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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 

A 2020/2021-es tanév teljes egészében a COVID 19 okozta pandémiás helyzet soha nem látott 

kihívás elé állította intézményünket. Ebben a rendhagyó időszakban kezdem meg első vezetői 

ciklusomat, ahol a szakmai munkát a lehetőségek adta legnagyobb biztonsággal, 

óvintézkedéssel kellett végig lankadatlanul teljesíteni. A beilleszkedésem és az intézmény 

külső-belső kapcsolatrendszerének a megismerése nem volt egyszerű feladat. 

Sikernek könyvelem el, hogy egy alapos, konstruktív módon átgondolt intézkedési tervnek, és 

annak betartatásának  is köszönhetően, nem kellett külön egy-egy osztálynak tanév közben 

digitális oktatásra átállnia. Az új típusú társadalmi kérdésekre mindig a hatékony válaszadásra 

törekedtem.  

Tavasszal a 3. hullámban a digitálisan zajló pedagógiai munkára felkészültünk, és az ezelőtti 

tanév tapasztalatai  is hozzájárult ahhoz, hogy tanulóinknak a technika vívmányai segítségével 

is fejleszteni lehessen a készségeiket, képességeiket. Szükség esetén papír alapú feladatok révén 

is tudtunk gyakorló feladatokat biztosítani. tanulóink számára.  

Nehéz, de nem lehetetlen feladatnak bizonyult a szülőkkel való kapcsolattartás, együtt 

gondolkodás.  

Tanév közben négy, másik gyermekvédelmi intézményből a községünkbe átköltöztetett extrém 

magatartási problémákkal küzdő tanulókat fogadtunk be közösségünkbe. Beilleszkedésük nem 

ment zökkenőmentesen. A művészeti nevelő-oktató munkánknak is köszönhetően többségük 

pozitív irányban változott, de sajnos olyan is volt köztük, aki a gyermekvédelmi központból 

megszökött, és azóta is szökésben van. 

Javításra váró feladatunk a lemorzsolódás csökkentése, az esélyegyenlőség biztosítása, 

valamint az országos kompetenciamérés mutatóinak a javítása. Ezekre választ olyan 

módszerek, oktatási munkaformák alkalmazásával tudnánk elsősorban elérni, ami a pandémia 

előtti normálállapotot feltételez.  

A lemorzsolódási mutatóink évről évre javul, a tavalyi évhez képest is sikerült fél százalékkal 

csökkenteni a hármas átlag alatt lévők arányát. Ez annak tükrében is mondható jó eredménynek, 

hogy a pedagógusok és gyerekek munkáját egy újabb és máig szokatlan online oktatás is 

színesítette, de ezúttal egy visszatérő jelenléti oktatással. 

5 kollégánk már nem kezdi el jövő tanévtől a pedagógusi munkát, hanem a remélhető hosszú 

boldog nyugdíjas évek elé néz. A szakos ellátás pótlása újabb kihívás elé állította 

intézményünket. 
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SWOT analízis (Az intézményi eredmények javítást célzó tevékenységet szem előtt tartva)  

 

Erősség 

- Tantestület kohéziója 

- Alsós napközi 

- Speciális szakemberek: 

utazó gyógypedagógus 

inkluzív nevelés tanáar 

 -     A kölcsönös tiszteleten alapuló 

intézmény külső-belső             

kapcsolatrendszere (Polgármesteri 

hivatal, óvoda, polgárőrség, rendőrség) 

 -    Természetközeli helyszín 

.-    Intézményi tárgyi feltételek ( 

pl.:interaktív táblák,lap-top minden 

pedagógusnak) 

Gyengeség (Nehézség) 

- Kiégés jeleit mutató pedagógusok 

Szakos ellátottság részleges hiánya 

- Szülői háttér (Otthoni tanulás 

ingerszegény környezetben, alacsony 

iskolai végzettség 

- KRÉTA bevezetése- a szülőknek csak 

egy része tudja alkalmazni stb.) 

- Pandémiás helyzetben a szülővel 

történő kapcsolattartás 

- Tanulók motiválatlansága 

- Útravaló Ösztöndíjprogramban 

jelenleg senki sem vett részt 

Lehetőség 

- Továbbképzések 

- Pályázatok 

- Szakmai napok 

- Külső erőforrások feltérképezése a 

különleges bánásmódot igénylő tanulók 

támogatására 

- A szervezeti kultúra javítása érdekében 

új konfliktuskezelési módszerek 

megismerése, és alkalmazása 

Veszély 

- A szülői, otthoni háttérből kiinduló 

problémák az iskolában való 

begyűrűzése- az iskolai konfliktusok 

kezelése 

- A gyermekvédelmi központból való 

tanulók 

- Pedagógusok kiégése, túlterheltsége 

- Az iskola és a szülői elvárások, 

értékrendek részben nem azonosak 

 

 

1. Pedagógiai folyamatok  

A beszámoló az érvényben lévő Pedagógiai program, a Munkaterv, a munkaközösségi 

munkaterv és az intézkedési tervek alapján készült.  
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Beszámoló az éves munkaterv, intézkedési tervek megvalósításáról 

A közösségünk számára fontos rendezvényeket már a munkatervünkben is rögzítjük, így 

tervszerűen készülhetünk azok lebonyolítására. A tanév során adódó, előre nem látott 

események, rendezvények megtartására kiemelt figyelmet fordítunk. Az idei rendezvények 

lebonyolítása a pandémiás helyzet miatt más megközelítésben történt, nehezebb feladatot rótt a 

felkészítő pedagógusokra. Dicséretes, mennyi szép, színvonalas műsor megrendezésére került 

sor. A szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesültek. A felkészítő pedagógusok 

munkájának elismerése is megtörtént az intézményvezető által. Az ünnepi műsorok felvételei 

az iskola Facebook oldalán és a honlapon is megtekinthetők. 

 

Sikeres programjaink havi lebontásban: 

 
SZEPTEMBER 

 

 Ünnepélyes tanévnyitó 

 Széchenyi-emléknap 

 

OKTÓBER 

 Zene világnapja 

 Aradi vértanuk (ünnepi 

megeml.) 

