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Év végi beszámoló az alsó tagozatos munkaközösség 
2014/2015-ös tanév munkájáról 

Idén is feladatokban bővelkedő, mozgalmas és sikeres évet zárhattunk. Az 

1. osztályosok tanítóik irányításával gond nélkül beilleszkedtek iskolai     

közösségünkbe, igazi kis Irinyis diákokká váltak. Igyekeztünk céljainkat év 

elején úgy összeállítani, hogy figyelembe vettük az előző év tapasztalatait, 

hiányosságait a tankerület által meghatározott fejlesztendő területeket, 

célkitűzéseket.  

Kitűzött 
célok, feladatok: 

Megvalósulás, értékelés 

 

Tehetséggondozás, 

hatékony 

versenyfelkészítés. 

Diákjaink több versenybe is bekapcsolódtak: 

- Iskolai mese- és versmondó 

- XII. „Égig érő fa” járási mesemondó 

- XV. Versmondó verseny- városi 

- Epreskerti Általános Iskola mese- és versmondó 

- Olvasni jó! pályázat 

- Barátunk a könyv pályázat 

- Angol nyelvi versmondó  

- Tankerületi Tanulmányi Verseny Informatikából 

- Teki-Totó levelezős verseny 

- Zrínyi Ilona Matematikaverseny 

- Alapműveleti Matematikaverseny 

- Körzeti Úszóverseny 

- Körzeti Atlétikaverseny 

- Íródeák Kistérségi Helyesíró Verseny 

- Mert szeretem a tejet rajzpályázat 

- Zümi rajzpályázat. 

 

Nagyon széles körben megméretették magunkat 

alsós tanulóink, több dobogós eredményt is hoztak.A 

tehetséggondozás idén sikeresnek mondható, 

elindultunk egy jó úton, így tovább jövőre is! 

Tehetséggondozásra a szakkörök is jó lehetőséget 

biztosítottak:Hon-Foglaló,ÖKO-Diák, 

Okos(k)odó,Dúdoló, Ügyeskedő, Ábrázol- lak, 

melyek 88 alsós tanulót foglalkoztattak. 
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Tanulás tanítása. Jó úton halad, bizonyítják az osztályátlagok, az 

iskolai mérés eredményei.Továbbra is kiemelt 

feladatként kell kezelni, mivel felső tagozatban 

gondot jelent az önálló tanulás helyes alkalmazása. 

  

  

Értő olvasás fejlesztése. 

Szóbeli 

véleményalkotás, 

kifejezőképesség 

javítása,alapkészségek 

fejlesztése. 

Óralátogatásaim, hospitálásaim alapján ezek 

kiemelt fejlesztési feladatokként voltak beépítve az 

órák menetébe. Tapasztalataim alapján tanulóink 

szívesen és választékosan nyilvánulnak meg szóban, 

amire szükség is van mai világunkban. A 

pedagógusok változatos órafelépítéssel és 

módszertani gazdagsággal, sokrétű motivációval 

igyekeznek a diákok képességeit fejleszteni, 

tudásukat bővíteni. A szaktanácsadók látogatása is 

segítette, támogatta szakmaiságunk fejlődését, 

megerősített minket munkánkban. Javítandó terület a 

pontos órabefejezés és az egyéni képességekhez 

igazodó differenciálás. 

 

 

Komplex, átfogó 

látásmód kialakítása 

kompetencia alapú 

készségek fejlesztése. 

 Ez a komplexitás általánosan jellemző az órákra. A 

készségek, képességek egyéni fejlesztését pedig 

elősegítik az egyéni fejlesztések, fejlesztő pedagógiai 

foglalkozások, gyógypedagógiai fejlesztő 

foglalkozások. 

Hozott neveltségi szint 

javítása, késések 

visszaszorítása, a 

tanulók rendszeres 

iskolába járásának 

betartása. 

Egyre több olyan tanuló jön be, akinél gond van 

ezzel. Napi szinten küzdünk a felmerülő 

problémákkal többször eredményesen, mint 

eredménytelenül, bizonyítja ezt, hogy idén kirívó 

fegyelmezési probléma nem volt, bármerre mentünk 

gyermekeinkkel példamutatóan viselkedtek. Az 

iskolai rendbontások egységes kezelése is 

eredményezte ezt. Az egész napos oktatás nagy 

előny a nevelési feladatok ellátására pl:kulturált 

étkezés szabályai, illemszabályok, helyes közlekedés 

szabályai. 
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Írásbeli munkák 

rendszeres ellenőrzése, 

értékelése.A tanórához 

szükséges felszerelések 

következetes 

ellenőrzése. 

A kollégák következetesen végzik ezt a munkát, a 

füzetek külalakja szép, egységes. Különösen 

kiemelném az 1. osztály füzetben végzett jelentős 

munkáját idén.Afelszerelések ellenőrzése, a kirótt 

szankciók, a gyermekvédelmi felelőssel való 

rendszeres konzultáció eredményeként a többségnek 

hiánytalan volt a felszerelése, de sajnos még mindig 

van néhány kivétel, akikre jövőre oda kell figyelni. 

 

Egységes 

dokumentumvezetés. 

Segítségünkre volt ennek megvalósításában a 

faliújságra kihelyezett aktuális tudnivalók, aki ezt 

nyomon követte, annak nem okozott gondot. 

 

Integrált oktatás. 

Egyéni fejlesztés. 

Egyéni hátrányok 

csökkentése. 

