaink ( Feka Gergő, Ugrai Andrea, Bakacsi Dorottya, Silló Zénó és
Rácz Kitti akrobatikus rockis taroltak. A szegedi jégpályán majdnem az egész osztály szedett
össze kisebb-nagyobb kék foltokat. Háziverseny lett meghirdetve kerékpáros ügyességi
vetélkedőre, ahol is Márton Gergő és Feka Gergő alig maradt le az első két helyről amivel
képviselhettek volna az iskolát a megyei döntőn! A hónap végén az osztály a Maros folyó árterét
mintegy 500 m hosszan megtisztította a szeméttől, amiért szóbeli dicséretet kaptak a szegedi
vízügyi hatóságtól.
Áprilisban a „ Föld napja” és a természetismereti vetélkedőn is eredményesen szerepeltek
osztályunk tanulói! Tóth Zoltán a megyei atlétikai döntő csapatversenyében ért el nagyon szép
eredményt.
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Májusban az osztály a többi felső tagozatos osztállyal, Berben túrán vett részt Mártélyon aminek
akkora sikere volt,hogy még napok múlva is beszédtéma volt. Próba nyelvvizsgáztunk is ahol
Orosz Viktor, Márton Gergő, Bakacsi Dorottya, Fábián Péter, Gombos Noémi, Silló Zénó
kiemelkedően szép eredményt ért el. A Kis iskolák megyei atlétikai döntőjén Tóth Zoltán szerzett
két ezüstérmet.
Júniusban, sajnos az osztályból csak heten részt vettek a felső tagozat egri kirándulásán ami
nagyon jól sikerült. Érdekes és színes programok zsúfolódtak ebbe a 3 napba, kellőképpen
lefárasztva a tanulókat az esti dzsemborik előtt.
Az évet összegezve elmondhatjuk, hogy sikeres, eseménydús, élményekkel teli évet zártunk. A
nyár mindenkinek nyár lesz, hiszen pótvizsga mentesen zártuk az évvégét. Jövőre már
legnagyobbakként kell még nagyobb kihívásoknak megfelelnünk, ami nem lesz könnyű de
megoldjuk!
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Zoltánfy István Általános Iskolája
7. b osztály
Készítette: Molnár Katalin osztályfőnök

Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,03
4,10
3,88
3,99

8
58
19,8
61

1
0
2
0

0
0
0
0

Tanulmányi

15
15
15
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)

Varga Roland

-

-

Dózsa Gy. Ált.
Isk. Kiszombor

2016. 11. 07.

 Tanulmányi átlag: 3,99
 Kitűnő:  Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 2
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén –
 Hiányzások: (15 tanuló)
óra
950
31
981

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

61 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

1

31-50 óra

1
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51 óra felett

 Osztályközösség alakulása
A tanulók igyekeznek toleránsan viselkedni, elfogadni egymást hibáikkal együtt. A feladatokat
közös megbeszélés, lehetőleg önkéntes vállalás után meg tudtuk oldani. Közös beszélgetésnél
őszintén beszámoltak problémáikról, sikereikről. Szinte minden tanulónak van már elképzelése
tanulmányai folytatásáról.
 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

25

-

-

-

15

 Rendezvények
Központi évnyitó ünnepély (Eötvös Gimn. Szeged):3 fő (tánc)
Falunap 09.02- 03: 11 fő
Ajvár fesztivál 09.10: 2 fő
Szomszédoló: 7 fő
Kör-Deszk-a 10. 01: 9 fő
Okt. 23-i iskolai ünnepi műsor: 14 fő
Karácsonyi műsor: 5 fő (+szerb: 1 fő)
Papírgyűjtés: 8 fő
Szakmák éjszakája 04 hó: 6 fő
Szakma Sztár fesztivál Bp. 04.24: 8 fő
REÖK kiállítás: 3 fő
„ Ezt tanultuk! „ 5 fő
Marosmenti verseny (vers, tánc): 3 fő
Majális: 4 fő
Ballagási műsor: 13 fő
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Zoltánfy István Általános Iskolája
8. osztály
Készítette: Kovács Attila osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,14
4,12
4,22
4,27

38
84
37
79

0
2
0
0

0
0
1
2

Tanulmányi

20
20
19
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

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

 Tanulmányi átlag: 4,27
 Kitűnő: Papp Bence, Tóth Henriett
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 6
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:  Hiányzások: (19 tanuló)
óra
1499
0
1499

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

79 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 tanulmányi munkában előrelépés történt az előző év végéhez illetve a félévhez képest is.
Ilyet azért ritkán tapasztalunk 8. osztályban. 8 tanuló érte el a 4,5 – es átlagot, közülük 2 kitűnő is
lett. Bukott tanuló nincs az osztályban, ez mindenképpen bíztató a középiskolát tekintve. Úgy
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gondolom, hogy a szorgalmasabb gyerekekkel a jövőben sem lesz gond, viszont azokkal, akik
rendszeresen nem készítették el a házi feladatokat, nem volt felszerelésük, nem készültek óráról
órára, velük problémák lehetnek a következő években.
Az osztály magatartása kiválónak mondható, hiszen év végén mindössze 1 tanuló kapott jó
értékelést, mindenki más pedig példást magatartásból. Kicsit aktívabbak lettek a közösségi
munkában, jobban lehetett őket mozgatni, szívesebben vállalkoztak, mint az előző időszakokban.
A fiúk jobban összetartottak, mint a lányok. A lányoknál sokkal több volt év közben a
sértődés, összeveszés még a barátok között is. Szerencsére ezek év végére elsimultak, a problémák
megoldódtak. Az év végi kirándulás is nagyon jól sikerült, az egész osztály nagyon egységesen
vett részt minden programban. Segítették egymást, támogatták egymást. 3 olyan tanuló van,
akinek nem sikerült teljesen beilleszkednie a 8. osztály végére sem. Úgy gondolom, hogy nem
tettek meg mindent azért, hogy elfogadják őket.
Sikerült a 4 év alatt egymásra hangolódnunk, nagyon megszerettem őket, így fájó szívvel
válok el ettől a közösségtől.
 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

0

0

0

18

0

0

0

 Rendezvények
Tanulmányi versenyek:
Ebben az évben kevesebb versenyen vettek részt, mint az elmúlt időszakban.
Elfoglaltabbak voltak a gyerekek, hiszen előkészítőkre jártak, iskolákat látogattak, felvételire
készültek. Néhány tanuló volt, aki versenyen vett részt. Tóth Kevin a kistérségi matekversenyen 2,
Papp Bence 8. helyezést ért el. Csillik Ditta és Tóth Henriett a szöregi kistérségi Kossuth
versenyen 1. helyezést ért el. Jól sikerültek az ECDL vizsgák is. Mindenki 1 modulból vizsgázott
sikeresen, így összesen 8 vizsgát tettek le. Többen részt vettek angol szövegértési háziversenyen is
és kistérségi angol szépkiejtési versenyen, ahol szép eredményeket értek el.
Részt vettek természetismereti vetélkedőn Szőregen.
Iskolai rendezvények:
Ősszel a Zoltánfy-napon szerepeltek a gyerekek. A karácsonyi műsorban többen is
szerepeltek. 2 tanuló elvállalta a műsorvezetést is.
A Fabatka vásár szervezése, lebonyolítása a tavalyihoz hasonlóan történt. Volt lovaglás,
pattogatott kukorica, állatsimogató, Xbox és karaoke is. Ennek a szervezésében és
lebonyolításában mindenki részt vett.
Többen jelentkeztek a Föld napi ásványos vetélkedőre is. A papírgyűjtésen sajnos csak 1
tanuló aktivizálta magát.
Tanév közben mindenki kihasználta a Pedagógiai Szakszolgálat által nyújtott
pályaválasztási tanácsadást. Úgy érezték, hogy hasznos tanácsokat kaptak és segítségükre volt a
végső döntésük kialakításában is.
Mindig nagyon várták a Drog? Kösz, nem! előadásokat péntekenként. A programhoz
kapcsolódó hip-hop és önvédelmi programokra is többen jelentkeztek. A mártélyi programzárón
mindenki nagyon jól érezte magát.
A gyereknapi akadályversenyt most különösen izgatottan várták a nyolcadikosok, hiszen
ebben az évben ők voltak a csapatkapitányok.
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Többen indultak megyei atlétikaversenyen, közülük 1 tanuló országos diákolimpiai
döntőbe jutott .
Szabadidős tevékenységek:
Az év eleji falunapokon az osztály tanulói néptáncoltak és rock and roll-oztak, így
színesítve az amúgy is programokkal teli rendezvényt. Hagyomány községünkben az „Ezt
tanultuk” és a „Maros menti fesztivál” elnevezésű rendezvény, ahol tanulóink előadhatták néptánc,
rock and roll, ének, hip-hop, versmondás és népdal kategóriában az eddig tanultakat. Több díjat is
szereztek ezeken a fellépéseken. Kossuth utcai futóversenyen 3 fő vett részt.
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TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ
2016-2017. TANÉV
Tagintézmény neve:
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
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: 3 fő
Áttanítók másik tagintézményből: 1 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 javultak a 2016/2017-as tanévben. 2016 júniusában Intézményünk udvarán
új műfüves sportpálya került átadásra, így a mindennapos testnevelés feltételrendszere nagyon
sokat javult. A TIOP-1.1.1.A-15/1-2015-0001 projekt keretében kapott számítógépeket és
monitorokat már az egész tanévben tudtuk használni. Önkormányzati támogatással 2016
őszéig új kerítés épült, járdák épültek, padokat telepítettek, valamint fásítottunk az udvaron. A
kertészeti munkákhoz nagy teljesítményű fűnyírót kaptunk, az ingatlan környezetének
rendben tartásához pedig egy hómaró is érkezett. A tanév során négy projektor és a hozzá
tartozó vetítővásznak kerültek beszerzésre, amelyek 2017/2018-as tanévtől állnak szolgálatba.
A kisebb értékű eszközök beszerzése és szállítása folyamatos volt, amely stabil működést tett
lehetővé.
Pályázatok, kapcsolatok



HAT – 16-01-0635 Határtalanul tanulmányi kirándulás – Kalotaszeg kincsei – 2016.
szeptember 19-22.
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2017-TIH-01-0169 pályázati azonosító számon nyilvántartásba vett Felfedező
hetedikesek című pályázata táborozást nyert az alábbi időszakban: 4. turnus
Zánka, kezdete : 2017.06.12, vége : 2017.06.14.
2017-ELM-01-0561 pályázati azonosító számon nyilvántartásba vett Fonyódi vakáció című
pályázata táborozást nyert az alábbi időszakban: 3. turnus Fonyódliget, kezdete :
2017.07.02, vége : 2017.07.07.
A munkatervben rögzített értekezletek:



Igazgatótanács értekezletek: minden héten hétfőn 0900 órától



-

Munkaértekezletek: - Tanévnyitó értekezlet (2016.08.29.) jegyzőkönyve:
Ikt.szám: I.8.-16./2016.
2016.11.08.-i értekezlet iktatási száma: I.8.-18./2016.
Szavazás komptencia- és teljesítmény értékelésről: Ikt. szám: I.8.-19./2016.
Félévi osztályozó értekezlet (2017.01.23.)
Félévzáró értekezlet (2017.01.30.): - Ikt. szám: I.8.-2./2017.
Intézményvezetői pályázathoz kapcsolódó előkészítő bizottság megválasztása: Ikt. szám: I.8.4./2017.
Előkészítő nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve: Ikt.szám: I.8.-5./2017.-1.
Előkészítő alkalmazotti értekezlet jegyzőkönyve: Ikt.szám: I.8.-5./2017.-2.
Véleményező nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve: Ikt.szám: I.8.-5./2017.-3.
Véleményező alkalmazotti értekezlet jegyzőkönyve: Ikt.szám: I.8.-5./2017.-4.
Nevelőtestületi értekezlet: I.8.-6./2017.
Buri Richárd ügyében létrejött fegyelmi bizottság értekezlete: Ikt. szám: I.8.-7./2017.
Buri Richárd Jegyzőkönyv fegyelmi tárgyalást megelőző meghallgatásról; Ikt.szám: II.15.22./2017.
Rendkívüli nevetőtestületi értekezlet jegyzőkönyve: Tárgy Fegyelmi eljárás Balogh Adrián
ügyében; Ikt.szám: I.8.-8./2017.
Nevelőtestületi osztályozó értekezlet, illetve fegyelmi tárgyalás Buri Richárd fegyelmi
ügyében (2017.06.09.): I.8.-9./2017.
Évzáró értekezlet (2017.06.20.)



Munkaközösségi megbeszélések: a munkaközösségek döntése alapján, eseti jelleggel




-

Tanévnyitó értekezlet: Tanévnyitó értekezlet (2016.08.29.) jegyzőkönyve:
Ikt.szám: I.8.-16./2016.
Nevelési értekezletek – a tanulók fegyelmi és tanulmányi helyzetének értékelése:
Fegyelmi eljárás indítása Buri Richárd tanuló ellen
Rendkívüli nevetőtestületi értekezlet jegyzőkönyve: Tárgy Fegyelmi eljárás Balogh Adrián
ügyében; Ikt.szám: I.8.-8./2017.
Buri Richárd tanuló fegyelmi ügyében döntés - 2017. június 09.
Balogh Adrián fegyelmi ügyében fegyelmi döntés – 2017. június 20.
Félévi nevelőtestületi értekezlet
Félévzáró értekezlet (2017.01.30.)


-

Tanévzáró nevelési értekezlet
Tanévzáró értekezlet (2017.06.20)


-

Félévi és év végi osztályozó értekezlet
Félévi osztályozó értekezlet (2017.01.23.)
Év végi osztályozó értekezlet (2017.06.09.)

-


-
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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
Angol nyelvi munkaközösség
Humán munkaközösség
Matematika-fizika-informatika munkaközösség
Természet és Művészet munkaközösség
Testnevelés és sport munkaközösség

Munkaközösség-vezető neve

Tagok száma (fő)

Kovács Zoltánné
Lakatos Krisztina
Bertáné Takács Erika
Szabó Judit
Liebszter Ildikó
Busáné Balázs Rita

18
5
9
7
6
5

Intézményi szintű (kistérségi) szakmai műhelyek munkája


Bemutató órák, foglalkozások a tagintézményben
Osztály
megnevezése
7.b
5.c
5.a
5.a
4.d
1.c
4.a
7.a
2.a
7.a
3.a
6.a
4.a
8.
7.c
2.c
7.c
8.a
2.b
7.
7.c



Bemutató óra témája

Résztvevő (fő)

Osztályfőnöki
Testnevelés
Természetismeret
Történelem
Magyar nyelvtan
Magyar nyelv és irodalom
Ének
Földrajz
Magyar irodalom
Informatika
Ének-zene
Matematika
Ének
Angol
Magyar irodalom
Matematika
Technika és életvitel
Kémia
Vizuális kultúra
Fizika
Biológia

3
3
5
13
3
4
1
3
2
7
2
6
18
8
8
1
2
1
2
2
8

Részvétel más tagintézmény bemutató óráin, foglalkozásain – A Hejőkeresztúri IV. Béla
Általános Iskolában a nevelőtestület minden tagja tanulmányi úton vett részt, ott órákat
látogatott, ezért mentesültek a tagintézmények bemutató óráinak látogatása alól.
Tagintézmény
Weöres Sándor Általános Iskola

Látogatott órák száma
-

Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola

-

-

Szatymazi Általános Iskola

-

-

Kossuth Lajos Általános Iskola

-

-

Zoltánfy István Általános Iskola

-

-

Pedagógiai munka, fejlesztések, rendezvények



Résztvevő (fő)
-

őszi továbbképzési nap – 2016. október 28.
tavaszi továbbképzési nap -. 207. április 12.
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KIP-továbbképzés – 2016. november 23., 2016. december 07., 2016. december 04.
Szaktanácsadás: 2017. április 11. (Cindel-Magyar Aletta) 2017.04.19. (Kovács Zoltánné),
Juhász István 2017. április 28.
Tanfelügyeleti ellenőrzés: 2017. március 17. (Hüvös László)
Pedagógusminősítés: 2017. február 09. (Nagy Márton Ágnes), 2017. február 23. (Sike
Csabáné)
Pedagógus önértékelés: Nagy Márton Ágnes, Sike Csabáné, Hüvös László (vezetői
önértékelés)
Rendezvények:
2016. szeptember
Rendezvény megnevezése

Időpont

Tanár-diák sportnap

2016. szeptember 2. 11.00

Határtalanul vándorkiállítás
rendezése az aulában a
„Népmese napja” alkalmából
Magyar Labdarúgó Szövetség
Bozsik intézményi program –
folyamatos
Határtalanul kirándulás
Kalotaszegre a 7. évfolyamnak
Őszi papírgyűjtés

2016. szeptember 13.

Kerékpáros 5próba (tanulmányi
kirándulás kerékpárral)
Kick-ball őszi forduló
megrendezése -baseball alapú
sportjáték
Fej-töri levelezős verseny
indítása
Képzőművészeti szakkör (3. A)
szervezése, indítása
Határtalanul - Magyar Népmese
Napja rendezvény
rajzpályázattal - Kaloteszeg
Kincsei
Zenei Világnap

2016. szeptember
Folyamatos
2016. szptember 19-23.
2016. szeptember 26-28.
14.00-18.00
2016. szeptember 29.
2016. szeptember 29.

2016. szeptember
2016. szeptember
2016. szeptember 30.

2016. szeptember 30.

2016. október
Rendezvény megnevezése
Állatok világnapi program
Megemlékezés az aradi vértanúkról
Hétmagyar harcai interaktív hadtörténeti
program
Mozi látogatás napköziben
Színházbérletek fizetése

Időpont
2016. október 04.
2016. október 06.
2016. október 6. 6-7. óra
2016. október 06-07.
2016. október 07.
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Rendezvény megnevezése
Difer-mérés
Tanulmányi kirándulás Aradra
Nemzeti összetartozás - DÖK diáktalálkozó
Fabatka-vásár (áthelyezett munkanap október
31- ről)
Határtalanul című témanap
Kerékpáros 5próba (tanulmányi kirándulás
kerékpárral)
Őszi papírgyűjtés
Sportdélután alsó tagozatos tanulóknak
Országgyűlési látogatás Budapestre a 3.a, 3.b
osztálynak
Faültetés az 1 évfolyam védnökésgével
Internetes verseny meghirdetése
ECDL vizsgák
Angol nyelvű projektkészítő pályázat kiírása
Ünnepi műsor az 1956-os forradalom és
szabadságharc tiszteletére
„Tökjó” délután
Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
Őszi továbbképzési nap – tanítás nélküli
munkanap

Időpont
2016. október 07.
2016. október 08.
2016. október 13. 14.00
2016. október 15.
2016. október 15.
2016. október 16.
2016. október 17-18. 14.00-18.00
2016. október 19. 15.00- 16.00 óra
2016. október 19.
2016. október 21.
2016. október
folyamatos
2016. október 21-ig
2016. október 21.
11.00 óra
2016. október 26. 14.00 óra
2016. október 27.
2016. október 28.

2016. november
Rendezvény megnevezése
Őszi szünet utáni első tanítási nap
Egészség heti programsorozat (alsó-felső)
Fogadóóra
Kerékpáros 5 próba
Halloween-party
Kistérségi matematika verseny iskolai fordulója
Helyi mesemondó-verseny
Mesemondó-verseny térségi fordulója
William Blake angol nyelvi szépkiejtési verseny
(Eötvös)
Korcsolya
Füvészkerti látogatás a 7-8. osztályosokkal
Továbbképzési nap, rövidített egyéb foglalkozások
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai
fordulója
Lotz János szövegértési és helyesírási verseny
iskolai fordulója
Alsós adventi műsor és vásár a Szabadság téren
Picture Dictionarty pályázat alsó tagozatosoknak
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Időpont
2016. november 07.
2016. november 07-11.
2016. november 08. 16:30-17:30,
előtte nevelőtestületi értekezlet 15.30
2016. november 09.
2016. november 10.
2016. november 14-i hét
2016. november 14. 14.00
2016. november 16. 14.00
2016. november 21. 13.00
2016. november folyamatos
2016. november
2016. november 23.
2016. november 23. 14.00
2016. november 24. 14.00
2016. november 27. 15.00
2016. november 28-i hét

2016. december

Rendezvény megnevezése
Időpont
Kistérségi Mikulás kupa (foci)
2016. december 05. 09.00
Mikulás műsor alsósoknak
2016. december 06. 12.00
Országos angol nyelvi verseny
2016. december 06. 14.00
Továbbképzési nap
2016. december 07.
Országos történelem verseny helyi fordulójának
2016. december 08. 14.00
megrendezése
Karácsonyi angol daltanuló délután alsó
2016. december 13. 14.00
tagozatosoknak
Szép magyar beszéd verseny felső tagozatosoknak 2016. december 13. 14.00
Luca-napi játékos délután rajzosoknak

2016. december 13.

Továbbképzési nap
2016. december 14.
Karácsonyi koncert a templomban
2016. december 20. 17.00
Téli tárlat kiállítás az emelt szintű rajzos tanulók
2016. december
munkájából
2016. december 21. 09.00 (központi
Karácsonyi műsor, osztálykarácsonyok
ünnepség)
Téli szünet előtti utolsó tanítási nap

2016. december 21.

2017. január
Rendezvény megnevezése
Időpont
Téli szünet utáni első tanítási nap
2017. január 03.
Táncfoglalkozások indítása a 8. évfolyamos
2017. január folymatos
tanulóknak
Színházi előadás megtekintése a Szegedi Nemzeti
2017. január 04. 14.00
Színházban (Pinokkió)
Tanulók fizikai és edzettségi állapotának mérése 2017. január 9. - április 30.
Bor Pál Levelezős Fizika Verseny első forduló 2017. január
Osztályozó vizsgák
2017. január 16- 20.
A tanév első felének utolsó tanítási napja
2017. január 20.
Biztonságos Internet oktatása minden
2017. január 23-24.
évfolyamnak - Vodafone
Félévi osztályozó értekezlet
2017. január 23. 14.00
Magyar Kultúra Napja alkalmából megemlékezés
2017. január 24.
(népdal éneklési verseny)
2017. január 30. 15.00

Félévzáró értekezlet
2017. február
Rendezvény megnevezése
Szülői jótékonysági bál helyszínének dekorációja
Szülői jótékonysági iskolai bál
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Időpont
2017. február 03.
2017. február 04. 19.00

Szülői értekezlet – 1-2. osztály
Szülői értekezlet – 3-4. osztály
Kistérségi matematika verseny II. forduló
Szép magyar beszéd verseny tankerületi fordulója
5-6. évfolyam
Szülői értekezlet – 5-8. osztály
Óvodai kihelyezett szülői értekezletek
Nyelvész iskolai forduló
Szép magyar beszéd verseny tankerületi fordulója
7-8. évfolyam

2017. február 06. 16.30
2017. február 07. 16.30
2017. február
2017. február 08.
2017. február 08. 16.30
2017. február 09. 16.00
2017. február 10.
2017. február 14.
2017. február 15- 17. (szünetet megelőző
utolsó tanítási nap 2017. február 14., a
szünetet követő első tanítási nap 2017.
február 20.)
2017. február 18.

Farsangi szünet
Kézilabda torna
Zrínyi Ilona matematika verseny
Angol írásbeli próbafelvételi megrendezése
nyolcadik évfolyamosoknak
Helyi szavalóverseny 1-4. évfolyam
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 6. ás
7. osztályos csapat
DÖK napi kosárlabda tanár – diák mérkőzés
Megemlékezés a kommunista diktatúrák
áldozatairól
Kaán Károly Országos Természetés
Környezetismereti verseny

2017. február

Iskola-óvóda nevelői kooperáció

2017. február 27. 17.00

Alsós farsang 1. és 4. évfolyam

2017. február 28.

2017. február 20-24.
2017. február 22.
2017. február 23. 09.30
2017. február 23.
2017. február 24.
2017. február

2017. március
Rendezvény megnevezése
Alsós farsang 2-3. évfolyam

Időpont
2017. március 01.

Téltemetés
Kistérségi szavalóverseny Szatymazon

2017. március 03. 14.00
2017. március 03. 14.00

Témahét - "Pénzügyi tudatosság hete"

2017. március 06-10.

Móra Ferenc olvasásverseny

2017. március 07-08.
2017. március 08. 14.00

Óvodások a suliban
Hittan tájékoztató előadás
Deszki Maros Menti Fesztivál I.
Weöres versillusztrációs pályázat
Sportdélután alsó tagozatos tanulóknak
1848/49-es Forradalom és Szabadságharc
Emlékünnepsége
Víz világnapi kistérségi vetélkedő

2017. március 08. 15.00
2017. március 10.
2017. március 10.
2017. március 13.
2017. március 14. 11.00
2017. március 22. 14.30
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Bemutató órák a leendő elsősök szüleinek

2017. március 23. 08.00-12.40

Deszki Maros Menti Fesztivál II.

2017. március 24.
Helyi Kazinczy szépkiejtési verseny verseny 3-4.
2017. március 29. 14.00
évfolyam
Kerékpáros 5próba (tanulmányi kirándulás
2017. március 30.
kerékpárral)
Kistérségi Kazinczy szépkiejtési verseny verseny
2017. március 31. 14.00
Szőregen
2017. április
Rendezvény megnevezése

Időpont

Témahét - "Digitális támahét"
Rendhagyó rajzóra Szegeden a 4.b-vel
Helyi nyelvtanhelyesírási verseny 2-4. évfolyam
Alkalmazotti értekezlet
Óvodások készségfelmérése
5-6. évfolyam úszás egyedi bosztás szerint
Térségi nyelvtanhelyesírási verseny 3. évfolyam Szatymaz
Térségi nyelvtanhelyesírási verseny 4. évfolyamSándorfalva
Tankerületi könyv- és könyvtárhasználati verseny
7-8., Szeged, Vörösmarty Mihály Általános Iskola
Térségi nyelvtanhelyesírási verseny 2. évfolyamSzőreg
A magyar költészet napja - szavalóverseny

2017. április 03-07.
2017. április 03. 08.00- 10.00

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

2017. április 11.

