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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

 

 

A 2021/2022-es tanév kezdése a megelőző tanévekhez képest nem indult zökkenőmentesen. 5 

fő pedagógus kolléga vonult nyugdíjba, vagy kezdte el a felmentési idejét. Egy matematika- 

számítástechnika szakos  kolléga jelentkezett, a meghirdetett álláshelyre, aki sikeresen 

beilleszkedett a nevelőtestületünkbe. 

 

Szintén sikernek könyvelem el, hogy egy alapos, konstruktív módon átgondolt intézkedési 

tervnek, és annak betartatásának  is köszönhetően, csak ritkán kellet tegy-egy osztálynak tanév 

közben  karanténba vonulnia. A felsős osztályok tanulóinak 25%-a vette fel a védőoltást. 

Minden pedagógusunk felvette a védőoltást.  

 

Az új típusú társadalmi kérdésekre mindig a hatékony válaszadásra törekedtem.  

Figyelembe veszem az elvárásokat a tanulói, szülői, települési és társadalmi szinten is. 

A tanévben több, 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 3 fő olyan tanuló is volt köztük, aki a gyermekvédelmi 

központból megszökött, és azóta is szökésben van. 

 

További javításra váró feladatunk a lemorzsolódás csökkentése, az esélyegyenlőség biztosítása, 

valamint a új típusú  országos kompetenciamérés mutatóinak a javítása. Ezekre választ új 

módszerek, oktatási munkaformák alkalmazásával tudnánk elsősorban elérni.  

A lemorzsolódási mutatóink évről évre javul, a tavalyi évhez képest is sikerült 4%-al 

csökkenteni a hármas átlag alatt lévő tanulóink arányát. Ez annak tükrében is mondható jó 

eredménynek, hogy a pedagógusok és gyerekek munkáját nagyban megnehezítette. 

SWOT analízis (Az intézményi eredmények javítást célzó tevékenységet szem előtt 

tartva)  
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Erősség 

- Tantestület kohéziója 

- Tehetséggondozás 

- Sportolás lehetősége 

- Hagyományőrzés 

- Alsós napközi 

- Speciális szakemberek: 

utazó gyógypedagógusok 

inkluzív nevelés tanár 

 -     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) 

-      Útravaló ösztöndíjprogramban való 

részvétel 

 

Gyengeség (Nehézség) 

- Kiégés jeleit mutató pedagógusok 

- Betöltetlen álláshelyek 

- Szülői háttér (Otthoni tanulás 

ingerszegény környezetben, alacsony 

iskolai végzettség 

- KRÉTA használata- a szülőknek csak 

egy része tudja alkalmazni stb.) 

- Pandémiás helyzetben a szülővel 

történő kapcsolattartás 

- Tanulók motiválatlansága 

- Nagy arányú mulasztott órák száma 

 

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 

- Lemorzsolódás megakadályozása 

- A gyermekvédelmi központból érkező 

tanulók  

- Deviáns magatartású gyerekek növekvő 

száma 

- Pedagógusok kiégése, túlterheltsége 

- Az iskola és a szülői elvárások, 

értékrendek részben nem azonosak 
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2. Pedagógiai folyamatok  

Beszámoló az éves munkaterv, intézkedési tervek megvalósulásáról 

 

Az idei tanévben sikerült megvalósítani az éves munkatervben megfogalmazottokat. 

Intézkedési terveket készítettünk a pandémiás helyzetben, valamint az EFOP 3.1.5 pályázat 

fenntartásával kapcsolatban. A 2020/2021-es tanévi országos kompetencia mérésünk 

eredménye alapján a jövő tanévre vonatkozóan intézkedési tervet fogunk készíteni 

 

A tantermen kívüli oktatás (digitális oktatás) megszervezése 

 

Az idei tanévben szerencsére nem kellett iskolai szinten átállni a digitális oktatásra. Egyéni 

szinten, illetve osztály szinten kellett a járványügyi szabályoknak megfelelően digitális 

oktatásra átállni.  

Szerencsére felső tagozatban az oltott tanulóink aránya 25% lett, ezért sok esetben nem kellett  

COVID fertőzés esetén az egész osztálynak átállni digitális oktatásra. 

A járványügyi intézkedési terveket aktualizáltuk, ennek is köszönhetően nem okozott 

fennakadást, ha át kellett állni digitális oktatásra. Az átállás csak az alsós osztályokat érintette.  

Az osztályfőnökök, tanítók papír alapú tananyagot is készítettek, ami megkönnyítette a 

nevelő-oktató munkát. Az iskolai jelző rendszer jól működött, minden szülőt/gondviselőt 

értesíteni tudtunk szükség esetén. Tanév elején egyeztetett, frissítette az elérhetőségi adatokat 

a szülők részéről. 

 

 

 

Megvalósult programjaink: 

 

 Szépíró verseny 1-2-3-4. évfolyam megvalósult 

 3. szülői értekezlet vagy fogadóórás szülői értekezlet. Téma: Félévi értékelés, az 

eddig elért eredmények ismertetése, tájékoztatás és érzékenyítés a kompetencia 

mérés fontosságáról 

 Mini-kupa teremfoci torna III: korcsoport, Tiszalök Felelős: Kovács János, Fábri 

Zoltán  

 Farsangi dekoráció készítése; Felelős: napközis nevelők, Dohos Andrea, 

osztályfőnökök 

  Rigó énekeljen. 3. forduló (területi) 2022. február 4. Felelős: Porkolábné 

Gadnai Katalin 



6 
 

 Farsang – 2022. február 18. – alsó tagozaton Felelős: Porkolábné Gadnai Katalin 

munkaközösség-vezető, ISZMK, Tóthné Lakatos Ildikó, Szabó Péterné 

 2022. március 07-11-ig Március 15. Nemzeti ünnep témahét- Iskolai, községi 

megemlékezés Felelős: Pethéné Puskás Erika, Szőke Katalin, Ledniczky 

Monika és az osztályfőnökök - Március 11. péntek 1100 - Ünnepi műsor 

 Óvónők és leendő elsősök meghívása az alsó tagozatba – óvoda-iskola átmenet 

támogatása Felelős: Porkolábné Gadnai Katalin munkaközösség-vezető 

 A magyar költészet napja 2022. április 11. hétfő - Szavalóverseny 

A versenyre 1. osztályból 10 fő, 2. osztályból 14 fő, 3. osztályból 6 fő, 4. 

osztályból 12 fő – összesen 42 gyermek - készült fel, melynek az Antall József 

Könyvtár adott otthont. 

 Első osztályosok beiratkozása április 21-22 

 Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25-29. Felelősök: Dohos Andrea, 

Ledniczky Mónika, Porkolábné Gadnai Katalin  

 Föld Napja – közös rendezvény a Napsugár óvodával Felelős: Porkolábné 

Gadnai Katalin munkaközösség-vezető  

 Labdarúgó diákolimpia II., III., IV. korcsoport fiú IV. ,V., lány / felmenő 

rendszerű versenyek/ Felelős: Fábri Zoltán, Kovács János 

 Rigó énekeljen: döntő - 2022. április Felelős: Porkolábné Gadnai Katalin 

 Diákolimpia: atlétikai több próba, kistérségi verseny felmenő rendszerben 

Felelős: Fábri Zoltán, Kovács János 

 Madarak és fák napja témanap május 10. Felelős: Porkolábné Gadnai Katalin, 

Fábri Zoltán, Porkoláb Antal László, Székelyné Batári Hajnalka SZMK tagjai • 

Diákolimpia: atlétikai többpróba és egyéni felmenő rendszerű versenyek 

Felelős: Fábri Zoltán, Kovács János 

 Tér-idő barangoló- alsós térségi levelező verseny döntő Felelős: Bárány Attila 

intézményvezető 

 Rigó énekeljen: döntő – 4. forduló Felelősök: Porkolábné Gadnai Katalin  

 Nagycsoportos óvodások látogatása az iskolában Felelős: Porkolábné Gadnai 

Katalin, Porkoláb Antal László – nem valósult meg. 