Idén is folytattuk az IPR-t. Iskolánk 

fejlesztőpedagógusa, gyógypedagógiai asszisztense, 

és az egyéni foglalkozások segítették a hátrányok 

csökkentését és integrációt. Eredményes volt 

munkánk, bizonyítja ezt a bukások számának 

csökkenése, a félévihez képest most csak 1 tanuló 

bukott 1 tárgyból, az 1. osztályt pedig egy gyerek 

fogja megismételni fejlesztő jelleggel. 

  

Tanulók motiválása.    A kirándulások, közös programok,   

színházlátogatások ösztönzőleg hatottak a jó 

tanulókra. 

Alsóban a tanulni akaróknak szervezett jutalom 

kirándulás idén is sikeres volt. Várták, küzdöttek érte. 

Szükséges azonban a Mert megérdemlem tanulmányi 

pályázat elveinek átdolgozása. 

Folyamatos 

kapcsolattartás 

partnereinkkel. 

 A Pedagógiai Szakszolgálat logopédusával heti 

szinten találkoztunk, jeleztük a felmerülő 

problémákat. A növekvő BTM-es, SNI-s tanulói 

létszám szükségessé tenné fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus, pszichológus, gyógytestnevelő 

jelenlétét is iskolánkban, de erre sajnos nem kapunk 

lehetőséget.  
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A gyermekvédelmi felelőssel való folyamatos 

konzultálás és a következetes nevelői munkának 

köszönhetően, hiányzás miatt idén senkinek nem 

kellett osztályozó vizsgát tennie. Erre a következő 

tanévben is folyamatosan figyelni kell az utolsó 

hetekig! 

Az óvodával továbbra is jó, élő kapcsolatot ápolunk 

(Farsang, III. 15., látogatások,Családi nap, 

Óvodavizsga). 

Az egyházak képviselőivel heti szinten találkozunk, 

egymás rendezvényeit segítjük, látogatjuk. 

A szülőkkel nemcsak az idén is nagy érdeklődést 

kiváltó Nyílt órákon (Mikulás, Anyák napja), 

rendezvényeinken( Karácsony, Farsang) és a szülői 

értekezleteken találkoztunk. A Gyümölcsbuli és a 

Családi nap lehetőséget adott a személyesebb 

kapcsolat kialakítására. 

  

ÖKO, Erőszakmentes 

és egészségtudatos 

iskolához méltó 

szemléletmód 

kialakítása. 

Nemcsak az ÖKO-Diák szakkörön mélyítettük el 

ezt a szemléletmódot, hanem a Te szedd! 

szemétszedési, hulladékgyűjtési akcióhoz való 

csatlakozással, a virágosítással és a mindennapi 

életünk során is. Gyümölcsbulink, Napi egy alma, 

Iskolatej program segítette az egészségtudatos 

táplálkozás kialakítását.Gondoskodj madarainkról! 

pedig az ÖKO szemléletmód kialakulását. Közös 

rendezvényeink pedig hozzájárultak ahhoz, hogy a 

tanulók mintát kapjanak a szabadidő hasznos 

eltöltésére, ezzel hozzájárulunk az erőszakmentes 

életmód kialakításhoz. 

Műsoradás. Műsoraink színvonalasak. Fellépnek diákjaink 

iskolai, városi és egyházi rendezvényeken is. 

DÖK munkájának 

segítése. 

Támogattuk, segítettük munkájukat. (budapesti 

kirándulás,Farsang, Mikulás,Irinyi megemlékezés, 

Irinyi-hét). 

Termek, nevelői 

rendjének megtartása, 

dekorálás. 

A termek évszakonkénti frissítése megvalósult, 

elsődlegesen gyerekek munkáival, de a nevelők is 

több új dolgot készítettek. A nevelői rendjének 

megtartása sikertörténet volt idén. 
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Részvétel tovább- 

képzéseken. 

 

 

 

 

 

 

 

Hospitálások számának 

növelése. 

 

 

Könyvtárral való 

hatékony 

együttműködés. 

 Ujvárosiné Slifka Mariann fejlesztőpedagógusi 

diplomát szerzett jó minősítéssel, amihez gratulálunk  

és további sikeres munkát kívánunk!Katonáné Szabó 

Csilla igazgató helyettesünk a Korszerű 

iskolavezetés a XXI. században 60 órás képzést 

végezte el sikeresen.Csizmaziáné Török Boglárka 60 

órás tanfolyamon vett rész, informatika tudását 

bővítette.Mindenki bekapcsolódott a tankerület 

szakmai napjába. 

Ebben az évben 30 órát látogattunk, kihasználva a 

nyílt órák és azóvónők látogatása által biztosított 

lehetőségeket. 

A tavalyihoz képest jelentősen javult ez a terület.A 

nevelők a könyvtárossal egyeztetve rendszeresen (18 

óra) mentek tanórákra délelőtt és ünnepekhez 

kapcsolódó kézműves foglalkozásokra délután. 

Megvalósított programok: 

 

Ebihal tábor: jól működő ismerkedési lehetőség, szükség van rá. 

 

Évnyitó:támogattuk az 1. osztályosok fogadásával (iskolai jelvény ünnepélyes 

keretek közötti feltűzésével) az óvoda-iskola közötti átmenetet. 

 

Gyümölcsnap, Családi napsegítése: kiváló színtér a szülőkkel és 

partnerintézményeinkkel való személyesebb kapcsolat megteremtésére. 