 Pályaorientációs mérés 

 

 Október 23-i iskolai és községi 

megemlékezés 

NOVEMBER 

 Szájmaszk díszítő  verseny 

 

 Próba-kompetencia m. szö-

vegértés, matematika 

 Médiaértés mérés 7.b 

 Pályaorientációs nap 

 Hulladékcsökkentési pályázat 

 

DECEMBER 

 Mikulás  

 Adventi gyertyagyújtások 

 Karácsonyi iskolai műsor 

 

JANUÁR 

 Félévzáró osztályozó 

értekezletek, félévi értesítők 

kiosztása 

 A Magyar Kultúra Napja: 

Szépkiejtési verseny felsőben 

 Művészeti iskola vizsgái: 

néptánc szak, zongora, grafika 

tanszak kiállítása 

FEBRUÁR 

 Félévzáró nevelőtestületi 

értekezletek 

 Farsangi álarckészítő 

verseny 

 Továbbtanulási feladatok 

 

MÁRCIUS 

 

 Pénz 7 – pénzügyi 

tudatosság és gazdálkodás 

hete 

 A digitális oktatásra való 

áttérés feladatai 

 

 

MÁJUS 

 

 Angol nyelvi mérés 6. és 

a 8. évfolyamon 2021. 

május 19. 

 Országos 

Kompetenciamérés: 6. és 

8. évfolyamon 2021. 

május 26. 

 A tanulók fizikai 

állapotának és 

edzettségének vizsgálata, 

mérése 2021. május 

(NETFIT) 

 
 

JÚNIUS 

 

 

 Gyermeknap és 

Egészségnap – DÖK nap 

 Év végi felmérések, 

kimeneti mérések 

 Osztályozó értekezlet: 

2021. június 9. szerda 5-

8. évfolyam 

 Ballagás 

 Nevelőtestületi 

csapatépítő tanulmányút 

Tanévzáró értekezlet 
 

 

A pandémiás helyzetre készített intézkedési tervünk és annak egész tanévben történő betartása 

és betartatása a tanévben sikeresen valósult meg. Ennek legjobb mutatója, hogy csak két 
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pedagógusunk fertőződött igazoltan koronavírussal, és csak néhány esetben mutatták ki 

tanulóinknál vírus okozta fertőzést. Az esetek körülményei nem indokolták, hogy osztályokat 

kelljen párhuzamosan digitális oktatásra átállítani.  

 

Az intézmény alapdokumentumainak (PP, SZMSZ, házirend) 

módosításai 

Az alapdokumentumokat aktualizáltuk, egységesen formáztuk. Jól áttekinthető tartalmi 

egységeket vezettünk be, és a hiányosságokat pótoltuk a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

alapján. A házirendbe többek között beillesztettük a mobil telefonok iskolai használatának a 

rendjét. A hatályban nem lévő törvényi intézkedéseket kivettük. A helyzetelemzést frissítettük 

a pedagógiai programban. A NAT 2020 felmenő rendszerben történő bevezetését beillesztettük 

a pedagógiai programunkba.  

Az SZMSZ-ben módosottunk: 

 Az intézmény szervezeti felépítését és vezetését 

 A szervezeti egységek felépítését 

 Az intézményvezető-helyettes személyét 

 Az intézményvezető-helyettes jogkörét és felelősségét 

 Az intézményvezető-helyettes feladatkörét 

 A vezetők kapcsolattartási rendjét 

 A vezetők helyettesítési rendjét, képviseleti szabályait 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés  

 

A tanulók szociális helyzete 

 

Minden tanuló szociális helyzetéről rendelkezünk információkkal. A kedvezményes vagy 

ingyenes szolgáltatások szervezéséhez a szülők szolgáltatnak információkkal. Az  

osztályfőnökök figyelemmel kísérik egy-egy kedvezményre jogosító dokumentum 

érvényességi idejét is, így időben tudjuk jelezni a szülő felé új dokumentum beszerzésének 

szükségességét, ill. így nyomon tudjuk követni a bekövetkező változásokat is. Ezeket a  

hivatalos Kréta felületén is vezettük. A felmerülő problémák időben történő feltárását, a 

segítségnyújtást az osztályfőnökök végezték. Problémás gyerekek szüleivel szorosabb 

kapcsolat kiépítésére törekedtünk.  

 
Létszám 1. félév végén:felső tagozat 107 fő 
SNI 12 fő 
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BTM, TN 15 fő 

Hh  28 fő 

Hhh  44 fő 

Gyvt  70 fő 

Gyermekvédelmi munka 

 

A munkalehetőség hiányából, a közfoglalkoztatottak magas arányából adódóan igen nehéz a 

megélhetés a településen. A gazdasági-társadalmi hatások település szintű szegregálódást 

okoznak.  A családok többsége alacsony szocio-kulturális háttérrel rendelkezik, a szülők 

többsége aluliskolázott, akik nem képesek képviselni a tudás értékét, segítséget nyújtani az 

otthoni tanulásban. Nem érzik felelősségüknek gyermekeik továbbtanulásra, életre való 

felkészítését, minden megoldást az iskolától, a pedagógus személyétől várnak. 

Arra törekszünk, hogy tanulóink minél több időt töltsenek az iskolai keretek között, megfelelő 

infrastruktúrális feltételek mellett, pozitív mintaadással. A felső tagozatban 3 tanulószobai 

csoport működik. A tanulószobai foglalkozásokon a kollégák erőn felül próbálnak segítséget 

nyújtani a másnapi felkészüléshez. A tanulók motiválatlansága, az önálló munkavégzés 

nehézsége, a tanulási technikák ismeretének hiánya nehezíti a foglalkozások megtartását. A 

kollégák plusz feladatokkal, feladatlapokkal, beszélgetésekkel, filmnézéssel teszik vonzóbbá a 

foglalkozásokat.  

 A szülőkkel való kapcsolattartás a pedagógus, az osztályfőnök személyének, kapcsolatépítő 

képességének köszönhető. Azt tapasztaljuk, egy-egy rövid, megértő személyes beszélgetés 

nagyobb hatékonysággal bír, jó alkalom a szülő megnyerésére. 

A szülők, tanulók többsége rendelkezik telefonnal, de gyakran szembesülünk azzal, hogy a 

telefonszámon már előfizető nem elérhető. Ugyan ez igaz az internet elérhetőségekre is. 

 

Szociális problémák, deviancia, prevenciós munka 

 

Az oktatás mellett kiemelt feladatnak tekintjük a nevelést, a tanulók magatartásának, 

viselkedés-kultúrájának javítását. Fegyelmi eljárásra most sem került sor. 

Kiemelten fontos és jó szakmai kapcsolatunk van a Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálattal és a Gyermekvédelmi Központtal is. 

Tanulóink érdekében mindkét partnerrel több esetmegbeszélésre is sor került a félév során. 