 Részvétel a levelezős versenyek döntőiben eredménytől függően 

 KRÉTAKÖR művészeti verseny Felelős: Szabó Péterné, Pethéné Puskás Erika 

munkaközösség-vezető 
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 Év végi felmérések, kimeneti mérések Felelős: szakmai munkaközösség-

vezetők, mérési vezető, mérési-értékelési csoport 

 Művészeti napok: 2022. június 01 – június 02. — Záróvizsgák, vizsgakiállítás 

Megemlékezés a Nemzeti összetartozás napról. Felelős: Pethéné Puskás Erika 

művészeti munkaközösség-vezető és a munkaközösség tagjai 

 Művészeti Záró Mulatság Felelős: Pethéné Puskás Erika munkaközösség-vezető 

 Osztályozó értekezlet: 2022. június 7. kedd 1-4. évfolyam; Felelős: Bárány 

Attila intézményvezető, Alexa Lajos intézményvezető-helyettes 

 Úszásoktatás 4, osztály 

 Gyermeknap és Egészségnap – DÖK nap: 2022. június 14.(hétfő) Ötödik (5.) 

tanítás nélküli munkanap 

 Dokumentációs nap: 2022. június 14. (kedd) Hatodik (6.)tanítás nélküli 

munkanap Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Alexa Lajos 

intézményvezető-helyettes 

 LEP mind a négy évfolyamon megvalósult 

 Sport:  Kovács János beszámolóját lásd a felsős munkaközösség 

beszámolójában 

 Iskolakert 

Tankönyvrendelés 

 

 A tankönyvek megrendelése megtörtént a fenntartó jóváhagyásával. A szállítás 

várható időpontja 2022. augusztus 10.  

 A tanulóinktól a könyvtári példányokat összegyűjtöttük 

       Az intézmény alapdokumentumainak módosítása 

Az idei tanévben nem volt szükséges módosítani az alapdokumentumokat 

A tantermen kívüli oktatás (digitális oktatás) megszervezése, formái, tapasztalatai, 

esetleges további teendők, felkészülés segítése egy hasonló helyzetre 

 A tanulók és a pedagógusok digitális kompetenciájának erősítése 

 A tanulók eszközökkel való ellátása (Tabletek mindennapos használata) 
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3. Személyiség- és közösségfejlesztés  

 

Gyermekvédelmi munka áttekintése 

1.a  

- Az óvodából 3 főt küldtek a pedagógiai szakszolgálathoz vizsgálatra, ők folyamatos 

figyelemmel kísérésben részesültek. A tanév során három alkalommal látogatták 

őket a szakszolgálattól, valamint kéthavonta jellemzés készül róluk. 

- Tóth Fédra folyamatos figyelemmel kisérése lezárult, várjuk a szakvéleményt. 

-  Kóka Elenor június 17-re kapott időpontot a lezáráshoz szükséges vizsgálatra. Ő a 

szülő kérésére az évfolyamot megismétli 

- Tóth Brájen folyamatos figyelemmel kísérése lezárult, SNI státuszt kapott. A 

szakértői bizottság javaslata alapján az évfolyamot megismétli. 

 

2. a  

- 6 gyerek vizsgálatkérő lapja lett elküldve a Pedagógiai Szakszolgálathoz -   

Bódi Kevin, Krajcár Emilián János, Bulicska László, Jónás Natali, Kiss 

Krisztián Noé,  Tóth Miranda 

 

- 1 gyermek – Rózsa Miklós – folyamatos figyelemmel kísérésben részesült, 

a lezáráshoz időpontot kapott. 

- Vadász Zsombor, akivel érkezése óta a legtöbb gond akadt. Folyamatosak 

a feljegyzések és esetleírások a kisfiúról. A Tiszavasvári Pedagógiai 

Szakszolgálat szakembere már vizsgálta, illetve tovább küldték egyéb 

vizsgálatokra. – pszichiátriai szakrendelésre is. A vizsgálat végső 

eredménye egyelőre még nincsen birtokunkban.  

 

A 2022-2023. tanévre kontrollra hívott tanulók kontrollkérő lapjait az osztályfőnökök 

elküldték a szakértői bizottsághoz. 

 

 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. 
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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 LEP program tapasztalatai 

Nevelőtestületünk hasznosnak ítéli meg a programot, hiszen anyagi forrás híján a családok 

hasonló kulturális programokon nem tudnak részt venni. Ebben a tanévben is mind a négy 

osztály eljutott egy-egy előadásra, ahonnan kellemes élményekkel feltöltődve tértek haza. 

Az 1. osztályosok kétszer is kihasználhatták a program nyújtotta lehetőséget: másodszor a 

nyíregyházi állatkertbe mehettek el. Mivel buszos osztálykirándulásra nem tudtak volna 

elmenni, különösen nagy meglepetés volt számukra a kirándulás lehetősége, mely 

nagyszerű élményhez juttatta a közösséget. 

 

 

Adatok és információk a tanulók szociális helyzetéről 

Tanév elején minden osztályban az osztályfőnökök részéről megtörténik az általános adatok 

egyeztetése, valamint a tanuló aktuális szociális helyzetéről, a megigényelt és megítélt 

kedvezményekről való információszerzés. Minden tankönyvet, minden tanuló alanyi jogon, 

szociális helyzettől függetlenül, térítésmentesen kap. További kedvezményeket pl.: 

tanszercsomagot, térítésmentes étkezést etc. a megfelelő szociális jogosultságot tanúsító 

igazolások, dokumentumok bemutatásával, érvényesítésével kaphatnak. Ezen dokumentumok 

beszerzése, aktualizálása minden esetben a szülő feladata, az ehhez szükséges esetleges iskola 

által kiállított igazolásokat pl.:iskolalátogatási igazolás, minden esetben szinte azonnal a szülő 

rendelkezésére bocsátják az iskola titkárságán. Gyakran okoz problémát az, hogy a 

gyermekvédelmi határozat lejár, és ezt későn, csak az érvényesítéskor veszi észre a szülő. 

Az osztályfőnököket minden esetben megkereshetik a szülők, év elején tájékoztatják a szülőket, 

melyik nap, hányadik órában találják meg őket. Sajnos ezt a legtöbb szülő elfelejti, és nem 

élnek ennek a kapcsolattartási formának a lehetőségével. Ennek ellenére kollégáim szinte a 

tanítási idő egésze alatt (amennyiben nincsen órája) a szülők rendelkezésére állnak.   

Gyermekvédelmi munka  

A településünkön élő családok szociális helyzetében döntő változás az előző évekhez képest 

nem történt. Amennyiben mégis, az elsősorban annak köszönhető, hogy egyre több családfő 

keres külföldön megélhetési lehetőséget. Ez a családok anyagi szempontjából sok esetben döntő 

változást hoz, azonban számos szocializációs problémát eredményez. Ezek a családok 
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„egyszülős” családmodellre rendezkednek be, ily módon „csonka” családokká válnak, hisz csak 

egyik szülő vesz részt aktívan a gyerekek nevelésében, gondozásában.  