Bizonyítja, hogy nem kellenek nagy dolgok ahhoz, hogy jól érezzük magunkat.  

 

Erdei iskola: gyakorlatiasságra nevelésre, ÖKO szemléletmód kialakítására, 

fejlesztésére, helyes közlekedés szabályainak megismertetésére,gyakoroltatására 

jó alkalom. Minden évben sikertörténet. 

 

Szeptember 22. Autómentes nap: Öko-Diák szakkör keretein belül. 

 

Április 22. Föld napja: Öko-Diák szakkörön. 
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DÖK segítése : 

- budapesti kiránduláson: van rá igény és szükség is, hogy megismerjék 

tágabb környezetünket, tapasztaljanak bizonyos élethelyzeteket pl.: 

vonaton utazás 

-  Farsangon: minden osztály  produkcióval színesítette a rendezvényt 

-  Irinyi héten: a tanítók aktívan bekapcsolódtak a programok 

megszervezésébe és lebonyolításába. 

 

Színházlátogatás: idén kétszer is sikerült eljutni Debrecenbe.Az önállóságra 

nevelés remek lehetősége amellett, hogy a személyiség fejlesztésében is szerepet 

játszik, a kulturális értékek megbecsülésére motiválja a tanulókat. Szükség van 

rá, hogy tágítsuk a gyerekek látószögét. 

 

Mikulás és Anyák napi nyílt órák: ismét rengeteg szülő (anyuka, apuka) és 

nagyszülő látogatta meg ezeket az órákat. Jó alkalom ez arra, hogy a szülőkkel 

ne csak a tájékoztatón keresztül kommunikáljunk. Erősíti a családi házzal való 

kapcsolattartást, partneri együttműködést. 

 

Városi utcai karácsony: az alsós szakkörök (Ügyeskedő, Ábrázol-Lak) is 

bekapcsolódtak a vásár ajándéktárgyainak elkészítésébe, az osztályok a 

karácsonyfa feldíszítésébe. Nagy volt az érdeklődés, sok családtag eljött erre a 

délutánra, erősítette a partneri kapcsolatokat (óvoda, egyházak, nyugdíjas kör, 

polgármesteri hivatal, csökkentette a szociális hátrányokat. 

 

Idén is színvonalas műsorokkal készültek a tanulók, amelyeket 

partnerintézményeinkben és városi rendezvényeinken is előadtak: 

 

-4.o. -  Október 6. , Pedagógus nap 

-3.o. -  Karácsonyi műsor, Véradók napja 

-2.o.  - Idősek napja, Családi nap 

 

Gratulálok a felkészítő nevelőknek! 

 

Óvónők és a nagycsoportosok látogatása az 1. osztályban erősítette és segítette 

az iskola és az óvoda közötti átmenetet, kapcsolatot. 

 

Osztálykirándulások: kisebb zökkenőkkel, de sikeres és tartalmas utakat 

szerveztek az osztályfőnökök a gyerekek nagy örömére. 
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Mint ahogy beszámolómban is látszik feladatokban és sikerekben bővelkedő 

évet zárhattunk, de nem dőlhetünk hátra, hiszen még mindig vannak fejlesztendő 

területek. 

 

Erősségeink:               -az egységes pedagógiai szemlélet betartása 

                                    - egymás munkájának segítése 

                                     - a nevelő munkánk. 

 

Fejlesztendő területek:-az önállóságra nevelés ösztönzése 

- a tanulás tanítása 

- tantervi követelményeknek megfelelő egységes 

értékelés kialakítása 

- óvoda-iskola átmenet segítése érdekében a 

programok tisztázása év elején 

- a tanórákhoz szükséges felszerelések következetes 

ellenőrzése 

- hiányzások egész éves figyelemmel kísérése. 

 

Minden kollegámnak köszönöm a munkáját és kellemes pihenést, 
feltöltődést kívánok a szabadságra! 
 
 
Létavértes, 2015. június 22.     

 

 

    Vályi Éva 

mkv. 

 

 

 

 

 
„A tanár híddá feszül s biztatja tanítványait, keljenek át rajta; majd 

miután megkönnyítette számukra az átjutást, boldogan összeroskad, 
arra buzdítva őket, hogy maguk építsenek hidakat.” 

 
Nikosz Kazantzakisz 
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A felsős munkaközösség-éves beszámolója 

2014-2015. 

 

Fő feladatok megvalósulása: 

A tanév elején kitűzött fő feladatok szerint dolgoztunk mind a nevelés, mind az oktatás 

terén. A csoportbontások az egyéni fejlesztő foglalkozások, a jól megszervezett és 

kivitelezett programok, szakköri foglalkozások lehetővé tették a hozott neveltségi szint 

fejlesztését, a felzárkóztatást és a tehetséggondozást. Az összehangolt és következetes 

nevelői munka biztosította, hogy az egész napos iskolai élet fegyelmezetten, tanulásra 

koncentráltan teljen. 

A tanulók szorgalma változó képet mutatott az év során. A második félévben nagyobb teret 

kapott a tanulók órai értékelése és a szóbeli számonkérés. A következetes nevelői 

odafigyelés, és a szóbeli értékelés biztosította, hogy a rendszeresen iskolába járó tanulók 

sikeresen befejezhették a tanévet. Sajnos négy tanulónk éves hiányzása elérte a 250 órát, ők 

osztályozó vizsgát tettek. Egy nyolcadikos lánynak sikerült a vizsga. A nyolcadikos fiú nem 

teljesítette a követelményeket, számára az oktatás a Híd-program keretein belül 

folytatódhat.(16. évét betöltötte) Két másik tanulónak ismételnie kell az évfolyamot. 

