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Szervezési feladatok értékelése:



Ügyeletes rend a kiírásnak megfelelően működött. Kisebb hiányosság volt
tapasztalható.



Elkészültek és szépen kivitelezettek lettek a szanazugi és erdei iskola, és a szakköri
prezentációk. A szülők megtekinthették a kiállításokat az iskolai folyosón, és a
„Múzeumok éjszakája” rendezvényen.



A téli játékok működtetése fegyelmezett rendben történik, a tanulók játékmorálja
megfelelő.



A kulturált érkezés biztosított, a tanulók a szalvéta behozásával segítették a
megvalósulást.



A tanulók füzeteinek ellenőrzése megtörtént. A küllem megfelelő, bár akadnak
kivételek.



Az új 32 órás munkarendhez való átállás zavartalanul megtörtént.

II.

Célok, feladatok megvalósulása:


Az osztályfőnökök és szaktanárok következetes munkája révén, kevesebb iskolai
rendbontás történt. Mindez néhány tanulóra vonatkozott.



Az igazolt és igazolatlan hiányzás miatt 5 tanulónak osztályozó vizsgát kellett tenni.
Az eredménytelenségi mutató 3. Ezen tanulók évismétlése kötelező. A
családlátogatásokkal, és az ÚTRAVALÓ programmal segítettük a hiányzás
visszaszorítását. Az osztályfőnökök a szükséges intézkedéseket végrehajtották.



Jónak bizonyult a napközis csoportszervezés. Így zökkenőmentesen valósult meg a
felkészülés.



Az 5. osztályban az egész napos oktatás folytatódott. A délutáni órákon már
fáradékonyabbak voltak a gyerekek.



A technikai szakkörök (Barkács, Kreatív Otthon) az elkészített munkáikkal segítették
a tanulók ÖKO szemléletének formálását.
Megjegyzés: Rendhagyó órán vettek részt a tanulók, melynek témája szintén a
„Hulladékgazdálkodás” volt.



A dráma szakkörösök a tanultakról, színvonalas műsor keretében ismertettek meg
bennünket a karácsonyi ünnepségen és az iskolai „Ki mit tud” - on.



Az interaktív ünnepi megemlékezés továbbra is sikeres.



Az egyéni fejlesztők és más fejlesztő foglalkozások a gyengébb képességűeknél
kisebb, az átlagos képességűeknél nagyobb megértést eredményeznek.



A tanórákon a szóbeliség nagyobb teret kapott, mint korábbi években. Szükség is van
rá, mert az ifjúság órai szereplése nem megfelelő.



A nevelők egymást segítő munkája megvalósult.



Sajnáljuk, hogy külső okok miatt (negatív elbírálás) nem valósulhatott meg az
informatikai továbbképzésünk. /tanárok/



A versenyekre való felkészülések időben megvalósultak. Jó volt, hogy a verseny előtt
az iskola többi tanulója is megtekinthette a produkciókat.



Minden nevelő feladata volt a hospitálás. Erre jó alkalom kínálkozott a bemutató
órákon és a Mikulás, valamint az Anyák napi rendezvényen. Az egyénileg szervezett
hospitálás kevés volt.



A könyvtárral való együttműködés nem valósult meg kellőképpen.



A jó tanulókat és sikeresen versenyzőket jutalomkirándulásra vittük Ópusztaszerre.



Segítettük a tánciskola bál szervezését.



Az adminisztratív munkavégzésünk megfelelő volt, kisebb hiányosságok azért
előfordultak.



A 8. osztályos tanulók továbbtanulását segítettük. / Szelet a vitorlába-programon
vettünk részt/ Minden tanuló felvételt nyert a választott középiskolába.

III.


Programok kivitelezése:
A tervezett programokat sikerült megvalósítani.

Nem tervezett programokra is sor került:


Rendhagyó történelem óra.



Rendhagyó kémia óra.



3 fő nyolcadikos bekapcsolódott a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium felvételt segítő
magyar versenyébe.



Betekintést nyerhettünk
„tanulásszervezésébe.

a

„Gávavencsellői

és

Kabai

Általános

Iskola

IV.



A 6. és 7. osztály bekapcsolódott a Fogyasztóvédelmi percek c. programba, melyet
osztályfőnöki órák keretében valósítottak meg. Sajnos az eredmény ellenére a
táborozáson nem tudtak a tanulók részt venni.



Több osztály bekapcsolódott a „Reál Osztálykassza” pályázatba, ahol az elnyert
pénzjutalom az osztálykirándulásokat segíti.



Mikulásnapon a 6. és az 5. osztályban bemutató órát nézhettek meg a tanulók szülei.



Karácsony előtt az érdeklődő tanulók színházlátogatáson vettek részt.