 

A tantestület szakmai, és közösségi rendezvényei 
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A közösségi rendezvények elmaradtak, az értekezleteket, megbeszéléseket kisebb 

csoportokban illetve online formában tartottuk. 

 

Szaktanácsadói látogatás online formában történt: Barócsi Mária-angol nyelv, Ledniczky 

Mónika, Stefánné Kiss Márta magyar, Pethéné Puskás Erika zongora. 

A kompetenciamérés fontosságáról , az eredmények elemzéséről Hegyesné Tóth Márta 

szaktanácsadó tartott előadást , melyen a munkaközösség vezetők ,valamint Ledniczky Mónika 

és Porkolábné Gadnai Katalin vett részt. A tantestület minden tagja konfliktuskezelési 

szaktanácsadást hallgathatott meg Jámbor Csilla szaktanácsadó előadásában. 

Jól hasznosítható tanácsokat kaptunk, pedagógusaink munkájáról minden területen elismerően 

nyilatkoztak a szaktanácsadók. 

Intézményünk tanulóinak közel egyötöde sajátos nevelési igényű. A mindennapokban az 

oktató-nevelő munkánkban külön felkészülnünk kell rá. Szaktanácsadói segítséget kértünk 

azért, hogy az új kihívásoknak eleget tudjunk tenni. 

Téma:  Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelést és tanítási-tanulási 

folyamatot segítő szaktanácsadás. 

Előadó: Kerita Katalin, okleveles gyógypedagógus/fejlesztőpedagógus, szaktanácsadó 

Települési rendezvények, programok 

 

Települési rendezvények, programok az idei tanévben biztonsági okokból elmaradtak, vagy 

csak jelképes, szűk, korlátozott létszámban lehetett megtartani. (Okt. 23., Adventi 

gyertyagyújtás) 

 

 

 

3. Eredmények-tendenciák 

Kompetenciamérések eredményei 

 Célunk a diákok motiváltságának, feladattudatának pozitív irányú elmozdítása a 

figyelemkoncentráció növelése. Kiemelten figyelünk a szülők irányában a tanulói kérdőívek 

minél pontosabb kitöltésének fontosságának tudatosítására 

A tanév elején az év eleji felméréseken túl (hangos olvasás, tollbamondás, szövegértés, 

matematika) a felső tagozaton felmérjük a különböző tartalmú szövegek értelmezésének, 

feldolgozásának szintjét is: 

 angol nyelv; olvasott és hallott szöveg értése, 

 természetismeret, biológia, földünk-környezetünk tartalmú szöveg feldolgozása 
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 történelem tartalmú szöveg értelmezése 

 és általános tartalmú hallott szöveg értelmezése 

A kapott eredményeket feldolgoztuk, kiértékeltük.  A tanév során tervszerűen több alkalommal 

végzünk előkészített un. „kis próbaméréseket”, ehhez a korábbi évek kompetenciamérés 

feladatlapjait használjuk.  

Az intézményi eredményesség növelése érdekében a Tankerület által kidolgozott Intézkedési 

terv szerint dolgozunk: 

 tanmenetek felülvizsgálata, kompetenciafejlesztésre irányuló törekvések 

 DIFER mérés, év eleji, bemeneti mérések 

 óralátogatások tantestületi szinten 

 kompetenciamérés feladatainak megoldása 

 szakmai nap, belső továbbképzés, módszertani kultúra fejlesztése 

 jelentkezés mérés-értékelés tartalmú továbbképzésre 

Elkövetkező feladatunk: 

 tanulóink tanulási szokásainak elemzése  

 meglévő tankönyvek, taneszközök felülvizsgálata 

 konkrét tankönyvlista, taneszköz-lista 

 továbbképzési terv – megújuló ismeretek, mérés-értékelés tartalmú képzések 

 

 Az iskola tanulmányi átlaga 3,73 , a felső tagozaté 3,39. 

Év végi értékelést kapott 107 felső tagozatos tanuló. Bukások száma: 5 fő, 5 tantárgy. 

Lemorzsolódással veszélyeztetett : 27 fő 24,5% 

Az okokat a következőkben látjuk:  

 igen magas számú SNI, BTM, TN tanulási gyengeséges gyerek jelenléte egy osztályon 

belül  

 Nem motiváló szülői háttér 

 Tanulási motiváció hiánya  

 Magatartási, beilleszkedési problémák 

 

 

Versenyeredmények:  
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- A tanév előkészítésekor már a Munkatervünkben is szerepelnek azok a 

versenyek melyeken iskolánk tanulói évről-évre megmérettetik magukat, de 

figyelemmel kísérjük a versenyfelhívásokat is. 

- Online Vöröskeresztes versenyen országos 5. helyezést ért el iskolánk csapata 

Kiss Mirella, Porkoláb Anna és Tóth Csongor részvételével. Köszönet 

Királyné Réthi Julianna felkészítő tanárnak. 

- Az Országos Elsõsegélynyújtó Versenyen 3-4.osztályos kategóriában a 2. 

helyen végeztünk. 

- 5.-6.osztályos kategóriában 3. helyezést értek el az ötödikesek. 

- A Vöröskereszt által szervezett verseny értékelése folyamatban van. 

 

Intézményünk Királyné Réthi Julianna kolléganő sikeres pályázata alapján kapcsolódott az 

Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány referencia iskolahálózatához, melynek célja 

- felhívni a figyelmet az iskolai elsősegély-oktatás fontosságára, 

- szakmai és tárgyi támogatást biztosítani a csatlakozó iskoláknak. 

 

A referencia iskoláktól elvárt tevékenységek: 

- tanévenként meghatározott évfolyamon 4x45 perc elsősegély-oktatás 

- elsősegély szakkör működtetése 

- az Országos Elsősegély-ismereti Versenyek (vagy társversenyein) legalább egy csapattal 

történő részvétel 

- a képzők részéről kétévente legalább egyszer részvétel az alapítvány által szervezett 

konferencián, vagy továbbképzésen, vagy baleset-szimulációs napon, vagy 

elsősegélyverseny döntőjén 

Az alapítvány által biztosított lehetőségek a referencia iskolák számára 

- ingyenesen elérhető szakmai és módszertani segédanyagok 

- pályázati úton eszköz és továbbképzés finanszírozás 

- 50% kedvezmény az alapítvány által szervezett konferencián 

- iskolánként egy csapat kedvezményes (50%) nevezési díjának biztosítása az 

elsősegélyversenyen 

- honlapján feltünteti az iskola nevét, mint referencia iskolát 

 

Továbbtanulási mutatók 
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A 8. évfolyamon két osztály működik. A beiskolázás tervszerűen, precízen a törvényi 

előírásoknak megfelelően folyik. Az osztályfőnökök igyekeznek tanulóiknak és azok szüleinek 

minden segítséget megadni a szakmaválasztáshoz, a középfokú intézmények kiválasztásához.  