Az értő olvasás, az alapkészségek fejlesztése, a kompetencia alapú készségek kialakítása, az 

idegen nyelvi kompetenciák formálása folyamatosan történt. 

Egyéb feladatok megvalósulása: 

 

 Év elején több osztály életét is felkavarta a hozzájuk érkező bukott tanuló jelenléte, 

mely a következetes osztályfőnöki munka révén helyreállt. 

 Nagy öröm hogy, a könyvtári órák száma jelentős mértékben emelkedett.(17óra) Ez 

előrelépést jelent. 

 Egyre kevesebb szó érte munkánkat a dokumentum vezetést illetően. Itt is a pozitív a 

változás. 

 Nem történt meg kellő időben minden tantárgynál a napló és ellenőrző 

összhangjának ellenőrzése. Erre nagy szükség lett volna, hogy a szülői ház értesítése 

naprakész legyen.Több tanulónál hiányos volt az ellenőrzői bejegyzések szülő általi 

aláírása,az osztályfőnökök és a szaktanárok kérése ellenére. 

 Három kolléga informatikai továbbképzésen fejlesztette tudását. 

 Az SNI-is és BTM-es tanulók integrált oktatása megvalósult. 

 Az ebédelést felügyelő tanárok odafigyeltek a kulturált étkezés megvalósulására. 

 Az ünnepekről színvonalasan megemlékeztünk. 

  



Kapcsolattartás 

 A partnereinkkel igazi összhangban tevékenykedtünk. Az őszi „Gyümölcs bulin” 

családias hangulatban kézműveskedtek, énekeltek, szerepeltek a tanulók. Élmény teli 

nap volt ez diáknak, szülőnek, tanárnak egyaránt. A családi napon bár kevesebb szülő 

volt jelen, jól éreztük magunkat. A teljes családok jelenléte igazolta a nap 

fontosságát. 

 Ebben az évben már néhány szülő élt a fogadóórák adta lehetőséggel. 

 A Mikulásnapi bemutató órákra változó létszámban jöttek el az érdeklődő anyukák és 

apukák. Láthattak matematika, és kémia órákat. Mosolygós arcuk az 

elégedettségüket tükrözte. 

 Az anyák napi magyar, fizika és történelem órák is elnyerték a szülők tetszését. 

 Probléma esetén az osztályfőnökök több esetben is a gyermekvédelmi 

szakszolgálathoz fordultak segítségért, vagy vizsgálatkérést kezdeményeztek a 

Nevelési tanácsadótól. Ez a szoros együttműködés biztosította, hogy a feltárt 

képességzavarok alapján egyénileg tudtunk fejleszteni. 

 A 6. osztályban tehetségfelmérés történt a szakszolgálat szakembere által. 

 Az iskolavédőnővel való kapcsolatunk jó, a felvilágosító órák megtartásra kerültek. 

 Teljes iskolára vonatkozó rendhagyó szülői értekezletre is sor került, ahol a meghívott 

szakemberek tartottak figyelemfelhívó előadást a drogveszélyről.(rendőrnő, 

drogambulancia munkatársa) 

 A következő tanévre vonatkozólag megállapodás született az iskola és a rendőrség 

között, a DADA program ismételt beindításáról. 

 

 

Programok 

A tervezett programokat három kivételével megvalósítottuk. Egyik esetben nem kaptunk 

időbeni tájékoztatást az önkormányzat szervezőjétől, így lemaradtunk róla. (Mobilitás heti 

kerékpározás) A 7. osztály nem tudta felkeresni a Kölcsey emlékhelyet Álmosdon, szülői 

anyagi támogatás hiányában. A szaktanácsadói látogatások és a versenyfelkészítések miatt 

elmaradt a bemutató óra, de minden nevelőnek alkalma volt a nyílt órákon a 

hospitálásra.(Számuk 25, mely jónak mondható.) 

 

Emlékezetesek: 

 Gyümölcsnap 

 6. osztály erdei iskola 

 Szelet a vitorlába (8. osztály) 

 Színházlátogatás Debrecenbe 

 Puskás kupa 



 Nyílt órák szülői részvétellel 

 DÖK szervezésű kirándulás Budapestre 

 Tudomány hete c. rendezvény megnyitó ünnepsége Derecskén, ahol két 

6. osztályos diákunk Katonáné Szabó Csilla ig.h. felkészítésével 

bemutatták Irinyi János munkásságát és az emlékek ápolását. 

 A Magyar Kultúra Napján csatlakoztunk az együtt szaval a nemzet 

országos programhoz. 

 A 8. osztályosok próbavizsgái 

 Víz világnapi vetélkedő a könyvtárral karöltve 

 Családi nap 

 Osztálykirándulások 

 Jutalomkirándulás (Mert megérdemlem iskolai pályázat: 15 főnek 

sikerült teljesíteni a kiírási feltételeket, példás magatartás és kiváló 

tanulmányi eredmény) 

  



 

Versenyek és eredmények:Összesen 7 tantárgy esetén versenyeztettünk, mely igen örömteli: magyar irodalom, magyar 

nyelvtan,történelem, társadalom és állampolgári ismeretek,matematika,angol, vizuális kultúra,testnevelés. 