Óralátogatások tapasztalatai:
Minden nevelő óraszervezésébe sikerült betekintést nyernem. Az órák maximális tanári
felkészültségről, nyugodt légkörről, változatos módszerek és munkaformák
alkalmazásáról tanúskodtak.
Az interaktív táblát szeretik a kollégák. Nagy öröm, hogy csak színesítő, segítő funkcióját
tapasztaltam.
Továbbra is törekedjünk arra, hogy a tanulók önállóan, párban, csoportokban dolgozva
aktív részesei legyenek az óráknak. Keressük az utat a tanulók érdeklődésének,
aktivitásuknak a fokozására, minden órán!

V.

Szakkörök:
A szakkörök száma és óraszáma az igényekhez és a tanulók érdeklődéséhez
alkalmazkodva szerveződött a 32. órás munkarendünkhöz. Érdekesek, a tanulók szeretik
őket. Igazi hozadéka, hogy a gyengébb képességű vagy hátrányos helyzetű tanulók is
megmutathatták mire képesek. A következő tanévben nem indulhat minden szakkör a
létszám alatti jelentkezés miatt. Meg kell tanulnunk lobbizni az ügy érdekében!

VI.

Versenyek- eredmények
Verseny neve

Szint

Felkészítők

Eredmények

Iskolai

Versenyzők
száma
31

Rejtvények

Jákóbné
Szilágyi Éva
Némethné
Csuka Ágnes
Szatmári
Károlyné
Lukács
Mihályné

Sok
a
lemorzsolódás

Zrínyi
matematika

megyei

11

Szatmári
Károlyné
Lukács
Mihályné

Középszint

Szavalóverseny

városi

6

Vályiné Pápai
Viola
Jákóbné
Szilágyi Éva

1.hely
Pető
Panna
2.hely
Hajkai
Dzsenifer

Mesemondó
Konyár

Kerületi
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Vályiné Pápai nincs helyezés
Viola
Jákóbné
Szilágyi Éva

SNI-s tanulók megyei
szépíró
versenye
Próza-és
kerületi
versmondó
„Erdélyi
csillagok”
Angol
nyelvű megyei
prózamondó

3

Jákóbné
Szilágyi Éva

2

Vályiné Pápai nincs helyezés
Viola
Jákóbné
Szilágyi
Némethné
4.hely Tóth Lili
Csuka Ágnes

2

nincs helyezés

VII.
-

Előremutató
Növelni kell az eredményességünket a tanulásban és versenyzésben.
Több iskolai szintű versenyt kell szervezni, a könyvtárral karöltve.
Hatékonyabban kell fellépni a rendbontókkal.
Lehetőség szerint csökkenteni a hiányzást.
Az erkölcstan és osztályfőnöki órákon a tolerancia nagy hangsúllyal legyen jelen, hogy
az elvándorlást megakadályozzuk.

Létavértes, 2014. 06.19.

Lukács Mihályné
mkv.

Létavértesi Irinyi János Általános
Iskola
Diákönkormányzatának
beszámolója
2013-2014 tanévben végzett
munkájáról
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A diákönkormányzat feladatait és céljait az év elején a következőképpen
fogalmaztuk meg:
A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A
diákönkormányzat legfontosabb feladatai közé tartozik a tanulói jogok képviselete, az iskolai
ünnepségek és megemlékezések szervezésében való részvétel, szabadidő tartalmas
eltöltésének biztosítása és a jó tanár-diák kapcsolat fenntartása. A diákönkormányzat tagjai
részt vesznek az iskola kulturális programjain, szükség esetén azok szervezésében, a
hagyományápolásban, hagyományépítésben. Célunk ezen felül olyan ifjúsági szervezet
létrehozása, melyben a tagok, és rajtuk keresztül az iskola diákjai örömmel és aktívan
vállalnak feladatokat, saját kreatív ötleteikkel állnak elő, a megvalósításban is tevékenyen
részt vesznek, és ezáltal személyiségüket és környezetüket fejlesztik.

Esemény
időpontja

Szeptember

TERVEZETT PROGRAMOK

MEGVALÓSÍTÁS

Az osztályok DÖK képviselőinek
megválasztása a 4 – 8.
évfolyamokon
Alakuló ülés: feladatok
megbeszélése; munkaterv elfogadása;
DÖK vezető választása,
környezetvédelmi felelős
megválasztása –/ ÖKO iskola/,sport
és kultúrfelelős megválasztása.

Az osztályokban megtörtént a
diáktanácstagok megválasztása.
Alakuló ülésünkön eldöntöttük
kik legyenek a DÖK
tisztségviselői.
A diákelnök: Balogh Nóra 8. o.
Sportfelelős: Bakó Dávid 7. o.
Környezetvédelmi felelős:
Fehér Letícia 7. o.
A 4. osztályosok is
megválasztották
képviselőjüket,így tanulhatják a
programjaik szervezését,
vélemény nyilvánítást.