Tanulóink részt vettek az OH által szervezett pályaorientációs mérésben. 

 A középfokú intézmények online tájékoztató anyagát osztályfőnöki órákon megtekintették, 

több alkalommal a szülőket is tájékoztattuk a lehetőségekről. 

A szülői értekezleteken, fogadóórákon, és szükség szerint azon túl is segítik a felelős döntés 

meghozatalában a szülőket. 

A továbbtanulási jelentkezési lapok feladásának határideje: 2021. február 19. volt. Minden 

tanulónkat beiskoláztuk, az általuk megjelölt intézményekbe első helyen felvételt nyertek. 

A Tankerületi Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv intézményünk beiskolázási mutatóját 

negatívnak tartja és intézkedések megtételét kéri ennek megváltoztatása érdekében. Mi, akik az 

intézményben dolgozunk és ismerjük tanítványaink képességeit ezzel a kijelentéssel nem 

igazán tudunk azonosulni. Egy jó szakma megszerzése igenis eredmény! 

 

A 8.a osztály beiskolázási mutatói: 

 

 

 

 
 

 
A 8.b osztály beiskolázási mutatói: 

 

 
 
 
 

 

Lemorzsolódási mutatók 

 

Iskolánkban kiemelt figyelemmel kísérjük a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókat. Részt 

veszünk az EFOP- 3.1.5 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása c. 

kiemelt projektben. Az elmúlt tanévben 3 fős mikrocsoport dolgozott a projektben és 5 fős 

tématerületi csoport.  Helyzetelemzés után ILMT fókuszú Intézkedési terv kidolgozására került 

sor.  A cél olyan átfogó intézkedések, eljárások, módszerek „Jógyakorlatok” megismerése, 

kidolgozása, bevezetése, a meglévők frissítése, megújítása, mely az intézményünk minden 

területén olyan változásokat eredményez, mellyel megelőzhető, csökkenthető az iskolai 

lemorzsolódás, ill. annak veszélye. 

Gimnázium: 0 fő  0% 

Szakiskola: 10 fő 66% 

Szakgimnázium: 5 fő 33% 

Gimnázium: 0 fő  0% 

Szakiskola: 9 fő 64% 

Szakgimnázium: 5 fő 35% 
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 Az IKCST 2020/23 tartalmazza azokat a feladatokat, amelyeket a projekt lezárása után a 

fenntartás időszakában is teljesítenünk kell. Szakmai mentor segíti munkánkat , fő feladat a 

Tankerületi Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben foglaltak teljesítése a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás eredményeinek javítása érdekében. 

A TEIT elvárásai: elsődleges feladat a tanulók feladatellátási helyek közötti arányos 

eloszlásának megtartása mellett a magas minőségű oktatási szolgáltatásrendszer 

kialakítása, a tanulói eredményességi, továbbtanulási, lemorzsolódási, hiányzási 

mutatók javítása, illetve ezen túl a családok szocioökonómiai helyzetéből adódó 

hátránykompenzáció. 

 Hosszú távú cél 
 

- a tanulók feladatellátási helyek közötti arányos eloszlásának megtartása; 

 
- a tanulói eredményességi, továbbtanulási, lemorzsolódási, hiányzási mutatók javítása; 

 
- annak az állapotnak a megteremtése, hogy a településen működő feladatellátási 

helyek esetében a pedagógusok, illetve a nevelő és oktató munkát közvetlenül 

segítők száma, szakmai felkészültsége, valamint az iskola tanórán kívüli 

tevékenységrendszere kompenzálni tudja a település sajátosságaiból, a 

családok társadalmi-gazdasági helyzetéből adódó hátrányokat. 

 

 

Neveltségi mutatók 

 

Tanulóink magatartása - a magatartási jegyek alapján:  

A tanulók magatartásának értékelése havi szinten történik. Nagyon pozitív, hogy a gyerekeknek 

lehetőségük van saját maguk és társaik viselkedésének véleményezésére, amely nemcsak az 

egységes értékelést, de a tanulók önismeretét, együttműködési készségét is fejleszti.  

A szaktanárok 410 alkalommal részesítették figyelmeztetésben a tanulókat. Részben 

szerencsésnek mondható hogy ez nem minden esetben fegyelmezetlenséget, órai rendzavarást 

jelentett, ugyanakkor sajnálatos, hogy egyes tanulóknál a felszerelések rendszeres, sorozatos 

hiányát is takarja. A szaktanári figyelmeztetések következménye az osztályfőnökök 

figyelmeztetési 156 esetben. A problémák rendezésére való törekvésünket tükrözi, hogy sok 

esetben egyeztettünk a tanuló családjával, a lehetőségekhez mérten kerestük fel családlátogatás 

céljával.  

Örömmel mondhatjuk, hogy ugyanezekben a tanulói közösségekben oszthattunk ki 104 esetben 

szaktanári -, 97 esetben pedig osztályfőnöki dicséretet. 
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 A 30 igazgatói figyelmeztetést a 59 igazgatói dicséret ellensúlyozza. 

 Célunk a munkafegyelem erősítése, a negatív minták azonnali leépítése, a pozitív példák 

kiemelése, erősítése volt. 

Minden osztályfőnök kiemelt figyelemmel kíséri és kezeli tanulói hiányzását. Az igazolt 

hiányzások számát igen magasnak találjuk, de az orvosi igazolásokkal szemben nem lehetnek 

érveink. Az igazolatlan hiányzások száma évek óta alacsony szinten van.  

 

A lemorzsolódás érdekében megtett intézkedések: 

 Gyógypedagógus segíti a folyamatos megfigyelés alatt lévő tanulókat az előírt heti 3 

órában. 

 Heti 7 órában kapnak tanítói megsegítést a mérésnél kiszűrt tanulók kiscsoportos 

foglalkozás keretében. 

 Heti 1 óra tantárgyi felzárkóztatást nyújtunk a haladó szinten lévő, lemaradó 

tanulóknak. 

 Minden tanuló napközis foglalkozáson vesz részt délutánonként. 

 Képességvizsgálóba irányítjuk azokat a tanulókat, akiket a mérés során kiszűrtünk.. 