ISKOLAI VERSENYEREDMÉNYEK  

a 2014-2015-ös tanévben 

 

Ssz. A tanuló neve évfoly

ama 

A verseny megnevezése helyezés felkészítő nevelők 

1. Kádi Péter 5. Versmondó 1. Jákóbné Szilágyi Éva 

2. Sinkovics Vivien 6. Versmondó 2. Jákóbné Szilágyi Éva 

3. Tóth Lili 6. Versmondó 2. Jákóbné Szilágyi Éva 

4. Pető Zoltán 5. Versmondó 3. Jákóbné Szilágyi Éva 

5. Bacsa Vivien 8. Versmondó 1. Vályiné Pápai Viola 

6. Pető Panna 8. Versmondó 2. Vályiné Pápai Viola 

7. Szabó Jutka 7. Versmondó 3. Vályiné Pápai Viola 

8. Kádi Péter 5. Mesemondó 1. Jákóbné Szilágyi Éva 

9. Misuta Edina 6. Mesemondó 1. Jákóbné Szilágyi Éva 

10. Tóth Lili 6. Mesemondó 2. Jákóbné Szilágyi Éva 

11. Adorján Dóra 6. Mesemondó 3. Jákóbné Szilágyi Éva 

12. Adorján Krisztián 5. Mesemondó 3. Jákóbné Szilágyi Éva 

13. Adorján Dóra 6. Rejtvényfejtők 1. 1. Jákóbné Szilágyi Éva-Tamás Henrietta 

15. Tóth Lili 6. Rejtvényfejtők 1. 2. Jákóbné Szilágyi Éva-Tamás Henrietta 

16. Adorján Krisztián 5. Rejtvényfejtők 1. 3. Jákóbné Szilágyi Éva-Tamás Henrietta 

17. Ujvárosi Máté 7. Rejtvényfejtők 2. 1. Szatmári Károlyné- Lukács Mihályné-

Nagy Károly-Kontor Gábor 

18. Csillag Erika 8. Rejtvényfejtők 2. 2. Szatmári Károlyné- Lukács Mihályné- 

Nagy Károly-Kontor Gábor 



19. Zelei Beatrix 8. Rejtvényfejtők 2. 3. Szatmári Károlyné- Lukács Mihályné-

Nagy Károly-Kontor Gábor 

20. Molnár Márk, Szabó 

Orsolya, Kerekes Zsuzsi 

5. Víz világnapi vetélkedő 1. Ködöböcz-Batta Anikó-Lukács 

Mihályné 

21. Pető Panna, Bacsa 

Vivien, Gyarmati Dorina 

8. Víz világnapi vetélkedő 2. Ködöböcz-Batta Anikó-Lukács 

Mihályné 

22. Sinkovics Vivien, 

Molnár Márton, Gudász 

Renáta 

6. Víz világnapi vetélkedő 3. Ködöböcz-Batta Anikó-Lukács 

Mihályné 

23. Tóth Lili 6. Internetes keresőverseny 1. Ködöböcz-Batta Anikó 

24. Adorján Dóra 6. Internetes keresőverseny 2. Ködöböcz-Batta Anikó 

25. Gudász Renáta 6. Internetes keresőverseny 3. Ködöböcz-Batta Anikó 

26. Molnár Sándor-Bárány 

István 

8. Internetes keresőverseny 1. Ködöböcz-Batta Anikó 

27. Szűcs Roland-Bakó 

Dávid 

8. Internetes keresőverseny 2. Ködöböcz-Batta Anikó 

28. Csillag Erika 8. Internetes keresőverseny 3. Ködöböcz-Batta Anikó 

29. Mikó Edina 7. Rajzverseny 1. Tamás Henrietta 

30. Gudász Renáta 6. Rajzverseny 2. Tamás Henrietta 

31. Bokor Boglárka 7. Rajzverseny 3. Tamás Henrietta 

 

VÁROSI VERSENYEREDMÉNYEK 

2014-2015-ös tanévben 

 

Ssz. A tanuló neve évfolyama A verseny megnevezése helyezés felkészítő nevelők 

1. Tóth Lili 6. Versmondó verseny 1. Jákóbné Szilágyi Éva 

2. Kádi Péter 5. Versmondó verseny 3. Jákóbné Szilágyi Éva 



3. Pető Panna 8. Versmondó verseny 2. Vályiné Pápai Viola 

4. Molnár Márk 5. Sakk 3. Nagy Károly 

 

TANKERÜLETI(JÁRÁSI) VERSENYEREDMÉNYEK 

2014-2015-ös tanévben 

 