Az új Házirend megismertetése,
változásokra a figyelem felhívása.

Az új Házirendünk változásait
is megvitattuk, a gyerekek
megértették, törekvéseinket.

Papírhulladék gyűjtésének

A délutános nevelők
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Október

megszervezése.
/Használt tankönyvek elszállítása a
tantermekből./

segítségével a régi tankönyvek
is a gyűjtőhelyre kerültek.

Az őszi „Gyümölcsnap” programjába
való bekapcsolódás

A” Gyümölcsnapon” iskolánk
minden tanulója a szülők aktív
részvételével nagyon élvezte a
programokat.
Az idén ősszel nem kellett
segítenünk az őszi
nagytakarításban, mert a
területek szépek gondozottak
voltak.
A sportkörök segítségével az
osztályok között focimeccsek
zajlottak.
Az osztályok egy-egy tököt
faragtak Tamás Henrietta tanár
néni segítségével, melyeket az
őszi szünet előtti utolsó héten
kihelyeztünk.
Az alsós osztályok is kifaragták
a halloween-i lámpásokat
tanítóik segítségével.

„Őszi nagytakarítás” a tavasszal
kijelölt területek ősziesítése.

Osztályfoci őszi fordulójának
beindítása.
Tökfaragó verseny osztályonként.

November

„Halloween-délután” /filmvetítés./
November 25.A Magyar labdarúgás
napja.
Őszi forduló eredményhirdetése.

A szeptemberi sok program
miatt ezeket a programokat nem
valósítottuk meg.

December

Mikulásjárás

A hagyományoknak
megfelelően az alsó tagozatban
nyíltnapos Mikulás ünnepség
keretében osztottuk ki a D.Ö.K.
csekély ajándékát, a felső
tagozatban Mikulás diszkóval
és filmvetítéssel ünnepeltünk.
Az alsósok Mikulás napi
délutánt a tornateremben
töltötték, ahol kiütő-versenyen
vettek részt. A játékban a
gyerekek vegyes csapatokban
versenyeztek 1-4. osztályig,
amit nagyon élveztek.
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Mozi látogatás szervezése
Debrecenbe.
Az ünnepi kivilágítás megtekintése

A felső tagozatosok az
osztályfőnökeikkel
színházlátogatáson voltak, majd
megtekintették az ünnepekre
díszkivilágított Debrecent. Még
a Piac utcai vásárosoktól
ajándékokat is tudtak venni.
A kicsiknek is hasonló
élményben volt részük, csak ők
bábszínházi előadáson vettek
részt.

Készülődés az adventi vásárra
(Alkotóház) (december 2.hete)
Fenyődíszek készítése.

A kézműves szakkörök
munkáikkal járultak hozzá a
rendezvény sikeréhez.
Az Adventi vásárunk is a
várakozásunknak megfelelően
alakult. Itt szeretnénk
megköszönni a nevelőknek a
három délutánon való tartalmas
segítséget. A készített
karácsonyi díszek nagy része
elfogyott az utcai karácsonyon.
Az iskolai karácsonyunkra csak
a fenyő feldíszítésében és a
tornaterem dekorálásában
kellett segítenünk. A nevelők
többsége segített az
ajándéktárgyak készítésében.
Most is szemet és
„karácsonyfát” gyönyörködtető
munkák születtek. Ezúton is
szeretnénk megköszönni az
ügyes kezű nevelők alkotó
segítségét.

Városi és iskolai karácsonyi
ünnepségen való részvétel

Mind két helyszínen
zsákbamacskával és
ajándéktárgyakkal segítettük a
rendezvény lebonyolítását.
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Január

A Diákönkormányzat munkájának
féléves értékelése.

A DÖK. tagok elmondták
véleményüket a lezajlott
programokról.
Az erősségeink és hibáink
figyelembe vételével ezen a
gyűlésen elkezdtük a farsang
szervezését.

Február

A farsangi mulatság előkészítése,
lebonyolítása.

A DÖK tagok részvételével
megfogalmaztuk az idei farsang
elvárásait. Osztályonként egy 35 perces produkciót kértünk,
jelmezes előadásban. Az
elvárásokat felülmúlva
teljesítették a közösségek.
Melynek köszönhetően magas
színvonalú lett a
rendezvényünk.

Farsangi előkészületek –
álarckészítő verseny

Március

Megemlékezés a Víz világnapjáról

A központi iskola folyosóján
ötletes kiállítás készült
léggömbök segítségével.
A kicsik meseíró pályázaton
vettek részt, a címe „Az
esőcsepp története”. Kedves
történetek születtek.

Április

„A Föld Napja”
Tavaszi nagytakarítás, az
országos TE-SZEDD akcióhoz
kapcsolódtunk.