Tavaszi továbbképzési nap - tanítás nélküli
munkanap
Tavaszi szünet utáni első tanítási nap
A holokauszt Magyar áldozatainak emléknapja
Pályaválasztási tanulmányi út a 7. évfolyamnak Kecskemét (Mercedes gyár – Kecskeméti
rajzfilmstúdió)
5-6. évfolyam úszás egyedi bosztás szerint
Angol fordító verseny felső tagozatosoknak
Általános iskolai beiratkozás

2017. április 03. 14.00
2017. április 04. 11.45
2017. április 04. 14.00
2017. április 05. 10.20- 12.30
2017. április 05. 14.00.
2017. április 06. 14.00.
2017. április 06. 14.30
2017. április 07. 14.00.
2017. április 10.

2017. április 12.
2017. április 19.
2017. április 19.
2017. április 19.
2017. április 19. 10.20- 12.30
2017. április 20.
2017. április 20-21.

Témahét -"Fenntarthatóságkörnyezettudatosság
témahete" - Föld heti programsorozat
Tavaszi papírgyűjtés
Térségi matematika verseny 4. évfolyam - Deszk,
Zoltánfy István Általános Iskola
Térségi matematika verseny 2-3. évfolyam Szeged, Weöres Sándor Általános Iskola
5-6. évfolyam úszás egyedi bosztás szerint

2017.április 24-28.
2017. április 24-25. 14.00 18.00
2017. április 26. 14.00
2017. április 26. 14.00
2017. április 26. 10.20 12.30
2017. április 26. 16.30, előtte nevelőtestületi

Fogadóórák
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Rendezvény megnevezése

Időpont
értekezlet 15.00

Kerékpáros 5próba (tanulmányi kirándulás
kerékpárral)
Iskolai foci bajnokság indulása
Társadalmi munka - udvari eszközök festése
Háztartástan kistérségi vetélkedő

2017. április 27.
2017. április
2017. április 28. 14.00
2017. április 28. 14.30

2017. május
Rendezvény megnevezése

Időpont

Színházlátogatás

2017. május 02.

Diákolimpia

2017. május 02-től

Madarak és fák napja

2017. május 10.

Shakespeare műfordító
verseny (Rókusi
Általános Iskola)
Színházlátogatás 6-8.
évfolyam számára Szegedi Nemzeti Színház:
Dollárpapa
Pallavicini családi
nap
Családi nap véradás

2017. május 10.

Képzűművészeti kiállítás
a Pallavicini napok
alkalmából
Óriás plakát" vizuális
projekt
Látogatás az informatika
múzeumba
Tankerületi
könyvtárhasználati
vetélkedő döntője 6.
osztályos tanulóknak
Pallavicini nap
ünnepség
Kerékpáros 5próba
(tanulmányi kirándulás
kerékpárral)

2017. május 10. 19.00

2017. május 12. 13.0018.00
2017. május 12. 13.0017.00
2017. május 12-19.
2017. május
2017. május
Szabó
2017. május 22. Szántóné

2017. május 22. 16.30
2017. május 25.
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2017. június
Rendezvény megnevezése

Időpont

Tanulmányi kirándulás a
Terror Háza Múzeumba
a 8.a és 8.c osztályok
tanulóinak
Megemlékezés a
nemzeti
összetartozás
napjáról
Osztálykirándulások

2017. június 02.

Erdei iskolai program a
6. évfolyam tanulóinak
Közlekedésbiztonsági
nap a rendőrség
szervezében
Ballagási ünnepség

2017. június 12-15.

Tanévzáró
ünnepség

2017. június 20. 17.00

2017. június 6.

2017. június 12-13.

2017. június 14. 08.0012.00
2017. június 17. 09.00
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TANULÓK, TANULMÁNYI MUNKA

Létszám
Ebből osztályozható
Tanulmányi átlag

2013/
2014
tanév
félév
586
586
4,25

2013/
2014
tanév
vége
588
588
4,23

Bukott tanulók

29

13

Tantárgyi bukás

43

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

Létszám

Tanulmányi
átlag

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

43

22

48

21

81

38

100

44

130

55

Hiányzási
átlag

Bukások

20
19
20
24
23
25
21
21
20
22
22
21
22
21
24
20
24
23
23
27
27
27
17
20
17

4,77
4,89
4,8
4,32
4,42
4,71
4,72
4,63
4,7
4,48
4,39
4,28
4,48
3,96
3,71
3,73
4,36
4,07
3,98
3,91
3,58
3,9
3,45
3,67
3,57

38
43
46
38
64
41
33
21
32
21
31
60
35
56
40
55
86
99
63
50
41
46
55
72
66

tanulók
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
1
1
0
4
3
0
1
1
0
2
2
1
0
1

550

4,22

49,3

21
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tantárgyak
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
1
4
0
11
12
0
1
2
0
6
9
1
0
1
55

Jeles,
Kitűnő

7
11
7
3
4
10
8
7
4
7
5
2
4
1
1
3
3
2
0
3
1
2
0
1
1
97

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

Igazolt

Igazolatlan

Összes

Átlag

10173
25756
12664
26294
11266
24088
10466
28386
16178
30814

200
429
4
112
45
314
361
784
634
1694

10373
26185
12668
26406
11311
24402
10827
29170
16812
32508

18,36
46,59
21,62
44,91
19,6
42,29
18,9
50,9
30,1
59,1

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

Összesen

1-10 óra

fő

2

1

5

1

6

1

10

1

1

1

24

5

11-30 óra

fő

30

1

23

1

25

1

12

4

13

1

113

8
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31-50 óra

fő

51 óra felett

fő

784

1

773

1

1557

2

Dicséretek, fegyelmező intézkedések

Osztály

1.a

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

7

4

1.b

2

1.c

20

2.a

24

9

3

2.b

1

2

15

2.c

23

7

3.a

52

56

3.b

2

26

2

3.c

19

4.a

14

2

4.b

2

1

4.c

8

8

4.d

33

5.a

1

61

1

41

1

11
38

6

20

1

5.b

1

4

5

11

2

5.c

2

2

1

10

3

3

6

1

2

6.a
6.b

23

3

6.c

13

3

7.a

22

7.b

49

4

8.a

4

3

8.b

19

7

5

4

1

1

2

25
1

8

3

5

5
2

8.c

Összesen

1

1

1

7.c

1

319

58

15

-

325

375

23

2

-

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

SNI-s tanulók
száma

HH-s
tanulók
száma

1.a

20

3

1

2

1.b

19

2

2

1.c

20

2

3

2.a

24

1

1

4

2.b

23

3

4

1

2.c

25

4

3.a

21

2

3.b

21

2

2

3.c

20

4

4

4.a

22

1

3

4.b

22

2

1

4.c

21

5

4.d

22

3

5.a

Osztály

HHH-s
tanulók
száma

BTM-s
tanulók
száma

1

1

1

1

2

21

1

3

5.b

24

2

4

5.c

20

2

2

6.a

24

3

3

6.b

23

4

4

1

6.c

23

2

2

1

7.a

27

2

2

7.b

27

6

6

7.c

27

2

2

8.a

17

2

2

8.b

20

2

2

1

8.c

17

4

4

1

550

59

49

Összesen

magántanulók
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1
2
1
3

1

1

1

4

36

1

3

MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
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)
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Szeptember

Elvégzett feladatok






Tanmenetek átdolgozása (felelős: Bertáné Takács Erika, szaktanárok)
Gyermek színházbérletek rendelése (felelős: Bálóné Karasz Erika)
29. Zenei világnap (felelős: Bálóné Karasz Erika)
30. A magyar népmese napja (felelős: Szántóné Somogyi Katalin)



Október

November

6. Megemlékezés az aradi vértanúkról (felelős: Kisné Király Mária,)
8. Emléktúra Aradra, Világosra, Máriaradnára (felelős: Bálóné Karasz
Erika)
 22. Városi és iskolai ünnepi műsor az 1956-os forradalom tiszteletére
(felelős: Bálóné Karasz Erika, Horváth Csilla Dalma)
 14. Helyi és kistérségi alsós mesemondóversenyen zsűrizés ( Kollárné
Gellai Tünde, Kisné Király Mária, Szántóné Somogyi Katalin, Bertáné
Takács Erika)
 23. Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulója (felelős:
Bertáné Takács Erika)
 24. Lotz János szövegértési és helyesírási verseny iskolai fordulója
(felelős: Bertáné Takács Erika)
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Hónap

Elvégzett feladatok



December

Január

Február

Március

Április

Május

Június

8. Országos történelem tantárgyi verseny iskolai fordulója (felelős:
Bertáné Takács Erika)
 13 . Szép magyar beszéd verseny iskolai fordulója (felelős: Bertáné
Takács Erika)
 20. Templomi hangverseny (felelős: Horváth Csilla Dalma)
 4. Gyerekbérletes színházi előadás – Pinokkió (felelős: Bálóné Karasz
Erika)
 13. Szép magyar beszéd verseny iskolai fordulója (felelős: Bertáné Takács
Erika)

19. Lotz János szövegértési és helyesírási verseny megyei fordulója
(felelős: Bertáné Takács Erika)
 24. Megemlékezés a magyar kultúra napjáról – népdal éneklési verseny
(felelős: Horváth Csilla Dalma)
 26. KIP kistérségi bemutatóóra (Horváth Csilla Dalma)
 6. Szép magyar beszéd verseny tankerületi forduló 5-6. évfolyam (felelős:
Bálóné Karasz Erika, Bertáné Takács Erika)
 14. Szép magyar beszéd verseny tankerületi forduló 7-8. évfolyam (felelős:
Horváth Csilla Dalma, Kollárné Gellai Tünde)
 22. KIP kistérségi bemutatóóra (Hüvös László)
 23. Csongrád megyei könyvtárhasználati vetélkedő (felelős: Szántóné
Somogyi Katalin)
 24. Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól (felelős: Purgel
Csaba)
 2. Arany János internetes kistérségi verseny (felelős: Bertáné Takács Erika)
 10. Részvétel a Deszki Maros Menti fesztiválon (felelős: Bálóné Karasz
Erika)
 5. KIP kistérségi bemutatóóra (Bálóné Karasz Erika)
 6. Tankerületi könyv- és könyvtárhasználati verseny 7-8. osztályosoknak
(felelős: Szántóné Somogyi Katalin)
 11. Megemlékezés a költészet napjáról – versmondó verseny (felelős: Hack
Ibolya, Szántóné Somogyi Katalin)
 18. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól (felelős: Bálóné Karasz Erika)
 2. Gyerekbérletes színházi előadás – Parázsfuvolácska (felelős: Bálóné
Karasz Erika)
 15. Rendhagyó irodalomóra a Szegedi Pinceszínház művészeivel
 24. Országos kompetenciamérés
 2. Tanulmányi kirándulás a Terror Háza Múzeumba (felelős: Bertáné
Takács Erika)
 6. Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról (felelős: Purgel Csaba)
 13. Ballagás (felelős: Hack Ibolya, Horváth Csilla Dalma)
 20. Tanévzáró műsor (felelős: Kisné Király Mária, Bálóné Karasz Erika)
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Ének-zene

Hon-és
népismeret

Összesen

Történelem

5. a
5. b
5. c
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

3,14
3,08
3,00
3,87
3,57
2,78
3,26
2,89
3,26
3,18
3,20
3,29
3,21

3,14
3,38
3,30
4,13
4,05
3,30
3,74
3,48
3,89
3,12
3,50
3,53

3,48
2,79
2,80
3,70
3,10
3,30
3,22
2,96
3,44
2,76
3,05
3,18
3,15

5,00
4,83
4,85
4,87
5,00
4,71
5,00
4,26
5,00
5,00
4,70
4,35
4,78

3,62
3,17
3,60

3,55

3,46

Tantárgyi bukások alakulása
2015/2016. év vége

2016/2017 év vége

Magyar nyelv
Irodalom
Történelem
Ének-zene
Hon- és népismeret

Tantárgy

14

5
1
10

Összesen

14

3
19

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
Énekkar: heti 2 órában felső tagozatos tanulóknak (vezető: Horváth Csilla Dalma)
Kompetenciamérésre, illetve központi felvételire történő felkészítés nem fért bele az órakeretbe
ebben a tanévben.
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában




Beszámolómat időben elkészítem
Munkaközösségem tagjai három bemutatóórát tartottak ebben a tanévben
Szaktanácsadóként az őszi továbbképzésen előadást tartottam a szakmai műhely tagjainak

Kapcsolattartás



A Szegedi Pinceszínház művészei rendhagyó irodalomórát tartottak
A STAMI diákjai és tanárai rendszeres közreműködői az iskolai ünnepségeknek
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2016/2017. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
Reál munkaközösség
Készítette: Szabó Judit
A munkaközösség tagjai:

Ambrus Jánosné
Farkas Róbert
Cindel - Magyar Aletta
Nagy Márton Ágnes
Nagy Istvánné
Sike Csabáné
Udvardy Endre Ádám
Szabó Judit

A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Szeptember

Elvégzett feladatok


Munkaterv elkészítése.

Tanórán kívüli foglalkozások beindítása: 8.oszt. felvételi előkészítő.
(Tartja: Nagy Istvánné)

ECDl vizsgára felkészítő: 7.- 8. osztály, tarja: Udvardy Endre Ádám.
 Vigyázz, kész, pénz verseny első forduló feladatainak megoldása
 Füvészkerti látogatás. Kísérő tanár Sike Csabáné.

október

November

December

Január

 Kistérségi matematika verseny iskolai fordulójának megrendezés. A
második fordulóra 10 tanulók jutott tovább.
 Felkészítés a versenyekre. Felelősök: Nagy Márton Ágnes, Cindel Magyar Aletta és Szabó Judit.
 Online továbbképzés (netAcademia HTML és CSS
tanártovábbképzés 18 óra) Résztvevő Udvardy Endre Ádám
 Karácsonyi készülődés

Online továbbképzés (netAcademia Programozási alapismeretek
JavaScriptben 3 óra) Udvardy Endre Ádám részvételével

Szakmai műhely az Eötvösben a Smart és a Socrative szavaztatófeleltető rendszerről résztvevő Udvardy Endre Ádám
 Hejőkeresztúri látogatás
 Vigyázz, kész, pénz verseny második forduló feladatainak megoldása
 Első félév zárasa

330

Hónap

Elvégzett feladatok






Kistérségi matematika verseny 2. fordulója.
Helyezettek:
6. osztály 1. helyezés: Gyöngyösi Réka - Szabó Judit tanítványa
7. osztály 2 helyezés: Rácalmási Attila (Szabó Judit tanítványa)
3. helyezés: Tisóczki Norbert ( Nagy Márton Ágnes tanítványa)
 8.osztály 1. helyezés: Forró Regina, Cindel - Magyar Aletta tanítványa.
 8. osztályosok továbbtanulási lapok kitöltésének informatikai támogatása
 Zrínyi Ilona megyei matematika versenyen 15 tanuló vett rész iskolánkból.
 Nagy Márton Ágnes portfólió védése
 Sike Csabáné portfólió védése
 Sike Csabáné bemutató óra
 Udvardi Endre Ádám bemutató órája
 Medve szabadtéri matematika verseny (13 csapat, 13x3fő), arany, ezüst
minősítés.
 Digitális témahét
felelősök Nagy Istvánné, Udvardi Endre Ádám
 Bemutató óra: Ambrus Jánosné
 Bemutató óra: Nagy Márton Ágnes
 Diás pályázat II. Erzsébet születésnapjára Vodafon multimédia
 Udvardi Endre Ádám – oklevelek, szöveges értékelés nyomtatása.
 Éves munka értékelése.

Február

Március

Április
Május
Június

A tanév végi szintfelmérő, belső vizsga eredményei
Osztály

Tantárgy
4.a
77,00%

Matematika

4.b
66,00%

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

3.65
2.63
3,32
3,91
3,2
3,05
3,07
2,96
3,38
2,81
3
3,12
3,18

3
2,85
3,96
3,18
3,15
3,65

3,29

4,95
5
4,9
5
4,9
4,77
4,93
4.81
4,81

4,89

Informatika

Technika

Fizika

Osztály

Matematika

Tanulmányi eredmények a tanév végén

5
5
5
5
4,89
4,88
4,88
5
5
4,96
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4.c
72,50%

4.d
73,00%

Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy

2015/2016. év vége

2016/2017 év vége

matematika
fizika

9

Összesen

9

7
2
9

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
8. osztály felvételi előkészítő: nagy Istvánné
ECDL vizsgára való felkészítés : Udvardy Endre Ádám
Háztartástechnika szakkör: Sike Csabáné
Korrepetálás: Nagy Mártom Ágnes
Sike Csabáné és Ambrus Jánosné tanít a Vörösben is.
A munkaközösség minden tagja elkészítette a 20 kip-es óravázlatot és részt vett a Hejőkeresztúri
óralátogatásokon.
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
Versenyfeladatok összeállítása, feladatok javítása. Részvétel az őszi és a tavaszi
továbbképzéseken.
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2016/2017. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Iskolája
Angol munkaközösség
Készítette: Lakatos Krisztina
A munkaközösség tagjai:
Hack Ibolya, dr.Juhász István, Lakatos Krisztina, Purgel Csaba, Tóth Violetta
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap
Szeptember
Október
November
December
Január
Február

Március

Április

Május

Június

feladatok
Tanmenetek átdolgozása, elkészítése
A KIP módszer bevezetésével kapcsolatos feladatok felosztása, ütemezése
Kick-ball őszi forduló megrendezése - baseball alapú sport játék
Angol nyelvű projektkészítő pályázat
Halloween Party- játékos angol vetélkedő
Picture Dictionary – képes szótár készítő pályázat alsó tagozatosoknak
William Blake szépkiejtési verseny – 3 tanuló felkészítése
Országos angol nyelvi verseny iskolai fordulója 11 tanuló részvételével
Karácsonyi angol daltanuló délután alsó tagozatosoknak
Angol nyelvi próbafelvételi megrendezése
„Ovisok a suliban” program szervezése
Nyílt angolóra az 1/a osztályban- óvodás szülőknek
KIP-es bemutató óra
Részvétel a szatymazi online angol nyelvhasználati versenyen. Eredmények:
6. évfolyam: 1. hely- Bürgés Csaba, 3. hely- Gyöngyösi Réka
7. évfolyam: 3. hely- Rovó Nikolasz
8. évfolyam: 1. hely- Jenei Eszter, 3. hely- Dunszt Alíz
Részvétel az Országos angol nyelvi verseny megyei fordulóján: a versenyen 10.
helyezést ért el Szöllősi Dézi 8/b
Angol fordítóverseny felső tagozatosoknak
Shakespeare műfordító verseny iskolai fordulója
Óvodások képességmérése
Shakespeare műfordító verseny megyei döntője: Szöllősi Dézi 8/b osztályos
tanuló a 10. helyen végzett
KIP-es bemutató óra
Szintfelmérők összeállítása, azok megíratása a 4. évfolyamon
Az írásbeli alapfokú próbanyelvvizsga megrendezése, a vizsgadolgozatok
kijavítása
Országos angol nyelvi mérés lebonyolítása 6. és 8. évfolyamokon
Kick-ball tavaszi forduló megrendezése
Szintfelmérők értékelése
Alapfokú szóbeli próbanyelvvizsga lebonyolítása
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Osztály

2.a
4.a
4.b
4.c
4.d
5.a
5.b
5.c
6.a
6.b
6.c
7.a
7.b
7.c
8.a
8.b
8.c
Összesen

Angol nyelv

Tanulmányi eredmények a tanév végén

4,38
4,27
4,00
3,71
4,57
3,43
3,29
3,05
3,91
3,52
3,57
3,44
3,33
3,64
2,94
3,63
3,13
3,64

Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy

2015/2016. év vége

2016/2017. év vége

4
4

2
2

angol nyelv
Összesen

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
Az alsó tagozat 1-3. évfolyamokon heti 1 órában tartottunk angol szakkört. A játékos
foglalkozások célja a nyelvtanulás iránti pozitív attitűd kialakítása.
Korrepetálást a 6. évfolyamon tudtunk szervezni.
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 KIP módszer bevezetéséhez és az új módszerhez szükséges óravázlatok
készítéséhez kapcsolódóan a hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola mentoraival tartottunk
szakmai kapcsolatot.
A tanév során rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a szakmai műhely vezetőjével, illetve a
tagintézmények idegen nyelvi munkaközösségeivel, nyelvtanáraival is, valamint az MM
Publications kiadóval, aki rendezvényinket, tanulmányi versenyinket jutalomkönyvekkel
támogatta.
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
Temészet 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



„Határtalanul” program előkészítő szakasza: rajzolás, meseillusztrálás,
tánctanulás (Ambrus Jánosné, Széll Bernadett), foglalkozások:
népművészet-néprajz, földrajz
Kiállítások: „Kalotaszeg kincsei” – „Határtalanul” program
vándorkiállítása
Rajzpályázat:
- Népmese napja (iskolai)
- Mesét látok, mesét mondok tankerületi rajzverseny
Vörösmarty Általános Iskola
Kiállítások: „A népmese napja” alkalmából az alsó évfolyam tanulóinak
munkái
(Balogh Orsolya, Török Zsuzsanna, Liebszter Ildikó)
Felvételi előkészítők: biológia, kémia tantárgyakból 8. osztályos
tanulóknak – folyamatos az I. félévben
(Dr. Fényesné Kalugyer Katalin)
Kerékpáros5 próba – kerékpártúrák Sándorfalva Natura 2000,
Természetvédelmi területeire – folyamatos a tanév során
(Balogh Orsolya, Liebszter Ildikó)
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Hónap

Elvégzett feladatok



Október



November








December

„Jeles napok” eseményeinek feldolgozása:
Állatok világnapja (október 4.) „Legkedvesebb állatom”
bemutatása fotón vagy rajzban
(Dr. Fényesné Kalugyer Katalin, Liebszter Ildikó)
 Ismeretterjesztő előadások ásványkiállítással egybekötve (3-3 előadás
alsó és felső tagozaton)
(Rossuné KovácsEdit, Liebszter Ildikó)
 „Fogadjatok örökbe egy fát!” faültetés az első évfolyam tanulóival,
szüleikkel az iskola udvarán
(Balogh Orsolya)
 Rajzpályázatok:
- Csongrád Megyei Rendőr-Főkapitányság rajzpályázata (szegedi)
- „Ez nem mézesmadzag” 1. Sándorfalvi Mézesnapok rajzversenye
(helyi)
- Álomházak-lakásálmok Csongrád megyei Építészkamara pályázata
(megyei)
(Balogh Orsolya, Török Zsuzsanna, Liebszter Ildikó)
Egészség hét (2015. november 7-11.) programjának összeállítása
- rendhagyó osztályfőnöki órák a védőnők bevonásával
- dr. Zacher Gábor előadása
- Generali Bizt. ás a Polgárőr Szövetség közös előadása,
elsősegélynyújtás – gyakorlati bemutatás
- látásszűrés – jelelés - reggeli zenés torna
(dr. Fényesné Kalugyer Katalin)
Tanulmányi kirándulás a szegedi Füvészkertbe
(Balogh Orsolya, Sike Csabáné, Liebszter Ildikó)
Rajzpályázatok:
- Mesét látok, mesét mondok tankerületi rajzverseny
Vörösmarty Általános Iskola
- „Karácsony kedvencünkkel” Tappancs Állatvédő Alapítvány
rajzpályázata
- Írócimborák „Mi lenne, ha…” pályázata (országos)
- Futrinka Egyesület pályázata (országos)
(Balogh Orsolya, Török Zsuzsanna, Liebszter Ildikó)
Játékos-sportos délután: „Luca napi varázslat” emelt szintű rajzos
osztályokkal, a 3.A és a 4.B tanulóival
Karácsonyi kiállítás az aulában emelt szintű rajzosok munkáiból
Rajzpályázatok:
- „Légy te a fogember!” Mosolygó fogacskák videó pályázata
(országos)
- Myfloor karácsonyi rajzpályázata (országos)
- Dörmögő Dömötör – kedvenc népmesém
- Magyar népmesék – A társasjáték (országos)
- Csodaceruza magazin – Süni irodalmi, képzőművészeti pályázat
(országos)
(rajz szakos nevelők)
- Bemutató órák látogatása, iskolalátogatás a Hejőkeresztúri IV. Béla
Általános Iskolában (KIP módszer) 3alkalommal
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Hónap

Január

Február

Március

Elvégzett feladatok

 Féléves munka értékelése, beszámoló elkészítése
(Liebszter Ildikó)
 Rajzpályázatok:
- „Mi lenne, ha…” Író Cimborák Irodalmi rajzpályázata
- Divattervezői rajzpályázat /Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola
- „Hunyadiak kora”- debreceni Benedek Elek Ált. Iskola pályázata
- TOYOTA – a jövő autója, rajzpályázat
(Balogh Orsolya, Török Zsuzsanna, Liebszter Ildikó)

 Bemutató óra: Balogh Orsolya – Osztályfőnöki – 7.b
 Bemutató óra: Vizoviczkiné Patterman Ildikó – Természetismeret – 5.a
 Iskolai bál helyszínének dekorációja
(rajz szakos nevelők)
 Rendhagyó rajz óra 4.b – múzeumlátogatás:
Pallavicini Kastély Digitális világ
(Balogh Orsolya, Liebszter Ildikó)
 TAPPANCS Alapítvány előadásai „Felelős állattartás „címmel 3-8.
évfolyamon – folyamatos a II. félévben
20 rendhagyó óra keretében
(Liebszter Ildikó)
 Rajzpályázatok:
- „Reklám szakember kerestetik” – Interfruct Kft. pályázata
-„Ahány ház, annyi szokás” – Hagyományok háza rajzpályázata
- Bohócszínház – Bohócdoktorok rajzpályázata
- Weöres versillusztrációs pályázat
- „Rajzolj egy táskát!” – Belmil iskolatáska rajzpályázat
(Balogh Orsolya, Török Zsuzsanna, Liebszter Ildikó)

 Bemutató óra: Liebszter Ildikó – Földrajz – 7.a
 Farsangi program – jelmezes produkciók
 Óvodások az iskolában – bemutatás, foglalkozások
 Nyílt óra szülőknek
(Balogh Orsolya)
 Rajzpályázatok:
- GOODSMARKET – rajzpályázata
- „A posta jövője – a jövő postása” – Magyar Posta pályázata
(Balogh Orsolya, Török Zsuzsanna)
 Jeles nap:
Víz világnapi kistérségi vetélkedő szervezése, lebonyolítása
(Liebszter Ildikó, dr. Fényesné Kalugyer Katalin, Forgó Erika)
„Csapvíz érték” kampány
(Balogh Orsolya, Liebszter Ildikó)
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Hónap