 

 

 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés 

 

Iskolánk Akkreditált Kiváló Tehetségpont . Ez az elismerés a tehetséggondozó szakmai munka 

magas szintjének elismerése. E tehetségek körüli szakmai munkát, a tehetséges tanulók 

gondozását, figyelemmel kísérését, a tehetségazonosítást a tehetségkoordinátor végzi. 3 kolléga 

szakköri órákon készíti fel tanulóit heti rendszerességgel a versenyekre, megmérettetésekre: 

 természetvédelem 1 óra 

 elsősegélynyújtás 1 óra 

 sportkör                4 óra 

A tehetséges tanulókkal való foglalkozást minden pedagógus fontos feladatnak tekinti, 

figyelemmel kísérjük a különféle versenyeket és lehetőség szerint bekapcsolódunk a tanulóink 

számára elérhető színvonalút biztosítókhoz.  
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Az iskola elengedhetetlen feladatai közé tartozik a tanulási problémákkal küzdők vagy 

időszakosan lemaradók felzárkóztatása. Az – SNI, BTM, TN tanulási gyengeséggel küzdő – 

egyéni fejlesztési terveken alapuló fejlesztő, felzárkóztató órán vesz részt 

 SNI tanulók fejlesztése utazó gyógypedagógus ,fejlesztőpedagógus 

 TN, BTM tanulók fejlesztése 4 óra fejlesztő pedagógus, inkluzív tanár 

 tanulási gyengeséggel küzdők 18 óra 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszavasvári Tagintézményével 

rendkívül jó és aktív a kapcsolatunk. Már többször is kifejezték, hogy a pedagógusaink 

kiemelten jó szakmai tudás birtokában szűrik ki, ismerik fel a speciális, gyógypedagógiai 

megsegítésre szoruló tanulókat. A szakértői vélemények iránti kérelmeket hozzáértően 

fogalmazzák meg, és a vizsgálati eljárás folyamatát gondosan figyelemmel kísérik, szükség 

szerint beavatkoznak pl.: a szülő ösztönzése, hogy a gyermek a vizsgálaton vegyen részt. A 

kötelező kontrollvizsgálatok az előzetes kontrollkérésnek megfelelően zajlanak. Sajnos mindig 

van olyan szülő, aki nem veszi kellő komolysággal segítő szándékunkat, nem tartja elég 

fontosnak gyermeke tankötelezettségének teljesítését, elhanyagolja a vizsgálaton való 

megjelenést. Esetükben  a Szakértői Bizottsággal egyeztetve újabb eljárást kezdeményeztünk. 

A felső tagozaton a felzárkóztatást a tanulószoba segíti. 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció  

 

A szakmai közösségek tevékenysége 

Iskolánkban 3 munkaközösség működik: 

 alsós munkaközösség 

 felsős munkaközösség 

 művészeti munkaközösség 

Jellemző a közös tervezés, közös munka és jó együttműködés. Kapcsolattartásunk 

mindennapos. A munkaközösségek maguk alakítják ki működési körüket. Munkájuk célja az 

intézményi célok megvalósítása. Munkaértekezleteken beszéljük meg a következő időszak 

programjait, elemezzük a megvalósult eredményeket. Az információk közlése rendszeres a 

nevelőtestület számára. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy szakmai problémáinkat közösen oldjuk 

meg, és mindenki vegye ki a részét a munkából. Kollégáink nagy munkafegyelemmel, 

kitartással és szeretettel végzik munkájukat. Közösek a nehézségeink, problémáink, közös a 

megoldáskeresés. Egyikünk sikere, mindannyiunk sikere! 
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A belső tudásmegosztás formái  

A vezetőség részéről tervszerűek a hospitálások, óralátogatások. Az önértékelő pedagógusok 

önértékelését a Belső Önértékelési Csoport tagjai segítik. Az óralátogatásokat, a 

dokumentumok vizsgálatát kérdőívek, sablonok segítik. Ilyenkor tartalmas szakmai 

párbeszédek is kialakulnak. Jó lenne, ha rendszeresebbé tehetnénk egymás óráinak látogatását, 

egymásnál való hospitálást. Azonban  olyan magas óraszámban volt szükség helyettesítésekre, 

hogy ez a rendelkezésre álló időt (pl.: lyukas órák) szinte teljesen kitöltötte, amellett hogy 

rengeteg többletenergiát is igényelt. 

Belső szakmai nap alkalmával szereztünk ismereteket a kompetenciamérés eredményeinek 

feldolgozásáról, a konfliktuskezelés lehetőségeiről. 

Az EFOP-3.1.5 projekt keretében megkezdődött műhelymunkákon (mint multiplikációs 

műhely, kommunikációs műhely, környezeti műhely, tématerületi műhely) szerzett információ 

és tudásmegosztás implementációs mentorral közösen szervezett mikrocsoportos 

megbeszéléseken, majd csoportos szinten, a későbbiekben nevelőtestületi szinten. 

A tanév folyamán rész vettünk több online továbbképzésen és konferencián, az itt szerzett 

tapasztalatokat minden esetben megosztottuk egymással. 

- A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök rendszerszerű 

használata a tanulási-tanítási folyamatban – EFOP-3.2.4-16 – Középhaladó szintű 

továbbképzés – 30 kreditpont 15 fő 

-Legó robot programozás -1 fő 

-Tavaszi Szakmai Pedagógiai Napok - 8fő 

      Tanulástámogatás személyre szabott differenciálással 

       Hogyan őrizzük meg lelki egészségünket 

       Kooperatív és kollaboratív módszerek alkalmazása az idegen nyelvek tanításában 

       A lemorzsolódás csökkentésének intézményi gyakorlata 

       BTMN nehézséggel kűzdő tanulók tanulmányi teljesítményének javítása 

-EFOP 3.1.5. Zárókonferencia 

-Kiegészítő kompetenciamérés , médiaértés mérés tanári kérdőív kitöltése 

 

 

 

Információátadás formái 

Intézményünkben kialakított információátadás gyakorlata: 

 igazgatósági megbeszélések 

 vezetőségi megbeszélések 

 munkaközösség-vezetők megbeszélései 

 nevelőtestületi megbeszélések 

 e-mailek 

A belső kommunikáció az iskolavezetőség és a munkaközösség-vezetők között napi 

rendszerességű. A kommunikáció a kollégák felé a nevelőtestületi megbeszéléseken és 
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elektronikus formában valósult meg, továbbá a hirdetőtáblán tájékoztattuk az érintetteket az 

aktualitásokról.  