 

Települési rendezvények, programok 

Az idei tanévben tavaszig nem tudtunk közös rendezvényeket szervezni a településünk 

programjaival a pandémiás helyzet miatt. Külön emlékeztünk meg a jeles napok, ünnepekről. 

A falu napon (július 2. ) képviseltünk iskolánkat néptáncos fellépőkkel, vöröskeresztes 

bemutatóval, valamint sárkányhajó evezéssel. 

 

4. Eredmények-tendenciák 

A belépő gyerekek felkészültsége: 

A CSOPORT EREDMÉNYEI KÉSZSÉGENKÉNT 

A mérés neve: 1. osztály bemeneti mérés  

Tanév: 2021/2022       Hónap: szeptember 

Évfolyam: első osztály     Csoport: A 

Referencia: nagyközség 

 

 

 

A mérés neve: 1.a májusi mérés    

Tanév: 2021/2022       Hónap: május 

Évfolyam: első osztály       Csoport: A 

Referencia: nagyközség 
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-  

- A fenti táblázatban a „szociális motívumok és készségek” technikai okok miatt 

nem jelenik meg. Alapvetően elmondható, hogy a gyerekek az életkori 

sajátosságoknak megfelelően jól szocializáltak, az alapvető normákat többségük 

betartja. 

- Az óvodából 3 főt küldtek a pedagógiai szakszolgálathoz vizsgálatra, ők 

folyamatos figyelemmel kísérésben részesültek. A tanév során három alkalommal 

látogatták őket a szakszolgálattól, valamint kéthavonta jellemzés készül róluk. 

- Tóth Fédra folyamatos figyelemmel kisérése lezárult, várjuk a szakvéleményt, az 

évfolyam követelményeit sikeresen teljesítette. 

- Kóka Elenor június 17-re kapott időpontot a lezáráshoz szükséges vizsgálatra. Ő a 

szülő kérésére az évfolyamot megismétli. Esetében a felzárkóztató 

foglalkozásokon való részvétel nem tudott megvalósulni, mert egészségi állapota 

miatt a hiányzásainak száma nagyon sok volt (531 óra). 

- Tóth Brájen folyamatos figyelemmel kísérése lezárult, SNI státuszt kapott. A 

szakértői bizottság javaslata alapján az évfolyamot megismétli. 

- Az osztályban 8 tanuló vett részt felzárkóztató foglalkozáson a tanév során, heti 5 

órában, három pedagógus közreműködésével. Illetve, ha szükségesnek találtuk 

valamelyik gyermekkel az egyéni foglalkozást (pl betegségből adódó hiányzás 

miatt lemaradt), akkor igyekeztük felzárkóztatni, pótolni a hiányosságokat, hiszen 

otthon a legtöbb esetben nem tudták a szülő segítségével behozni a lemaradást.  
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- A fenti táblázatokból, diagramokból is látszik, hogy valamilyen mértékű fejlődést 

minden gyermek esetében elértünk.  

 

 DIFER 

index 

Fejlettségi 

szint  

2021. 

09. 

(fő) 

2022. 

05. 

(fő) 

Előkészítő 8 5 

Kezdő 10 7 

Haladó 3 8 

Befejező 1 2 

Optimális - - 

 

- A leglátványosabb eredményt az írásmozgás koordináció készség fejlesztésében 

értünk el:  

- De nagy ugrást tapasztalhatunk az elemi számolási készség területén is: 

 

- A következő tanév kiemelt fejlesztési feladata a tapasztalati összefüggés-megértés 

, és a tapasztalati következtetés  alapkészségeinek 

fejlesztése lesz, melyek elengedhetetlen készségek a szövegértés, 

szövegfeldolgozás eredményességéhez.  

 

54,50 86,45

Kezdő Optimális

54,95 73,6

Kezdő Haladó

60,70 64,70

Kezdő Kezdő

38,40 46,35

Előkészítő Előkészítő
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 Alsó tagozatban minden osztályban lett kitűnő tanuló, a bukások száma csekély 

 Felső tagozatban sikerült 4%-al javítani a lemorzsolódási mutatóinkat a tavalyi 

tanévhez képest. 

 

Kompetenciamérések és idegen nyelvi mérések eredményei, tendenciái 

A tavalyi országos kompetencia mérés és idegen nyelvi mérés eredményei lehangoló. 

Tanulóink szignifikánsan jobbak, mint ahogy azt az országos mérések igazolják. Az idei évben 

feltártuk a hibákat, feltérképeztük a lehetőségeinket. A nevelőtestület becsületesen felkészült. 

Remélem, hogy az idei év mutatói jobbak fognak lenni az előző évek mutatóihoz képest. 

 

Országos kompetenciamérés 2021. mérésen a minimum szintet el nem érő 6. évfolyamos és 8. 

évfolyamos tanulók létszáma és aránya: 

 

 

Elemi 

alapkészs

égek

Mérés 

időpontja/ 

Gyermek 

neve

2021.szep

tember

2022. 

május

2021.szepte

mber

2022. 

május

2021.szep

tember

2022. 

május

2021.szep

tember

2022. 

május

2021.szep

tember

2022. 

május

2021.szep

tember

2022. 

május

2021.szep

tember

2022. 

május

2021.szepte

mber
2022. május

2021.szep

tember

2022. 

május

1.Balogh 

Noel
71 78 62 100 45 31 86 100 53 31 58 54 56 87 53,9 60,1 Kezdő Kezdő

2. Bara 

Boglárka
80 85 58 96 68 76 96 100 40 50 56 66 52 72 56,3 68,1 Kezdő Haladó

3. Csonka 

Roxána
60 65 12 42 62 56 73 60 25 12 37 45 31 39 37,5 39,9 Előkészítő Előkészítő

4. Deli 

Dorina
86 89 45 100 62 62 93 100 37 50 70 83 72 75 58,1 69,9 Kezdő Haladó

5. Fazekas 

Levente
85 89 62 96 75 68 86 100 75 62 58 83 91 96 66,5 74,3 Haladó Haladó

6. Galyas 

Hanna Zoé
71 74 41 96 68 50 46 73 25 43 54 37 39 75 43,0 56,0 Előkészítő Kezdő

7. Jónás 

Dániel
60 64 45 79 50 56 80 100 31 31 45 58 43 70 44,3 57,3 Előkészítő Kezdő

8. Jónás 

Natasa 

Eugénia

78 84 54 75 87 62 73 86 18 25 58 45 51 75 52,4 56,5 Kezdő Kezdő

9. Jónás 

Zsófia 

Ágnes

96 98 62 96 75 87 100 100 81 75 79 91 89 89 72,8 79,5 Haladó Befejező

10. 

Kanalas 

Milán

96 98 91 100 93 100 86 100 68 87 79 91 94 100 75,9 84,5 Befejező Befejező

11. Kiss 

Alex
77 78 58 83 56 62 86 92 62 56 66 79 63 67 58,5 64,6 Kezdő Kezdő

12. Kiss 

Eszmerald

a

65 60 87 83 56 62 66 86 50 37 29 45 48 58 50,1 53,9 Kezdő Kezdő

13. Kiss 

Melinda
78 84 70 92 50 81 86 100 18 37 45 70 63 89 51,3 69,1 Kezdő Haladó

14. Kiss 

Mirella 

Melissza*

50 63 43 86 43 45 41 0,0 46,4 Előkészítő Előkészítő

15. Kóka 

Elenor**
0,0 0,0 Előkészítő Előkészítő

16. 