Ssz. A tanuló neve évfolyama A verseny megnevezése helyezés felkészítő nevelők 

1.  Pető Panna 8. Úszóverseny/hát/ 1. Nagy Károly 

2. Csizmazia Réka 6. Úszóverseny/hát/ 2. Nagy Károly 

3. Juhász Benedek 8. Úszóverseny/mell/ 2. Nagy Károly 

4. Juhász Benedek 8 Úszóverseny/hát/ 2. Nagy Károly 

5. Gyarmati Dorina 8. Úszóverseny/hát/ 3. Nagy Károly 

6. Szűcs Roland 8. Úszóverseny/mell/ 3. Nagy Károly 

7. Hajkai Vivien 6. Őszi Atlétika 3. Nagy Károly 

8. Balogh Tünde 7. Őszi Atlétika 2. Nagy Károly 

9. Puja Anikó 5. Angol versmondó verseny 1. Tóthné Ujvárosi Andrea 

10. Kádi Péter 5. Angol versmondó verseny 2. Tóthné Ujvárosi Andrea 

11. Tóth Lili 6. Angol versmondó verseny 2. Némethné Csuka Ágnes 

12. Kádi Péter 5. Mesemondó verseny/Konyár/ 1. Jákóbné Szilágyi Éva 

13. Kádi Péter 5. Vers és prózamondó 

verseny/Hajdúbagos/ 

2. Jákóbné Szilágyi Éva 

14. 9 fő 5-6. Labdarúgás 4. Kontor Gábor 

15. 9 fő 7-8. Labdarúgás 1. Kontor Gábor 

16. IV. korcsoport(lány) 5-6. Kézilabda 3. Nagy Károly 

17. IV. korcsoport(fiú) 7-8. Kézilabda 3. Nagy Károly 

17. III. korcsoport(lány) 5-6. Kézilabda 2. Nagy Károly 

18. III. korcsoport(fiú) 5-6. Kézilabda 3. Nagy Károly 

19. Adorján Krisztián 5.  Alapműveleti matematika 2. Lukács Mihályné 



verseny 

20. Kádi Péter 5. Zrínyi matematika verseny 81. Lukács Mihályné 

21. Kerekes Zsuzsanna 5. Zrínyi matematika verseny 91. Lukács Mihályné 

22. Adorján Krisztián 5. Helyesíró verseny 1. Jákóbné Szilágyi Éva 

 

 

MEGYEI(DEBRECEN) VERSENYEREDMÉNYEK 

 a 2014-2015-ös tanévben 

 

Ssz. A tanuló neve évfolyama A verseny megnevezése helyezés felkészítő nevelők 

1. Adorján Krisztián 5. Epreskerti Ált. Isk.-tört. 

csapat. 

4. Tamás Henrietta 

2. Balogh Zsigmond 5. Epreskerti Ált. Isk.- tört. 

csapat. 

4. Tamás Henrietta 

3. Kádi Péter 5. Epreskerti Ált. Isk.- tört. 

csapat. 

4. Tamás Henrietta 

4. Gyarmati Dorina 8. Koós Károly Műv. Isk.-rajz 2. Tamás Henrietta 

6. Csillag Erika 8. Koós Károly Műv. Isk- rajz 1. Tamás Henrietta 

7. Bacsa Vivien 8. Koós Károly Műv. Isk- rajz különdíj Tamás Henrietta 

8. Tóth Lili 6. Angol prózamondó (Db) 5. Némethné Csuka Ágnes 

9. Puja Anikó 5. Angol prózamondó (Db) 4. Tóthné Ujvárosi Andrea 

10. Kádi Péter 5. Angol prózamondó (Db) 5. Tóthné Ujvárosi Andrea 

11. Mihók Ferenc 8. Cselgáncs verseny 2. Haja János szakvezető edző 

 

 

 



 

A pedagógiai munka értékelése: 

 A második félévben öt fő szaktanácsadó járt nálunk és tanácsaikkal 

segítették a kollégák szakmai munkáját.(matematika, kémia, 

történelem, testnevelés, informatika) Minden esetben jó 

vélemények születtek. Elkészültek a fejlesztési tervek, amelyek 

irányadóak lesznek a következő tanévekben. 

 Az óralátogatásaim (5 tanóra) is a szakmai fejlődéseket tükrözik, 

azonban a differenciálás és az IKT eszközök alkalmazásában nagyobb 

mérvű fejlődésre van szükség. 

 Igazgatónő sikeres szakértői vizsgát tett, így a térség 

pedagógusainak minősítő eljárásaiban munkálkodott. 

 Egy pedagógus minősítő vizsgát tett, minősítése 100%-os. 

 A tehetséggondozás megvalósulását a sokféle versenyen való 

részvételünk jelzi. Az eredmények sem maradtak el. 

 A felzárkóztatás és az SNI-s tanulók integrált oktatása jó szinten van. 

 6 szakkörben fejlődhetett tanulóink informatika tudása, 

rajzkészségük, kézügyességük, kézilabda játékuk, asztalitenisz 

tudásuk, barkácsoló kedvük. A kiállított munkadarabok és a 

versenyeredmények a színvonalas, következetes munkáról győztek 

meg bennünket. 

 Minden 8. osztályos tanulónknak sikerült a választott iskolákba 

bejutni. Ősztől gimnáziumban 3 fő, szakközépiskolában 9 fő, 

szakiskolában 7 fő folytatja tanulmányait. 

 Az Útravaló-Macika ösztöndíjprogramban 6 tanuló és 4 mentor 

dolgozott együtt. Egy tanuló iskolaváltás miatt év közben kimaradt. 

A nyolcadikos diákok gimnáziumban tanulhatnak tovább, nagy 

örömünkre egyikük az Arany János tehetségprogramon. 

 

A következő tanév fejlesztendő területei: 

 A vállalt feladatok időbeni megszervezése, lebonyolítása. 

 Kommunikációra van szükség az alsós és felsős nevelők között, hogy 

még egységesebb elvek és gyakorlatok mentén dolgozzunk. 

 Az óralátogatások segítség a pedagógus kompetenciák megvalósulását. 

 A tanulók kommunikációjának további fejlesztése. 

 Az önálló tanulási folyamat sikeresebb irányítása, a felkészülés 

folyamatos ellenőrzése. 

 Órai motiválás dicséretek adásával. 

 Mert megérdemlem- tanulmányi pályázathoz kapcsolódó elvek és 

jutalmazási feltételek átdolgozása. 