Az iskolai honlapunkon, hivatalos facebook oldalunkon mindenki nyomon követhette 

intézményünk életét, és az aktuális információkhoz is hozzájuthatott. A jövőben szeretnénk 

elérni, hogy minden iskolai, vagy osztály programról a gyerekek által készített, az ő általuk 

megélt élményekkel teli munkák kerüljenek fel az online oldalakra. 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Kapcsolatunk a tankerülettel jó, építő jellegű, mely a kölcsönös bizalmon és segítségadáson 

nyugszik. A tankerületből nem csak feladatokat, hanem sok esetben segítséget is kapunk a 

munkáink elvégzéséhez. Köszönjünk a sok türelmet, támogató együttműködést, amit vezetői 

munkánkat felé tanúsítottak. 

Intézményünk kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezik. Igyekszünk minden partnerrel a jó viszony 

kialakítására, kölcsönösen támogatjuk egymást. 

Az alábbi szervezetekkel igen szoros a kapcsolatunk: 

 ISZMK 

 Nyugdíjas Klub 

 Faluház 

 Könyvtár 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vöröskereszt 

 Tiszavirág Horgászegyesület 

 VÁGOE – Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete 

 CKÖ – Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

 Vadrózsa Gyermekház 

 Rendőrség 

 Polgárőrség 

 Védőnő 

 Katolikus és református egyház képviselői 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházán és 

Tagintézménye Tiszavasváriban 

 Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 Gyermekvédelmi Központ 

 

 

6. A pedagógiai munka feltételei  

Tárgyi feltételek 

Intézményünk két telephelyen található. A székhely intézményünk Tiszadobon Mátyás király 

u. 7. szám alatt található. A két szintes épület kívülről a korszerűsített szigetelés és nyíláscsere 

után a településünk kiemelkedő intézménye. Az U alakú épületegyüttes belső udvara 

térkövezett. A tágas környezet biztonságos. Sajnos az udvari fa játékok az idő folyamán 
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tönkrementek, ezek zárószalaggal elkülönítésre kerültek. Az udvaron több nagy lombkoronájú 

fa biztosítja napos időben a hűsítő árnyékot. A fák felülvizsgálatát a következő tanévben el kell 

végezni, és szükség esetén új fákat kellene ültetni. 

A Táncsics utca 6. szám alatti telephelyünk régi épület, ahol néhány éve fűtés korszerűsítés 

történt. Az itt lévő udvari fa játékok is elértek, jelenleg elkerítve vannak a tanulóinktól. 

A szakmai célok és a szükséges anyagi feltételek összhangban vannak intézményünkben. 

Tárgyi felszereltségünk kiemelkedő. Minden pedagógus rendelkezik legalább egy lap-toppal, a 

tantermeink zöme interaktív táblával szerelt. 

Az ésszerű gazdálkodás jegyében mindig törekedünk a gazdaságosságra. Következetesen csak 

szükség esetén használjuk a nyomtatót, fénymásolót. Megtanítottuk a tanulóinkat a takarékos 

vízhasználatra, és nem felejtjük felkacsolva hagyni a világítást. A telephelyen konyhakert 

biztosítja a tanulóinkat, hogyan lehet majd gazdálkodni. A fenntarthatóság jegyében 

megtanítjuk a tanulóinkat arra, hogyan kell újra hasznosítani a számunkra első látásra értéktelen 

tárgyakat. 

Személyi feltételek 

A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége 

 

A 2020-21-es tanév intézményvezető váltással kezdődött. Az EMMI az elkövetkezendő 5 évre 

Személyemet bízta meg intézményünk vezetésével. Szakmai továbbfejlődésem érdekében 

feltöltöttem mesterpedagógus pályázatomat, és sikeresen megvédtem. 

Intézményünk megbízott intézményvezetője Oláh Károly szeptembertől helyettesként 

dolgozott, tapasztalataival sok segítséget nyújtva az új vezetőnek, majd december elejétől 

felmentési idejét tölti nyugdíjazása előtt.  

 

Alexa Lajos kollégánk december 5-től megbízott intézményvezető-helyettesi feladatokat látott 

el. 

 

Szabó Péter történelem szakos és Balogh Marianna gyógypedagógus kollégáink 

munkaviszonya szeptember elején közös megegyezéssel megszűnt. 

 

Polonkai Ibolya intézményvezető helyettes kinevezése augusztus 15-én lejárt, így matematika 

szakos pedagógusként és munkaközösség vezetőként dolgozott tovább. 
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Ezek a változások nagyban befolyásolták az éves tantárgyfelosztást. Újabb betöltetlen 

álláshelyek, ellátatlan órák keletkeztek, melynek betöltése, elosztása sok fejtörést okozott az 

intézmény vezetésének. Pedagógusaink újra hónapokig helyettesítési feladatokat láttak el, ezzel 

igencsak megnehezítve a mindennapi tevékenységüket. 

 

Csikós Renáta történelem szakos kolléganő október 12-én érkezett, ekkortól a történelem órák 

és a tanszobai foglalkozások  helyettesítése megoldódott. A gyermekekért tenni akaró, 

szaktárgyát lelkesen tanító, a közösségbe könnyen beilleszkedő kolléganőt ismertünk meg.  

A gyógypedagógus álláshely betöltésére utazó gyógypedagógust kértünk, ezen álláshely 

januárban történt betöltésre, heti 6 órában. Nagy szükség van munkájára, az integráltan oktatott 

SNI tanulók fejlesztése csak így folyhat törvényes keretek között. 

 

A földrajz szakos ellátás is megoldódott a második félévtől, Debreczeni István fiatal kolléga 

óraadóként segíti munkánkat. Tavasszal úgy döntött, hogy az élet más területén próbál helyt 

állni.  

    

A tanév legnagyobb részében intézményünkben 100%-os a szakos ellátást biztosítottunk 

tanulóink számára. A pedagógusok végzettsége megfelel a nevelő-oktató munka feltételeinek. 

Rendelkezünk továbbképzési programmal, követjük a beiskolázási tervben meghatározottakat. 

Minden pedagógus rendelkezik főiskolai diplomával, 2 fő egyetemi diplomával, 5 fő 

szakvizsgázott pedagógus a tantestületből. A bevezetett életpálya modell segítségével 5 fő érte 

el pedagógus II fokozatot. A jövő tanévben újra 5 fő pedagógus célozta meg a pedagógus 2. 

fokozatot.  