Romanov 

Sándor

90 94 70 100 62 68 93 96 62 62 75 87 72 91 65,5 74,8 Haladó Haladó

17. Sturm 

Vanda 

Karolina

84 85 58 96 56 81 80 100 62 62 58 62 55 82 56,6 71,0 Kezdő Haladó

18. Tóth 

Brájen
44 46 8 63 12 43 26 86 0 18 0 45 5 27 11,9 41,0 Előkészítő Előkészítő

19. Tóth 

Fédra
64 74 54 100 50 75 46 100 25 25 41 75 31 81 38,9 66,3 Előkészítő Haladó

20. Tóth 

László
80 85 79 86 56 50 88 93 6 46 58 75 51 81 52,3 64,5 Kezdő Kezdő

21. Zámbó 

Rikárdó
60 37 56 66 18 66 31 41,8 0,0 Előkészítő Előkészítő

22. Zsóri 

Sára Enikő
84 92 37 83 75 81 86 93 12 75 50 83 62 77 50,8 73,0 Kezdő Haladó

23.

DIFER 

index
75,45 78,6 54,50 86,45 60,70 64,70 77,10 92,55 38,40 46,35 54,10 65,95 54,95 73,6 47,2 63,5

Fejlettség

i szint
Haladó Haladó Kezdő Optimális Kezdő Kezdő Befejező Optimális Előkészítő Előkészítő Kezdő Haladó Kezdő Haladó Előkészítő Kezdő

Elemi szám. készs. DIFER index Fejlettségi szint

Fejlettségi szint %

Szocialitás Írásmozgás koord 
Tapasztalati 

összefügg
Beszéghang- hallás Tapasztalati köv. Reláció szókincs 
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A telephely létszámadatai: 

Évfolyam Képzési forma 

 Tanulók száma  

Összesen A jelentésben 
szereplők 

CSH-indexszel 
rendelkezők 

A 2019-es 
eredménnyel is 

rendelkezők 

6. Általános iskola 27 22 17 - 

8. Általános iskola 29 26 25 25 

 
A minimum szintet el nem érő tanulók aránya 

Mérési terület Évfolyam Képzési 
forma Minimum szint 

A minimum szint alatt teljesítő tanulók aránya (%) 

A telephelyen Országosan 

A megfelelő képzési 
típusban/településtípusban 

Matematika 

6. ált. isk. 2. 

képességszint 
90,9 15,9 23,0 

8. ált. isk. 3. 
képességszint 

96,0 19,4 28,7 

Szövegértés 

6. ált. isk. 2. 
képességszint 

72,7 6,2 9,4 

8. ált. isk. 3. 
képességszint 

65,0 11,3 17,6 

 Ez az arányszám a jelentésre jogosult és nem a jelentésben szereplő tanulók létszámaira 
vonatkozik. 

 

A minimumszintet el nem érő tanulók aránya szignifikánsan magasabb az országos átlagnál. 

 

Idegen nyelvi mérések tendenciái 

Idegen nyelvi mérésre a 2014/2015. tanév óta kerül sor, melyben - a célnyelvi mérésben részt 

vevő tanulók kivételével - az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán az angol vagy a német 

nyelvet első idegen nyelvként tanulók vesznek részt. 

 

Idegen nyelvi mérésünk eredménye a 2021es országos mérésben: 

 

6. évfolyam eredménye (%) 

Évfolyam Idegen nyelv Tanuló születési éve Mérési eredmény (%)  

6 angol 2008 63  

6 angol 2007 33  

6 angol 2008 50  

6 angol 2009 43  

6 angol 2008 23  

6 angol 2008 43  

6 angol 2008 36  

6 angol 2008 60  

6 angol 2009 36  

6 angol 2009 46  

6 angol 2007 30  

6 angol 2008 33  

6 angol 2008 23  

6 angol 2008 23  
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6 angol 2008 43  

6 angol 2007 46  

6 angol 2009 46  

6 angol 2008 26  

6 angol 2008 36  

6 angol 2006 33  

6 angol 2008 23  

      37,8 Átlag(%) 

 

8. évfolyam eredménye(%) 

8 angol 2005 22  

8 angol 2006 32  

8 angol 2006 30  

8 angol 2006 27  

8 angol 2007 37  

8 angol 2007 80  

8 angol 2006 50  

8 angol 2007 32  

8 angol 2006 20  

8 angol 2007 27  

8 angol 2006 20  

8 angol 2007 25  

8 angol 2006 25  

8 angol 2006 25  

8 angol 2006 20  

8 angol 2005 15  

8 angol 2005 32  

8 angol 2006 17  

8 angol 2006 25  

8 angol 2006 42  

8 angol 2007 17  

8 angol 2006 27  

8 angol 2006 17  

8 angol 2004 25  

8 angol 2004 27  

8 angol 2007 12  

   28 Átlag(%) 

Idegen nyelvi mérés tendenciáját sajnos nem tudtam megállapítani. Az Oktatási Hivalal 

felületén csak a mérés országos eredményeiről kapunk a 2014/2015-ös tanévtől. 

 (https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/idegen_nyelvi_meres/eredmenyek 

 

 

Tanév végi eredmények: 

Tanulmányi átlagok 

2021/2022. félév átlaga: 3,80 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/idegen_nyelvi_meres/eredmenyek
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2020/2021. év végi átlag: 3,27 

Javító vizsgára utaltak száma: 6 fő 

Évismétlők száma: 8 fő 

 

 

 

Lemorzsolódási mutatók, és tendenciák: 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

Lemorzsolódási mutatóink javulást mutatnak:  

17,82% (-2,77%-félév         -4,18%- tavaly év vége) 

3,36 
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Továbbtanulási mutatóik 

A tanulóink közül (31 fő) 

2 fő gimnázium 

12 fő szakgimnázium 

16 fő szakközép  

1 fő évfolyamot ismétel 

 

 

Az intézmény tanórán kívüli (szabadidős) tevékenysége 

- művészeti képzés tanszakai 

- sportkör 

- Vöröskeresztes szakkör : Vércseppecskék: …. 

- környezetvédelmi szakkör: 17. "Rigó Énekeljen!" Kárpát – medencei 

Csapatverseny Vadmálnák csapata országos döntő 5. helyezés ( Gorzsás Emma 

Málna, Gulyás Janka, Mata Boglárka, Tóth Attila, Horváth Brigitta)  

- énekkar 
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 Utazó gyógypedagógusok segíti a folyamatos megfigyelés alatt lévő tanulókat az előírt 

heti 3 órában. 

 Minden alsós tanuló napközis foglalkozáson vesz részt délutánonként. 

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

 Alsó tagozatban felzárkóztató és fejlesztő foglalkozásokat tartunk. Ezek célja a 

készségek, képességek fejlesztése, illetve a tantárgyi megsegítés. Az elmúlt két év 

megpróbáltatásai, a tantermen kívüli oktatás, a nagyszámú hiányzás még soha nem 

tapasztalt hátrányokat generált tanulóink körében. Már az iskolába belépő gyerekek 

sem olyan felkészülten érkeznek, mint ahogy a korábbi években, ez a hátrány pedig 

sajnos csak halmozódik. A járványtól való félelemből, illetve a járványhelyzetből 

adódóan a tanulóink igazolt mulasztott óráinak száma igen magas.  

 

Az intézmény tanórán kívüli (szabadidős) tevékenysége 

- művészeti képzés tanszakai 

- sportkör 

- Vöröskeresztes szakkör : Vércseppecskék: …. 

- környezetvédelmi szakkör: 17. "Rigó Énekeljen!" Kárpát – medencei 

Csapatverseny Vadmálnák csapata országos döntő 5. helyezés ( Gorzsás Emma 

Málna, Gulyás Janka, Mata Boglárka, Tóth Attila, Horváth Brigitta)  

- énekkar 

 

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. 