Elvégzett feladatok


Április





 Bemutató óra: Forgó Erika – Kémia – 8.a
 Bemutató óra: Török Zsuzsanna – Vizuális kultúra – 2.b
 Jeles napok eseményeinek feldolgozása/Föld heti programsorozat
„Fenntarthatóság – környezettudatosság” témahét
Föld heti programsorozat: elemgyűjtés, kerékpártúra,
tavaszi papírgyűjtés
(minden munkaközösségi tag)
Rendhagyó rajz óra 4.b – szegedi Vér-tó székely kapuinak megtekintése
(Balogh Orsolya, Liebszter Ildikó)
Óvodások készségmérése
(rajz szakos nevelők)
Pályaválasztási tanulmányút Kecskemétre: Mercedes gyár, rajzfilmstúdió
(Balogh Orsolya, Liebszter Ildikó, Purgel Csaba)
Rajzpályázatok:
- „Csodálatos mesefa” – a Budapesti Operettszínház rajzpályázata
- „Az én Ausztráliám” rajzpályázat
(Balogh Orsolya, Török Zsuzsanna, Liebszter Ildikó)
 Bemutató óra: dr. Fényesné Kalugyer Katalin – Biológia – 7.c

Május

 Jeles napok eseményeinek feldolgozása/ Madarak és fák napja - totó
(Forgó Erika, Vizoviczkiné Patterman Ildikó)
 Családi nap programjai: Vöröskereszt Véradás
(dr. Fényesné Kalugyer Katalin)
Tappancs Alapítvány kutyás bemutató
(Liebszter Ildikó)
 Pallavicini nap:
Óriás plakát elkészítése 448 darab – mintegy 400 tanulói munka
Török Ferenc fotóművész kiállítása az aulában
 Rajzpályázatok:
- Szimba – Generali rajzpályázata
(Balogh Orsolya, Török Zsuzsanna, Liebszter Ildikó)
 Rajzpályázatok:
-„Közös út, közös jövő!”
- OTP „Te milyen nyugdíjas leszel?”
(rajz szakos nevelők)

Június

 Erdei iskolai program: 4 nap – Börzsöny /Kisinóc
szervezés: Liebszter Ildikó, kísérő nevelők: Kisné király Mária, Bálóné
Karasz Erika, Lakatos Krisztina
 Tartalmas osztálykirándulások szervezése: Balogh Orsolya, dr. Fényesné
Kalugyer Katalin, Vizoviczkiné Patterman Ildikó, Liebszter Ildikó
 Osztálykiránduláson kísérő nevelő: Török Zsuzsanna
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3,28

Vizuális kultúra

Összesen

Kémia

3,43
3,17
3,1
3,52
3,1
3,35
-

Földrajz

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

Biológia

Osztály

Természetismeret

Tanulmányi eredmények a tanév végén

-

2,65

3,56
3,0
3,37
2,88
3,4
2,88

3,19
2,62
3,04
2,65
3,05
3,06

4,81
4,88
4,75
5
4,76
4,95
5
4,63
4,92
4,59
4,35
4,47

3,06

3,18

2,93

4,83

3,44
3,46
3,07
2,5
3,25

Tantárgyi bukások alakulása
2015/2016. év vége

2016/2017. év vége

Természetismeret
Biológia
Kémia
Földrajz

Tantárgy

7
1
1
2

4
3
3
1

Összesen

11

11

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
 ÖKO szakkör indult szeptemberben felső tagozatos diákoknak
(Liebszter Ildikó)
 Felvételi előkészítő biológia és kémia tantárgyakból
(dr. Fényesné Kalugyer Katalin)
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Tanulmányi kirándulások szervezése: múzeumlátogatás, füvészkerti kirándulás, üzemlátogatás
a kecskeméti Mercedes gyárba, rajzfilmstúdióba, szegedi kirándulások (Elvégzett
feladatoknál)

Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
 Részt veszünk az éves program összeállításában.
 Versenyt szervezünk a kistérségi iskoláknak Víz világnapja alkalmából
 Bemutató/nyílt órákon veszünk részt továbbtanuló diákjainkkal az Eötvös József
Gimnáziumban.
 A tagintézmények nevelői látogatják egymás bemutató óráit.
 Közös programon vettünk részt a Szatymazi Általános iskolásokkal a helyi Egészség heti
programon.
 Minden munkaközösségi tagunk tagja az „Ember a természetben,…” intézményi műhelynek, a
továbbképzéseken ebben a szekcióban is együtt dolgozunk a tagintézmények kollégáival.
Kapcsolattartás
 A tagintézményekben tanító kollégákkal rendszeresen tartjuk a kapcsolatot.
 Áttanító kollégánk: Forgó Erika, aki a Szatymazi és a Weöres iskolában is ápolja a jó
munkakapcsolatot.
 Szülők – nevelők kapcsolattartása: év eleji és félévi szülői értekezlet, rendkívüli szülői
értekezlet – továbbtanulás, Konfucius Intézet tájékoztatója, fogadó órák
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
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
Pigniczki Zoltán szeptember
Busáné Balázs Rita március
Búza Katalin március
Gyöngyösiné Bihal Beáta április
Széll Bernadett Anett március
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Elvégzett feladatok




Kerékpár túra
Kerékpáros ügyességi verseny

Szeptember

Október

November

 Iskolai Bozsik labdarúgó torna Szeged III.-IV korcsoportos lányok
 Kistérségi labdarúgó torna Deszk
 Tanár –diák labdarúgás

 Iskolai Bozsik labdarúgó torna Szeged I korcsoportos fiúk
 Egészség heti programok szervezése
 Osztály korcsolya parti
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Hónap

December

Január

Február

Március

Április

Május

Június



Elvégzett feladatok

 Kistérségi Mikulás kupa Sándorfalva
 Osztálykorcsolyázások szervezése Szeged
 Kézilabda torna, alsó tagozat
 Pick Szeged mérkőzés megtekintése
 Bemutató óra KIP Hejőkeresztúr
 Korcsolya
 Kézilabda torna Mórahalom,

 Kézilabda torna Zákányszék
 Tanár –diák kosárlabda
 Kézilabda torna Mórahalom I. korcsoportos lányok
 Kézilabda torna Mórahalom II. korcsoportos lányok-fiúk

 Iskolai korcsolya parti szervezése
 Alsós sportdélután
 Bozsik Intézményi labdarúgó torna 1-2 osztály Szegeden
 Úszás oktatás beindítása
 Kézilabda torna Mórahalom, I korcsoportos lány
 Labdarúgó házi bajnokság 3-4 osztály fiúk
 Labdarúgó házi bajnokság 5-6osztály fiúk
 Korcsolya záró parti

 Labdarúgó házi bajnokság 5-6 osztály fiúk
 Labdarúgó házi bajnokság 7-8 osztály fiúk
 Kézilabda torna 3-4 fiúk
 Dök házibajnokság foci, kick ball
 Úszás
 Záró kézilabda parti Mórahalom
 Úszás

A tanulók fizikai teljesítményének mérése
NETFIT március-április hónap
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Osztály

Testnevelés

Tanulmányi eredmények a tanév végén

2.a
2.b
2.c
3.a
3.b
3.c
4.a
4.b
4.c

4,92
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,95
4,86
5,00

4.d
5.a
5.b
5.c
6.a
6.b
6.c
7.a
7.b
7.c

4,95
4,90
4,63
4,60
5,00
4,57
4,95
4,89
4,54
4,73

8.a
8.b
8.c

4,82
4,50
4,71
4,84

Összesen

Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy

2015/2016. év vége

2016/2017 év vége

2
2

0
0

testnevelés
Összesen

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
házi bajnokságok labdarúgás
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
Őszi- tavaszi továbbképzés megszervezése, lebonyolítása, megtartása
Bemutatóórák szervezése
Beszámoló elkészítése
Munkaterv elkészítése
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Kapcsolattartás:
Tisza-Volán sportklub
A tanév során szerzett szabadidős tevékenységek
DÖK kick-ball házibajnokság
DÖK kosárlabda délután
DÖK sportdélután labdarúgás
Rendhagyó testnevelés órák
Labdarúgó házibajnokság
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
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, Molnár Henriett,
Priegerné Szabó Ildikó, Rodlerné Táborosi Anna, Rossuné Kovács Edit, Széll Bernadett, Szilasi
Gizella, Tóthné Dékány Edit, Tóth Violetta
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Augusztus

Szeptember

Október

November

Elvégzett feladatok













Munkaközösségi értekezlet, munkaterv előzetes megbeszélése
Tanévnyitó műsor összeállítása
1. osztályosok szoktató foglalkozásai
Tanévnyitó
Munkaterv megbeszélése, tanmenetek leadása szeptember 23.
Szülői értekezletek
Levelező versenyek indítása szeptember 30.
Iskolai folyóiratok bemutatása szeptember 30.
Színházlátogatás szervezése
Népmese napja- vetélkedő
Zenei Világnap- szeptember 30.
 Október 4. - Állatok világnapja-pályázat készítése
 Október 6. – Aradi vértanúk ünnepe, megemlékezés
 Elsősök Difer mérése-október 7.
 Mozilátogatás- október 6-7.
 Október 13. - „Tök jó” délután
 Fabatka vásár-október 15.
 Papírgyűjtés- október 17-18.
 „Tök jó” délután-október 26.
 Őszi továbbképzés-október 28.
 Takarékossági világnap-rajzpályázat
 Egészséghét (2. osztályos nevelők)- november 7-11.
 November 14. - Mese-és prózamondó verseny iskolai forduló 1-4.
évfolyam
 November 16. - Mese-és prózamondó verseny kistérségi forduló 1-4.
évfolyam
 Játékdzsungel látogatás
 Alsós adventi műsor- november 27.
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Hónap

December

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Elvégzett feladatok

 December 6. – Mikulás műsor alsósoknak
 Osztálykarácsonyok
 Karácsonyi műsor szülőknek
 Iskolai karácsony
 Korcsolyázás
 Színházlátogatás január 4.
 Az I. félév zárása
 Az I. félév értékelése
 A Magyar Kultúra napja – Népdaléneklési verseny január 24.
 Szülői értekezletek
 Iskolabál-február 4.
 Óvodai kihelyezett szülői értekezlet- február 9.
 Helyi szavalóverseny 1-4. évfolyam – február 22.
 Iskola- óvoda nevelői kooperáció- február 27.
 Farsang 1-4. évfolyam- február 28.
 Korcsolyázás
 Farsang 2-3. évfolyam- március 1.
 Téltemetés- március 3.
 Kistérségi szavalóverseny 1-4. évfolyam- március 3.
 Móra Ferenc olvasási verseny- március 7-8.
 „Óvodások a suliban” játékos ismerkedési délután- március 8.
 Deszki Maros Menti Fesztivál- március 10.
 Március 15-i megemlékezés: Műsor: 4. évfolyam
 Bemutató órák a leendő elsősök szüleinek- leendő elsős osztályfőnökök
 Helyi Kazinczy verseny 3-4. évfolyam- március 29.
 Kistérségi Kazinczy verseny 3-4. évfolyam- március 31.
 Helyi helyesírási verseny 2-3-4. évfolyam- április 3.
 Óvodások készségmérése- április 4.
 Kistérségi helyesírási versenyek 2-3-4. évfolyam- április 5-6-7.
 Költészet napja – szavalóverseny április 10.
 Tavaszi továbbképzés- április 12.
 Papírgyűjtés- április 24-25.
 Kistérségi matematikaverseny2-3-4. évfolyam- április 26.
 Színházlátogatás- május 2.
 Családi nap- május 12.
 Pallavicini ünnepség- május 22.
 Anyák napi műsorok osztályonként
 4. osztályosok mérése matematikából, angolból
 Szegedi Látványszínház előadása- június 6.
 Osztályozó értekezlet
 Osztálykirándulások
 Közlekedésbiztonsági nap június 14.
 Ballagás
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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. b
4. c
4. d
Összese
n

4,60
4,79
4,20
4,17
4,00
4,44
4,67
4,48
4,40
4,18
4,05
4,00
4,32

4,45
4,74
4,30
3,83
3,96
4,16
4,29
4,29
4,20
4,05
3,86
3,67
3,95

4.75
4,33
4,27
4,00
3,71
4,57

4,50
4,79
3,80
3,63
3,65
4,32
4,24
4,14
4,45
4,27
3,82
3,76
3,91

4,65
4,74
5,00
4,04
4,43
4,72
4,27
4,43
4,55
4,09
4,00
3,81
4,45

5,00
5,00
5,00
4,83
4,74
5,00
5,00
4,81
5,00
4,68
4,95
4,76
4,95

4,90
5,00
5,00
4,63
4,96
5,00
5,00
4,90
5,00
4,95
4,95
4,86
5,00

5,00
5,00
5,00
4,54
4,96
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,95
5,00

5,00
5,00
5,00
4,92
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,95
4,86
5,00
4,95

4,33

4,13

4,27

3,86

4,39

4,87

4,93

4,95

4,97

Az erkölcstan, hit-és erkölcstan tantárgy értékelése szövegesen történik.
Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Matematika
Környezet
Angol
Összesen

2014/2015. év
vége
-

2015/2016év vége

2016/2017. év 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

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

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.
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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.
Kapcsolattartás













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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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskola
1.a osztály
Készítette: Tóthné Dékány Edit osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017. félév
2016/2017. év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,89
4,77

19
38

0
0

11
7

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)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

-

-

-

-

-

 Tanulmányi átlag: 4,77
 Kitűnő: 7
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 18
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:0
 Hiányzások: (20 tanuló)
óra
762
0
762

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

38óra/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: Rövid idő alatt jó közösség alakult ki. Jó képességű, angol
tagozatos osztály. Jó családi háttérrel rendelkeznek. A szülők segítőkészek, aktívak. Nincs
az osztályban problémás tanuló.
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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)

6

7

0

0

0

4

0

0

 Rendezvények: tanévnyitó ünnepség szervezése, családlátogatások, színházlátogatás,
koncertlátogatás, karácsonyi műsor, Fabatka-vásár, Adventi –vásár, anyák napi műsor,
családi nap, osztálykirándulás, bemutató óra szülőknek, KIP-es órák
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
1.b osztály
Készítette: Gémes Erzsébet osztályfőnök
Tanév

Tanulmányi

Létszám

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

átlag

18
19

4,89

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

9
43

-

11

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)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Rókusvárosi II.
Bota Dóra Antónia számú Általános
Iskola

2016.09.01.

-

-

Tanuló neve

 Tanulmányi átlag: 4,89
 Kitűnő: 11
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 8
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:  Hiányzások: (18 tanuló)
óra
773
773

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

40 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

-

-

-

-

-
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 Osztályközösség alakulása
Az 1.b osztály létszáma szeptemberben 18 fő volt. Minden gyerek a sándorfalvi óvodából,
de több csoportból érkezett. A tanévkezdés megkönnyítése érdekében iskolaelőkészítő
programsorozatot szerveztem leendő osztályomnak augusztusban. Itt a gyerekek
megismerhették egymást és az iskola épületét, valamint bennünket, nevelőket
(osztályfőnöküket és napközis nevelőjüket) is. A programot minden szempontból mindenki
sikeresnek
értékelte.
A tanév folyamán több közösségépítő programot is szerveztünk, így mára a gyerekek jól
„összerázódtak”; elfogadták, szeretik és segítik egymást. Kirívó magatartási probléma nem
fordult elő.
A II. félévre új tanuló érkezett a Rókusvárosi II. számú Általános Iskolából. A kislány
barátságos, az osztályközösségbe könnyen beilleszkedett.
A gyerekek magatartása és szorgalma egyaránt nagyon jó, teljesítményük kiemelkedő. A
szülők és az iskola kapcsolata kitűnő, maximálisan lehet rájuk számítani.
 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)

-

-

-

-

-

2

-

-

-

 Rendezvények, programok, kirándulások
Iskolába hívogató – iskolaelőkészítő foglalkozások, kirándulások
Repülőnap Szegeden;
Világsakk Fesztivál Budapesten;
Vadaspark Szegeden (3 alkalommal);
Rendkívüli tanóra: korcsolyázás Szegeden (3 alkalommal);
Szegedi Nemzeti Színház előadásai (2 alkalommal);
Mikulás ház Újszegeden;
Gyermekkarácsony Szeged Agórában;
Tanév végi kirándulások (Kecskemét: Rajzfilmstúdió, Nagybugac: pusztaprogram, Algyő:
gyárlátogatás – Innovariant Kft, Budapest: Magyar Mezőgazdasági Múzeum – Vadon élő
állataink; Fővárosi Nagycirkusz: Jégbe zárt cirkusz);
osztálybulik (3 alkalommal: Miki, Újévi, Nyuszi Buli);
ünnepi műsorok a szülőknek (karácsony, anyák napja);
iskolai rendezvények segítése (farsang, családi nap);
városi rendezvényeken való részvétel (autómentes nap, színház)
Nyílt órák: 3 tanóra a szülőknek és az óvónőknek
Bemutató órák: Őszi Pedagógiai Napok (1 tanóra), Tavaszi Pedagógiai Napok (2 tanóra),
KIP mentor számára (1 tanóra)

352

OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
1. c. osztály
Készítette: Búza Katalin osztályfőnök
Tanév

Létszám

2016/2017félév
2016/2017 év vége

19
20

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,7
4,8

16
46

-

7

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)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

6440 Jánoshalmi
Hunyadi János
Ált. Isk.
2016. december
Gimnázium és
5.
Szakközépiskola
Jánoshalma, Béke
tér.11.

Zákány András

Paragi Jázmin

Távozott (melyik
intézménybe)

Szent Miklós
Katolikus Ált.
Isk. és Óvoda 2017.február 6.
6768 Baks,
Fő utca 82.

 Tanulmányi átlag: 4,8
 Kitűnő: 7 tanuló
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 19 tanuló
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén: 0 ( A szülő kérésére újra járja az első osztályt
1 fő Rozsos István)
 Hiányzások: (20 tanuló)
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

óra
976
0
46

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
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49 óra/fő

Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

 Osztályközösség alakulása
Az év elején nagy feladat volt az osztályközösség alakulása, hiszen osztályom általános tagozat,
minden óvodából érkeztek gyerekek, ill.3 fő évismétlő is jár az osztályba.. Ők az év elején
meghatározták a közösség hangulatát.
Ezenkívül 3fő BTMN( Csuka Amanda, Berta Melinda,Terhes Lilien), és 2 fő SNI-s tanítványom
van( Zákány András, aki időközben távozott,Rozsos István).Az év folyamán 6 fő járt logopédiai
fejlesztésre is.
Befolyásoló tényező a nemek aránya: 1 fő leány, aki hangoskodó, túlzottan talpraesett, és 8 fő
nagyon elfogadó és nagyon csendes fiú .Az év végére szépen összekovácsolódott a kis közösség,
de sok munkánk van benne.
Talpraesett, érdeklődő, az új dolgokra nyitott gyerekek, biztos vagyok abban, hogy az elkövetkező
években is az iskolai élet aktív szereplői lesznek.
 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

20

0

2

0

0

0

0

0

 Rendezvények
Tanévnyitó rendezvény műsorában szerepelt 3fő az osztályból.
Csoportos Színház látogatás- 19fő, 1 bérletet vásároltam én támogatásul, így azok is el tudtak
jönni felváltva, akiket az év elején nem támogattak ebbe4n a szülők.
Iskolai papírgyűjtésben szépen teljesített az osztály, sok szülői segítséggel.
Őszi egészség hónapban sok közösségi munkát végeztek a szülők és a gyerekek is.
Fabatka vásárban aktívan részt vett az osztályközösség a szülőkkel együtt.
Vers- és mesemondó versenyen segítségemre voltak a szülők a felkészítésben- 3 tanuló szerepelt.
Farsangi műsort – táncos bemutatót készítettünk- 20 tanulót egyforma jelmezbe öltöztettünk,
ügyesek voltak.
Osztálykirándulásban minden tanuló részt vett.
Az év végi Ballagási műsorban is szerepelnek tanulóim.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
2. a osztály
Készítette: Kovács Zoltánné osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,39
4,53
4,17
4,32

11,5
38
17
38

2

1
5
1
3

Tanulmányi

23
23
24
24

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
Zoltán

Grundschule
Waldkraiburg an der
Beethovenstrasse
84478 Waldkraiburg
Beethovenstrasse 3,
84478 Waldkr

2016. 12. 16.

Távozott
(melyik
intézménybe)

 Tanulmányi átlag: 4,32
 Kitűnő: 3 tanuló: Babarczi Vivien, Búsi Noémi, Török Laura
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 9 tanuló
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2017. június 15-i állapot)
tantárgy
matematika
összesen: matematika

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

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
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Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Hiányzások: (19 tanuló)
óra
870
30
900

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

38 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
Az osztály közösségi szintje az életkornak megfelelő. Minden tanulóm megjelenése ápolt,
ruházata rendezett. Tanév elején nagyon nehezen alakult a beilleszkedés, többnyire a házirendi,
magatartási szabályokat nem tartották be. A magatartási problémák most is jellemzőek. Az
osztályban 4 fiúnak van BTM-N szakvéleménye, ők heti 1 fejlesztési foglalkozásra járnak. Az
iskolai pszichológushoz szülői támogatással 4 tanulót irányítottam. Egy tanuló került nevelési
tanácsadói vizsgálatra beilleszkedési, magatartási problémái miatt. Egy tanuló pszichiátriai
terápiára járt, melynek pozitív eredménye lett.
Valamennyien nagy mozgásigényűek, szeretnek játszani, sportolni. Kézilabdára és úszni járnak,
van, aki időnként lovagolni jár. Osztályszinten 3 alkalommal vittem őket korcsolyázni a szegedi
műjégpályára. Nagyon szeretnek kirándulni.. A közösségi rendezvényeken is örömmel vesznek
részt. Az iskolai programokon túl a délutáni-hétvégi szabadidőben színházba, moziba és
kirándulni viszem tanulóimat. A művészeti iskolába fuvolára 1, gitárra 1, szintetizátorra 1,
szolfézsra 4 tanuló jár. Táncórára 3, festészetre 2 tanuló íratkozott be. Nagyon szeretnek játszani,
énekelni, ragasztani, festeni.
Az osztályközösség tanulmányi átlaga jó (4, 32). Elmondható, hogy jó képességű osztály, 4-5
tanulónak vannak lemaradásai, de ők is fokozatosan zárkóznak fel. Két tanuló nem tudta teljesíteni
matematikából a tantárgyi követelményeket, ők javítóvizsgát tehetnek. A tanórákon többségében
jó a munkafegyelem, de egyéb esetekben sok magatartási probléma jellemző. A házi feladatok
elkészítésénél időnként kevesebb tartalmi odafigyelés jelentkezik, esztétikai hiányosságok is
jellemzőek. 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, segítőtámogató hátteret biztosítanak a gyermekeknek. A szülői értekezleteken és a fogadóórákon, iskolai
rendezvényeken rendszeresen részt vesznek.
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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)

19

24

9

-

-

3

-

-

 Rendezvények
Aktívan részt vettünk az őszi –tavaszi papírgyűjtésen.
Zenei Világnap rendezvényén voltunk szeptember 30-án.
Az „Állatok világnapja” alkalmából rajzpályázaton vettünk részt.
A „Takarékossági világnap” alkalmából rajzpályázaton vettünk részt.
Mesemondó-versenyre készítettem fel tanulókat. (Tanulóim III. és V. helyezést értek el.)
Részt vettünk az „Egészségheti”rendezvénysorozaton.
Aktívan szerepeltünk a „Tök jó” délutáni programon.
November 27-én „Adventi hétvégére” készültünk az SZMK közreműködésével.
December 12-én készültünk a „Fabatka vásárra”az SZMK segítségével.
Adventi hétvégén vettünk részt a Gödöllői Grassalkovich kastélyban
Karácsonyi műsorral készültünk a szülőknek
Színházban voltunk 2 alkalommal.
Mozilátogatáson vettünk részt.
Több alkalommal voltam korcsolyázni az osztállyal.
Részt vettünk a farsangi bálon.
Helyi- térségi tanulmányi versenyekre készítettem fel tanulóimat
Bekapcsolódtunk a „Költészet napja” versenykiírásba.
Szavalóversenyre készítettem fel tanulóimat.
Anyák napi műsorral készültünk a szülőknek
Részt vettünk a családi napon.
A Szegedi Látványszínház bemutatóján vettünk részt –június 6.
Kétnapos osztálykiránduláson voltunk (Pécs-Orfű-Abaliget)
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
2. b osztály
Készítette: Rodlerné Táborosi Anna osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,37
4,55
4,42
4,42

28
68
39
64

-

1
7
3
4

Tanulmányi

24
25
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)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

-

-

-

-

-

 Tanulmányi átlag:4,42
 Kitűnő:4 fő
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma:11 fő
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén: Hiányzások: 23 tanuló
óra
1453
23
1476

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

64 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

1

-

1

31-50 óra

51 óra felett

 Osztályközösség alakulása
A tanév folyamán a létszám nem változott, 17 lány és 6 fiú jár az osztályba. Szívesen
játszanak együtt, segítenek, figyelnek egymásra. Egy tanulóval kevesen barátkoznak. Az ő
beilleszkedésének segítésére az iskolai pszichológus tanácsát kértem. Többen tartanak
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születésnapi összejövetelt otthon, amelyre osztálytársakat hívnak meg. Az iskolában is meg
szokták vendégelni az ünnepeltek az egész osztályt. Emelt óraszámban van a rajzórájuk, és
a rajztanár nénik sok pályázatra benevezték a munkákat, ahol többször értek el első
helyezést, különdíjat, dicséreteket. Örülni szoktak a társaik 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)

13

1

2

-

-

 Rendezvények
Színházlátogatás
Vers- és mesemondó versenyen részvétel
Iskolai tanulmányi versenyeken részvétel
Madárgyűrűzés a Fehér- tónál
Készülés a fabatka vásárra
Készülés az adventi vásárra
Korcsolyázás
Papírgyűjtés
Húsvétváró délután
Kirándulás
Anyák napi köszöntés

359

15

-

-

-

OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
2.c osztály
Készítette: Gyöngyösiné Bihal Beáta osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4.7
4.7
4.71
4.71

8.65
56.66
20
41

-

9
9
8
10

Tanulmányi

26
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)

-

-

-

-

-

 Tanulmányi átlag: 4,71
 Kitűnő: 10
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 19
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:  Hiányzások: (25 tanuló)
óra
1020
0

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 osztályba 25 fő, 13 lány és 12 fiú jár. A tavalyi magántanuló kisfiú egész 2. osztályban újra
közöttünk volt, s nagyon jól érzi magát. Véleményem szerint a szülő ráébredt, hogy a tavalyi
döntése hibás volt, mert gyermeke nagyon szeret közöttünk. Az osztályunkban jó a hangulat, a

360

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 fiú 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 programokon, rendezvényeken mindenki részt szokott venni,
a szülők is nagyon aktívak, lelkesek.
Nagyon jó közösségnek tartom a 2. 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)

11

23

-

-

-

7

 Rendezvények
Tök jó nap
Fabatka vásár
Adventi vásár
Karácsonyi buli
Korcsolyázás 3 alkalommal
Farsang
Színházlátogatás 2 alkalommal
Mozi
Nyuszibuli
K &H pénzügyi vetélkedő regionális középdöntőjére eljutottunk (4. hely)
Anyák napi ünnepség
Fürdőzés Mórahalmon
2 napos kirándulás Patcára, a Katica tanyára
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Általános Iskolája
3. a osztály
Készítette: Rossuné Kovács Edit osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

23
23
23
21

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,66
4,74
4,65
4,72

19
47
17
33

-

6
9
5
8

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)

Somorjai
Janka

Sebők
Zsombor

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Dunakeszi
Széchenyi István 2016. július 29.
Általános Iskola
Karolina Óvoda,
Általános Iskola,
2016. június
Gimnázium,
22.
Alapfokú Művészeti
Iskola és Kollégium

Kovács
Patrik

Fekete Péter
Dávid

Távozott (melyik
intézménybe)

SZTEJKI Pallavicini
Sándor Á. I. 3.a
osztály( évf.
ismétlőként)
Szegedi Zrínyi Ilona
Általános Iskola

2016. szept.1.