 

A pedagógusok száma: 22 fő 

A pedagógusok végzettsége a diplomák száma szerint: 

Egy diplomás 11 fő 

Két diplomás 9 fő 

Három diplomás 1 fő 

 Öt diplomás 1 fő 

 

A tantestület kor szerinti összetétele valószínűleg összhangban van az országos átlaggal: döntő 

többségében tapasztalt, évtizedek óta a pályán lévő pedagógusokból áll. Legtöbben nagy gondot 

fordítunk az önképzésre, szívesen megyünk továbbképzésekre a szakmai megújulás érdekében. 

  

Két kolléga jelenleg új diploma megszerzéséért folytat főiskolai tanulmányokat. Egyikük már 

sikeres záróvizsgát tett -testnevelés-történelem szakon 
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Székelyné Batári Hajnalka gyógypedagógusa pandémiás helyzet miatt nemtudta megszerezni a 

középfokú nyelvvizsgáját, és a  záróvizsgája sem nem sikerült. Bízunk benne, hogy a következő 

tanévben sikeresen fog végezni, és szaktudásával segíteni fogja tudni intézményünket.  

 

A jövő tanévtől 6 fő munkatársunk kezdi meg felmentési idejét, vagy boldog nyugdíjas évei: 

- Oláh Károly intézményvezető-helyettes 

- Polonkai Ibolya tanár, munkaközösség vezető 

- Stefánné Kiss Márta tanár 

- Királyné Réthi Julianna tanító, munkaközösség vezető 

- Tóth Erzsébet tanító 

- Czene László karbantartó 

 

Szervezeti feltételek 

A tanév során továbbtanuló pedagógusok és támogatásuk 

 

A jelenleg tanuló kollégák olyan szakokon szereznek végzettséget, diplomát, melyek az 

elkövetkező években hiányszakokat, hiányterületeket fedhetnek le. Ezért tanulmányukat a 

Tankerületi Központ is támogatja , tanulmányi szerződés kötésével. Ennek feltétele, hogy az 

intézmény továbbképzési tervében tervezve legyenek ezek a tanulmányok. 

 

Név Képzés Idő Támogatás mértéke 

Kovács János testnevelés-történelem 5 hónap a képzési összeg 80%-a 

Székelyné Batári Hajnalka gyógypedagógus 4 félév a képzési összeg 80%-a 

 

Alkalmazott szervezetfejlesztési eljárások, módszerek 

 

A szervezetfejlesztésünk során megkeressük azt a szervezeti formát, amely leginkább 

összhangban van a stratégiával és a szervezeti kultúránkkal. Kialakítjuk és fejlesztjük azokat a 

képességeket, tudást, információrendszert, ami lehetővé teszi a szervezetünk hatékony 

működését. 

Az alkalmazotti közösség munkamegosztása  

 

A teljesen arányos munkaterhelésre törekszünk, hiszen figyelembe kell venni a kollégák 

végzettségét, illetve a tantárgyak heti óraszáma is nagy eltérését mutat. Bár kiemelten fontosnak 

tartjuk az önképzést, szakmai továbbképzést, második, harmadik diploma megszerzését a 
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képzés felépítéséhez igazodva rendszeresen, vagy tartósan távollévő kolléga lelkiismeretes 

helyettesítése plusz feladatok elvégzését, jelentős többletenergiát igényel.  

A terhek arányos elosztására törekszünk a programok felelőseinek kiválasztásánál. A 

munkaközösségek saját programjaikat maguk határozzák meg a munkaterv elkészítésekor. 

 

Hagyományápoló, hagyományteremtő tevékenységek 

Hagyományápoló tevékenységeink  többségében az iskolai rituálék (évfordulók, jeles napok, 

ünnepek formájában jelenik meg. Kiemelten kezeljük iskolánk névadójához, Széchenyi 

Istvánhoz köthető megemlékezéseket. Iskolánk vöröskeresztes tevékenységei is kiemelkedőek. 

A  művészeti képzésben részt vevő tanulóink számos esetben biztosítják (szavalat, színjáték, 

zongora, ének, néptánc) formájában  a színvonalas műsorokat. 

 

A pedagógusok által kezdeményezett innovációk 

Intézményünk, és településünk értékeit meg szeretnénk osztani a környező települések általános 

iskoláival versenyeztetés formájában. Sajnos ezt a pandémiás helyzet nem tette idén lehetővé. 

Jövőre a tantestülettel ismertetett „Tér-idő barangoló ”kétfordulós levelezős  verseny, ami a 

mesterprogramom alapját képezi erre is lehetőséget fog biztosítani. 

 

A minőségi munkára való ösztönzés formái 

 

A legfontosabb a közvetlen vezetők, kollégák által kapott elismerés és dicséret. Körvonalazódni 

látszik a kollégák részéről az az igény,  hogy a kiemelkedő minőségben végzett munkáért olyan 

írásos elismerés, dicséret szülessen, mely bekerül a pedagógus személyi anyagába is.  Az éves 

ellenőrzési tervben meghatározottaknak megfelelően az iskolavezetőség tagjai ellenőrzik a 

pedagógusok szakmai munkáját. Az óralátogatások alkalmával hangsúlyt fektetnek a pozitív 

megerősítésekre.  

 

 

7. DIGITÁLIS oktatás tapasztalatai 

A COVID 19 vírus sajnos a 2020/2021-es tanévet sem kímélte. A 3. hullám miatt 2021. március 

8-tól át kellett állni digitális oktatásra, ami az alsósoknak április 19-ig, a felsősöknek május 10-

ig tartott. Átállás előtt is arra törekedtünk, hogy minden tanulónak kellő számú érdemjegye 

legyen. 
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Pegadógusaink a tanulóink életkori sajátosságaihoz, és a tanítandó tananyaghoz mérten 

határozták meg, hogy milyen formában, milyen módon adják át a tudást. Főleg felsőbb 

évfolyamnál már a tanév elejétől készültünk erre. Szerencsére több sikeres online órát tudtak a 

kollégáink megtartani. Akik nem tudtak online módon bekapcsolódni az órákba, azok számára 

is a KRÉTA Kollaborációs Térben is sikerült a kapcsolattartás. Ha a tanuló otthonában nem 

rendelkezett internettel, lehetőséget biztosítottunk, hogy papír alapon heti tömörítéssel kapja 

meg a tanulnivalót, gyakorló feladatot, projektmunkát, házi feladatot. Jellemzően a Facebook 

és a Messenger volt a hivatalos KRÉTA felületen kívül az információ áramlás főbb csatornái. 