 

Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége- művészeti oktatás 

 

Statisztika 

• 4 tanszakon 126 fő kezdte el a tanévet, ebből 16 fő két tanszakos.  

• 2020/2021. Tanév 122 fő, 17 két tanszakos 

• Hh - 39% 

• Hhh - 42%  

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény – 86%  

• Térítési díj -  24 fő, tandíj - 7 fő 

• SNI – 7 fő  

Tanszakok 

Billentyűs tanszak – 16 fő 

Néptánc tanszak – 83 fő 

Színjáték tanszak – 14 fő 

Grafika és festészet tanszak – 29 fő 

 

Kiemelt feladataink 
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 Digitális oktatás okozta lemaradások felmérése és folyamatos pótlása 

 Kulcskompetenciák fejlesztése (különös tekintettel a digitális kapcsolattartásra) 

 A járványügyi iskolai intézkedési terv fokozott betartása, betartatása  

 Közösségépítés 

 Pozitív tanulói légkör megteremtése  

 Együttműködési készség fejlesztése  

 Művészeti iskola szélesebb körű megismertetése  

 Külső helyszíneken megrendezett kulturális programok látogatására nagyobb 

hangsúlyt fektetünk, pótolva a járvány helyzetben kimaradt programokat 

 Munkaközösségi csapatépítés 

Programok megvalósítása 

 

• Szabadtéri megemlékezések 

• Online műsor 

• Elmaradt programok: Roma KI MIT TUD?, Október 23-i községi megemlékezés, 

Falukarácsony, bérletes előadások a Móricz Zsigmond színházban 

 

A művészeti nevelő oktató munka intézményünkben a tanulóink 65 %-át  érintette, ami a 

létszám szempontjából eredményesnek tekinthető. 

A művészeti iskola a tanév első hetében pótbeiratkozást tartott. Az iskolai létszám folyamatos 

csökkenés ellenére és a Covid vírus által eredményezett hátrányok és nehézségek dacára 

sikerült megtartani a művészeti tanulók létszámát. 

Az első félévre tervezett programokat, célokat többnyire sikerült megvalósítani. A járványügyi 

intézkedések betartására nagy hangsúlyt fektetve választottuk a munkatervben szerepelt 

programok kivitelezési módját. A megemlékezések többnyire szabadtéren, az iskola disz 

udvarán valósultak meg. Volt, amit csak online formában tudtunk megtartani. Nem kerültek 

megrendezésre szervezők által olyan programok, mint „Roma KI MIT TUD?”, Október 23-i 

községi megemlékezés és Falukarácsony. Járvány következményeként kialakult bizonytalanság 

miatt nem vettünk bérleteket a Móricz Zsigmond Színházba, hiszen az nagy anyagi terhet ró 

sok hátrányos helyzetű családra. 

Minden évben szeptember 21-én megemlékezünk az iskola névadójára Gróf Széchenyi 

Istvánra. Az idén a legnagyobb magyar születésének 230. évfordulóját ünnepeltük. Zenével, 

tánccal, Széchenyi életét és munkásságát megidéző vers-és prózarészletekkel emlékeztünk. 
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Reformkori képeket gyűjtöttünk és ezeket minden osztály egy-egy Széchenyi idézettel 

színesített. 

A Tiszavasváriban megrendezett VIII. Zúzoslé főzőverseny Zúzafesztivál és Pálinkamustra 

keretében nem csak gasztronómiai különlegességekkel, népművészeti alkotásokkal 

találkozhatott az ember, hanem iskolánk néptáncos tehetségeivel is, akik fantasztikus 

hagyományőrző koreográfiával nyűgözték le a fesztiválra kilátogatókat. Közel 40 fő mutathatta 

be tánctudását a fesztivál színpadán! 

Voltak nem várt felkérések is. Az Andrássy Kulturális Turisztikai és Természetvédő Egyesület 

nemrégiben alakult meg. Hagyományteremtő szándékkal rendezték meg az 1. Hubertus 

ünnepet. Vadászkürtösök, lovas huszárok, solymász színesítették az ökomenikus 

istentisztelettel megnyitott ünnepséget. Erre az eseményre meghívták művészeti iskolás 

néptánc tanszakos tanulóinkat is, akik két koreográfiát adtak elő. 

Októberben a színjáték tanszakos tanulók műsorával tisztelegtünk az aradi vértanúk emlékére. 

Az idén a szokásostól eltérően emlékeztünk meg az 1956-os eseményekről. A szép napsütéses 

időben az egész iskola kisétált az ,56-os kopjafához. Versek, ünnepi szavak után koszorúkat, 

virágokat helyeztünk el, mécseseket gyújtottunk az önkormányzat és az óvoda képviselőivel. 

A Filharmóniai bérlet keretén belül 2 alkalommal is zenei élményben volt részük a kis 

zongoristák egy részének Tiszavasváriban. 

A Karácsonyi műsort ebben az évben sem tudtuk színpadon előadni. Előre felvett ünnepi 

műsorral kedveskedtünk az iskola tanulóinak, dolgozóinak, kívántunk kellemes ünnepeket a 

község minden lakójának.  

Eredményesen zárták a 2021-es évet a művészeti iskola néptáncosai. Sok arany és ezüstérem 

került a fa alá Karácsony előtt. A tavalyihoz hasonlóan online formában került megrendezésre 

a XI. Krétakör Művészeti Verseny táncművészeti ágon. Néptánc kategóriában 16 videót 

küldtünk be kiértékelésre a szakmai zsűri elé. Gratulálunk minden résztvevőnek és a felkészítő 

tanárnak Szabó Péterné Ilike néninek ezekhez a kiemelkedő eredményekhez! 

 

5. . Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció  

A szakmai közösségek tevékenysége, belső tudásmegosztás 

- hospitálások 

- esetmegbeszélések 

- felnőtt csengettyű 
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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! 

 

 

A belső tudásmegosztás formái  

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

tapasztalatokat minden esetben megosztottuk egymással. 

-Legó robot programozás -6 fő 

-Őszi  Szakmai Pedagógiai Napok - 

 Tanulástámogatás személyre szabott differenciálással 

 

 

 

Alsó tagozatban az új osztályfőnököket a tapasztalt kollégák mentorálják, a két új osztályfőnök 

– Oláh Ágnes és Porkoláb A. László segítséget kértek és kaptak a tanév eleji indulásnál, a félévi 

záráshoz kapcsolódó feladatokhoz, illetve a tanév közben felmerülő problémákhoz.  

 

 

Információátadás formái 

Intézményünkben kialakított információátadás gyakorlata: 

 vezetőségi megbeszélések 
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 munkaközösség-vezetők megbeszélései 

 nevelőtestületi megbeszélések 

 személyesen 

 információs értekezlek 

 zárt online csoport 

 telefonon 

 e-mailek 

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

rendszerességű. A kommunikáció a kollégák felé a nevelőtestületi megbeszéléseken és 

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. 

6.  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. 

A Tiszadobi Polgármesteri Hivatallal, és a Napsugár Óvodával kiemelten jó partenri viszonyt 

alakítottunk ki. 

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 
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 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 

 

 

7. 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 

tönkrementek, ezek zárószalaggal elkülönítésre kerültek. A székhely intézményünk udvaráról 

5db öreg, korhadt ezüst juhar fa kivágásra került, köszönet érte a Fenntartónak és Tiszadob 

Nagyközség Önkormányzatának. 