2016. szept.1.
SZTE Juhász Gyula
Gyakorló Általános
és Alapfokú
2016. szept.07.
Művészeti Iskolája,
Napközi Otthonos
Óvodája
Szent Imre
Katolikus Általános 2016. szept. 12.
Iskola, Zsombó

Takács Lilla

Molnár
Sándor
Kristóf
 Tanulmányi átlag: 4,48
 Kitűnő: 8
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 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 9
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:  Hiányzások: (21 tanuló)
óra
757
-

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

36 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, nyitott, érdeklődő, kreatív gyerekek alkotják az osztály közösségét. Örömmel és
eredményesen dolgoznak páros és csoportmunkában, érdeklődve és izgalommal, lelkesedéssel
telve várják a KIP-es órákat. Szívesen rajzolnak, énekelnek, kedvelik a körjátékokat és a
dramatikus játékokat, szeretik a sportos feladatokat. Egymást segítik, támogatják a tanulásban,
szeretik a kihívást, a versenyhelyzeteket.
9 fiú és 12 lány jár az osztályba. 2 tanuló részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban. 2
tanuló SNI-s, ezért heti 2 alkalommal gyógypedagógiai fejlesztésben részesülnek. A gyerekek
az órai munkában aktívan vesznek részt, szívesen használják az interaktív táblát és a SMART
feleltető rendszert. Lelkesen és együttműködően dolgoznak a KIP-es órákon is. Tanórai
felszerelésük általában hiánytalan, házi feladataikat rendszeresen elkészítik. A délutáni
foglalkozásokról 3 tanuló rendelkezik felmentéssel. Lelkesen kapcsolódnak be a közösségi
tevékenységbe – iskolai Fabatka-vásár, családi napi véradás, városi adventi műsor, őszi és
tavaszi papírgyűjtés.
A művészeti iskolába népi énekre 2, citerára szintén 2 tanuló jár. Az iskolai énekkarnak 6
tanuló a tagja. 4 tanuló rendszeresen focizik, 1 tanuló pedig kajakozik. Egy 5 fős csapattal
beneveztünk az Ez kész, pénz K&H Bank által kiírt versenybe. A csapat bejutott a második
fordulóba is, de sajnos a harmadik fordulóról 1 ponttal maradtunk le. 7 tanuló országos szintű
rajz versenyen ért el 1-3. helyezést. Az osztályból 3 tanuló szerepelt sikeresen megyei szintű
versenyen – matematikából a 9., helyesírási versenyen a 11. helyezést értek el, a Kazinczy
versenyen pedig színvonalas teljesítményt nyújtott a versenyző. A Goods Market - a Föld
napjára kiírt - videós pályázaton 3. helyezést értünk el. A nyeremény 30 000 Ft volt, amelyet a
következő tanévben vadasparki kirándulásra fordítunk.
A szülők rendszeresen érdeklődnek gyermekeik iskolai teljesítményéről, magatartásáról, segítőtámogató hátteret biztosítanak a gyermekeknek. A szülői értekezleteken és a fogadóórákon
rendszeresen részt vesznek. A családi napon is teljes volt a részvétel, a szülők által készített finom
bográcsost fogyasztottuk.
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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)

21

52

-

-

-

56

-

-

-

 Rendezvények
Szeptember 21. Nyárbúcsúztató - játékos testnevelés a mórahalmi fürdőben.
Szeptember 30. Magyar népmese napja – Bacsa Gergő 2.helyezés
Október 1 – zenei világnap rendezvényén vettünk részt.
Október 4. Ásványkiállítás az iskolában.
Október 15. Fabatka-vásár rendezvény.
Október 17., 18. Őszi papírgyűjtés – iskolai szintű 1.helyezés (3271 kg)
Október 19. Budapest – Látogatás a Parlamentbe- vonattal.
Október 27. Takarékossági világnap – rajzverseny- helyi Pillér Takarékszövetkezet.
November 7. Egészséghét rendezvény – Dicséret: Bacsa Gergő, Denucz Dániel, Sebők Zsombor
November 9. Zöldség- gyümölcs szobor – Dicséret: Bacsa Gergő, Ferenczi Zsombor, Sebők Zsombor
November 14. Helyi mesemondó verseny – Bacsa Gergő 4., Farkas Gréta 5. helyezés.
November 27. Adventi vásár a településen – Karácsonyi műsor előadása a városnak – teljes osztály.
December 2. Benevezés a Vodafone videós pályázatra – dicséret, ajándékcsomag a jutalom.
December 9. Az osztály ellátogat Szegedre az Adventi vásárra.
December 13– Luca-napi vetélkedőn vettünk részt.
December 17. Kirándulás Gödöllőre a Karácsonyi vásárra 6 tanulóval.
December 19. Karácsonyi műsorral és ajándékkal köszöntöttük a szülőket.
December 20. Karácsonyi hangverseny a helyi templomban – az osztály énekkarosaival.
Január 4. Színházlátogatás Szegedre – 19 tanulóval, Pinokkió c. előadás megtekintése.
Január 24. Helyi népdal énekléssi verseny – Magyar kultúra napja alkalmából – Farkas Gréta 1.
helyezés.
Február 20. Alsóvárosi szavalóverseny, 1 tanulóval versmondás.
Február 22. Helyi szavalóverseny – Bacsa Gergő 1., Bozó Annabell Anna 3. helyezés.
Március 1. Alsós farsang.
Március 10. Deszki Maros Menti Fesztivál - Bozó Annabell Anna
Március 20. Bemutatóóra ének-zene tantárgyból – Priegerné Szabó Ildikó
Március 3. Szatymaz Területei szavalóverseny.
Március 11. Nemzeti ünnep – ünnepségen részt vettünk.
Március 27. Helyi Kazinczy verseny – Farkas Gréta 1., Sipos Gerda Mercédesz 3. helyezés.
Március 31. Területi Kazinczy verseny – Farkas Gréta 1. helyezés.
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Április 3. Helyi helyesírási verseny – Túri Márta Kamilla 1., Sipos Gerda Mercédesz 3.helyezés.
Április 5. Területi helyesírási verseny – Túri Márta Kamilla 1. helyezés.
Április 10. Költészet napi versmondás – Bacsa Gergő helyezés.
Április 11. Nyuszi buli az osztállyal.
Április 24., 25.Tavaszi papírgyűjtésen – iskolai szintű 1. helyezés (3199 kg)
Április 25. Területi matematika verseny – Ferenczi Zsombor 1. helyezés.
Május 2. Színházlátogatás Szegedre – Parázsfuvolácska.
Május 9. Megyei matematika verseny Szentesen – 9. helyezés.
Május 11. Anyák napi műsorral köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat és dédnagymamákat.
Május 12 Családi napon vettünk részt. A szülők tortát nyertek (legtöbb véradó) a véradó versenyen, a
fiúk II. helyezést értek el a 3-4. osztályos focikupán, a lányok megnyerték a rajzversenyt.
Május 18. Makó – Megyei Kazincy szép kiejtési verseny.
Május 22. Pallavicini ünnepségen vettünk részt.
Június 6. Szegedi Látványszínház előadásának megtekintése.
Június 7. Nyárköszöntő – játékos testnevelés a mórahalmi Erzsébet Fürdőben.
Június 12., 13. Osztálykirándulás – Szigliget és környéke.
Június 14. Közlekedésbiztonsági nap.
Július 2-7. Erzsébet tábor 18 tanuló részvételével.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
3.B osztály
Készítette: Bíróné Mihálka Zsuzsanna osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4.65
4.66
4.61
4.63

2
24
11
21

-

7
6
8
7

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
Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanuló neve

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

 Tanulmányi átlag:4.63
 Kitűnő:7
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma:8
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:  Hiányzások: (17 tanuló)
óra
443
-

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

21 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

 Osztályközösség alakulása: Osztályomban a 3 év alatt nagyon jó osztályközösség alakult
ki. A tanulók önzetlenül segítik egymás munkáját, tanulását, betegség esetén átadják
egymásnak a pótolni való anyagot. Szervezünk sok közös programot, melyeken az egész
osztály részt vesz. A szülők maximálisan segítik a gyerekek és az én munkámat is. Szülői
értekezleten 90% fölötti az érdeklődés.
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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)

18

2

26

 Rendezvények
Szeptember 21. Nyárbúcsúztató - játékos testnevelés a mórahalmi fürdőben.
Szeptember 30. Magyar népmese napja –
Október 1 – zenei világnap rendezvényén vettünk részt.
Október 4. Ásványkiállítás az iskolában.
Október 15. Fabatka-vásár rendezvény.
Október 17., 18. Őszi papírgyűjtés – iskolai szintű I1.helyezés
Október 19. Budapest – Látogatás a Parlamentbe- vonattal.
Október 27. Takarékossági világnap – rajzverseny- helyi Pillér Takarékszövetkezet.
November 7. Egészséghét rendezvény –
November 9. Zöldség- gyümölcs szobor –
November 14. Helyi mesemondó verseny
November 27. Adventi vásár a településen – Karácsonyi műsor előadása a városnak – teljes osztály.
December 9. Az osztály ellátogat Szegedre az Adventi vásárra.
December 13– Luca-napi vetélkedőn vettünk részt.
December 19. Karácsonyi műsorral és ajándékkal köszöntöttük a szülőket.
December 20. Karácsonyi hangverseny a helyi templomban – az osztály énekkarosaival.
Január 4. Színházlátogatás Szegedre – 19 tanulóval, Pinokkió c. előadás megtekintése.
Január 24. Helyi népdal énekléssi verseny
Február 20. Alsóvárosi szavalóverseny, 1 tanulóval versmondás.
Február 22. Helyi szavalóverseny
Március 1. Alsós farsang.
Március 10. Deszki Maros Menti Fesztivál
Március 3. Szatymaz Területei szavalóverseny.
Március 11. Nemzeti ünnep – ünnepségen részt vettünk.
Március 27. Helyi Kazinczy verseny
Március 31. Területi Kazinczy verseny
Április 3. Helyi helyesírási verseny.
Április 5. Területi helyesírási verseny
Április 10. Költészet napi versmondás .
Április 11. Nyuszi buli az osztállyal.
Április 24., 25.Tavaszi papírgyűjtésen
Május 2. Színházlátogatás Szegedre – Parázsfuvolácska.
Május 11. Anyák napi műsorral köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat és dédnagymamákat.
Május 12 Családi napon vettünk részt.
Május 22. Pallavicini ünnepségen vettünk részt.
Június 6. Szegedi Látványszínház előadásának megtekintése.
Június 7. Nyárköszöntő – játékos testnevelés a mórahalmi Erzsébet Fürdőben.
Június 12., 13. Osztálykirándulás – Szigliget és környéke.
Június 14. Közlekedésbiztonsági nap.
Július 2-7. Erzsébet tábor 18 tanuló részvételével.
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3.c osztály
Készítette: Gémes Józsefné osztályfőnök
Tanév

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,67
4,72
4,69
4,7

27,36
52
12
32,1

-

4
6
3
4

Tanulmányi

Létszám

19
19
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)

Szabó Marcell
Mihály

Wesley János
Óvoda,
Általános
Iskola és
Középiskola
Szeged

2016.09.01.

-

-

 Tanulmányi átlag: 4,7
 Kitűnő: 4
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 12
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:  Hiányzások: (20 tanuló)
óra
615
27
642

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

32,1 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

2

1

1

-

-
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 Osztályközösség alakulása
Az osztály létszáma 20, – 8 lány és 12 fiú.
Ebben a tanévben, szeptemberben új fiú érkezett az osztályunkba. A kisfiú magatartás zavarral
küzd, de nagyon szorgalmas és könnyen tanul, szinte csak ötös osztályzata van. A magatartása
miatt egész tanévben sokat küzdöttünk, végül úgy érzem, sikerült beilleszkednie. Bár sokszor
csúnyán beszél, néha durvább a viselkedése a kelleténél, időnként fut a folyosón, de komoly
probléma nem igazán volt vele. Osztálytársai már megszokták, igyekeznek tolerálni és megérteni
Őt, próbálják elkerülni a konfliktusokat.
Tanítványaim magatartása jó. 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.
Egy kisfiú igazolatlan mulasztásai még mindig gondot okoznak (bár a tavalyihoz képest
lényegesen kevesebb és csak a tanév utolsó két hónapjára korlátozódik). A tanuló szüleivel sajnos
nem tudom megértetni, hogy a gyermeknek iskolába járni kötelező. Az EESZI-vel tartok szoros
kapcsolatot a kisfiú érdekében. Rendszeresen készítek osztályfőnöki jellemzéseket, többször
jártam náluk „családlátogatáson”. Csanyteleken (most ott laknak) is felkerestem őket.
Tanítványaim tanulmányi munkája jó. Többségében kötelességtudat, szorgalom jellemzi őket.
Szerencsére számíthatok a szülőkre is: támogatják, segítik gyermekeik iskolai és iskolán kívüli
tevékenységét.
Ebben a tanévben a gyerekek „megtanultak” sakkozni: ismerik a figurákat, a lépések szabályait.
Nagyon szeretnek sakkozni, a tanórák egy része is sakk-logikára épül. Hetente egyszer a
matematika órák keretein belül „játszanak”: Sakkpalota „működik”.
A közösség fejlesztése érdekében számos közös programot szervezünk.
Egyrészt fontos feladat a szülői közösség fejlesztése. Ennek érdekében szervezünk évente egyszer
(a Pallavicini napok családi napján kívül) családi napot, ahol az osztályban tanuló gyerekek és
szüleik, testvéreik együtt töltenek el néhány órahosszát.
Másrészt nagyon fontos, hogy az osztály közösséggé szerveződjön. Ennek érdekében gyakran
szervezünk közös tanulmányi és egyéb kirándulásokat, közös iskolán kívüli programokat,
összejöveteleket.
 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

-

-

-

19

-

 Rendezvények
ÜNNEPEK







műsor szerkesztése az iskolai Mikulás ünnepségre
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:
369

-

-







a Szegedi Repülőnapon,
Budapesten a Világsakk Fesztiválon,
a Szegedi Vadaspark zoo-programjain (ősszel és tavasszal is),
az Agorában a „Kísérletek kavalkádja” című rendezvényén,
az Agorában a „Gyermekkarácsony” programjain.

A tavaszi tanulmányi kirándulás idén három napos volt: Egerszalók (Barlanglakások,
Betyárbújó kaptárkő, Sódomb, Hőforrások); Eger (vár, Minaret, Bazilika); Szilvásvárad
(éjszakai túra, bobozás, Archeopark, kőbalta készítés, Szalajka-völgy); Lillafüred;
Miskolctapolca (Barlangfürdő).
Nagy örömünkre a nyáron részt vehetünk az „Erzsébet táborban” Fonyód ligeten.
SPORT
 havonta egyszer (december, január, február és március) korcsolyázni voltunk
Szegeden, a Műjégpályán,
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.

370

OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
4.a osztály
Készítette: Kósa Lajosné osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,21
4,32
4,56
4,48

15ó/fő
34ó/fő
10ó/fő
21ó/fő

1
-

6
7
7
7

Tanulmányi

21
21
21
22

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

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán
Tanuló neve

Jokhel Levente
Zoltán

Érkezett (melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Szegedi Gregor
József Általános
Iskola

2017.02.21.

Szalai Bence

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
megszűnése
(év, hó, nap)

Bonifert
Domokos
Ált.Iskola Szeged

2017.09.01.

 Tanulmányi átlag: 4,47
 Kitűnő: 7 (Agócs Zoltán, Atesán Axel, Ferenczi Margaréta Mónika, Kiss Ramóna,
Majoros Gréta, Nagy Gabriella, Nagypál Borbála)
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 12
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:  Hiányzások: (16 tanuló)
óra
468

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

21 óra/fő

468

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

-

-

-

-

-
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 Osztályközösség alakulása:
Rendkívül összetartó közösség alakult ki, szülői segítséggel. A szülők nagyon aktívan részt
vesznek az iskolai programokban, sok segítséget kaptunk tőlük. Igaz a második félévben érkezett
tanulóval sok problémát kellett megoldanunk, de ez a közösség jól kezelte, megoldotta ezt is.
Szorgalmasak, igyekvők. Több megyei versenyre jutottak tanulók, helyezéseket is értünk el.
Ebben a tanévben hat bemutató órát „csináltak” végig.
Két nagyszabású műsorban szerepeltek.
 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

22


2

-

-

Rendezvények:

Színházlátogatás: 2 alkalommal
Papírgyűjtés: 2 alkalommal
Népmese napja
Mesemondó verseny: megyei
Fabatka vásár
Egészséghét
Adventi vásár
Osztálykarácsony
Versmondó verseny: helyi
Kazinczy Szépkiejtési verseny: megyei
Matematika verseny: megyei 9. hely
Március 15. ünnepség (22 tanuló)
Zrínyi matematika verseny: megyei
NyelvÉSZ megyei verseny: 4. helyezés, 7. helyezés
Helyesírási verseny: megyei
Korcsolyázás: 2 alkalommal
Anyák napja- ünnepség
Farsang
Bemutató órák, Kip-es bemutatók
Pallavicini ünnepség (21 tanuló)
Rendkívül sok rajzpályázat, sok díj
Kétnapos osztálykirándulás
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1

-

-
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4.b osztály
Készítette: Molnár Henriett osztályfőnök
Tanév

Létszám

2015/2016 félév
2015/2016 év vége
2016/2017 félév
2016/2017 év vége

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4.51
4.58
4.5
4.39

10
36
18
31

2

3
5
3
5

Tanulmányi

21
21
22
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)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

-

-

-

-

-

 Tanulmányi átlag: 4.39
 Kitűnő: 5 tanuló
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 11
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2017. június 15-i állapot)
tantárgy
magyar irodalom
magyar nyelv
matematika
környezetismeret
összesen: 4 tantárgy

bukások száma (fő)
2
2
1
1
6
Tanulók száma (fő)
1
1
2

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
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 Hiányzások: (19/22 tanuló)
óra
691
691

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

_31_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 kisfiú került. A gyerekek
szeretettel, türelemmel fogadták. Magatartási problémák késő ősszel jelentkeztek. Ezután
gyakori volt a diákok közt a konfliktus. A fiú közösségromboló magatartását egyre nehezebben
tolerálták társai. Amikor játszanak, őt is befogadják, de ha viselkedésével zavarja a játékot,
konfliktusba keveredik, veszekedni kezd, verekszik, a gyerekek elfordulnak tőle. Sajnos félnek
is a gyermektől agresszív magatartása miatt. A többi gyerek kapcsolata jó, egymást elfogadják,
kedvelik, örömmel játszanak együtt. Ha konfliktus adódott, azt közös erővel megoldottuk.
Néhány kisfiú tanórai magatartása időnként kívánni valót hagy maga után, ezt kollégáim, ill. a
gyerekek jelzéséből is tudom.

 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

2

1

1

-

41

1

1

-

 Rendezvények
A tanulókkal részt vettünk az őszi és tavaszi papírgyűjtésen.
Színházi előadáson jártunk kétszer 16 diákkal.
Mesemondó, versmondó, matematika ,Kazinczy, helyesírás versenyre készítettem fel 3-3 tanulót,
nyelvész versenyre 1 tanulót. A területi matematika versenyen tanítványom 6. helyezett lett.
A Reál osztálykassza pályázatán vettünk részt.
Adventi és fabatka vásárra készültünk decemberben a szülők támogatásával. Az előbbi bevételéből
júniusban 21 fővel kalandparkba látogattunk Szegedre.
Farsangon és az óvodás nyílt napon csoportos táncot adtak elő diákjaim.
A tavaszi téltemetésen részt vettünk.
A márc.15-i emlékműsort kolléganőmmel betanítottam a 4.-es tanulóknak
Húsvét előtt klubdélutánt tartottunk.
Az anyák napján a szülőket, nagyszülőket köszöntöttük műsorral.
A Pallavicini ünnepi műsort kolléganőmmel összeállítottuk és a 4.a 4.b tanulóit felkészítettük
Júniusban 2 napos kirándulást szerveztem 2 kolléganőmmel a patcai Katica Tanyára. A részvétel
osztályunkból 95 %-os volt.
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4.c osztály
Készítette: Finta Zsoltné osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,37
4,34
4,28
4,28

21
64
22
60

1

1
2
2
2

Tanulmányi

20
20
21
21

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

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán A tanévet 20 tanulóval kezdtük. 2016. 11. 07-én
érkezett egy tanuló: Fazekas Máté Dávid.
Tanuló neve

Fazekas Máté
Dávid

Érkezett (melyik
intézményből)

Madarasi Petőfi
Sándor Iskola és
Alapfokú
Művészeti Iskola

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

2016.11.07.

 Tanulmányi átlag: 4,28
 Kitűnő: 2 tanuló (Géczi Dániel, Peszegi-Sárosi Alexandra Vivien)
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 8 tanuló (Birkás Péter, Huszlik Kada, Rovó
Csaba, Sirokmán Dominik, Süli Vanessza, Szűcs Lili, Szűcs Réka, Zombor Dominik
Gábor
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2017. június 15-i állapot)
tantárgy
Matematika
összesen: 1 tantárgy

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

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
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 Hiányzások: (20 tanuló)
óra
1249
5
1254

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

60 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
Jelenleg az osztályba 21 tanuló jár, ebből 7 lány és 14 fiú. Az iskolai házirendet elfogadják és
betartják. Életkorukból adódóan egyre hangosabbak, próbálnak önállósodni, többször kell
figyelmeztetni őket. Egy perifériára szoruló gyermek van, társai nehezen fogadják el. A tanév
folyamán egy tanuló érkezett, beilleszkedett az osztályközösségbe, társai befogadták. A
felnőttekkel szemben többnyire tisztelettudóak.
Az órai munkában aktívan részt vesznek, bár gyakran igényelnek megerősítést, folyamatosan
motiválni kell őket. Állandó törődést, figyelmet igényelnek. Gyakran hiányzik a szülői segítség.
Házi feladataikat délután az iskolában készítik el. A szóbeli tanulásra otthon többnyire már nem
kerül sor.
A gyerekek szívesen vesznek részt a közös iskolai programokon, ezen a téren a szülőktől nagyon
kevés segítséget kapunk.
 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

8

8

-

-

11

-

-

-

 Rendezvények
A tanévet a tanévnyitó ünnepséggel kezdtük.
Részt vettünk a mesemondó, a szavaló versenyen 3 tanulóval, a helyesírási versenyen 3 tanulóval, a
Kazinczy versenyen 3 tanulóval.
Részt vettem az őszi és tavaszi továbbképzésen.
Részt vettünk a Fabatka vásáron, az adventi délutánon.
16 gyermekkel Szegeden jártunk a Színházban 2 alkalommal.
Korcsolyázni voltunk 2 alkalommal.
Készültünk a farsangra.
Papírgyűjtésen vettünk részt két alkalommal.
Anyák napi ünnepséget rendeztünk.
Részt vettünk a Pallavicini napokon.
Két napos osztálykiránduláson voltunk Patcán.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017.
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
4. d osztály
Készítette: Juhászné Szél Edit osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

24
22
22
22

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

4,5
4,6
4,5
4,48

17
35
21
35

Tanulmányi

Bukott
tanulók

1
1

Kitűnő

5
5
5
4

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)

Gedói Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
Szeged József
Attila sgt.116.
Rókusi Általános
Iskola
Szeged Kossuth
Lajos sgt. 37.

Andódi Bálint
Kende

Nagy-Jójárt
Marcell

Mészáros Erik
Dávid

Molnár Mátyás
Zalán

Távozott (melyik
intézménybe)

Móra Ferenc Általános
Iskola Szakképző Iskola és
2016. 06. 24.
Kollégium Mórahalom
Barmos György tér 2.
Bonifer Domonkos Ált. Isk. 2016. 09. 07.

 Tanulmányi átlag: 4,48
 Kitűnő: 4
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 16
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Tanulói
jogviszony
megszűnése
(év, hó, nap)

2016. 06. 30.

2016. 06. 30.