A KÖZUT ZRT pénzhiány
miatt, nem szervezett
programot, ezért mi is egy
későbbi időpontot választottunk
a virágosításra illetve a vértesi
központ megtisztítására. A
május elejére áttett programban
az osztályok aktívan vettek
részt. Az osztályok számára
kijelölt területeket később is
gondozták a diákok.
A kisebbek szemetet gyűjtöttek,
míg a nagyok parkosítottak.
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AKSD segítségével
Papírgyűjtés megszervezése.

Hulladékgyűjtésünk az idén
nem a megszokott rendben
zajlott. Az évek alatt összegyűlt
papír teljes kiürítésére
összpontosítottunk, így most az
összes hulladékot sikerült
elszállíttatni, sok év után a
tároló helyet teljesen
kisepertük.

A focifordulókat az Irinyi hét
programjába csoportosítottuk át.

Osztályfoci tavaszi forduló.

Május

Június

Irinyi megemlékezés

Irinyi születésnapját rövid
megemlékezéssel ünnepeltük,
sírjára virágot helyeztünk.

Gyermeknap megszervezése
Kerékpártúra

A gyermeknapi
rendezvényünket is rendhagyó
módon szerveztük. az első
pillanatos félelem alaptalannak
bizonyult. A kerékpár és a
buszos kirándulás a Vekeritóhoz jól sikerült, az ebédet
minden osztály kiválóan és
finomra megfőzte. A gyerekek
igen élvezték a szabadságot és a
helyünktől messzebb lévő
területet.

Irinyi hét megszervezése és
lebonyolítása

Az Irinyi-hetet a tanulók
ötleteinek és kéréseinek
megfelelően szerveztük. Sor
került az osztályok közötti foci
és kézilabda versenyre.
Nagytetszést arattak az évek óta
hiányolt tanár-diák meccsek. A
fordított napi órákon és az
ügyességi versenyeken is jól
érezték magukat a diákok.
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Papírrepülő reptető versenyen
minden felső tagozatos tanuló
részt vett. A 6.-7.-8. osztályok
megismerhették az
elsősegélynyújtás alapjait és
gyakorlatban is kipróbálhatták
az újraélesztés fortélyait. A
pénteki akadályversenyre igen
nagy volt a készülődés, ötletes
csatakiáltások és jó versek
születtek. Az alsó és a felsőtagozatosok közösen zárták le
az évet, ahol értékeltük az
Irinyi-hét rendezvényeit és
jutalmaztuk az évközben jött
ötlet alapján kiírt
„Zümi”pályázat győzteseit.
Ezúton is szeretnénk
megköszönni Ujvárosiné Sliffka
Mariannak az ötletet és a díjakat
egyaránt.

Ebben az évben a betervezett programokat kisebb változtatásokkal sikerült megvalósítani. A
mozi látogatás helyett színházban voltak a tanulók. Előre léptünk a diák-önkormányzati
gyűlések rendszeres megtartásában, diákjaink bátrabban elmondják véleményüket,
szívesebben kezdeményeznek programokat. A tanulók ötlete volt és megtartottunk a felső
tagozatban a Mikulás diszkót, ami nagyon jól sikerült. Az osztályokban sokkal
gördülékenyebben indult be a szelektív hulladékgyűjtés egyre tudatosabbá válik
gyerekeinkben környezetük védelme, amelyet a szakkörökben végzett munka is nagyban
segít.
Ebben az évben három nagyobb rendezvénye volt a Diákönkormányzatnak, a Farsang, a
Gyereknap és az Irinyi-hét. Mi úgy értékeljük, hogy mind a három programunkat jól
megszerveztük és a lebonyolításuk is zökkenőmentesen történt.

Erősségeink közé sorolnánk:



az önkormányzatiságot ebben a tanévben már jobban gyakorolták tanulóink,
rendszeresebbé váltak a DÖK gyűlések,
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a rendezvények jó lebonyolítását, az előzetes feladatok megszervezését,
a kollegákkal való jó együttműködést,
a tanulókkal való aktív kapcsolattartást,
a diákok jó ötleteinek elfogadását és azok megvalósítását.

Gyengeségeink közt még mindig vannak fejlesztésre szoruló feladatok, melyek megoldása a
következő év feladatai lesznek.



a rendezvényeink előtti teendők pontosabb megbeszélése, egyeztetés a nevelőkkel,
a rendezvények utáni tanulói visszajelzések kérése, és megbeszélése a diáktanáccsal.

KÖSZÖNJÜK KOLLEGÁINK HATHATÓS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT ÉS SEGÍTSÉGÉT!!
Létavértes, 2014. június 20.

Magyar Jánosné és Szatmári Károlyné
DÖK segítő nevelők
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