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 felkapcsolva hagyni a világítást. A fenntarthatóság jegyében 

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

tárgyakat. 
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Személyi feltételek 

21,5 fő az engedélyezett státuszok száma, a tanévben 18 fő aktív pedagógussal láttuk el a 

nevelő-oktató munkánkat. Jövőre 2 pedagógus nyugdíjba vonul. 1 fő felmondott. A környező 

iskolákkal karöltve kölcsönösen segítünk a szakos ellátottság pótlásában. 

 

Szervezeti feltételek 

ettsége, szakmai felkészültsége 

A tanév során továbbtanuló pedagógusok és támogatásuk 

- Igyekszünk betartani az egyenlő teherviselés elvét 

 A pedagógusok által kezdeményezett innovációkat figyelembe vesszük 

 

 

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 

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. 
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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 a 

hagyományos versenyzési formát. A tantestülettel ismertetett „Tér-idő barangoló ”kétfordulós 

levelezős  verseny, ami a mesterprogramom alapját képezi- ismertettem a térségünk általános 

iskoláival, a döntőt sikerült lebonyolítani az intézményünkben az előre megtervezett módon a 

visszajelzések egyértelműen pozitívak voltak. 
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M1. melléklet Versenyeredmények: 

 

- 2022.május 6. ,,TÉR-, IDŐ BARANGOLÓ” térségi csillagászati vetélkedő 4. 

helyezés (Fodor Kevin, Tóth Mihály, Zsóri Attila) 

- XI. KRÉTAKÖR művészeti verseny – arany minősítés 

- XII. KRÉTAKÖR művészeti verseny – arany minősítés 

- Holló László Térségi Rajzverseny Jónás Bence 4.a 1.hely (korosztályában) 

- Nagykörzeti atlétikai verseny fiú: 1. hely  

- Megyei atlétikai verseny 1. hely, Országos atlétikai verseny 23. hely ( Fodor 

Kevin, Lados György József, Marczis Rajmund, Tóth Mihály, Zsóri Attila) 

- Nagykörzeti atlétikai verseny lány: 2. hely ( Kanalas Viktória, Kiss Jázmin 

Violetta, Nagy Boglárka, Rontó Vanessza Stella, Sturm Tifani) 

- Nagykörzeti labdarugó verseny fiú: 2. hely ( Fodor Kevin, Lados György 

József, Marczis Rajmund, Tóth Mihály, Zsóri Attila) 

- Iskolai szavalóverseny (12 fő) 

- BENDEGÚZ Országos Tanulmányi Levelezős Verseny 

o Zsóri Attila — arany minősítés 

o Andó Emília — ezüst minősítés 

o Lados György József — ezüst minősítés  

o Nagy Boglárka — ezüst minősítés 

o Tóth Csenge — online próbálkozott (megszakadt a kapcsolat) 

- Holló László rajzverseny Tiszadada 

- Gorzsás Emma Málna 8.osztály 1. helyezés, Jónás Bence 4.osztály különdíjban 

részesültek. 

- 17. „Rigó énekeljen!” Kárpát- medencei Környezetvédelmi Csapatverseny 

döntője 

 

Kis Ugribugri csoport - Csak játszunk – Arany minősítés 

Nagy Ugribugri csoport – Ügyesek voltunk? - Arany minősítés 

Kis Csicsergők és Nagy Csicsergők csoport – Szigetközi polgári táncok - Arany 

minősítés 

Nagy Csicsergők – Vásározunk! – Ezüst minősítés 

Kalamajka csoport – Szatmári verbunk és csárdás – Ezüst minősítés 

Kiss Valentina, Galyas Szebasztián Gábor – Somogyi ugrós improvizáció - Arany 

minősítés 

Kiss-Csikós Kinga Patrícia, Zsóri Attila - Somogyi ugrós improvizáció - Arany 

minősítés 

Korotki Mirella, Balogh Amanda – Cigánytánc – Arany minősítés 
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Kanalas Viktória, Kiss Amanda, Horváth Ramóna, Rontó Vanessza Sztella – 

Cigánytánc – Arany minősítés 

Jónás Bence, Budai Dominik Emil, Galyas Szebasztián Gábor – Felcsíki verbunk 

és zsuka- Kiemelt Arany minősítés 

Üveges lányok – Felcsíki verbunk és zsuka – Ezüst minősítés 

Tóth Ketrin Lilla, Szigeti Bernadett, Kiss-Csikós Kinga Patrícia, Lados Bianka 

Júlia – Somogyi üveges improvizáció - Arany minősítés 

Korotki Mirella, Jónás Bence, Budai Dominik Emil – Cigánybotoló és cigánytánc 

– Ezüst minősítés 

Korotki Mirella, Jónás Bence - Szatmári csárdás – Arany minősítés 

Balogh Amanda, Jónás Bence – Somogyi ugrós improvizáció – Arany minősítés 

Jónás Bence, Budai Dominik Emil, Galyas Szebasztián Gábor, Fodor Kevin, 

Lados György József, Zsóri Attila – Én is katonának állok! – Arany minősítés 

2022. május 13-án (pénteken) 8 produkcióval képviselték iskolánkat néptáncosaink a 

XII. Krétakör Művészeti Versenyen. A Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskolában 2 

év kihagyás után léphettek újra színpadra élő zenekar kíséretében a gyerekek. A 

szakmai zsűri az alábbi minősítésekkel díjazta a táncosokat:  

Fodor Kevin, Lados György József, Zsóri Attila - Kapitány uram! -  ARANY minősítés 

Balogh Amanda, Korotki Mirella - Nagyecsedi csárdás - EZÜST minősítés 

Nagy Csicsergők  - Mulatság Daniéknál… - ARANY minősítés 

Kalamajka - Mezőföldi utazás - ARANY minősítés 

Zsóri Attila – Felcsiki verbunk és zsuka - ARANY minősítés 

Kalamajka és Nagy csicsergők - Súlyosan sepernek (cigány) - KIEMELT ARANY 

minősítés 

Kis Csicsergők – Gyertek játszani! - ARANY minősítés 

Kalamajka – Válogatás - BRONZ minősítés 

 

M2. melléklet Intézkedési tervek megvalósulása 

 

Az OKM kedvezőtlen eredmény mutatók alapján készített Intézményfejlesztési és 

intézkedési tervben szereplő adekvát intézkedések: 

- A  kompetenciamérés eredmények alapján szövegértésből a 3. szint alatt teljesítő, 7. 

osztályos tanulók egyéni (tanulói jelentésre épülő) fejlesztési terveket készítettünk 

- Osztály-szintű szaktanári terv (típushibák, hiányosságok alapján) 

- A tanulók célirányos fejlesztése, folyamat közbeni belső mérések, az eredmények 

elemzése 

- Az ötödik osztály elején diagnosztikus méréseket végeztünk szövegértésből, így tárva 

fel a szövegértéshez szükséges képességek szintjét. 

 



29 
 

 

 

- Az elért eredmények, elemzések alapján a szaktanárok a tantárgyi szövegeken 

fejlesztették a tanulók szövegolvasási, szövegértelmezési képességeit 

- Az ötödik osztályos olvasástechnikai problémákkal küzdő tanulók speciális, egyéni 

fejlesztésen vettek részt. 

- Alsó tagozaton kiemelt szerepet kapott minden tantárgyból az olvasási képességek 

fejlesztése 

- Az olvasástanítást tantárgyakba építve folytattuk a felső tagozaton is. 

- Hatékony tanulási technikák ismertettünk 

- Pozitív, fejlesztő hatású tanórai légkört teremtettünk meg, a tanulók önmagukhoz mért 

fejlődésének elismerése érdekében. 

- Pedagógusok együttműködésén javítottunk (Rendszeres belső tapasztalatcsere, bevált 

jó gyakorlatok átadása, hospitálások, esetmegbeszélések). 