 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2017. június 15-i állapot)
tantárgy
Magyar irodalom
Magyar nyelvtan
Matematika
Környezetismeret
összesen:

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

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen

1
1

 Hiányzások: (22 tanuló)
óra
764
6
770

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

35 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

1 fő

1fő

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

 Osztályközösség alakulása
Az osztály összetétele: 11 fiú és 11 lány.
Nyitott, harsány, érdeklődő és összetartó osztályközösség. Társaikkal és a felnőttekkel szemben
barátságosak és segítőkészek.
A tanulók magatartása, tanulmányi munkája sokat javult az utóbbi időben.
Következetes és kitartó fegyelmezés mellett kiválóan dolgoznak. Órai munkájukban önállóbbá
váltak.
Sajnos néhányan még képességeiken alul teljesítenek, munkatempójuk lassú. Előfordul, hogy a
sok gyakorlás, felzárkóztatás és korrepetálás ellenére főleg magyar nyelvből és matematikából
gyenge teljesítményt nyújtanak. ( SNI és BTM )
Többen kiváló sportolók. Sokan tagjai a helyi művészeti iskolának is. Ebben a tanévben
táncosaink kétszer országos első helyezést hoztak iskolánknak. Az osztályból többen állandó
szereplői az iskolai és városi ünnepségeknek, eredményesen szerepelnek a területi és megyei
versenyeken, ezért gyakran igazgatói dicséretben részesülnek.
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A szülői munkaközösség aktív és segítőkész. Nagyon eredményesek a jótékonysági vásárok.
(Advent, Fabatka vásár.) Az osztályunk mindig dobogós helyen végez a papírgyűjtésen 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

33

38

 Rendezvények:
Iskolai műsorok, márc. 15-i díszlet, ( kokárdák) advent, anyák napja.
Eredményes közösségi munka: papírgyűjtés, fabatka vásár, társadalmi munka.
Felzárkóztatás, kiemelt figyelem a hátrányos helyzetű tanulók számára.
Osztályfőnöki feladatok ellátása, családlátogatás, korcsolyázás, külön fogadóóra szülőknek,
színházlátogatás, kirándulások szervezése…
Pályázatok: Takarékossági világnapra, Tappancs alapítványnak, meseírói pályázat…
Helyi, területi és megyei versenyre való felkészítés.
Bemutató órák tartása: mentornak, munkaközösség vezetőnek.
Kistérségi bemutató óra : KIP ( 2017. 02. 24.)
Helyi, területi és megyei tanulmányi versenyekre való felkészítés.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
5.a osztály
Készítette: Vizoviczkiné Patterman Ildikó osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,35
4,2
4,02
3,96

16
40
29
56

1
1
1
0

0
5
1
1

Tanulmányi

22
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)

Mladoniczki
Evelin

Kiskunmajsai
Arany János Ált.
Isk. és Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Int.

2016.12.20.

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

 Tanulmányi átlag:3,96
 Kitűnő: 1
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 1
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:  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

-

-

-

-

-
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 Osztályközösség alakulása: Jól összeszokott, összetartozó az osztályközösség. Jól
motiválhatók, szívesen vállalnak közösségi feladatokat is. Jól tudunk együtt dolgozni.
Tanulmányi átlaguk az előző tanévhez képest romlott. 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

-

6

20

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.
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 karácsonyi műsor készítésében,
lebonyolításában rész vettünk.
A tanév során kétszer színházi előadáson voltunk a Szegedi Nemzeti Színházban.
Húsvétkor nyuszi bulit tartottunk.
Májusban anyák napi műsort tartottunk.
Két napos osztálykiránduláson voltunk Poroszlón.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
5.b osztály
Készítette: Sike Csabáné osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,24
4,30
3,69
3,71

17,29
56,8
27
40

0
0
6
4

3
3
0
1

Tanulmányi

24
24
24
24

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: 3,71
 Kitűnő: 1
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 2
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2017. június 15-i állapot)
tantárgy
angol nyelv
matematika
történelem
hon és népism.
természetism.
összesen: 5 tantárgy

bukások száma (fő)
1
4
2
2
2
11
Tanulók száma (fő)
1
1
1
1
4

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
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Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

 Hiányzások: (24 tanuló)
óra
991
12
1003

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

40 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

4

4

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

 Osztályközösség alakulása: Az ötödik osztályba 1 kislány érkezett a nyáron, egyébként a
tavalyi közösség maradt. Sajnos néhány magatartás gondok miatt az osztályban sok beírás,
figyelmeztetés született, mindez csak erre a néhány tanulóra vonatkozik. A többi tanuló
magatartása és tanulmányi eredménye is megfelelő, jó közösséget alkotnak. Négy tanuló
zeneiskolába is jár és sikeresen szerepeltek az iskolai rendezvényeken. Sokan járnak
sportolni, kézi labdázni és focizni.
 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

1

4

5

2

11

2

1

 Rendezvények: Iskolai karácsonyi műsor, osztály klubdélután ( nyuszi buli),anyák napi
műsor, osztálykirándulás (2 nap).

383

-

OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
5.c osztály
Készítette: Udvardy Endre Ádám osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,16
4,1
3,55
3,73

13
34
36
55

1
2
7
3

3
2
1
3

Tanulmányi

21
21
21
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)

Raffael Norbert
Tamás

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
megszűnése
(év, hó, nap)

Szent Miklós Katolikus
Általános Iskola és
Óvoda Ópusztaszer

2017.01.24.

 Tanulmányi átlag: 3,73
 Kitűnő: 3
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 4
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2017. június 15-i állapot)
tantárgy
Magyar nyelvtan
Angol nyelv
Matematika
Történelem
Hon- és népismeret
Természetismeret
összesen: 5 tantárgy

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

2 tantárgyból
több tantárgyból
összesen

384

 Hiányzások: (21 tanuló)
óra
1161
13
1174

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

55,9 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

1

31-50 óra

51 óra felett

13

 Osztályközösség alakulása
21 tanulóval indultunk szeptemberben. A januárban másik iskolába távozott tanuló nagyon sok
feszültséget keltett az osztályban. Ő egyedül halmozta fel a 13 igazolatlan hiányzást is. Távozása
után javult az osztály fegyelme, már nem az 5.c az iskola legrosszabb magaviseletű osztály, bár
ezen a téren még jócskán van perspektívánk. Sajnos én csak osztályfőnöki órán találkoztam
hivatalos órakeretben az osztállyal, illetve a szünetekben, de az nem az igazi. Remélem, a
következő tanévben javul az osztály tanulmányi eredménye és magatartása és többet lehetek a
gyerekekkel.
 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)

2

2

1

0

10

3

0

 Rendezvények
Őszi papírgyűjtésen I. helyezés
Adventi vásár
Fabatka vásár
Iskolai karácsonyi műsor
Csoportos jelmez a farsangon
Tavaszi papírgyűjtésen II. helyezés
Osztálykirándulás az ópusztaszeri jurta táborba (Állítólag ez volt eddig a legjobb kirándulásuk)
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
6.A osztály
Készítette: Kisné Király Mária osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,33
4,41
4,26
4,36

22
59
45
86

2
1

2
3
2
3

Tanulmányi

25
25
25
24

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)

Sági Patrik Róbert

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

SZSZC József
Attila Általános
Iskolája és
Szakképző Iskolája

2017. február
13.

 Tanulmányi átlag: 4,36
 Kitűnő: 3 fő
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 5 fő
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén (2017. június 15-i állapot): 1 fő: Kovács Dávid
Zsolt mulasztása miatt nem osztályozható, a nevelőtestület határozata értelmében az
évfolyamot ismételni köteles.
 Hiányzások: (24 tanuló)
óra
1374
784
2158

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

86 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

2

31-50 óra

51 óra felett

2
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Osztályközösség alakulása:

12 leány és 12 fiú tanuló van az osztályban. A hatodik év 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 az erdei iskolai részvételnek.
 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

3

6

1

 Rendezvények
iskolai ünnepség : az aradi vértanúkról való megemlékezést a 6/A osztály adta elő
tanulóink minden iskolai megemlékezésen szerepeltek, pl: hangszerrel, énekkel, stb.
Fabatka-vásáron hasznos tárgyakat készítettek és árultak
az adventi-vásáron sikeresen vettünk részt
papírgyűjtésen harmadik helyezést értünk el
tanulmányi versenyeken sikerrel vettek részt
az erdei iskolában és minden rendezvényen példásan viselkedtek
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Pallavicini
Sándor Általános Iskolája
6. b osztály
Készítette: Bálóné Karasz Erika osztályfőnök
Tanév
2015/2016. félév
2015/2016. év vége
2016/2017. félév
2016/2017. év vége

Létszám

Tanulmányi
átlag

23
23
24
23

3,91
3,91
3,87
4,07

Hiányzási
átlag
(óra/fő)
13
32
48
99

Bukott
tanulók

Kitűnő

3
1
6
1

2
2
1
2

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)
Baks, Általános
Iskola

Katona
Zoltán


Tanulmányi átlag: 4,07



Kitűnő: 2



Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 5



Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2017. június 15-i állapot)
tantárgy
bukások száma (fő)
történelem
1
összesen: 1 tantárgy
1
Tanulók száma (fő)
1 tantárgyból
1
összesen
1



Hiányzások: (_23_ tanuló)
óra
igazolt hiányzás
1607
igazolatlan hiányzás 773
Összesen/átlag
99 óra/fő
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Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)



Igazolatlan mulasztások megoszlása

Tanulók száma összesen (fő)
1


1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett
1

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 vannak
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 (aki nem, az elvitte a gyermekét
másik iskolába minden előzetes beszélgetés nélkül), 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:

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

23


23

3

2

Rendezvények

színházlátogatás 4 alkalommal
fabatka-vásár
adventi vásár
osztálykarácsony
városi karácsonyi vásár Sándorfalván
korcsolyázás
úszás
csoportos farsangi beöltözés
nyuszi-buli
anyák napi műsor osztálykeretben
családi nap
Mórahalom, Szent Erzsébet fürdő
erdei iskola kirándulás (4 nap)
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versenyek:

versmondó verseny
népdaléneklési verseny
szépkiejtési verseny
helyesírási verseny
matematikaverseny
internetes Arany János verseny
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor tagiskola
6.c osztály
Készítette: Lakatos Krisztina osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,00
3,81
3,89
3,98

4
46
36
63

3
2
2
1

1
-

Tanulmányi

25
24
23
23

 Létszám alakulása a tanév folyamán: Az osztály létszáma 23 fő. Március 3-tól Bitó
József magántanulóként folytatta tanulmányait.

Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése (év, hó,
nap)

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

 Tanulmányi átlag: 3,98
 Kitűnő:  Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 3 (Fehér Elizabet, Forgó Ábel, Tóth Réka)
 Tantárgyi bukások
tantárgy
magyar nyelvtan
történelem
összesen: 2 tantárgy

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

2 tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (23 tanuló)
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

óra
1440
10
1450
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63 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
Az osztályba 7 leány és 16 fiú jár. Általánosságban elmondható, hogy összetartó közösség.
Néhány konfliktus elfordult a tanulók között a tanév folyamán, általában ugyanazon tanulók
között. Egy tanuló 2017. március 3-tól magántanulóként folytatja tanulmányait.
A szülők együttműködőek voltak az egész tanév során.
 Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
A dicséretek közösségi munkáért, a figyelmezetések pedig fegyelmi vétségek miatt kerültek
kiosztásra.
Tanulók
osztályfőnöki
igazgatói
száma
összesen dicséretek figyelmeztetések intések megrovások dicséretek figyelmeztetések intések megrovások
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)

23

13

3

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 alkalom), fabatka vásár, adventi vásár, színházlátogatás (2 alkalom), mozilátogatás
(1 alkalom). Részt vettünk az iskolai sportprogramokon is.
A Pénzhét alkalmából pénzügyi alapismeretek előadást tartott az osztálynak egy pénzügyi
szakember.
Az erdei iskola programon 19 tanuló vett részt.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
7.a osztály
Készítette: Liebszter Ildikó osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

27
26
27
27

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,87
3,97
3,84
3,91

20
47
30
50

6
3
4
-

2
2
1
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)

Gregor József
Csorba Vanessza
Ált. Iskola,
Szeged
Ádám Jenő
Fenyvesi Boglárka
Ált. Iskola,
Piroska
Bordány
Mészáros Zoltán
Ivó

Móra Ferenc
ált. iskola,
Mórahalom

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott (melyik
intézménybe)

2016.09.01.

2016.09.01.

2016.09.01.

 Tanulmányi átlag: 3,91
 Kitűnő: 3
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 2
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:  Hiányzások: (23 tanuló)
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

óra
1348
1348
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50 óra/fő

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

 Osztályközösség alakulása
Az előző tanévben hozzánk bukott 4 tanuló ismételt bukása miatt az osztályközösségünk
erőteljesen átalakult, mind magatartásilag, mint tanulmányi munka alapján minőségbeli javulás
volt megfigyelhető.
Év elején 3 tanuló érkezett hozzánk, akik nagyon jól beilleszkedtek a közösségbe. Társaik
kedvesen fogadták, segítették őket.
A tanév során az egyik tanulónál erőteljes halláskárosulást állapítottak meg, hallókészüléket kell
hordania. A kezdeti nehézségeket követően osztálytársai segítségnyújtása, empátiája példaértékű.
Egymást segítő, jó magatartású osztály.
Számos iskolai programon, rendezvényen vettünk részt ebben a tanévben 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)

21

22

-

-

-

4

1

-

-

 Rendezvények
Az osztály 90%-a részt vett ősszel a „Határtalanul” programban (Erdély – Kalotaszeg), illetve az
ezt megelőző előkészítő foglalkozásokon.
Az őszi és tavaszi papírgyűjtésen szinte kivétel nélkül mindenki gyűjtött papírt.
Az adventi vásáron nagyon sok tanuló és szülő által készített dísztárgyat, édességet árulhattunk.
A farsangi produkcióban mindenki részt vett.
Áprilisban tanulmányi kiránduláson vettünk részt, a Kecskeméti Mercedes gyárat és a
Rajzfilmstúdiót látogattuk meg.
Anyák napján saját készítésű ajándékkal kedveskedtek a gyerekek az édesanyáknak,
nagymamáknak.
A májusi családi napra sok szülő eljött, ahol közösen sütögettünk.
2 napos osztálykiránduláson egy tanuló kivételével mindenki részt vett (Visegrád – Rámszakadék)
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
7.b osztály
Készítette: Balog Éva Orsolya osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,82
3,87
3,39
3,58

9
29
28
41

4
3
7
2

0
1
0
1

Tanulmányi

28
28
28
27

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)

Katona Alexandra

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Szent Miklós
Katolikus Ált. Isk
Ópusztaszer

2017.01.30.

 Tanulmányi átlag: 3,58
 Kitűnő: 1 fő
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 2 fő
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2017. június 15-i állapot)
tantárgy
Történelem
Fizika
Kémia
összesen: 3 tantárgy

bukások száma (fő)
2
2
2
6
Tanulók száma (fő)
2
2

3 tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (28 tanuló)
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

óra
1152
0
1152
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41 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

-

-

-

-

-

 Osztályközösség alakulása
Augusztusban 3 tanuló sikeres javítóvizsgát tett , így az osztály induló létszáma változatlan
maradt, január végén 1 leány tanuló lakóhely változás miatt másik oktatási intézményben folytatta
tanulmányait. Tanulóink közül 3 tanuló bejáró, négyen külterületen laknak.
A gyerekek hanyag tanulmányi munkája , szorgalma ebben a tanévben nagyon sok gondot
okozott. Alapját nem csupán az eltérő képességszint. -6 tanuló sajátos nevelési igényű, 1 tanuló
akadályozott. 3 tanuló tanulmányi teljesítménye kiváló. 2 tanuló jól , az osztály fele közepesen
teljesítette a tantárgyi követelményeket. – képezi. Az életkori sajátosságok, a gyenge
kötelességtudat , a tanulástól történő pszichés és mentális elfordulás többségében az iskolai
eredmények romlásához vezetett. Félévkor jelentős lemaradás 8-10 tanulónál mutatkozott,
korrepetálással, tanári , szülői támogatással részben sikerült javítani a tanulmányi eredményeken.
Tantárgyi bukás 2 tanulónál, halmozottan fordult elő. . Az osztályból 6 tanuló emelt szinten
tanulja a matematika, 8 tanuló az angol tantárgyat. A felzárkóztatást a
differenciált
foglalkozások,, a tanulószobai foglalkozások, az eseti korrepetálások segítették a tanulókat , a
problémákhoz képest kevesen vették igénybe ezeket a lehetőségeket. A tanév során több
alkalommal került sor fegyelmező eljárásra a gyermekek olykor kirívó tanórai, iskolai
magatartása miatt.
Az osztályközösségen belüli baráti kapcsolatok a hatodik évhez képest nem változtak 2 tanuló
jelentős mértékben elszigetelődött a közösségtől, integrálódásukat folyamatosan segítjük.
A tanulók szociális háttere nagyon különböző, ennek ellenére az iskolai elvárásokat valamennyi
család igyekszik teljesíteni.3 tanuló hátrányos helyzetű, 1 tanuló halmozottan hátrányos helyzetű
családban nevelkedik, 10 tanuló esetében szűkös anyagi helyzet jellemzi a családot, 3 tanuló
esetében egyedülálló szülő neveli a gyermekeket.3 tanuló a Család- és gyermekvédelmi szolgálat
gondozásába tartozik, 4 tanuló rendszeres konzultációra jár az iskolai pszichológushoz.
A szülők kapcsolattartása az iskolával megfelelő, több alkalommal családlátogatásra, személyes
beszélgetésre került sor, melyek eredményesen zárultak, pozitív változásokat indítottak el.
A gyerekek a tanórán kívüli programokban aktívan részt vesznek, szívesen kapcsolódnak más
osztályokhoz, igénylik és elvárják a nyitott közösségi eseményeket, motiváltságukat főként a
baráti kapcsolataik határozzák meg. Sok időt töltenek el NET közösségekben. Az évfolyamon
belül több baráti csoport alakult, szabadidejüket gyakran együtt töltik 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)

27

49

4

5

1

 Rendezvények
Néptánc foglalkozások 5 alkalom - 2016. szeptember
Határtalanul- diákvetélkedő 2016. 09.12
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1

2

0

0

„Kalotaszeg kincsei” Határtalanul tanulmányi kirándulás 2016.09.19-23.
Élménybeszámoló szülőknek , diákoknak 2016.09.29- kiselőadásokkal
Határtalanul Témanap megrendezése – kiselőadások 2016.10.15.
Fabatka vásár – DÖK-nap 2016.10.15.
Fotókiállítást rendeztünk Kalotaszegről 2016.10.20-25.
Karácsonyi Vásáron részt vettünk 2016.12.06.
Karácsonyi koncerten az osztály 50%-a megjelent 2016.12.14.
Karácsonyi Iskolai ünnepség 2016.12.21.
Tömegsport – korcsolyázni voltunk, Osztályok focibajnoksága 7. évfolyam
Felsős Farsang –DÖK rendezvényén részt vettünk 2017.02.
Nőnapi köszöntő a lányoknak 2017.03.08.
Fáklyás felvonulás a nemzeti ünnep tiszteletére 2017.03.14.
ÖKO szakkör munkájában többen bekapcsolódtak éves
Tanulmányi kirándulás- gyárlátogatás Kecskemét 2017.04.19.
Pallavicini Családi Nap 2017.05.12.
Pallavicini Névadó Ünnepség 2017.05.20.
Szakmák éjszakája rendezvényen a szülőkkel 2017. 05.
Szoboravató városi ünnepségen vettünk részt 2017.06. 09.
„Tavaszi igazolt hiányzás” 2017. 06.12-14. Erzsébet táborok –Zánka
Ballagási ünnepség megrendezése 7. évfolyam 2017.06.17.

397

OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
7.c osztály
Készítette: Purgel Csaba Attila osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,5
3,9
3,8
3,9

37
89
23
46

6
4
6
2

1
2
1
2

Tanulmányi

30
29
27
27

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)

Fazekas Milán

Madarasi Petőfi
Sándor Iskola és
Alapfokú Művészeti
Iskola

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Távozott
(melyik
intézménybe)

 Tanulmányi átlag: 3,9
 Kitűnő: 2
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 8
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2017. június 15-i állapot)
tantárgy
matematika
történelem
magyar nyelvtan
magyar irodalom
földrajz
fizika
kémia
biológia
összesen: 8 tantárgy

bukások száma (fő)
2
1
1
1
1
1
1
1
9
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Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Tanulók száma (fő)
1
1
2

1 tantárgyból
több tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (27 tanuló)
óra
1255
1
1256

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

0

0

0

 Osztályközösség alakulása:
Az osztály összetétele tulajdonképpen az ötödikes osztályközösség szerint alakult újra, miután a
tavaly hozzánk bukott tanulók kiestek az osztályból. Október során érkezett egy új tanul, aki
nehézségei ellenére beilleszkedett. Az osztály magatartása kimagaslóan jó, tanítható, szófogadó,
tisztelettudó társaság. Tanulmányi szempontból jobban is teljesíthetnének. Egymást toleráló, jó
szándékú tanulókból áll az osztály.
 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

0

1

0

0

25

 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 : Gyopárosfürdő
Határtalanul program során 5 napos kirándulás Erdélybe
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0

0

0

OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
8. a osztály
Készítette: Horváth Csilla Dalma osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3.8
3.6
3.45
3.45

29
67
27
55

1
2
1

4
1
-

Tanulmányi

17
17
17
17

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

 Létszám alakulása a tanítási év folyamán: A létszám nem változott a tanév folyamán.
 Tanulmányi átlag: 3.45
 Kitűnő: Kitűnő tanuló az osztályban nincs.
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: Egy fő: Forró Regina (4.85)
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2017. június 15-i állapot)
tantárgy
Biológia
összesen: 1 tantárgy

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

1 tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (17 tanuló)
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

óra
935
935

55óra/fő

 Osztályközösség alakulása:
Az osztályközösség kialakult igazi közösséggé. A tanulók segítik egymást, figyelnek egymásra, a
tájékoztatás, információáramlás is gördülékenyebb az előző tanévhez képest. Az iskolai
rendezvényeken is örömmel vesznek részt.
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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)

17

4

3

1

-

8

3

-

-

 Rendezvények:
Tanévnyitóval kezdtük az évet. A zene világnapján koncerten vettek részt a gyerekek.
Rendszeresen járnak korcsolyázni, aktív résztvevői az iskolai sportrendezvényeknek. Az osztály
kivette a részét az egészség heti rendezvényekből is. A papírgyűjtésben jeleskedtek ősszel és
tavasszal is. Részt vettek a karácsonyi vásáron és a Fabatka vásáron is. Rendkívül eredményes volt
a program. A farsangi bálra egy hónapon át készültünk angolkeringő nyitótánccal. Néhány tanuló
rendszeres résztvevője a tanulmányi versenyeknek. Szép köszöntővel búcsúztak tanáraiktól a
tanév végén. Az osztálykiránduláson szinte teljes létszámmal vettek részt.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
8. b osztály
Készítette: Dr Fényesné Kalugyer Katalin osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

19
20
20
20

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,55
3,72
3,67
3,67

22
71
37
72

2
1
-

1
2
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)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

-

-

-

--

-

 Tanulmányi átlag: 3,67
 Kitűnő: 1
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 5
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén –
 Hiányzások: 20 tanuló
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

óra
1442
1442

72 óra/fő

 Osztályközösség alakulása
A közösség összetartó, a tanulók segítik egymást. A kötelező feladatokon kívül nem vesznek
szívesen részt a közösségi munkában. A tanév során fegyelmi vétség miatt 3 tanuló kapott
igazgatói figyelmeztetést. Eddig ilyen nem fordult elő.
Minden tanulót sikerült eredményesen beiskolázni a gyerekek által választott iskolákba.
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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)

18

19

7

-

.

 Rendezvények
Korcsolyázás
Osztálykarácsony
Fabatkavásár
Sportversenyek
Családi Nap
Osztálykirándulás: Gyula /3 nap/
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5

5

-

-

OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskolája
8.c osztály
Készítette: Busáné Balázs Rita osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,65
3,74
3,61
3,57

30
55
37
66

5
0
2
1

0
1
1
1

Tanulmányi

17
15
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)

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

 Tanulmányi átlag: 3,57
 Kitűnő: 1 fő Pittel Panna
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 2 fő Czibolya Gergő, Juhász Vanessza
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2017. június 15-i állapot)
tantárgy
biológia
összesen: 1 tantárgy

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

1 tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (17 tanuló)
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

óra
1119
1119
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66 óra/fő

 Osztályközösség alakulása
8. osztály elején két bukott tanuló érkezett az osztályba. Egy fiú és egy lány. A gyerekek kissé
távolságtartóan fogadták Őket, de aztán jól beilleszkedtek az osztályba. Az első félévben nem volt
magatartásbeli kihágás. Mindenki lázasan készült a felvételikre. A szülők bálján való tánc, és az
ezt megelőző próbák jól összekovácsolták a társaságot. A központi felvételik nem sikerültek, főleg
a matematika lett rosszabb. A szóbeli felvételik már sikeresebbek lettek. Mindenkit felvettek az
első helyen megjelölt helyre. A felvételik lezajlása után már nehezebb volt az osztállyal. Két
igazgatói figyelmeztetőt is kellett adnom. Az év végi osztálykirándulás nagyon is jól sikerült.
Remélem minden tanulóm becsülettel megállja majd a választott iskolában a helyét!
 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)

2
 Rendezvények
Fabatka vásár
Kirándulás Aradra
Őszi – tavaszi papírgyűjtés
Egészség heti programok
Nyílt napok látogatása
Karácsonyi parti, ajándékozás
Szülők bálja, tánc
Farsang
Családi nap
Sportrendezvények, korcsolyázás
Osztálykirándulás
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TAGINTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ
2016-2017. TANÉV
Tagintézmény neve: SZTEJKI Szatymazi Általános Iskolája
Feladatellátási hely címe: 6763 Szatymaz, Petőfi u.6.
Tagintézmény-vezető helyettes: Barna Károlyné igazgató-helyettes
Személyi feltételek alakulása
Pedagógusok
 Tagintézmény nevelőtestülete 22 fő
Bódis Margit nyugdíjba vonult igazgató álláshelye üresen


Áttanítás másik tagintézménybe 1 fő Bitterné Benkó Ilona a Deszki Zoltánfy István
Általános Iskolába



Áttanítók másik tagintézményből 2 fő Kónya Géza ének Eötvös József Gimnáziumból,
Forgó Erika kémia Pallavicini Sándor Általános Iskolából.



Óraadók nincs

Nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak 2 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő
iskolatitkár, 1 fő rendszergazda

Tárgyi feltételek alakulása, pályázatok
Tárgyi feltételek
Az előző tanévhez képest nem változtak.
Pályázatok, kapcsolatok
A munkatervben rögzített értekezletek:


Igazgatótanács értekezletek minden héten hétfőn



Munkaértekezletek minden hónap utolsó hétfőjén



Munkaközösségi megbeszélések havonta 1 alkalommal



Tanévnyitó értekezlet 2016. augusztus 31.



Nevelési értekezletek – a tanulók fegyelmi és tanulmányi helyzetének értékelése
Félévi nevelőtestületi értekezlet 2017. február 01.
Tanévzáró nevelési értekezlet 2017. június 26.