 Osztályfőnöki órákon kapjanak még nagyobb hangsúlyt az önismereti 

feladatok, a pozitív személyiségvonások megismerésére irányuló 

foglalkozások - vitafórumok kezdeményezésével. 

 Az egészségtudatosság kerüljön előtérbe.(iskolaorvos bevonása a 

programba) 

 A versenyeredményekért járó dicséretek elvének pontos kidolgozása. 

 Az osztályok nagyobb mérvű bevonása a folyosói dekoráció 

megvalósulásába. 

 A tantermi dekoráció folyamatosságáról, frissítéséről az osztályfőnökök 

gondoskodjanak. 

 A hiányzások igazolását csak ellenőrzői bejegyzés alapján fogadjanak el 

az osztályfőnökök. 

 A szülői ház időbeni tájékoztatása a gyermekük értékeléséről, minden 

tantárgy keretében valósuljanak meg. 

 

A tanév igen szép sikereket hozott számunkra és versenyző kedvű diákjainknak. Kívánom, 

hogy a nyári szünet biztosítsa a feltöltődést diáknak és pedagógusnak egyaránt! 

Köszönöm a kitartó munkát, az egységes elvek szerinti feladatvégzést és az együttműködést. 

Jó pihenést kívánok! 

 

 

Létavértes, 2015.06.23.                                                                                 Lukács Mihályné 

                                                                                                                                      mkv. 

  



 



 

A Diákönkormányzat munkájának értékelése 

2014-2015 tanév 

A diákönkormányzat feladatait és céljait az év elején a következőképpen 

fogalmaztuk meg: 

A Diákönkormányzat célja: 

 

 a diákjogok védelme 

 a diákok érdekeinek képviselete 

 a véleménynyilvánítás biztosítása 

 a hagyományok őrzése és újak teremtése 

 a tartalmas, színes diákélet feltételeinek megteremtése 

 a szervezet támogatni kívánja a diákság kulturális programokon való részvételét 

 az iskolán belüli jogérvényesítés, illetve kötelességteljesítés 

 a tagok számára lehetőség biztosítása a közéleti tevékenység elsajátítására, 
gyakorlására 

 

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 

 

TERVEZETT PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁS  

 

 

Szeptember 

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: Bacsa Vivien 8.o. 

Sportfelelős: Ujvárosi Máté 7.o. 

Környezetvédelmi felelős: 

Molnár Márton 6.o. 

 

 

Papírhulladék gyűjtésének 

megszervezése. 

Nemzetközi hulladékgyűjtési nap 

/Használt tankönyvek elszállítása a 

tantermekből./ 

A délutános nevelők 

segítségével a régi tankönyvek 

is a gyűjtőhelyre kerültek. 

Sajnos hiába jelöltünk ki egy 

hetet,hogy a nyári 

papírhulladékot hozzák fel a 

tanulók, vagy a szülők a 

gyűjtőhelyre ez az akciónk nem 

lett sikeres. Kevés papír gyűlt 

össze. 

 

 

 A budapesti kirándulás 

szervezésének elindítása. 

 

 

A szervezést elindítottuk, az 

osztályfőnökök segítségével 

. 

 Szept. 30. Népmese világnapja. 

Meseolvasás a könyvtárban. 

 

 

 

A sűrű programok miatt ez a 

program nem valósult meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Őszi nagytakarítás” a tavasszal 

kijelölt területek ősziesítése. 

 

 

A munka végzésére nem volt 

szükség. 

 



Október Budapesti kirándulás 

Az Állatkertbe és a Mezőgazdasági 

Múzeumba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kirándulásunk 131 fővel 

megvalósult. 

Nagyon élvezték a diákjaink a 

múzeumi interaktív kiállítást és 

versenyt. Nagyon 

fegyelmezetten és ügyesen 

mozogtak a múzeum világában. 

A második helyszínünk az 

Állatkert volt ahol a rosszidő 

ellenére is tartalmasan töltöttük 

el a szabadidőnket. Este 

vidáman és nagyon sok 

élménnyel tértünk haza. Most is 

tapasztalhattuk, hogy diákjaink 

igénylik és nagyon szeretik 

ezeket a kirándulásokat. 

 

 

Tökfaragó verseny osztályonként. Az idei tökfaragást a felső 

tagozatban két szakkör 

tagjainak részvételével 

valósítottuk meg. 

A két szakkör: az 

ÁBRÁZOLLAK és a 

Kreatív Otthon az elkészült 

tököket az iskola kerítéséhez 

helyeztük ki. 

 

 

25.Magyar labdarúgás napja. 

 

Őszi forduló eredménye. 

 

Az osztályok közötti versenyt 

délutánonként Nagy Károly és 

Kontor Gábor tanár bácsik 

vezették le.  

 

 

 

 

 

December 

Mikulásjárás 

 

Az idei Mikulás érkezését az 

osztályokban tartott 

bemutatóórákhoz igazítottuk. A 

hetedikesek jóvoltából a télapót 

és a krampuszokat egy  nagyon 

aranyos verssel is kísérte egy 

diákjuk. 

 

 



Készülődés az adventi vásárra 

(Alkotóház) (december 2. hete) 

Fenyődíszek készítése. 

A kézműves szakkörök aktív 

részvételével készültünk az 

Adventi Vásárra. A szakkörök 

mellett a nevelők többsége is 

részt vett az „Alkotóház” 

munkájában. Amelyet ezuton is 

szeretnénk megköszönni. 