- A témazáró dolgozatok tartalmának és követelményének egységesítettük a 

kompetencia-alapú megközelítést beépítettük. 

- Az OKM telephelyi és tanulói jelentések értelmezéséhez szükséges ismereteket 

elsajátítottuk 

- Az előző évek kompetenciamérés tesztlapja alapján a műveleti szinteknek és 

szövegtípusoknak megfelelő feladatokat állítottunk össze  

- Az osztályban tanítók teamben dolgozva kialakították a szakos órákon történő 

képesség és szókincsfejlesztési lehetőségeket 

- A mérési-értékelési kompetenciák fejlesztését segítő, valamint a tanulók aktivitására 

épülő hatékony tanulás-szervezési eljárások bevezetését segítő továbbképzéseken, 

projekteken vettünk részt: 

- Kompetenciafejlesztést segítő feladatokat gyűjtöttünk, rendszereztünk 

- A kompetenciafejlesztéts beépítettük a tanórákba (valamennyi tantárgy) 

- A hatékony, tanulást segítő digitális tananyagokat megismertük, felkészültünk ezek 

tanórai alkalmazására. 

- A fejlesztéshez szükséges erőforrások számbavettük (humán és tárgyi), az egyes 

részfolyamatok felelőseit kijelöltük. 

- Az országos mérések előtt a tanulókat, szülőket tájékoztattuk, felkészítettük  

- Nyilvánosság, tájékoztatás biztosítása: szülők, fenntartó 

- Fenntarthatóság: az intézkedési terv elemeit beépítettük az éves munkatervekbe 
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Beszámoló az intézmény eredményeinek javítását célzó 

tevékenységeinkről 
A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása 

EFOP-3.1.5.-16-2016-00001 

Nyíregyházi Tankerületi Központ Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve alapján 

 

Oktatási esélyegyenlőségi szempontból beavatkozást igényel az intézményünk, a 

Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

Az egyenlő bánásmód érvényesítése érdekében az oktatási minőség javítását célzó 

intézkedéseket igénylő többiskolás településen működő általános iskolai feladatellátási helyek  

 

„Tiszadob egyiskolás település, két FEH-en működik tankerületi központi 

fenntartásban. A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

székhelyén 115 felsős tanuló, míg a Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola Táncsics utcai Telephelyén 86 alsós tanuló jár iskolába. 

 Az RGYK tanulók aránya mindkét FEH-en meghaladja az 50%-ot, a HHH tanulók 

aránya pedig meghaladja a 30%-ot. Az integrált SNI tanulók aránya a Tiszadobi Széchenyi 

István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola mindkét FEH-en meghaladja az adott 

programtípusnak megfelelő országos átlagot (a KIR adatok alapján az általános iskolákban az 

integráltan oktatott SNI tanulók aránya 2018- ban 5%).  

Kedvezőtlen továbbtanulási mutatók Kedvezőtlen továbbtanulási mutatókkal érintett a 

Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola feladatellátási helye, 

mivel a gimnáziumban tanulók aránya 21%-nál alacsonyabb és a szakközépiskolában 

továbbtanulók aránya 51%-nál magasabb. 

 A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola FEH-en a 

Gimnáziumban továbbtanulók aránya (10 %) Szakgimnáziumban továbbtanulók aránya (20%) 

Szakközépiskolában továbbtanulók aránya (70 %) Tovább nem tanulók aránya (0 %).  

Kedvezőtlen lemorzsolódási mutatók: a Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola FEH-en az évismétlők aránya (1,5%). Ugyanezen a FEH-en a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya 5-8. évfolyamon 43,9%, vagyis magasabb, 

mint a megyei (17,3 %, EFOP-3.1.5-16-2016- 00001 42 megye, 5-8. évfolyam) arány. A 

Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Táncsics utcai 

Telephely az évismétlők aránya (13 %). ezen a FEH-en csak alsó tagozat működik. 

Megállapítható, hogy a FEH-en az évismétlések arányára vonatkozó adat nagyobb, mint a 

megyei 4%, vagy a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya nagyobb, mint a megyei 

átlag 150%-a.  

Kedvezőtlen hiányzási mutatók: Mind a 2 FEH, olyan mulasztási adattal rendelkezik, 

amelyik nagyobb, mint a tankerületi átlag. A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola FEH-en a 50+ órát igazolatlanul hiányzó tanulók aránya (0,8 %) 

alacsonyabb, mint a tankerületi arány (1,2 %). A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola feladatellátási helyen a 250+ órát igazoltan vagy igazolatlanul 

hiányzó tanulók aránya 8,3%, a Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola Táncsics utcai Telephelyen 4,3%, mindkét FEH-en magasabb a tankerületi 

aránynál, ami 2,2%.  

 

A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

feladatellátási helyen a minimumszintet el nem érő tanulók aránya 6. évfolyamon matematika 
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kompetencia területen 79%, szövegértés kompetencia területen 45%. 8. évfolyamon matematika 

kompetencia területen 33%, szövegértés kompetencia területen 47% a minimumszintet el nem 

érő tanulók aránya. A FEH-en a képességpontok átlageredményének alsó határa 6. évfolyamon 

matematika kompetencia területen 1211 szemben a tankerület 1443-as átlagmutatójával; 

szövegértésből ugyanezen adat a FEH-en 1155, ami szintén alatta marad a tankerület 1433-as 

átlageredményének. Az intézményben a képességpontok átlageredményének felső határa a 6. 

évfolyamon matematika kompetencia területen 1274, a tankerületben 1489; szövegértésből 

1270 szemben a tankerület 1492-es adatával. A FEH-en a képességpontok átlageredményének 

alsó határa 8. évfolyamon matematika kompetencia területen 1406, ami alatta marad a 

tankerület 1547-es átlagmutatójának; szövegértésből ugyanezen adat a FEH-en 1311, szemben 

a tankerület 1528-as átlageredményével. A FEH-en a képességpontok átlageredményének felső 

határa a 8. évfolyamon matematika kompetencia területen 1522, ami nem éri el a tankerületi 

1595-ös átlageredményt; szövegértésből 1484, ami alatta marad a tankerület 1578-as 

átlagadatának. Tiszaeszlár egyiskolás település, két FEH-en működik tankerületi központi 

fenntartásban.”  

 

 

Helyzetelemzés 

Az intézményünk 2021/2022-es tanévének tanulmányi átlaga 3,36 a 2020/2021. év végi 

átlaghoz képest javulást mutat (3,27) 

Év végi értékelést kapott 92 fő alsós tanuló 

Év végi értékelést kapott 96 felső tagozatos tanuló. 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya romlott a tavalyi tanévhez 

képest: 

Hátrányos helyzetű tanulók összesen:    75, 13 % Ez romlást mutat a tavalyi,  

2020/2021-es tanévi átlaghoz képest 70,05 % 

Az okokat a következőkben látjuk (helyzetelemzés):  

- Magas számú SNI, BTMN gyerek jelenléte egy osztályon belül  

Nehezen, alig, vagy nem motiváló szülői háttér  

- Tanulási motiváció hiánya (a szülők részéről is)  

- Magatartási, beilleszkedési problémák  

- Intézményünk tanulóinak 70% hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű 

- A betegség miatti hiányzások 

- A körzetünkhöz tartozó első osztályos tanulók közel harmada a környező települések 

iskoláiba iratkozik be, és ők azok akik nem hátrányos helyzetűek. A felső tagozatba 
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lépő tanulóknál nagy lemaradást tapasztalunk az alapkészségek fejlettsége 

tekintetében. A lemorzsolódási adataink ezért jelenleg is magas értéket mutatnak, 

közel 25%. 