Félévi és év végi osztályozó értekezlet 2017. január 20., 2017. június 13.
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Rögzítésre kerültek tanulónként a magatartás és szorgalmi minősítések, döntések
születtek a vitás év végi érdemjegyek megállapításáról, illetve a mulasztással
kapcsolatos határozatokról.



Érettségi vizsgákat előkészítő értekezletek

Tagintézményi szakmai munkaközösségek
Tagintézményi szakmai munkaközösség megnevezése

Munkaközösség-vezető neve

Tagok száma (fő)

Alsós munkaközösség

Kasza Ágnes

8 fő

Matematika-fizika-kémia-informatika munkaközösség

Horváthné Bodor Margit

4 fő

Magyar nyelv és irodalom munkaközösség

Farkas Csamangó Etelka

2 fő

Angol nyelvi munkaközösség

Lindholm-Csányi Eszter

3 fő

Ember a természetben, földünk környezetünk

Szűcsné Gera Julianna

5 fő

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



Osztály megnevezése
8a

Bemutató óra témája
Összefoglalás

Résztvevő (fő)
2

2a

Évszakok változása, ősz-tél.

6

8a

Képregény készítése

3

3a

Kolozsvári bírócímű népmonda szövegfeldolgozása

5

6b

Félévi ismétlés

1

4a

Farsang

7

6b

Gárdonyi Géza: Egri csillagok

2

5a

Labdajátékok

9

5a

Csendélet

6

6b

Magyarország az átalakulás kapujában

3

4b

Igékről tanultak gyakorlása

4

Részvétel más tagintézmény bemutató óráin, foglalkozásain
Tagintézmény
Eötvös József Gimnázium

Látogatott órák száma
14

Pallavicini Sándor Általános Iskola



Részvétel az intézményi
megvalósításában

Résztvevő (fő)
14

6

szakmai

műhelyek

által

6

koordinált

feladatok

Részt vettünk a térségi versenyek egyeztetésében, lebonyolításában.
-

Április 6-án iskolánkban szerveztük meg a 3.osztályosok térségi helyesírási versenyét.

-

Kistérségi USE of English verseny rendezése.
Részt vettünk az őszi és tavaszi továbbképzési napokon.

Pedagógiai munka, fejlesztések, rendezvények
A munkatervben kiemelt feladat volt a próbanyelvvizsgára való felkészülés, sikeres ECDL
vizsga, pályairányítás, kompetenciamérésre való felkészülés.
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A próbanyelvvizsga eredménye: 17 fő
- 10 fő C típusú
- 4 fő B típusú
- 3 fő A típusú
Az osztálylétszámhoz viszonyítva a sikeres vizsgázók százalékos aránya: 45%
Ebben a tanévben 23 tanuló jelentkezett ECDL vizsgára és 43 sikeres modulvizsgát tett.
Továbbtanulás: Gimnázium 10 fő
Szakgimnázium 10 fő
Szakközépiskola 6 fő
Iskolánk tanulmányi átlaga 4,19. Tavaly év végén szintén 4,19 volt. Legjobb eredményt 4.a
osztály érte el 4,64, az osztályban 7 kitűnő tanuló van. Leggyengébb tanulmányi átlag a 8. a
osztályban van 3,64.
Hiányzás területén jelentkeztek problémák ebben a tanévben. Az 1. a osztályban jelentkező 58
igazolatlan óra 1 tanulóhoz kötődik aki már nem intézményünk tanulója. 2017.január 09-én
távozott a keceli iskolába. Az 1. b osztályban jelentkező 35 igazolatlan óra, aki már nem
intézményünk tanulója 2017. február 27-én távozott a nyírábrányi általános iskolába. A 7.a
osztályban jelentkező igazolatlan órák nagy része 1 főhöz kötődik 87 igazolatlan óra. Ez a
tanuló már az elmúlt tanév folyamán is hasonló problémákat okozott, ebben a tanévben is
családsegítővel rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a tanuló hiányzásával és viselkedésével
kapcsolatban. A szülők tervei szerint szeptembertől a Szegedi SZC József Attila Általános
Iskolája és Szakképző Iskolája tanulója lesz.
2016-2017. tanévben 3 fő vett részt pedagógus II. minősítő eljáráson. Mind a 3 főnek sikeres
volt az eljárása és jó eredménnyel zárult.
Szaktanácsadói látogatások is voltak ebben a tanévben
- tanító 1 fő
- magyar nyelv és irodalom szakos 1 fő
- angol szakos 2 fő
- földrajz szakos 1 fő
Rendezvények:
- tanévnyitó ünnepség
- megemlékezés az Aradi Vértanukról
- október 23.
- karácsony
- március 15.
- fenntarthatóság-környezettudatosság témahét
- Összetartozás napja
- ballagás
- tanévzáró ünnepség
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TANULÓK, TANULMÁNYI MUNKA
Tanulólétszámok és tanulmányi eredmények alakulása félévkor és tanév végén
2013/
2014
tanév
félév

Létszám
Ebből osztályozható
Tanulmányi átlag

2013/
2014
tanév
vége

2014/
2015
tanév
félév

2014/
2015
tanév
vége

2015/
2016
tanév
félév

2015/
2016
tanév
vége

2016/
2017
tanév
félév

2016/
2017
tanév
vége

275

275

274

258

261

267

265

275

275

275

274

258

261

267

265

4,15

4,15

4,16

4,09

4,17

4,19

4,22

4,22

10

0

13

4

11

5

9

7

7

8

5

6

275

Bukott tanulók
Tantárgyi bukás

6
0
5
4
Megjegyzés: A tanév végi adatok az augusztus 31-i állapotnak felelnek meg.

Tanulmányi eredmények és hiányzások a 2016/2017. tanítási év végén
Osztály

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

Tanulmányi
átlag

Hiányzási
átlag

19
19
27
25
20
19
19
17
17
19
19
19
26

4,2
4,7
4,52
4,4
4,6
4,44
4,11
4,34
3,85
4,38
4,08
3,66
3,64

40,1
52
63,7
62,8
44,95
54,47
56
57
48
61
44
64
70

265

4,22

55,23

Létszám

tanulók
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
3
1
0

Bukások
tantárgyak
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1
2
1
0

7

Jeles,
kitűnő

7

5
6
3
6
7
2
2
3
0
6
2
0
1
43

Megjegyzés: A táblázatban szereplő adatok a 2017. június 15-i állapotnak felelnek meg.

Hiányzások alakulása
Tanév

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

Igazolt

Igazolatlan

Összes

Átlag

5354 óra
13226 óra
4646 óra
13765 óra
6699 óra
16086 óra
5859 óra
14870 óra

25 óra
7 óra
0
12 óra
0
181 óra
108 óra
277 óra

5379 óra
13233
4646 óra
13777 óra
6699 óra
16267 óra
5967 óra
15147 óra

19 óra/fő
48 óra/fő
17 óra/fő
50 óra/ fő
25,9 óra/fő
62,3 óra/fő
22,34 óra/fő
57,1 óra/fő

Megjegyzés: A tanév végi adatok az augusztus 31-i állapotnak felelnek meg.
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Igazolatlan mulasztások megoszlása a 2016/2017. tanítási év végén
Osztály

fő

1-10 óra

fő

11-30 óra

31-50 óra

fő

1.a
1.b

35

2.a

5

1

3.a

9

2

6.a

2

1

7.a

5

2

7.b

19

10

8.a

24

5

16

1

45

11

35

11

Összesen

35

51 óra felett

fő

58

1

87

1

145

2

1

1

Megjegyzés: A táblázatban szereplő adatok a 2017. június 15-i állapotnak felelnek meg.

Dicséretek, fegyelmező intézkedések a 2016/2017. tanítási évben
Osztály

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

1.a

7

0

0

0

6

0

0

0

1.b

10

1

0

0

5

0

0

0

2.a

5

0

0

0

6

0

0

0

3.a

12

9

0

1

16

0

0

0

4.a

20

1

0

0

4

0

0

0

4.b

7

0

4

0

4

0

0

0

5.a

0

7

0

0

0

0

0

0

5.b

19

9

1

1

1

0

0

0

6.a

5

4

0

0

0

1

0

0

6.b

35

5

0

0

12

2

0

0

7a

6

4

2

0

6

3

0

0

7.b

16

0

0

0

2

0

0

0

8.a

12

7

0

0

11

0

0

0

Összesen

154

47

7

2

73

6

0

0

Megjegyzés: A táblázatban szereplő adatok a 2017. június 15-i állapotnak felelnek meg.
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A 2016/2017. tanév tanulói létszámainak nyitóadatai
tanulók
száma

SNI-s tanulók
száma

HH-s
tanulók
száma

HHH-s
tanulók
száma

BTM-s
tanulók
száma

magántanulók

1.a

19

0

0

1

4

0

1.b

19

0

0

0

2

0

2.a

28

1

0

0

5

0

3.a

27

5

0

0

2

0

4.a

19

5

0

0

2

0

4.b

20

2

0

0

5

0

5.a

19

4

0

0

0

0

5.b

16

5

0

0

0

0

6.a

17

2

0

0

0

0

6.b

19

2

0

0

2

0

7.a

20

3

0

0

2

0

7.b

18

4

0

0

0

0

8.a

26

2

0

0

2

0

267

35

0

1

26

0

Osztály

Összesen

Megjegyzés: A táblázatban szereplő adatok a 2016. október 1-i állapotnak felelnek meg.
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2016/2017. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Szatymazi Általános Iskolája
Magyar nyelv és irodalom munkaközösség
Készítette: Farkas-Csamangó Etelka
A munkaközösség tagjai: Rácz Andrea, Farkas-Csamangó Etelka
.
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Elvégzett feladatok



Szeptember

Október

November

December

Január





Évnyitó
Tematikus tervek átdolgozása, az iskola és a pedagógus igényeihez
igazítva
Megemlékezés a MAGYAR NÉPMESE NAPJÁRÓL
Gyermek színházbérletek vásárlásának lehetősége
8. osztályos felvételi előkészítő beindítása



szaktantermek előkészítése, rendben tartása, szemléltető eszközök készítése,
beszerzése







Megemlékezés az aradi vértanúkról történelemórákon
Hagyományos történelmi túra Aradra
Műsor az 1956. október 23-i forradalom tiszteletére
Múzeumi bérletek vásárlása igény szerint
Hungaricum Vetélkedő






Iskolai Simonyi helyesírási verseny
Szép kiejtési verseny tervezése
Múzeumi látogatás- POMPEI kiállítás megtekintése
„Gyöngyök és gyémántok” műveltségi vetélkedő






Karácsonyi műsor
„Gyöngyök és gyémántok” műveltségi vetélkedő II. forduló
Hungaricum Vetélkedő
Temesvári kirándulás






Félévi beszámolók, értékelések elkészítése
Simonyi helyesírási verseny- országos kiírás szerint
Megemlékezés a MAGYAR KULTÚRA NAPJÁRÓL
Bekapcsolódás az „Együtt szaval a nemzet” országos versmondásba
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Hónap

Elvégzett feladatok

Városi könyv-és könyvtárhasználati verseny 7-8. osztálynak
Február
Március 15-i megemlékező műsor szervezése
Megemlékezés és online verseny Arany János születésének 200.
évfordulójára.
Részvétel az alsó tagozatos szavalóversenyen
Rendhagyó történelemóra az önkormányzati hivatalban
Kopjafa avatása a templomkertben-rendhagyó történelemóra
Költészet napi megemlékezés-együtt szavalt az iskola

Március

Április
Városi történelemverseny 5-8. évfolyam számára
Városi könyv-és könyvtárhasználati verseny 5-6. évfolyam számára
Múzeumlátogatás

Május

Rendhagyó történelemóra-honfoglaláskori hagyományőrző bemutató
Június

A tanév végi szintfelmérő, belső vizsga eredményei: -

Hon- és
népismeret

3,63
3,71
3,65
4,05
3,89
2,89
3,27

Történelem

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

Magyar nyelv

Osztály

Magyar
irodalom

Tanulmányi eredmények a tanév végén

3,00

3,68
4,24
3,59
4,32
3,89
3,63
3,46

4,7
4,8
-

3,53
3,47
3,89
3,68
2,89
3,10

Összesen
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Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy

2015/2016. év vége

2016/2017.év vége

2
2

4
1
5

magyar nyelv
történelem
Összese

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások 8.osztályosok felvételi
előkészítője, magyar nyelv és irodalom tantárgyból korrepetálás, versenyre felkészítés
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
Intézményi Arany János online irodalmi vetélkedő
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Szatymazi Általános Iskolája
Matematika-fizika-kémia-informatika munkaközösség
Készítette: Horváthné Bodor Margit
A munkaközösség tagjai:

Daniné Prohászka Ildikó
Forgó Erika
Horváthné Bodor Margit
Nagymihály Tünde

A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Szeptember

Október

Elvégzett feladatok

Elkészítettük a tanmeneteket, munkatervet és munkaközösségvezetőként
ellenőriztem.
Az ötödik osztályos tanulókkal megírattuk az év eleji szintfelmérést, majd
kiértékeltük az eredményt.
Két hetente van matematika szakkör az érdeklődő tanulók részére. A
foglalkozásokhoz logikai játékot készítettem.
Megszerveztük a gyenge teljesítményt nyújtó tanulók részére a felzárkóztató
foglalkozásokat.
Szertárt rendeztünk, tantermi dekorációkat készítettünk.
Elkészítettük munkaközösségünk éves munkatervét.
Bemutató órát tartott matematikából Nagymihály Tünde, ahol részt vett Daniné
Prohászka Ildikó és Horváthné Bodor Margit, mint a munkaközösség vezetője.
Részt vettünk az őszi továbbképzésen és a tapasztalatokat megbeszéltük.
Jelentkeztünk a meghirdetett matematika versenyekre
- Tudásbajnokság: 1 ötödikes és 1 hatodikos tanuló vett részt a négy fordulós
versenyen.
-Képességfejlesztő Matematika Verseny: ezen a szintén több fordulós
versenyen 4 hetedikes és 3 nyolcadikos tanuló vett részt.
Két alkalommal (10-én és 17-én) vettünk részt a nyolcadik illetve hetedik
osztályos tanulókkal a Radnóti Miklós Gimnáziumban laboratóriumi
gyakorlaton.
Bemutató órát tartottam az 5. osztályban, melyen részt vett a Vakok Intézetének
utazó gyógypedagógusa.
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Hónap

November

December

Január

Február

Március

Április

Elvégzett feladatok

Megtartottuk a kistérségi matematika verseny első fordulóját, majd kijavítottuk
a gyerekek munkáját.
ECDL vizsgán vettek részt diákjaink.
Bemutató órát tartott számítástechnikából Daniné Prohászka Ildikó. Az órán
látogatást tett Horváthné Bodor Margit és Nagymihály Tünde.
Munkaközösség-vezetőként órát látogattam Forgó Erika kémia óráján.
A Zrínyi Ilona Matematika Versenyre 5 ötödikes és 2 hatodikos diákunk
nevezett be, melyre a későbbiekben készültünk.
Három nyolcadikosunk vett részt a vasváris matematika versenyen.
A gyengén teljesítő tanulók szüleinek tájékoztatása
ECDL vizsgát tettek tanulóink.
Munkaközösségvezetőként órát látogattam Daniné Prohászka Ildikó fizika
óráján.
Szakmai műhelyünk őszi megbeszélésén vállaltuk, hogy mind a négy
évfolyamra feladatsort állítunk össze a kistérségi matematika verseny döntőjére
(10 tesztes és 3 kidolgozós feladat évfolyamonként). A feladatsorokat
elkészítettem és eljuttattam a gimnáziumba.
Részt vettünk a gimnáziumban megtartott tájékoztatón, ahol megismerkedtünk
a Smart és a Socrative szavaztató- feleltető rendszerrel.
A tanulói füzetek vezetését ellenőriztük.
A féléves eredmények alapján megbeszéltük a lehetséges javítási módokat.
A nyolcadikosok megírták a központi felvételi vizsgát. A tapasztaltakat
megbeszéltük.

Részvétel a kistérségünk matematika szakmai műhelye által szervezett
matematika verseny döntőjén, ahol második helyezést ért el egy tanítványunk.
Intézményi fogadóórát tartottunk.
Két tanulónk vett részt a kistérségi sakkversenyen, ahol második helyen
végeztek.

A Tudásbajnokság Matematika Verseny Makón rendezésre kerülő megyei
döntőjén két tanulónk vett részt, ahol negyedik és kilencedik helyezettek lettek.
Részvétel a kistérségi tavaszi továbbképzésen.
A „Környezettudatosság” témahét kapcsán vizes kísérleteket mutattunk be a 7.
évfolyam diákjai segítségével.
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Hónap

Elvégzett feladatok

Május

Az országos kompetenciamérés lebonyolítását végeztük.
A tanulói füzetek vezetésének, külalakjának ellenőrzése.
A gyenge eredményt elérő tanulók szüleit értesítettük, majd megszerveztük a
javítási lehetőségeket.
A hetedikes tanulókkal vettünk részt az Agórában rendezésre kerülő Mozaik
Múzeumtúra Roadshow-n, ahol tárlatvezetést tartottak részükre az informatikai
történeti kiállításon, illetve különleges fizikai kísérleteket tekinthettek meg a
gyerekek.

Június

A kettes eredményt el nem érő tanulókkal megbeszéltük a pótvizsgára való
felkészülés módját, a várható feladatokat, témaköröket.
Az éves munka értékelése.
Az év végi beszámoló elkészítése, megbeszélése.

A tanév végi szintfelmérő, belső vizsga eredményei: -

4,58
4,65
4,12
4,63
4,26
3,95
4,12

4,33

Kémia

Összesen

3,28
3,41
2,82
3,89
2,95
2,56
3,24
3,16

Fizika

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

informatika

Osztály

Matematika

Tanulmányi eredmények a tanév végén

3,84
3,32
3,19
3,45

3,58
3,11
3,27
3,32

Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy

2015/2016. év vége

2016/2017. év vége

3
3

4
4

Matematika
Fizika
Kémia
Informatika
Összesen
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Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
A nyolcadikosokkal az első félévben folyamatosan készültünk a központi írásbeli felvételi
vizsgára, majd a második félévben az országos kompetenciamérésre.
23 érdeklődő, tehetséges ötödik és hatodik osztályos tanuló részére az első félévben minden
második héten szakköri foglalkozást tartottunk. Logikai feladatok megoldásával és érdekes logikai
játékokkal próbáltuk még jobban megszerettetni a matematikát a gyerekekkel. Sajnos a második
félévben csak havi egy alkalommal lehetett foglalkozni ezekkel az érdeklődő, nagyon ügyes
gyerekekkel, a többi időt felzárkóztató foglalkozásra kellett fordítani, mert az első félévben tartott
korrepetálások száma nem volt elegendő.
Kémiából is volt felzárkóztató foglalkozás.
Számítástechnikából tanórán kívül heti két órán készültek a gyerekek az ECDL vizsgákra. Ebben a
tanévben 23 tanuló 43 sikeres modulvizsgát tett.
Sajnos iskolánkban is egyre több a gyengén teljesítő, szinte egyáltalán nem motiválható tanuló.
Matematikából 4 tanulónak nem tudtuk elfogadni az éves munkáját. Sajnos a kettes eredményt
elérő gyerekeknek is nagyon sok a tudásbeli hiánya. Számukra évfolyamonként a heti 4 tanítási
órán kívül havonta egy-egy felzárkóztató foglalkozáson próbáltuk több-kevesebb sikerrel a
minimális alapismereteket megértetni, megtanítani.
Több matematika versenyen is részt vettek tanítványaink. Pl.: Kistérségi matematika verseny,
Zrínyi Ilona Matematika Verseny, Tudásbajnokság Matematika Verseny. Két tanuló arany illetve
ezüst minősítéssel zárta ez utóbbi versenyt. A megyei döntőn 2. és 9. helyen végeztek. Négy
hetedikes és három nyolcadikos vett részt a Képességfejlesztő Matematika Versenyen.
Évek óta hagyomány, hogy az ötödikesekkel kiállítást rendezünk a körzővel elkészített rajzaikból.
Ennek a versenynek célja, hogy játékos módon, kreativitásukat fejlesztve sajátítsák el a körző
minél biztosabb, pontosabb használatát.
Látássérült tanítványommal az órarendbe beépített tanítási órákon kívül is heti rendszereséggel
gyakoroltunk, segítve őt a hátrányainak leküzdésében.
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
Az intézményi szakmai műhely vezetőjeként a munkaközösség-vezetők tájékoztatása alapján
elkészítettem az éves munkatervünket, melyben vállaltakat sikeresen teljesítettük.
A hagyományoknak megfelelően ebben a tanévben mi is megrendeztük a kistérségi matematika
verseny első fordulóját. A döntő lebonyolítását segítettük azzal, hogy minden évfolyamra
feladatsort állítottunk össze.
Részt vettünk az intézményi őszi és tavaszi továbbképzési napon.
Két tanulónk képviselte iskolánkat a kistérségi sakkversenyen.
A vállalt bemutató órákat megtartottuk, illetve részt vettünk a megjelölt órákon.
Kapcsolattartás
Személyesen és interneten keresztül tartjuk a kapcsolatot a szakmai műhelyünk pedagógusaival. A
továbbképzési napokon és a matematika verseny napján nagyon hasznos, tanulságos beszélgetéseket
szoktunk tartani.
A legtöbb szülővel is – kis falu lévén – tartjuk a kapcsolatot, de fogadóórán is felkereshetnek
bennünket bármilyen probléma megbeszélése céljából. Sajnos még mindig van olyan gyerek, akinek a
szüleivel csak nagyon ritkán sikerül felvenni a kapcsolatot.
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2016/2017. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Szatymazi Általános Iskolája
angol nyelvi munkaközösség
Készítette: Lindholm-Csányi Eszter
A munkaközösség tagjai:Doszpod Endréné, Hódiné Csányi Katalin, Pölösné Hudák Dóra
.
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Elvégzett feladatok

Tanmenetek és egyéb dokumentumok készítése, ellenőrzése.
Csoportok kialakítása.
Szeptember

Játékos vetélkedő Halloween alkalmából
Felkészülés az EJEG angolnyelvi szépkiejtési versenyére. /8. évf./
Október

Ország-és kultúra ismereti vetélkedő rendezése.
“Tea-party” Hálaadás Napján.
November
: A”Polar Express” c.karácsonyi film megtekintése angol nyelven a hozzá
kapcsolódó feladatokkal. 4-6. évf.
December

Az első félév munkájának értékelése.
Január
Házi USE of ENGLISH verseny—6-7-8. oszt.
Február

Bemutató óra február 9-én a 6.b osztályban. /Lindholm-Csányi Eszter
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Hónap

Elvégzett feladatok

Kistérségi USE of ENGLISH verseny rendezése.
Március

Április

Házi fordító verseny. A fordítási feladat a témahéthez kapcsolódik.
(Környezettudatosság)
Kínai teadélután.
Próbanyelvvizsga a 7. évfolyam számára. Kompetencia-mérés 6, 8. évf.
A feladatlapok javítása, értékelése. Az eredmények rögzítése.
Találkozás a Konfucius Intézet vezetőivel és kínai oktatókkal.

Május

Az eredmények rögzítése.
Június

A tanév végi szintfelmérő, belső vizsga eredményei: -

Angol nyelv

Hon- és
népismeret

Történelem

Magyar nyelv

Osztály

Magyar
irodalom

Tanulmányi eredmények a tanév végén

4,37
4,47
3,84
3,94
3,25
4,00
3,74
3,72
3,28
3,85

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

Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy

2015/2016. év vége

2016/2017.év vége

--

1

angol nyelv
Összesen
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Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
A hetedik évfolyam számára nyelvvizsga előkészítő foglalkozást tartottunk heti 1 órában.
Ezen kívül eseti felkészítéseket tartottunk versenyekre.
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
Minden kistérségi versenyen részt vettünk és szép eredményeket értünk el. Bemutató órát
tartottunk és látogattunk. Szakmai továbbképzési napok rendezvényein részt vettünk. A
próbanyelvvizsgát sikeresen, jó eredménnyel zártuk.
Kapcsolattartás
Eötvös József Gimnázium angol szakos kollégáival és a szakmai műhely vezetőjével rendszeresen
információt cseréltünk. Az MMpublication Kiadó képviselőjével szintén kapcsolatot tartunk, sok
segítséget kapunk tőle tanári segéganyagok és jutalomkönyvek beszerzésében.
Ezen kívül kapcsolatban állunk a Konfuciusz Intézettel a leendő kínai nyelvi szakkör kapcsán.
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Szatymazi Általános Iskolája
Ember a természetben, földünk, környezetünk munkaközösség
Készítette: Szűcsné Gera Julianna
A munkaközösség tagjai: Bitterné Benkó Ilona, Bíró Ildikó, Szalma János, Szűcsné Gera
Julianna, Zsoldi Ernő
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Elvégzett feladatok

Munkaközösségi értekezlet
Tanmenetek elkészítése
Világtakarítási nap-(szeptember 23)- szemétgyűjtés az iskola környékén

Szeptember

Szalma János
PICK futás
Labdarúgó házi bajnokság
Bozsik torna
CSLSZ U16 B bajnokság
Aktuális kistérségi vagy Diákolimpiai versenyek
Állatok világnapja (október 4)- megemlékezés, iskolai faliújság készítése
8. osztály
Termosz laborgyakorlat 7-8 osztály (Radnóti Miklós gimnázium)
Bitterné Benkó Ilona –Szűcsné Gera Julianna
Bemutató óra : technika 6 . osztály Bitterné Benkó Ilona

Október

Szalma János
MOL suli váltó
Bozsik torna
CSLSZ U16 B bajnokság
Labdarúgó házi bajnokság
kézilabda házi kupa
FUTAFALU
Aktuális kistérségi vagy Diákolimpiai versenyek
Zsoldi Ernő
Kapitánylabda bajnokság (3-4 .o)
Foci bajnokság (1-2.o)
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Mozi látogatás 1- 6. osztály Bitterné Benkó Ilona
Ne gyújts rá! világnap (november 20) – faliújság Bitterné Benkó ilona
Elsősegélynyújtás és drog prevenciós verseny Sándorfalván Bitterné Benkó
Ilona

November

Szalma János
Labdarúgó házi bajnokság
Bozsik torna
CSLSZ U16 B bajnokság
Aktuális kistérségi vagy Diákolimpiai versenyek
Zsoldi Ernő
Kapitánylabda bajnokság (3-4 .o)
Foci bajnokság (1-2.o)

December

Szalma János
Aktuális kistérségi vagy Diákolimpiai versenyek
játékos sportdélután
Zsoldi Ernő
Kosárlabda bajnokság (3-4.o)
Kapitánylabda bajnokság (1-2.o
Szalma János
Aktuális kistérségi vagy Diákolimpiai versenyek
jégkorcsolya

Január

Zsoldi Ernő
Kosárlabda bajnokság (3-4.o)
Kapitánylabda bajnokság (1-2.o
Ikolabál

Február

Március

Szűcsné Gera Julianna
Víz világnapja faliújság
Víz Világnapja verseny 7-8. osztály
Sándorfalva Palavichinyi Sándor Ált. Isk
Bitterné Benkó Ilona
Mozi látogatás
Víz Világnapja - verseny Gregor József Általános Iskola
Szalma János
CSLSZ U16 B bajnokság
Diákolimpia 1-2
Diákolimpia 3-4
Zsoldi Ernő
Kosárlabda bajnokság
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Szalma János
Árkádfutás
Bozsik torna minden hétvégén
Labdarugó házibajnokság
Bemutató óra 5.a osztály testnevelés
Zsoldi Ernő
Magasugró házibajnokság
Zsinórlabda bajnokság
Kosárlabda bajnokság MKOSZ U12
Április

Bitterné Benkó Ilona
Egészséges életmód verseny
Kossuth Zsuzsa Iskola Szeged
Háztartástan verseny Pallavicini Sándor Iskola Sándorfalva
7.b osztály mozilátogatás Szeged
Bemutató óra etika 6. osztály
Tavaszi Pedagógiai Napok keretében
Szűcsné Gera Julianna
Háziverseny- környezettudatosság
Dr Beretzk Péter komplex természetismeret verseny Dóc
Bíró Ildikó
Föld napja faliújság
Bemutató óra 5.a rajz
Zsoldi Ernő
Focibajnokság
Kosárlabda bajnokság MKOSZ U12

Május

Szalma János
május 13
Vivicittá futás
Bozsik torna foci minden hétvégén
Bitterné Benkó Ilona
Pláza mozi
Erzsébet tábori pályázat beadása
Bíró Ildikó
ISMERD MEG- videoklip-és plakátpályázat
Bíró Ildikó
SZIMBA pályázat Közlekedj biztonságosan!