Nagyon szép és munkaigényes 

ajándékok és díszek készültek. 

Az adventi vásár a 

várakozásunktól sokkal jobban 

sikerült. 

 

 

Városi és iskolai karácsonyi 

ünnepségen való részvétel. 

 

 

 

Mind két helyszínen 

zsákbamacskával és 

ajándéktárgyakkal segítettük a 

rendezvény lebonyolítását. 

 

 

Január  A Diákönkormányzat munkájának 

féléves értékelése. 

  

 

A diáktanács tagjaival 

megvitattuk az első féléves 

munkánkat. 

A DÖK. tagok elmondták 

véleményüket a lezajlott 

programokról. 

Az erősségeink és hibáink 

figyelembe vételével ezen a 

gyűlésen elkezdtük a farsang 

szervezését. 

 

 

Téli havas sportdélután. Az időjárás nem kedvezett a 

program lebonyolításának, ezért 

ezt nem tudtuk megszervezni. 

 

 

 

 

 



Február  A farsangi mulatság előkészítése, 

lebonyolítása. 

  

Álarc készítő és Kisze-báb készítő 

verseny. 

Álarcos fáklyás felvonulás 

A farsangunkat az előre 

eltervezett időben és módon, 

sikerült megszervezni. A sűrű 

iskolai programok miatt a 

Kisze-báb elkészítését a helyi 

Öregek Klubjára bíztuk. A 

fáklyákról mindenki maga 

gondoskodott. Úgy 

gondoljuk,hogy az így 

megrendezett farsangi mulatsá-

gon mindenki jól érezte magát, 

így ebből szeretnénk 

hagyományt teremteni. 

 

Március 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megemlékezés 

Március 6. Energiatakarékossági 

világnap 

Március 8. Nemzetközi nőnap 

Osztályokban emlékezzenek meg a 

lányokról. 

Megemlékezés a „Víz 

világnapjáról” 

A márciusi megemlékezéseink 

közöl a „Víz világnapjáról” 

Lukács Mihályné Piroska néni 

irányításával a Könyvtárunkkal 

közösen vetélkedőt szerveztek. 

A Nőnapi osztályon kénti 

megemlékezés a lányokról nem 

minden osztályban történt meg.  

 

 

 

 

 

Április  Húsvét – Tojáskeresés 

Tojásfa állítása 

 

 

.  

A Kreatív Otthon szakkör 

készített tojásfát az Irinyi utca 1 

szám alatti iskola ablakába, 

melyre a szakköri tagok által 

festett tojásokat akasztottak. 

Tavaszi nagy takarítás. 

 

Április vége Papírgyűjtés 

 

Április 22. Föld napja. 

 

 

 

Osztályfoci tavaszi forduló. 

A papírgyűjtést és a virágosítást 

kicsit később szerveztük meg. a 

gyerekek keze által megszépült 

a környezetünk. 

 

 

 

 Az osztályfoci és kézi 

bajnokságot az Irinyi-héten 

tartottuk meg. 



Május Irinyi megemlékezés 

 

Irinyi születésnapjáról rövid 

megemlékezést tartottunk, 

sírjára virágcsokrot helyeztünk 

 

 

 

Gyermeknap 

Vekeri tavi kerékpártúra 

 

 

A gyermeknapi kerékpártúránk 

az iskolai családi nap miatt 

elmaradt, így mi is az iskola 

által szervezett egész napos 

programhoz kapcsolódtunk. 

Június Irinyi hét megszervezése és 
lebonyolítása 

 

 

Éves munkánk értékelése 

Az Irinyi hét rendezvényein 
tanulóink jól érezték magukat 

és az általuk javasolt 

programokat meg tudtuk tartani. 

A programokban szerepelt 

filmvetítés, foci és kézi 

bajnokság, akadályverseny, 

számháború, sorversenyek és a 

fordított nap. 

     

Ebben a évben a betervezett programokat kisebb változtatásokkal sikerült megvalósítani. 

Előre léptünk a diák-önkormányzati gyűlések rendszeres megtartásában, diákjaink bátrabban 

elmondták véleményüket, szívesebben kezdeményeznek programokat. A tanulók 

kezdeményezésére tartottunk felső tagozatban Mikulás discót, 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 többször nyilváníthattunk véleményt az iskolánkat érintő dolgokról. Így a 

Házirendünk változtatásáról, valamint az igazgató és igazgatóhelyettesi pályázatokról. 

Mindegyik esetben a diáktanácstagok aktívan részt vettek a véleménnyilvánításban. 

Erősségeink: 

 az önkormányzatiságot ebben a tanévben már jobban gyakorolták tanulóink, 

 rendszeresebbé váltak a DÖK gyűlések, 

 a kollegákkal való jó együttműködést, 

 a tanulókkal való aktív kapcsolattartást, 

 a diákok jó ötleteinek elfogadását és azok megvalósítását. 



Fejlesztendő területek: 

 Az év eleji tervezéskor reális és megvalósítható programokat vegyünk be a 

munkatervünkbe. 

 Az őszi nagy takarítást pontosítsuk és jobban szervezzük meg. 

 Papírgyűjtésünket települési szinten és osztályok közötti verseny formájában 

próbáljuk megvalósítani.   

 

KÖSZÖNJÜK KOLLEGÁINK HATHATÓS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT ÉS SEGÍTSÉGÉT!! 

 

 Szatmári Károlyné és Magyar Jánosné                                                                                                    

DÖK segítő nevelők 

  



 