Sajnos a COVID-19 járvány okozta nehézségek, nem könnyítették meg a munkánkat. Az 1. 

félévben a  szülőkkel való kapcsolattartás nehézkessé vált, de nem volt lehetetlen. 

Az idei tanévben a járványhelyzeten felül külön gondot jelentett, hogy 2 fő pedagógus megy 

nyugdíjba és 1 fő pedagógus jelentette be a felmondását. Reméljük, hogy lesz pályázó a 

megüresedett álláshelyekre. 

 Szerencsére a szakos ellátást 100%-ban sikerült megoldani. Az idei tanévben minden 

pedagógusunk 25.5 vagy 26 óra  volt a  neveléssel-oktatással lekötött munkaideje. 

 

Mulasztások: 

 

 

Tavaly: 28 fő tanuló volt 250 óra fölötti hiányzással 

A kiemelkedő hiányzások okai: 

- Covid okozta pandémiás helyzet 
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- Több tanulónk van a Tiszadobi Gyermekvédelmi Központból. A legtöbbjük a tanév 

során jött-ment, legtöbbjük beilleszkedési problémákkal küzdött, és közülük több 

tanuló volt eltűntként kezelve. (szökésben) Az ő hiányzásaiból adódtak össze az 

igazolatlan hiányzások. 

Továbbtanulás 

Intézményünk felé csak néhány esetben érkezik visszajelzés a fogadó iskolák felől. Ezek 

a visszajelzések ez idáig kivétel nélkül pozitívak voltak. Tanulóink döntő többsége 

valamilyen szakmát választ magának. Különösen ösztönzően hat a számukra a 

hiányszakmák végett az ösztöndíjprogramok. A tapasztalatazt mutatja, hogy aki a 8. 

osztály elvégzése után is rendszeresen jár iskolábba, jó eséllyel el fogja végezni a 

választott iskolát. Tanévente általában nincs vagy csak 1-2 tanulónk van aki nem tanul 

tovább, illetve betöltötte a 16. életévét, és nem szándékozik továbbtanulni. A 

középiskolák nyújtotta Dobbantó program az ilyen tanulókat igyekszik felkarolni. 

Intézményünk olyan tanulókat készít fel, akik megállják a helyüket a változó 

világunkban, sikerül beilleszkedniük a munka világába és hasznos tagjává válnak a 

társadalmunknak. 

Több iskolánk volt tanulója, ha még nem is folytatja tovább a tanulmányait, sikereket 

ér el az életben, szép szakmai karriert fut be. 

 

M.3. melléklet: EFOP 3.1.5 projektben IKCST-re vonatkozó 

beszámoló a 2021/2022-es évre vonatkozóan 

Intézményi beavatkozások hatékonysága, lemorzsolódási mutatók  

Iskolánkban kiemelt figyelemmel kísérjük a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókat. Részt 

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

kiemelt projektben. Az intézményben a lemorzsolódási adatok a jelzőrendszer kialakításának 

kezdetétől sajnos, elég magas értéket mutatnak. Javuló tendenciát mutat az, hogy a 2021/2022-

es tanévben az azt megelőző évhez képest a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók arányának 

száma 17, 82%-ra csökkent, ami a tavalyi tanévhez képest 4,18% javulást mutat. Azonban, még 

mindig magas értéket képvisel a megyei (10,21%) és a járási (14,20%) adataihoz viszonyítva. 

A kompetenciamérés 6. osztályos, és 8. osztályos eredményei nagyon gyengék a szövegértés és 

a matematikai kompetencia területén is. 

A lemorzsolódás csökkentését szolgáló intézményi beavatkozások:  
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- Utazó gyógypedagógus segíti az SNI tanulókat  

-  Tantárgyi felzárkóztatást nyújtunk 

- Fejlesztő és tehetséggondozó foglalkozásokat biztosítunk.  

- A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók napközis vagy tanulószobai foglalkozásokon 

vesznek részt 

- Az idei tanévben idejében felkészültünk az új típusú országos kometenciamérésre 

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

- Pedagógiai –szakmai szolgáltatásokat kértünk és kérünk. A lemorzsolódás, korai 

iskolaelhagyás megelőzése és kezelése (helyzetfeltárás, intézkedések eredményessége) 

konzultációk és szakmai műhelyek szervezésében és tartásában. 

- Törekszünk a jó partneri viszony kialakítására, a jó kapcsolattartásra (kiemelten: 

Fenntartónkkal, a Nyíregyházi Tankerületi Központtal, Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási 

Központtal, Tiszadob Nagyközség Önkormányzatával, településünk óvodájával, térségünk 

általános iskoláival) 

- Áttételesen, de ide tartozik, hogy felújítottuk a szolgálati lakásunkat, vonzóbbá tegyük 

intézményünket a pályázni kívánó pedagógusok számára, biztosítva a szakos ellátást. 

- Családlátogatást tettünk: a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó pedagógussal, 

osztályfőnökkel, a gyermekjóléti szolgálat szakembereivel felkerestük otthonában a kiugróan 

magas hiányzást mutató tanulókat (a járványügyi szabályok betartása mellett)  

Az EFOP 3.1.5 pályázatban vállalt feladatok megvalósulása 

- Alkalmazkodtunk a tanítványaink egyéni szükségleteihez azokat folyamatosan 

megismertük, elemeztük. Mikrocsoportokat hoztunk létre ennek érdekében. 

Differenciált oktatásszervezést alkalmaztunk . Az egyéni fejlesztési tervek fontosságát 

felismertük és ezeket tudatosan alkalmaztuk a kompetenciafejlesztés érdekében.  

- Az elmúlt tanévben 3 fős mikrocsoport dolgozott a projektben és 5 fős tématerületi 

csoport. Helyzetelemzés után ILMT fókuszú Intézkedési terv kidolgozására került sor. 

A célja olyan átfogó intézkedések, eljárások, módszerek „Jógyakorlatok” megismerése, 

kidolgozása, bevezetése, a meglévők frissítése, megújítása volt, mely az intézményünk 
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minden területén olyan változásokat eredményezett, mellyel megelőzhető, csökkenthető 

volt az iskolai lemorzsolódás, ill. annak veszélye. 

- Családias légkörű, egyéni fejlesztési tervekkel dolgozó osztályok működnek ez által 

intézményünkben. Fellépünk minden diszkrimináció ellen, ami iskolánk tanulóit 

érinthetik. 

- Lemorzsolódási mutatóink javultak, de a megyei és járási értéket még nem sikerült 

elérni. 

- Megújult a módszertani kultúránk, változatosabb módszereket alkalmazunk az 

élményközpontú tanulási környezet kialakításáért. 

Az intézmény által alkalmazott lemorzsolódás csökkentése érdekében alkalmazott 

tevékenységekeink: 

- LEGO robot alkalmazása a nevelő-oktató munkában 

- Az iskolai légkör tovább javítása (tanár-diák-szülő) 

- Az új technológiai vívmányok megismerése, alkalmazása a gyakorlatban (3d nyomtató, 

drón, programozható robot, stb) 

- Segítségnyújtás a tanulóknak, szülőknek a pályaválasztásban 

- Lehetőségek, pályázatok kiaknázása 

- Szorosabbra fűztük az óvoda-iskola kapcsolatát 

- Szaktanácsadói segítséget kértünk, és kérünk a jövőben is 

- Intézkedési terv készítése (országos kompetenciamérés eredményeinek javítása 

érdekében) 

 

 

 