Június

A tanév végi szintfelmérő, belső vizsga eredményei: -
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rajz

földrajz

technika

erkölcstan

testnevelés

természetism
eret

Osztály

biológia

Tanulmányi eredmények a tanév végén

3.79
2.84
3.38

4.53
5.00
4.59
4.89
4.89
4.47
-

4.37

4.74

4.65

4.76

4.69

4.12

4,63

4.63

4,49

4.47

4,76

4.50

-

4.72
5.00
4.53
4.79
4.58
4.16
4.38

4,15

4.60

3,94

4,63

3,33

4,72

4,53 4,54

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

4.16
3.42
3.62

3.58

Összesen

3,73

4.00
3.65
4.53
-

Tantárgyi bukások alakulása
Tantárgy

2015/2016. év vége

2016/2017. év vége

-

-

Összesen-

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
Bíró Ildikó
Rajz szakkör: kedd
2-4 óráig
csütörtök 2-4 óráig
Bitterné Benkó Ilona
Háztartástan szakkör: csütörtök 2-3 óráig
Zsoldi Ernő kosárlabda: hétfő 1430-1600
csütörtök 1430-1530
Szalma János foci: szerda 1500-1600
péntek 1500-1600
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MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Szatymazi Általános Iskolája
Alsós munkaközösség
Készítette: Kasza Ágnes
A munkaközösség tagjai Barna Károlyné
Csillagvári Gusztávné
Dékányné dr. Balogh Andrea
Kasza Ágnes
Kocsis Ferencné
Kovács Zsuzsanna
Pölösné Rovó Zsanett
Völgyesi-Sándor Gabriella
A munkatervben tanév elején meghatározott feladatok teljesítése
Hónap

Elvégzett feladatok

A termek, folyosók dekorálása nagyon szépen sikerült, sok egyéni ötletet
valósítottak meg. Tanmenetek, munkatervek leadása időben
megtörtént.(Felelős: Barna Károlyné,Csillagvári Gusztávné,Dékányné dr.
Balogh Andrea,
Kasza Ágnes,Kocsis Ferencné,Kovács Zsuzsanna,Pölösné Rovó Zsanett,
Völgyesi-Sándor Gabriella

Szeptember

Az anyakönyveket megnyitottuk.(Dékányné dr. Balogh Andrea,
Kasza Ágnes, Kocsis Ferencné,Kovács Zsuzsanna,Pölösné Rovó Zsanett,
Völgyesi-Sándor Gabriella)
Az első osztályos szülői értekezlet lezajlott.(Völgyesi-Sándor Gabriella és
Dékányné dr. Balogh Andrea)
Az év eleji felmérők összeállítása, azok megíratásának előkészítése sikeres volt.
Szeptember 30-án, a népmese napján, szüreti mulatságot rendeztünk.(Felelős:
Pölösné Rovó Zsanett)
Megszerveztük a csoportos színházlátogatást.(Felelős: Kovács Zsuzsanna)

Október

Az összes évfolyamon megtartottuk a szülői értekezletet.(Felelős:
Kasza Ágnes, Kocsis Ferencné, Kovács Zsuzsanna, Pölösné Rovó Zsanett)
Az aradi vértanúk napjára, október 23-ra méltó módon megemlékeztünk.
A Difer mérést az 1. osztályos tanulókkal a tanítók elvégezték.(VölgyesiSándor Gabriella és Dékányné dr. Balogh Andrea)
Október 21-én térségi bemutató órát tartott a 2.a osztályban Csillagvári
Gusztávné.
Az őszi továbbképzésen megjelentünk.
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Az 1. és 2. évfolyamon javaslatot tettünk a problémás tanulók szakvizsgálatára.
(Völgyesi-Sándor Gabriella, Dékányné dr. Balogh Andrea, Kasza Ágnes)
November

Térségi Mesemondó versenyen iskolánkat a 4. osztályosok kategóriájában
legeredményesebb versenyzőnk 3. helyezést ért el. ( Felelős: Kocsis Ferencné,
Pölösné Rovó Zsanett)
Félévi felmérők előkészítése minden évfolyamon megtörtént.

December

Január

Február

December 6-án Mikulás délutánt szervezett Völgyesi-Sándor Gabriella és
Dékányné dr. Balogh Andrea.
December 21-én megható karácsonyi műsort mutattak be tanulóink, melyet
Pölösné Rovó Zsanett tanított be.
Osztályozó értekezletet megtartottuk, ahol mindenki értékelte az első félévi
munkát. A statisztikákat időben elkészítettük.
(Felelős: Barna Károlyné, Dékányné dr. Balogh Andrea,
Kasza Ágnes,Kocsis Ferencné,Kovács Zsuzsanna,Pölösné Rovó Zsanett,
Völgyesi-Sándor Gabriella)

Minden osztályban a szülői értekezleten tájékoztattuk a megjelenteket az I.
félév eredményeiről, s útmutatást adtunk a II. félévi munkához.(Felelősök:
osztályfőnökök)
Február 7. Térségi bemutató órát tartott a 3.a osztályban Kovács Zsuzsanna.
Február 17-én a sok éves hagyományoknak megfelelően megrendeztük az alsós
farsangot. ( Felelős: Kovács Zsuzsanna)
Kiemelt feladatunk volt a tankönyvrendelés megbeszélése.(Felelős: minden
pedagógus)
Február 27-én térségi bemutató órát tartott a 4.a osztályban Kocsis Ferencné.
Március 3-án iskolánk adott helyet a térségi szavalóversenynek (felelős:
Völgyesi-Sándor Gabriella és Dékányné dr. Balogh Andrea.)
Március 14-én nemzeti ünnepünk alkalmából színvonalas műsort mutattak be
tanulóink, melyet Pölösné Rovó Zsanett állított össze.
Elküldtük a nevezést a térségi versenyekre ( Felelős: Kasza Ágnes,Kocsis
Ferencné,Kovács Zsuzsanna,Pölösné Rovó Zsanett)

Március

Március 22-én nyílt óra volt a 2. osztályos szülők számára. (Felelős: Kasza
Ágnes)
Március 27. A XIX. Maros Menti Fesztiválon népdaléneklés kategóriában 2.
helyezett lett iskolánk egyik 3. osztályos tanulója (Felelős: Kovács Zsuzsanna)
A Kazinczy szépkiejtési versenyen vettek részt 3. és 4. osztályos tanulóink (
Felelős:Kocsis Ferencné, Kovács Zsuzsanna, Pölösné Rovó Zsanett)
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2., 3. és 4. évfolyamon tanulóink indultak a térségi helyesírási és matematika
versenyen.. (Felelős: Kasza Ágnes, Kocsis Ferencné, Kovács
Zsuzsanna,Pölösné Rovó Zsanett)

Április

Május

Június

Április 6-án iskolánkban szerveztük meg a 3. osztályosok térségi helyesírási
versenyét. Az egyik szatymazi kislány továbbjutott a megyei fordulóba.
(
Felelős: Kasza Ágnes)
Április 10-én a témahét előkészítéseként vadászati bemutatót láthattak
tanulóink, valamint előadásokat hallgathattak meg hazai vadállatokról.
Április 17-től témahetet tartottunk Környezettudatosság és fenntarthatóság
címmel. ( Felelős: minden pedagógus)
Vendégül láttuk a leendő 1. osztályosokat és szüleiket. Megismerkedhettek
iskolánk életével, s nyílt órán is részt vehettek. ( Felelős: Kocsis Ferencné,
Pölösné Rovó Zsanett)
A tanév során a Zrínyi Levelező Matematika Versenyen 4. osztályos tanulók
vettek részt, s szép eredményeikkel öregbítették iskolánk hírnevét. ( Felelős:
Kocsis Ferencné)
A térségi sakkversenyen alsós csapatunk 2. helyezett lett. ( Felelős: Kasza
Ágnes)
Papírgyűjtést szerveztünk, ahol próbáltuk a tanulókat és szüleiket ösztönözni a
környezettudatosságra. ( Felelős: osztályfőnökök)
Térségi bemutató órát tartott a 4.b osztályban Pölösné Rovó Zsanett..
A hagyományoknak megfelelően minden osztály műsorral kedveskedett anyák
napja alkalmából a szülőknek. (Felelős: Dékányné dr. Balogh Andrea,
Kasza Ágnes, Kocsis Ferencné, Kovács Zsuzsanna,Pölösné Rovó Zsanett,
Völgyesi-Sándor Gabriella)
A leendő 1. osztályos tanítónők látogatást tettek az óvodában, szülői
értekezletet tartottak a szülőknek. ( Felelős: Kocsis Ferencné, Pölösné Rovó
Zsanett)
Megtörténtek az év végi felmérések, ahol törekedtünk az egységes értékelésre.
Osztálykirándulásokat szerveztünk minden évfolyamon.(Felelős:
osztályfőnökök)
Június 7. Nyílt óra a szülőknek az 1.a-ban (Felelős: Völgyesi Sándor Gabriella)
Június 13. Gyereknap (Felelős: Pölösné Rovó Zsanett)
Június 14. Játékos sportnapot tartottunk.
Június 15. Végzős tanulóink tiszteletére feldíszítettük az iskola
épületét.(Felelősök: osztályfőnökök)
A tanév befejeztével osztályozó értekezleten értékeltük az elért eredményeket,
majd elkészítettük a statisztikákat, s megírtuk a bizonyítványokat.( Felelős:
Barna Károlyné,Dékányné dr. Balogh Andrea,
Kasza Ágnes,Kocsis Ferencné,Kovács Zsuzsanna,Pölösné Rovó Zsanett,
Völgyesi-Sándor Gabriella
Június 22. Tanévzáró ünnepélyt tartottunk (Felelős: Völgyesi –Sándor
Gabriella).
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A tanév végi szintfelmérő, belső vizsga eredményei
Osztály

Tantárgy
1.a
4,4
3,4
3,8
4,79

Magyar irodalom
Magyar nyelv
Matematika
Környezetismeret

1.b
4,78
4,56
4,65
5

2.a
3,07
3
2,85
3,72

3.a
3,7
3,8
3,8
3,9

4.a
4,63
4,3
4,5
3,42

4.b
3,42
3,57
4
3,42

4,8
5
4,42
3,9
4,45
4

4,8
4,8
4,92
4,7
4,95
4,89

4,52
3,5
3,6
4,2
3,94

Informatika

4
4,65
3,85
3,7
4,2
3,94

Angol

Testnevelés

3,7

4,7

5

4,8

-

-

4,84

5

4,85

4,96

4,78
4,77

-

-

4,8

4,9

4,8

-

-

4,95

5

4,95

4,36

4,75

4,63

4,73

4,57

4,47

4,78

Rajz és
vizuális
kultüra
Énekzene
Technika

Környezetismeret

4,3
4,78
4,19
4,3
4,47
4,15

Matematika

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

Magyar nyelv

Osztály

Magyar
irodalom

Tanulmányi eredmények a tanév végén

Összesen

Tantárgyi bukások alakulása: Nem volt bukás.
Tantárgy

2015/2016. év vége

2016/2017. év vége

0
0

0
0

Összesen

Szakkörök, korrepetálások, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
Képességfejlesztő sakk tanórán kívüli foglalkozás zajlik az 1., 2. évfolyamon.
Rajz szakkör működik 1.-4. évfolyamon.
Rendszeresen tartanak tanulóinknak a testnevelők DSK foglalkozást.
Minden évfolyamon tartunk korrepetálást, ahol egyénileg vagy kisebb csoportban fejlesztjük a
tanulókat.
Részvétel az intézményi szakmai műhelyek által koordinált feladatok végrehajtásában
Munkaközösségünk részt vett a tanulmányi versenyeken, s azok megszervezésében is aktív volt.
Március 3-án iskolánk adott helyet a térségi szavalóversenynek (felelős: Völgyesi-Sándor Gabriella és
Dékányné dr. Balogh Andrea.)
Április 6-án iskolánkban szerveztük meg a 3. osztályosok térségi helyesírási versenyét (Felelős: Kasza
Ágnes)
A munkaközösség minden tagja teljesítette óralátogatási kötelezettségét 3 órában, valamint 4 órára
hozzánk is érkeztek látogatók:
Október 21-én térségi bemutató órát tartott a 2.a osztályban Csillagvári Gusztávné.
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Február 7. Térségi bemutató órát tartott a 3.a osztályban Kovács Zsuzsanna.
Február 27-én térségi bemutató órát tartott a 4.a osztályban Kocsis Ferencné.
Május 9-én térségi bemutató órát tartott a 4.b osztályban Pölösné Rovó Zsanett..
Az őszi és tavaszi térségi továbbképzésen megjelentünk.
Kapcsolattartás Az intézményi továbbképzések alkalmával lehetőségünk volt a személyes találkozóra
és eszmecserére.
A térségi bemutató órákon megismerhettük egymás munkáját, új módszerekkel találkozhattunk.
Internetes felületeken szakmai közösségekhez csatlakoztunk, ahonnan ötleteket gyűjthetünk,
tapasztalatot cserélhetünk.
Szakmai programokon vettünk részt (Sakkpalota szakmai nap Budapest)
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Szatymazi Általános Iskolája
1. a osztály
Készítette: Völgyesi-Sándor Gabriella osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,3
4,2

204
762

0
0

6
5

Tanulmányi

20
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)

Szukits Dénes

SzabadWaldorf
Ált. Isk.

2016. nov. 14.

Távozott (melyik
intézménybe)

II.JánosPálKatolikus
Ált Isk Kecel

Kalmár Hanna

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

2017. 01. 09.

 Tanulmányi átlag:4,2
 Kitűnő:6
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma:2
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:  Hiányzások: (19 tanuló)
óra
763
58
821

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

41,05 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

1

3

-

-

-
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 Osztályközösség alakulása
Az évet 19fővel kezdtük. A nemek aránya híven tükrözi a közösségi életüket. A lányok
mindenben segítik egymást, és a fiúkat is. Nyugodtak, kiegyensúlyozottak a gyerekek. Az óvodai
szokásrendből átállás az iskolai normákra is zökkenőmentesen zajlott. Megnyertük az első
negyedévi alsós magatartásversenyt is. Novemberben érkezett új kis diákunkat is szeretettel
fogadták. Bár barátja azóta sincs, mindenkivel jóban van. Amikor megtudták, hogy Hanna
elköltözött kérték, hogy írjunk neki búcsúleveket. A téli szünet kezdetére azért elfáradtak, jót tett
nekik a lecke nélküli pihenés.A II. félév jól kezdődött. Nagyon örültek az első bizonyítványnak. A
kialakult barátásgon nem nagyon változtak. A fiúk piszkálták egymást a leginkább. Szünetekben,
testnevelés órán. Sajnos ezen év végéig sem sikerült alakítanom.
.
 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

1

6

 Rendezvények
évnyitó
szüreti mulatság
Mikulásváró téli karnevál
színházlátogatás 2 alkalommal
farsang
kirándulás Csongrádra
bemutató óra a szülők számára
versmondó verseny
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Szatymazi Általános Iskolája
1.b osztály
Készítette: Dékányné dr. Balogh Andrea osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,7
4,7

21
54

0
0

6
6

Tanulmányi

19
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

Kovács Lilla
Remény
Szolyák Péter
Balázs
Horváth Evelin
Dóra

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Kömpöci Ált.
Isk.

2016.11.05.

Nyírlúgos

2017.01.05.

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Szeged Zrínyi
Ilona Ált.. Isk.

2016.10.04.

Nyírábrány

2017.02.07.

 Tanulmányi átlag: 4,7
 Kitűnő: 6 fő Csóti Petra, Ötvös Cintia, Polgár Loretta, Posta Dorina, Rovó Máté, Szolyák
Péter
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 17 fő
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:  Hiányzások: (21 tanuló)
óra
1054
35
1089

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

52 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

1

0

0

1

0
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 Osztályközösség alakulása
A tanév elején sok személyi változás történt az osztályomban. Egy tanév közben érkező, majd
néhány hét múlva távozó kislány egyedül produkálta az igazolatlan órákat, még az első félévben.
Az osztályközösség 5 különböző óvodai csoportból, 3 településről érkezett tanulókból alakult.
Még mindig érezhető, hogy erősek a régi kapcsolatok baráti szálai, de a sok közös program egyre
nyitottabbá teszi őket mások irányába is. Van hátrányos helyzetű, más településről bejáró
tanulónk, aki nagyon ragaszkodik az osztályhoz az elfogadó légkör miatt. A 3 fő SNI és tanulási
nehézséggel küzdő tanulónk is nagyon szépen vette az akadályokat. A szülők együttműködőek,
aktívak, rendszeresen részt vesznek a szülői értekezleteken, iskolai rendezvényeken. A tanévet egy
nagyon jól sikerült anyák napja és év végi ’ Ki mit tud?” illetve egy élményteli osztálykirándulás
zárta a Csongrádbokrosi Vadnyugati városban.
 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)

12

10

1

5

 Rendezvények
Részvétel az őszi szüreti mulatságon,
Megemlékezés okt. 23. alkalmából,
Mikulásváró délután szervezése az alsó tagozat számára,
Részvétel az iskolai karácsonyi ünnepségen,
Karácsonyi pásztorjáték előadása a hittanosokkal,
Színház látogatás 2 alkalommal, közös mozi,
Részvétel a farsangi mulatságon,
Megemlékezés márc. 15-ről,
Házi- és kistérségi szavaló verseny lebonyolítása az alsó tagozat számára,
Kistérségi helyesírás verseny,
Témahét a környezettudatosság jegyében,
Anyáknapja és év végi „ Ki mit tud? „ szervezése,
Osztálykirándulás Csongrádbokrosra, a vadnyugati western farmra
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Szatymazi Általános Iskolája
2.a osztály
Készítette: Kasza Ágnes osztályfőnök
Tanév

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

26
27

4,67
4,6

Hiányzási
átlag
(óra/fő)
35
73

28
27

4,28
4,52

23
63,7

Létszám

Tanulmányi
átlag

Bukott
tanulók

Kitűnő

0
0

7
7

0
0

1
3

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)

Táltos
Tehetséggondozó
Általános Iskola,
Gimnázium,Szakképző
Redenczki Sára
Iskola,Óvoda és
Alapfokú Művészeti
Iskola
Szeged

Távozott
(melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

2016.
augusztus 31.

Zrínyi Ilona
2017. március
Általános Iskola
02.
Szeged

Csóka Vivien
• Tanulmányi átlag:

magyar irodalom 4,19; magyar nyelv 3,5; matematika 3,85; környezetismeret 4,42; hit- és
erkölcstan 5; ének 4,96; testnevelés 4,92; rajz 4,89; technika 4,89
• Kitűnő:
Dunai Domonkos, Salánki Attila Koppány, Szabó Jácint,
• Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma:
Csányi Rebeka,Gera Bence,Hegedűs Sándor,Kelsch Vanda,Oláh Benedek, Szabó Lili,
Szunyog Áron,Tóth Mátyás, Túri Alexandra
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén: -
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 Hiányzások: (27 tanuló)
óra
1715
5
1720

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

__63,7 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 előző tanév végén 1 tanuló elment, mert máshová költöztek. Ketten érkeztek. Beilleszkedésük
nehezen ment, mert magatartási és tanulási problémájuk is van. Áprilisban még egy kislány
elment tőlünk.
A II. félévben 1 gyermek szülői kérésre magántanuló lett, de a készségtárgyak óráit látogatta heti
rendszerességgel.
Az előző tanévhez képest az osztály magatartása javult. Könnyebben alkalmazkodnak a
szabályokhoz, jobban tisztelik egymást, türelmesebbek. Még mindig van olyan, aki indulatait
nehezen fékezi, de nála is megfigyelhető kedvező változás.
Ebben a tanévben is rendszeresen sakkoztunk, s a sakk elemeit beépítettem más tantárgyak
feladataiba is. S gyerekek szeretik ezeket. A táblajátékok nagyon népszerűek. A térségi
sakkversenyen alsós csapatunk, melyet osztályunk tanulói alkottak, 2. helyezést ért 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)

9

5

0

0

0

6

0

0

0

• Rendezvények
A térségi versmondó, helyesírási és matematika versenyen vettünk részt. A matematikán a 3. és 4.
helyet szereztük meg.
A térségi sakkversenyen alsós csapatunk 2. helyezést ért el.
A tanév során 2 alkalommal tartottam szülői értekezletet, ahol nagy számban megjelentek az
anyukák és az apukák.
Az iskolai farsangi mulatságon sok tanuló öltözött jelmezbe. Jól érezték magukat a szülők is.
Nyílt órát tartottam a szülőknek, melyen szép számban megjelentek.
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Áprilisban anyák napi műsort adtunk elő a szülőknek, nagyszülőknek, mely alkalommal
megköszöntük a sok szeretetet, törődést. A gyerekek ajándékkal kedveskedtek a vendégeknek.
Két alkalommal gyűjtöttünk papírt. Az idén aktívabbak voltunk, mint tavaly.
Az utolsó héten osztálykirándulás keretében akadályversenyt szerveztem, melyen játékos
feladatokat oldottak meg a csapatok. Délben együtt ebédeltünk, a nap többi részét kötetlen játékkal
töltötték a gyerekek.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Szatymazi Általános Iskolája
3. A osztály
Készítette: KOVÁCS ZSUZSANNA osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,5
4,5
4,4
4,4

45,8
86,2
19,3
62,8

-

5
5
4
6

Tanulmányi

27
27
26
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)

Kovács Larina

Középkerti
Általános Iskola
Kathi Petra

4220
Hajdúböszörmény

2017.01.27.

Erdélyi utca 37.

Távozott (melyik
intézménybe)

Zrínyi Ilona
Általános Iskola
6722 Szeged
Mérey utca 3.
Zeleméry László
Általános Iskola
4224
Hajdúböszörmén
y
(Bodaszőlő)
Vákáncsos utca
43.
Bárczi Gusztáv
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani
Intézmény

Takács Dorina

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

2016. 10. 05.

2017. 02. 20.

2017. 03. 16.

6723 Szeged
Sólyom utca 4.
 Tanulmányi átlag: 4,4
 Kitűnő: 6 fő Bezdán Balázs, Gyuris Fruzsina Tímea, Kőházi Maja Laura, Maróti
Dorottya Zita, Molnár Anna, Szabó Panna
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 6 fő Bartók Miklós Dániel, Gerhardt Ádám,
Lémárt Lili, Nagygyörgy Levente, Szántó Lajos, Szász Patrik Tibor
438

 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:  Hiányzások: (25 tanuló)
óra
1569
20
63,16

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

63,16 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra
felett

1

-

20 óra-

-

-

 Osztályközösség alakulása:
Az osztálylétszám: 25 fő. A tanév során 3 tanuló távozott. Ebből 9 leány és 16 fiú. SNI-s tanulók
száma 5 fő, BTM-s tanulók száma 2 fő. Az osztályközösség összetétele és képességek szerinti
megoszlása megfelelő. Az iskolai rendszerhez alkalmazkodnak, az iskolai szabályokat többnyire
betartják, de vannak olyan tanulók, akik nem. Az osztályban 7 fő változó magatartású gyermek
van. Négy olyan tanuló van, aki a közösséget rendszeresen bomlasztja. Szorgalmuk változó, a házi
feladatok hiányosan készültek el. Az osztály többsége rendezett családi háttérrel rendelkezik. de 7
fő hátrányos helyzetű gyermek van az osztályban. Az SZMK aktívan részt vesz az iskolai és
osztályszintű rendezvényeken. A szülők közül kevesen vesznek részt az iskolai és osztályszintű
rendezvényeken. Inkább az SZMK tagjai, azok, akik rendszeres segítségükkel hozzájárulnak az
osztály illetve az iskolai jellegű események megszervezésében. A tanév során sikerült
tanítványaimmal szép eredményeket is elérni. Egy tanuló továbbjutott a Megyei Helyesírási
Versenyre, ahol szépen teljesített. Egy tanul a Marosmenti Fesztiválon III. helyezést ért el szóló
népdaléneklés kategóriában.
 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)

16

12

9

-

1

16

-

 Rendezvények:
Szülői értekezlet 2 alkalommal
Megemlékezés 1956 október 23-ról
Mesemondó Verseny
Télapó ünnepség
Karácsonyi ünnepség
Levelezős Olvasási Verseny a KAMÉLEON OLVASÓKLUB szervezésében
Farsang
Területi Versmondó Verseny
Területi Kazinczy Szépkiejtési Verseny
Területi Helyesírási Verseny
Megyei Helyesírási Verseny
Anyák napi ünnepség
Osztálykirándulás 1 nap
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Szatymazi Általános Iskolája
4.a osztály
Készítette: Kocsis Ferencné osztályfőnök

Tanév

Létszám

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

Tanulmányi

2015/2016. félév

19

4,52

16,79

-

5

2015/2016. év vége
2016/2017. félév

19
20

4,48
4,48

22,42
18,57

-

6
4

2016/2017. év vége

20

4,6

44,95

-

7

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)

Gyenes Dávid

Szent Ágoston
Kat. Ált. Isk. és
Óvoda Kömpöc

2016. 11.08.