Különösen nehéz volt az alsósoknak, és ezen belül az elsősöknek a tanulmányi fejlődésének a 

biztosítása. Az első osztályosok az osztályfőnöktől minden héten pénteken papír alapon  külön 

differenciált feladatot kaptak, hogy a folyamatos fejlődésük meglegyen. Arra törekedtünk, hogy 

minden tanulóhoz eljusson a szükséges információ. A digitális átállás folyamán a 

pedagógusaink zöme élt az oltás adta lehetőséggel, és beolttatta magát. A tanév végére a 

visszaálláskor egy érezhetően könnyebb, tehermentesebb iskola fogadta pedagógusainkat. 
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Intézményi éves önértékelés 

Az Iskolai Lemorzsolódás Megelőzést Támogató Pedagógiai Redszer (ILMT PR) alapú 

komplex intézményfejlesztés megvalósítását támogató egyéni és csoportos értékelő, 

visszatekintő sablon 

 

Az önértékeléshez előzetesen átnézendő (szükséges) dokumentumok: 

1. IKCST 2020-2023 

2. Intézményi éves munkaterv 

3. Mikrocsoport éves munkaterve 

4. ILMT fókusszal módosított intézményi alapdokumentumok (különös tekintettel a pedagógiai programra). 

 

Hasznosság: 

1. Az elemzés része lehet a 2020-2021-es tanév végi éves beszámolónak   

2. A fenntartható tevékenységek betervezhetők a 2021-2022-es tanév munkaterveibe 

3. Segíti a korai iskolaelhagyás elleni intézményi tevékenységek nevelőtestületi és intézményvezetői 

megbeszélését.  

 

FEH neve: Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

1. Az IKCST 2020-2023-ban megfogalmazott legnagyobb kihívás aktuális e még a FEH jelenlegi helyzete, adatai 

ismeretében (pl.: jogszabályi megfelelőség, lemorzsolódási adatok, OKM mérések eredményei, tanulói hiányzások, stb.)?  

 

Legnagyobb kihívás: A hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók aránya folyamatosan nő, és köztük emelkedik az 

atipikus tanulók aránya. A támogató szülői háttér nem segíti az iskolai oktató-nevelő munkát. 

 

 

 

A/ Igen, aktuális, azért mert e tekintetben változatlan a helyzet. A körzetünkhöz tartozó első osztályos tanulók közel 

harmada a környező települések iskoláiba iratkozik be, és ők azok akik nem hátrányos helyzetűek. A felső tagozatba 

lépő tanulóknál nagy lemaradást tapasztalunk az alapkészségek fejlettsége tekintetében. A lemorzsolódási adataink ezért 

jelenleg is magas értéket mutatnak, közel 25%. A kompetenciamérés 6.osztályos eredményei nagyon gyengék a 

szövegértés és a matematikai kompetencia területén is. 

 

 

2. Milyen értékei vannak a FEH-nek a FEH legnagyobb kihívásához kapcsolódóan (pl. fenntartani kívánt 

tevékenységek, amiket korábban nem végeztek, de a Projekt kapcsán kialakult: családi nap, nevelőtestületi nap, hálózati 

tanulás, stb.)? 

Alkalmazkodunk a tanítványaink egyéni szükségleteihez azok folyamatos megismerése, elemzése által. Differenciált 

oktatásszervezés . Az egyéni fejlesztési tervek fontosságának felismerése és ezek tudatos alkalmazása a 

kompetenciafejlesztés érdekében.  

Tudatos tevékenységtervezés, hogy a belső és külső beavatkozások sikeresek legyenek. 

Egyéni fejlesztési tervek készítése. 



23 
 

A tervek megismertetése a szülőkkel az előre egyeztetett időpontban. 

Edia mérési és fejlesztési lehetőségeinek kihasználása. 

Félévente nevelőtestületi közösségi  napot tartunk: kollektíva kirándulás, közös színház látogatás, közös sport, főzés 

 

 

 

3. Milyen elakadások vannak a FEH-ben a FEH legnagyobb kihívásához kapcsolódóan (pl. HR probléma, a 

fenntartóval nem sikerül párbeszédet folytatni, stb.)? 

A pedagógushiány, túlterheltség, motiválatlanság elleni küzdelem. 

 

 

 

4. Hoztak-e az elmúlt egy év intézményfejlesztési tevékenységei változásokat és eredményeket az intézmény/FEH 

munkatársainál (pl. egyén, tagozati, nevelőtestület szintjén)? 

 

A/ Igen, mert  a tantestület minden tagja megismerte a projekt tartalmát, azonosultak a célkitűzéseivel. 

Nagy figyelmet fordítunk a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók fejlesztésére, pozitív a szülőkkel való 

kapcsolattartás. 

 

 

 

 

5. Sikerült az IKCST 2020-2023-ban tervezett tevékenységek megvalósítása az elmúlt tanévben? 

 

A/ Igen, a következő tevékenységek megvalósításában eredményeket értünk el : A felmerülő, aktuális feladatok 

megoldásához teamek létrehozása, munkájuk koordinálása. 

Teamek: Hiányzásért felelős  

Szociális háttér figyelő 

Tanulmányért felelős 

Módszer és eszköztár szakértő csoport . 

Módszertani kultúra fejlesztése pedagógiai szakmai napokon. 

A Regionális és Ágazati Műhelyeken kialakított kapcsolatok fenntartása: a hasonló intézmények meglátogatása, 

tapasztalat csere. 

 

 

 

 

 

6. Történt-e módosítás az IKCST 2020-2023-ban? 

 

A/ Igen, a következő módosítások történtek: Az aktuális helyzetnek megfelelő egyszerű módosítások a részt vevők 

körének meghatározásában. 

Célok, tevékenységek körének pontosítása. 
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A lehetséges problémák megoldási stratégiájának kidolgozása. 

 

 

 

7. A komplex intézményfejlesztés mely tevékenységeit tervezik a jövőben, hosszabb távon is fenntartani (pl. 

mikrocsoport működtetése, családi nap, hálózati tanulás, nevelőtesti nap, intézményközi pályaorientációs nap, 

esetmegbeszélés, stb.)? 

Élő párbeszéd, közös rendezvények szervezése: 

Szüreti mulatság, Iskolára hangoló, Nyílt napok a szülőknek, Ovisolimpia, Családi nap, Egészség nap 

Pályaorientációs nap, középfokú intézmények látogatása, fogadása, szakmai kiállítások látogatása 

 

 

 

8. Az ILMT PR alapú jó gyakorlati modell mely szakaszáig ért el a FEH a 2020-2021-es tanév végére (a modell 

szakaszaihoz rendelt kritériumok mentén szükséges megítélni a modellben elfoglalt helyet)? 

Fenntartható helyi érték. 

 

 

 

 

 