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

 Tanulmányi átlag: 4,6
 Kitűnő: 7 fő
(Bozsics Emese, Csányi Imre Soma, Döme Balázs, Gajdacsi Adrienn, Oláh Bianka, Papp
Roland, Puskás Vivien)
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma:7 fő
(Borbás Bence, Csenki Csanád, Gajdos Máté, Kékes-Szabó Norbert, Kónya Gábor, Sisák
Szabolcs, Szél Boglárka)
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén: Hiányzások: (20_ tanuló)
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

óra
899
899
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44,95 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

-

-

-

-

-

 Osztályközösség alakulása
Osztálylétszám: 20 fő (7 lány, 13 fiú)
SNI: 5 fő
BTM: 2 fő
A 4. a osztályról elmondható, hogy csapattá érett. A közel másfél éves munkám eredményeként az
év végére az osztály egy összetartó kis társasággá alakult. Természetesen az előző tanító nénijük is
sokat tett ezért. (2016. április elseje óta vagyok az osztályfőnökük.) Kisebb konfliktusok és viták
persze adódnak közöttük. Ezeknek a megoldását még tanulniuk kell. Biztos vagyok benne, hogy a
leendő osztályfőnökük mindenben a segítségükre lesz, és folytatni fogja azt a munkát, amit
elkezdtünk. A gyerekek most már elfogadóbbak egymással, segítőkészek is. A türelem nem az
erényük, ez is egy megoldásra váró feladat. A felnőttekkel udvariasak, segítőkészek és
tisztelettudóak.
A tanulmányi munkát tekintve: jó képességű osztály, ahogy az év végi eredmény is mutatja. Jó
néhány gyerekkel vettünk rész területi versenyeken (matematika, nyelvtan, szépkiejtési és
mesemondó verseny), ahol ha nem is az első háromban, de az első 10 helyezett között azért
mindig ott voltunk. Legnagyobb sikerünk a Zrínyi matematika versenyen elért 14. helyezés. Ez
azért is figyelemre méltó eredmény, mert meghívót az ünnepélyes eredményhirdetésre csak két
„falusi” iskola kapott (Szatymaz és Domaszék), a pálmát a szegedi és a makói iskolások vitték el.
Aki ezt a nagyszerű eredményt elérte: Csányi Imre Soma. Azért vannak olyan gyerkőcök is,
akiknek a házi feladat elkészítése nagy kihívás: nem mindig sikerül megcsinálniuk, és néha napján
a felszereléssel is akad egy kis gond.
Mindent figyelembe véve az osztályról elmondható, hogy többségében jó magaviseletű, megfelelő
szorgalommal és tanulási motivációval bíró gyermekek összessége. A közösségre lehet építeni, a
gyerekek mozgósíthatók és együttműködők, a felnőttekkel és többnyire egymással 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)

20

20

1

-

-

 Rendezvények Az osztály programjait tekintve:
szüreti mulatság szeptemberben
mikulás délután december 6-án
névnapok, születésnapok rövidke ünneplése
színházlátogatás
közös farsangi készülődés
Édesanyák köszöntése
2 napos osztálykirándulás Ópusztaszeren
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-

-

-

OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Szatymazi Általános Iskolája
4.b osztály
Készítette: Pölösné Rovó Zsanett osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,29
4,28
4,41
4,44

23,2
48,3
16,25
54,47

-

1
2
2
2

Tanulmányi

18
18
20
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)

Nagy Boglárka

Szegedi Bonifert
Domonkos
Általános Iskola

2016.10.03.

Nieddu Roberto

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Zuglói Arany János
Ált. Isk. és
Alapfokú Műv. Isk.
Budapest

2017.01.23

 Tanulmányi átlag: 4,44
 Kitűnő: 2 fő (Csíkos Júlia, Salánki Martina)
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 6 fő (Császár Hermina, Nagy Boglárka, Petrács
Vivien, Szabó Laura, Szabó Sára, Szarka Regina)
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:
 Hiányzások: (19 tanuló)
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

óra
1035
1035

442

54,47 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

-

-

-

-

-

 Osztályközösség alakulása
A tanév elején némi mozgás volt tapasztalható létszám tekintetében. Egy kislány visszajött
hozzánk és október elején egy új tanuló is érkezett osztályunkba. Mindkét diákot szeretettel
fogadták a gyerekek, az új tanuló beilleszkedése zavartalan volt. A változások kezelésében tehát a
közösség megfelelően viselkedik, empatikusak az újonnan érkezők irányába.
A tavaly megkezdett kooperatív munkát az év folyamán végigvittük, nagymértékben fejlesztve
ezzel toleranciájukat. A módszer kiválóan alkalmas arra, hogy erősíteni tudjuk az összetartozás
fontosságát, és az egymás iránti felelősségvállalás beépülését.
Írásbeli munkájuk minősége eben a tanévben romlott, folyamatos és erős kontroll hatására
lehetett csak szinten tartani a tanév során.
A kötelességtudat az osztály nagy részénél már kialakult, és felszerelés, valamint házi feladat
hiányok nagy számban nem fordultak elő.
A szülőkkel való kapcsolattartás megfelelőnek mondható, többségük érdeklődik gyermeke
munkája, magatartása iránt.
 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

7

-

4

-

4

-

-

-

 Rendezvények
A tanév során a következő rendezvények megszervezésében és lebonyolításában vállaltam vezető
szerepet:
2016. szeptember – Szüreti mulatság
2016. október 23-i ünnepség
2016. karácsonyi ünnepség
2017. január 21. I. Iskolabál
2017. március 15-i ünnepség
2017. május – Anyák napi ünnepség
2017. június 13. Gyermeknapi rendezvény
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Szatymazi Általános Iskolája
5.a osztály
Készítette: Szalma János osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,0
4,3
4.2
4.11

30
68
30
56

2

3
4
2
2

Tanulmányi

18
18
19
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)

Távozott (melyik
intézménybe)

 Tanulmányi átlag: 4.11
 Kitűnő: 2
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 2
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2017. június 15-i állapot)
tantárgy
Magyar nyelv
Történelem
Matematika
összesen: 3 tantárgy

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

2 tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (19 tanuló)
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

óra
1066
1066

444

56 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

-

-

-

-

-

 Osztályközösség alakulása
Az osztályt 19 fővel vettem át. Sok hátrányos helyzetű és csonka családból érkező van az
osztályban. Magatartási problémás 4 tanuló. Az Ő fejlődésük érdekében az iskolapszichológus
segítségét kértem. Rájuk jellemzően szünetekben és sokszor órákon is rendetlenkednek. Egy két
kivétellel közösségben építő jellegűek a kapcsolataik. Hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő tanuló
foglalkoztatása integrációja biztosított. Őt a közösség jól tolerálja, segíti. Két tanuló két tárgyból
bukik.

 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

7

 Rendezvények
Közös korcsolyázás, mozi látogatások tették színesebbé az osztály életét. A farsangi mulatságra
közösen készültünk és meg is nyertük. Osztálykiránduláson Budapesten voltunk, ahol túrázás,
barlang, múzeum és mozi látogatás,
a közös beszélgetések tették szorosabbá az
osztályközösséget.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Szatymazi Általános Iskolája
5. b osztály
Készítette: Doszpod Endréné osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

17
17
16
17

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,32
4,42
4,45
4,34

26
65
30
57

-

4
4
2
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)

Bona Zóra

Kozák Szabolcs

Petőfi Sándor
Alsó és Felső
Tagozatos
Általános Iskola
Székelykeresztúr

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

Szabad Waldorf
Általános Iskola és
Gimnázium,
Alapfokú
Művészeti Iskola,
Szeged

2016. 09. 05.

2017.03.20.

 Tanulmányi átlag: 4,34
 Kitűnő: 3 (Bosch Sára, Polgár Benedikta, Szabó Lőrinc)
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 7 (Bagi Bence, Hegykői Boglárka, Kőhegyi
Fanni, Márki Bálint, Németh Rebeka, Ocskó Lili, Rácz Dóra)
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:  Hiányzások: (17 tanuló)
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

óra
1031
1031

446

57 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

-

-

-

-

-

 Osztályközösség alakulása:
A második félévben a 16 fős tanulói létszám bővült egy fiú tanulóval, így a nemek aránya még
kiegyenlítettebb lett – 9 lány és 8 fiú -, ami továbbra is jó az osztályközösség szempontjából. A
tanulók többsége jól alkalmazkodott a felső tagozatba lépéssel járó új körülményekhez és
követelményekhez. Az osztály eddigi tanulmányi munkáját tekintve megfelelő, általában véve
szorgalmas és kötelességtudó tanulók. Az év végi osztályzatok alapján viszonylag jó átlagot értek
el, hiszen hárman kitűnő heten pedig jeles bizonyítványt vihetnek haza. A gyengébb tanulási
képességgel rendelkező tanulók - 5 fő SNI és 1 fő BTM - is teljesítették a tőlük elvárható szintet.
Az osztály tanulóinak többsége fegyelmezett és szabálykövető. Csupán három tanuló mutat
változó magatartást, de ők is próbálkoznak javítani a viselkedésükön. Egy tanuló magatartása
kapott rossz minősítést, mivel provokatív viselkedése igazán problémát jelent az osztály iskolai
életében. Mindent megteszünk azért, hogy bizonyos tanulók közötti ellenséges viszony
rendeződjön, hiszen mint osztályközösség egy összetartó és egymást segítő kis csapatról van szó.
Felelősséget éreznek egymás iránt, a jobb tanulók gyakran segítik a tanulásban gyengébb
képességű társaikat. Szeretnek együtt lenni, aktívan részt vesznek az iskolai programokon és a
tanulmányi kirándulásokon. Természetesen az osztályon belül vannak kisebb baráti közösségek,
de ezek nem határolódnak el egymástól élesen. Az új tanulót szívesen fogadták és segítették a
beilleszkedésben. Mindenki egyenrangú és fontos tagja az osztályközösségnek.
 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

19

9

1

1

1

-

-

-

 Rendezvények:
szüreti mulatság, Mikulás játékos vetélkedő, kirándulás Temesvárra, színház, karácsonyi
klubdélután, farsang, mozi, múzeum, tanulmányi kirándulás, gyereknap, sportnap
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Szatymazi Általános Iskolája
6.a osztály
Készítette: Farkas-Csamanagó Etelka osztályfőnök
Tanév

Létszám

Tanulmányi
átlag

17
17
17
17

4,09
4,08
3,83
3,85

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

Hiányzási
átlag
(óra/fő)
17
54
23
48

Bukott
tanulók

Kitűnő

2
2
-

-

• Létszám alakulása a tanév folyamán:
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

-

-

Tanulói
jogviszony
létesítése (év,
hó, nap)
-

Tanulói
jogviszony
létesítése (év,
hó, nap)
-

Távozott
(melyik
intézménybe)
-

• Tanulmányi átlag: 3,85
• Kitűnő: nincs kitűnő tanuló
• Jeles: 3 fő, Lecsuk Ildikó, Árva Krisztián, Papp Dávid
• Tantárgyi bukások: nem volt
• Hiányzások:
óra
820
4
824

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

48 óra/fő

• Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)
-

1-10 óra

11-30 óra 31-50 óra 51 óra felett

-

-

448

-

-

• Osztályközösség alakulása
Az osztályban 5 lány és 12 fiú tanuló van. Már a félévi beszámolóban is említettem, hogy az
előző évhez képest enyhült a feszültség a tanulók között, kevesebb a vitás helyzet. A szülők is
kompromisszumképesebbek, munkájukkal segítik az osztály közösségének pozitív irányba
való eltolódását. Sajnos a tanulmányi munka nem sokat javult, csupán bukás nem volt az
osztályban. A munkához való pozitív hozzáállás még mindig nem alakult ki teljesen. Az
osztálykirándulás lehetőséget adott a közösség formálására, egymás jobb megismerésére.
Ebben a tanévben is három tanuló járt fejlesztésre, akiknek a munkájával kapcsolatban nem
érkezett negatív visszajelzés.
• Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása:
Tanuló
osztályfőnöki
igazgatói
k
intése
intése
száma dicsérete figyelmeztetése
megrováso dicsérete figyelmeztetése
megrováso
k
k
összese k száma
k száma
k száma
k száma
k száma
k száma
száma
száma
n (fő)

17

5

4

-

-

• Rendezvények:
Papírgyűjtés
Múzeumlátogatás
Színházlátogatás
Temesvári kirándulás
Farsang
Osztálykirándulás Ceglédre
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1 fő

--

-

OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Szatymazi Általános Iskolája
6.b osztály
Készítette: Horváthné Bodor Margit osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

4,70
4,67
4,39
4,38

18
42
29
61

2
1

7
8
4
6

Tanulmányi

18
18
19
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)

Meszes Richárd

SZTEJKI
Szatymazi
Általános
Iskolája
(évismétlő)

2016.09.01.

Távozott (melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

 Tanulmányi átlag: 4,38
 Kitűnő: 6 tanuló  Farkas Vivien, Kónya Eszter, Kormányos Viktor, Ökrös Laura,
Szanka Boglárka, Tetlák Abigél
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 1 tanuló  Polgár Szimonetta)
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2017. június 15-i állapot)
tantárgy
magyar nyelv
összesen: 1 tantárgy

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

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen

450

 Hiányzások: (19 tanuló)
óra
1167
1167

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

61 óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

-

-

-

-

-

 Osztályközösség alakulása
A második tanévet zártuk együtt. Az előző tanévben egy tanuló ment el, szeptembertől viszont egy
évismétlő diák került hozzánk. Így az osztály létszáma 19: 11 lány és 8 fiú. Az osztályban 2 SNI-s
és 2 BTM-s van.
Az előző tanévhez képestegy kicsit romlott a tanulmányi eredményük. Ennek ellenére 2 tanuló
kivételével a többség szorgalmas, képességének megfelelően tanul. Csak ritkán fordul elő lazítás.
Ebben a tanévben is folytatták a sportolást, a művészeti iskolában való részvételt: Ketten fociznak,
4-en cselgáncsoznak. Egy kislány nagyon eredményesen atletizál. Többen lovagolni járnak. Van 4
néptáncosunk, 1 kislány tagja az iskolai gimnasztika csapatnak. 5-en zongoráznak, 3-an járnak
népi énekre.
Az osztályból többen vettek részt – eredményesen – tanulmányi versenyeken: magyar,
matematika, történelem…
2 tanuló magatartásával, tanuláshoz való hozzáállásával van nagyon sok probléma. Ezt tükrözi a
kettőjüknek beírt 29 szaktanári, 5 osztályfőnöki és 2 igazgatói figyelmeztetés. Sajnos ezzel a
viselkedéssel a két gyerek tönkre tette az egyébként nagyon értékes osztály munkáját.
 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

35

5 (2 tanuló)

-

-

12

2

-

 Rendezvények
Az osztályunknak ebben a tanévben is sok közös programja, rendezvénye volt.
Kétszer voltunk a Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban. Voltunk színházban és moziban is. A
tanév során teadélutánon, klubdélutánon, tavaszváró rendezvényünkön sokat beszélgettünk,
társasjátékoztunk, filmet néztünk. Sokat beszélgettünk, nevettünk, jól éreztük magunkat, mert
együtt voltunk. Aradon és Temesváron is jártunk.

451

-

Óriási, nagyon sikeres műsorral emeltük mi is az iskolai farsangi mulatság színvonalát. Aktívak
voltunk az őszi és tavaszi papírgyűjtésen is.
Pályázatot készítettünk a következő tanévre a „Határtalanul” programon való részvételre. Ebben a
tanévben is a Szülők napi” ünnepségünkön egy csodálatos, nagy sikert aratott műsorral sírvanevetve köszöntük meg az anyukáknak, apukáknak, nagymamáknak, nagypapáknak az éves
munkáját, fáradozását, szeretetét.
A tanév utolsó napjaiban nagyon sikeres három napos kiránduláson vettünk részt Cegléden a
másik hatodik osztállyal.
Előre láthatólag egy tanuló válik meg az osztálytól, ő a HID program keretén belül folytatja
tanulmányait.

452

OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Szatymazi Általános Iskolája
7.a osztály
Készítette: Lindholm-Csányi Eszter osztályfőnök
Tanév

Létszám

Tanulmányi
átlag

20
20
19
19

3,94
3,89
4,07
4,08

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

Hiányzási
átlag
(óra/fő)
27
68
21
44

Bukott
tanulók

Kitűnő

2
2
2
3

0
2
1
2

• Létszám alakulása a tanév folyamán:
Tanuló neve

Érkezett
(melyik
intézményből)

Tanulói
jogviszony
létesítése (év,
hó, nap)

Őry Richárd

Távozott
(melyik
intézménybe)

Tanulói
jogviszony
megszünt hó,
nap)

Csanádpalotai
Dér István Ált
Isk.-

2016.10.16-

• Tanulmányi átlag: 4,02
• Kitűnő: 2
• Jeles: 11
• Tantárgyi bukások:
tantárgy

bukások száma (fő)
1
3
3

angol
matematika
összesen: 2 tantárgy

Tanulók száma (fő)
2
1

1 tantárgyból
2 tantárgyból
3 tantárgyból
több tantárgyból
összesen

3

453

• Hiányzások: 19 fő
óra
741
95
836

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

44

• Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)
3

1-10 óra

11-30 óra 31-50 óra 51 óra felett

2

-

-

1

• Osztályközösség alakulása:
Egy aránylag jól összecsiszolódott tanulói közösséget vettem át, sajnos a tanulók egy eléggé
szenzitív életszakaszában. Igyekeztem a korábbi osztályfőnök váratlan távozása miatti
„sokkot” minél rövidebb idő alatt megszüntetni. A szülők és a tanulók egybehangzó
véleménye alapján ez sikeresen megvalósult az év folyamán. Természetesen nem volt
problémáktól mentes az elmúlt időszak sem, hiszen több sajátos nevelésű, sőt gyámhatósági
felügyelet alatt álló tanuló is van a közösségben. Szerencsére ők nem lettek hangadók az
osztályban.
Továbbra is követendő érték maradt az „egy mindenkiért” és ha kell, a” mindenki egyért”
• Dicséretek, fegyelmi intézkedések megoszlása
Igazgatói dicséretben részesült 6 tanuló. Osztályfőnöki dicséretet kapott 7 tanuló.
Igazgatói figyelmeztetést érdemelt 3 fő. Osztályfőnöki figyelmeztetésben és intésben részesült
6 tanuló a tanév során.
Tanuló
osztályfőnöki
igazgatói
k
intése
intése
száma dicsérete figyelmeztetése
megrováso dicsérete figyelmeztetése
megrováso
k
k
összese k száma
k száma
k száma
k száma
k száma
k száma
száma
száma
n (fő)

10

6

4

2

6

3

• Rendezvények:
A tanév során karácsonyi közös ünneplést tartottunk, ahol apró ajándékokkal lepték meg
egymást a tanulók. A téli szünet közeledtével a szegedi jégpályára mentünk egy szombat
délelőtt. A második félévben lázasan készültünk a farsangra, ami jó összetartó erőnek
bizonyult. A gyerekek és a szülők kérésére első ízben mentünk kétnapos osztálykirándulásra,
ahol kitűnő csapatépítő programokon is részt vehettek a gyerekek. A kiránduláson két fő
kivételével mindenki részt vett. Az Erzsébet tábori nyaraláson az osztály fele ott lesz az
osztályfőnökkel együtt.
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Szatymazi Általános Iskolája
7.b osztály
Készítette: Bitterné Benkó Ilona osztályfőnök
Tanév

Létszám

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

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

3,23
3,68
3,79
3,66

24
65
23
64

4
1
3
1

0
0
0
0

Tanulmányi

20
20
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)

Ciurgiu Milán
Ferenc

Külföldről
hazatért

2017.01.24.

Távozott (melyik
intézménybe)

 Tanulmányi átlag: 3,66
 Kitűnő: 0
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 1
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén
(2017. június 15-i állapot)
tantárgy
Magyar nyelvtan
összesen: 1 tantárgy

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

1 tantárgyból
összesen
 Hiányzások: (19__ tanuló)
igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

óra
1124
19
1143
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_64_óra/fő

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

7

7

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

 Osztályközösség alakulása
Az osztály létszáma a tanév elején 2 fővel csökkent, 1 tanuló költözés miatt a bordányi iskolában
folytatja tanulmányait. 1 tanuló évismétlésre kötelezett, 6. osztályban tanul. A második félévben 1
magántanuló az osztályba került, de fizikailag nem találkozott a gyerekekkel, tehát nem volt hatással
az osztályra. A közösség hangulata érezhetően javult a tanulók távozásával. Kevesebb rendbontás, és
fegyelmezetlenség fordul elő. Sajnos több esetben órai késések miatt igazolatlan percek kerültek
rögzítésre, 2 tanuló esetében 1 órát kiadott.
A tanulási hajlandóság nagyon változatos, továbbra is fennállnak a házi feladat hiánya miatt, vagy
felszerelések hiánya miatt adódó problémák. Kevesebb tanulóközi villongás történik. Az osztálynak
szervezett programokon változatos a részvétel, volt, ahol minden gyerek részt vett, nagyobb
összetartást vettem észre. Különösen az iskolán kívül szervezett programokra jellemző ez.
 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

16

2

 Rendezvények
Szüreti mulatság
Mozilátogatás az osztállyal
TERMOSZ tanítás a Radnóti Gimnáziumban
Zacher Gábor előadása Sándorfalván
Zacher Gábor előadása Szatymazon
Elsősegélynyújtó verseny Sándorfalván
Papírgyűjtés ősszel és tavasszal is
Dohányzás elleni előadás
Iskolai mozilátogatás tavasszal
Osztály Mikulás a Móra Ferenc Múzeumban
Radnóti Gimnázium által kiírt műveltségi vetélkedőre tanulók szervezése, tesztek kitöltése
Farsangi mulatság rendezése, fellépés
Víz Világnapi verseny a Gregor József iskolában
Egészségügyi verseny a Kossuth Zsuzsa Szakgimnáziumban
Kistérségi háztartási verseny Sándorfalván,
Színjátszó verseny
Történelem verseny
Ünnepi műsorokban való fellépés
A témahéten a programsorozatban való részvétel
Kísérletek bemutatója az Agórában
Erzsébet tábori jelentkezés, és táborozás
Íjászati bemutató
Osztálykirándulás
Gyereknap
Ballagási műsorban fellépés
Év végi záró bemutató
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OSZTÁLYFŐNÖKI JELENTÉS
2016/2017. TANÍTÁSI ÉV
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Szatymazi Általános Iskolája
8.a osztály
Készítette: _Szűcsné Gera Julianna osztályfőnök

Tanév

átlag

Hiányzási
átlag
(óra/fő)

Bukott
tanulók

Kitűnő

Tanulmányi

Létszám

2015/2016. félév

27

3.67

27

4

-

2015/2016. év vége

27

3.63

69

2

1

2016/2017. félév

26

3.65

22.5

-

1

2016/2017. év vége

26

3.64

70

-

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)

Tanulói
jogviszony
létesítése
(év, hó, nap)

-

-

-

-

-

 Tanulmányi átlag: 3.64
 Kitűnő: 1 tanuló-Csányi Orsolya
 Jeles (4,5) átlagot elérő tanulók száma: 2 tanuló Szokai Nikolett, Zajcsek Odett
 Tantárgyi bukások a tanítási év végén:  Hiányzások: (26 tanuló)
óra
1792
40
1832

igazolt hiányzás
igazolatlan hiányzás
Összesen/átlag

70óra/fő

 Igazolatlan mulasztások megoszlása
Tanulók száma
összesen (fő)

1-10 óra

11-30 óra

31-50 óra

51 óra felett

4

3

1

-

-
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 Osztályközösség alakulása
A tanévet 26 fő tanulóval kezdtük 11 fiú és 15 lány a tavalyi évhez képest csökkent a létszám. Egy
tanulónk másik intézményben folytatja tanulmányait. Az osztályközösségen belül már az előző
tanévben is több csoport alakult ki, melyek nagyrészt megmaradtak, de ezek nem szigetelődnek el
egymástól továbbra sem. Az elmúlt tanévben bekerült tanuló sajnos negatívan befolyásolja néhány
tanuló viselkedését. Az osztályközösség azért továbbra is összetartó, ha közös rendezvényről,
megmozdulásról van szó. Az őszi iskolai papírgyűjtési versenyen a második helyezést értük el, a
tavaszi papírgyűjtésen az első helyezést. Az osztály tanulóit a közös cél összekovácsolta. A
szüneteket az osztály általában együtt tölti, a fiúk körében kialakult egy kisebb focicsapat is, ez
még jobban erősíti az összetartást és a csapatmunkát. Az esetlegesen felmerülő problémákat
osztályfőnöki órákon megbeszéljük, azért, hogy a diákokban ne maradjon semmilyen rossz érzés
és ne maradjon hátra megoldatlan probléma. A tanulmányi eredményük a tavalyi évhez képest
romlott. Sokan rendszeresen nem készítik el a házi feladataikat, nem készülnek órákra, nem veszik
igénybe a javítási lehetőségeket. Az osztály többsége azonban továbbra is aktív, segítőkész.
Szívesen vállalnak szerepet az iskolai műsorokban.
A középiskolai felvételi mindenkinek sikeresen zárult, mind a 26 tanuló felvételt nyert valamely
középfokú oktatási intézménybe.
 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

12

7

-

-

11

-

-

 Rendezvények
Júniusi osztálykiránduláson Budapestre látogattunk.
Bankett,ballagás
Őszi és tavaszi papírgyűjtésben vettünk részt, ahol az osztály második és első helyezést ért el.
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