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I.

Helyzetelemzés
Iskolai tevékenységünk mindenkire kiterjedő kevésbé specializált oktatás, amelyen keresztül
formáljuk környezetünk művelődéssel, oktatással, neveléssel kapcsolatos igényeit.
Tiszasziget és Kübekháza kistelepülések egyetlen óvodája és iskolájaként, illetve
Ferencszállás egyetlen óvodájaként arra törekszünk, hogy a felmerülő igényeknek
megfelelően közösségi funkciót is el tudjunk látni.
Küldetésünk, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel, illetve újabb erőforrások rendszeres
feltárásával, bevonásával minőségi keresztény szemléletű nevelési, oktatási szolgáltatást
biztosítsunk gyermekeink számára. Tesszük ezt azért, hogy a gyermekek és a szülők
nemzedékei folyamatosan megújuló, alkalmazható versenyképes tudást szerezhessenek. Az
egyház küldetése, hogy hirdesse az evangéliumot. Jézus Krisztus evangéliumában megvan az
az igény, hogy belegyökerezzék a hívek lelkébe és életébe. Ez a célja a katolikus óvodai és
iskolai nevelésüknek.
Katolikus intézményünk nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják annak katolikus
szellemiségét. Mivel tehát a Szent Antal Katolikus Általános Iskola és Óvoda világnézetileg,
vallásilag elkötelezett intézményként működik, a gyermekekre, és az alkalmazottakra
Nevelési Programjában, Házirendjében, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában
hitéleti, világnézeti és erkölcsi előírásokat fogalmaz meg. Ennek megfelelően valamennyi
neveltünktől és alkalmazottunktól elvárjuk az intézményi rendezvényeken való részvételt.
Fontosnak tartjuk gyermekeink képességeikhez mérten a maximális tudást sajátítsák el,
pozitív emberi kapcsolatokat alakítsanak ki, valamint önbizalommal, becsületes emberi
tartással felvértezve hagyják el intézményünket. Minden erőnkkel arra törekszünk, hogy az
óvodából az iskolába kerülés törésmentes legyen.
Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy mindezek csak az iskola és a szülői ház
együttműködésével valósíthatók meg, ezért rendszeresen tájékozódunk partnereink
igényeiről, munkánkkal kapcsolatos véleményükről, melyet később beépítünk oktató –
nevelő munkánkba.
Eredményes tevékenységünkhöz figyelembe vesszük kisközösség hagyományait. Pedagógiai
programunkat a következő hitvallás jegyében készítettük: munkánkat „szívvel-ésszel” az
összetartozás érzésének erősítésével, az egyéni értékek tisztelete mellett végezzük.
Mindhárom község lakói, illetve a vonzáskörzetükben élők mintegy ¾ része római
katolikusnak vallja magát.
A tiszaszigeti óvodába illetve az iskolába járó gyermekek többsége Tiszasziget község
közigazgatási területén, illetve a szomszédos Újszentiván településen él, míg a kübekházi
óvodába illetve az iskolába járó gyermekek többsége Kübekháza község közigazgatási
területén lakik, Ferencszállás óvodájába a település gyermekei mellett Klárafalváról is járnak
az intézménybe.
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Mindhárom helyen a lakosság megélhetési forrását a közeli nagyvárosi munkahelyek jelentik,
nagy részük bejáró. A hagyományosnak mondható mezőgazdasági tevékenység napjainkra
háttérbeszorult. A községek lakói az iskolát művelődési centrumként tartják számon, aktív
szerepvállalást látnak el a község kulturális életében. Az oktatás és nevelési feladatokon kívül
számos elfoglaltságot szervezünk gyermekeink számára.

I.1

Tárgyi feltételek

A Szent Antal Katolikus Általános Iskola és Óvoda alapítója a Szeged-Csanádi Egyházmegye,
mely három település, Tiszasziget, Kübekháza és Ferencszállás nevelési és oktatási
létesítményeit foglalja magába (óvodákat, iskolákat). A tiszaszigeti intézmény, mint székhely
működik.
A tiszaszigeti iskola források szerint 1854-ben kezdte meg működését, a 20. sz. első
évtizedeiben, a méltán nagyhírű klebelsbergi program alapján nyerte el mai felépítését.
Sajnos az intézmény infrastruktúrái az elmúlt évtizedek alatt elavultak, elhasználódtak,
fejlesztésre, felújításra sokáig nem volt lehetőség, anyagi fedezet. 2017-ben az épület külseje
újult meg, hőszigetelést és új festést kapott. Az elmúlt években termenként újítjuk fel az
intézmény helységeit, új padlóburkolat, festés, bútorzat.
Az EFOP- 4.1.5-16 c. (A Szent Antal Katolikus Általános Iskola és Óvoda tiszaszigeti
székhelyének infrastrukturális fejlesztése) pályázaton iskolánk egy új tornacsarnok építésére
nyert lehetőséget. Reményeink szerint egy nagyon régi hiányt tudunk ezzel pótolni, hiszen a
gyermekek korszerű és megfelelő körülmények között tudnak majd a jövőben testnevelés
órákon dolgozni, sportolni. Jelenleg folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a tervezőkkel és a
pályázati referenssel.
A kübekházi iskola új épülete 1979-ben készült el, melyet 2010-ben teljesen felújítottak,
előtte egy régi épületben folyt a tanítás. Az óvoda épülete 2008-ban vette fel jelenlegi
formáját.
2018. októberében a kübekházi és tiszaszigeti iskolai telephelyeken tűzvédelmi hatósági
átfogó ellenőrzést tartott a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Az ellenőrzés a
tiszaszigeti iskolában villámhárító felállítását írta elő, amelyet még a 2018-ban
elvégeztettünk. A tűzvédelmi riadók és egyéb feltételek minden telephelyen megfelelőek
voltak.
Ferencszállási óvodánk épülete 1946-ban épült és 2017-ben teljes felújításon esett át. Az
épület korszerűsítése mellett teljesen megújult a villamos hálózat és a fűtésrendszer is.
A 2016/17-es tanévben április hónapban a Kormányhivatal ellenőrzése is megmutatta, hogy
az Intézmény a törvényben előírt eszköz –, és felszerelésjegyzék minimális követelményeinek
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megfelel, azonban lehetőség szerint az ebben foglalt összes berendezés és eszköz irányában
törekedni kellene az előírtak maximális megvalósításához.
A kübekházi telephelyen elsősorban balesetveszély megszüntetésére irányuló javításokat
végeztük el.
Tiszaszigeten az iskola két termének festése, padozatának rendbetétele, ajtók cseréje történt
meg a nyár folyamán. Ezen a nyáron tervezzük ismét két már igen rossz állapotba került
termünk felújítását. veszélyes járdaszakaszának felújítása történt meg.

Ferencszállási óvodánkban a játszóudvar fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt.

Fejlesztési potenciál:
A létesítmények kiváló természeti környezetben való fekvéséből, építészeti adottságainál
fogva funkcionális és műszaki szempontból kedvezően fejleszthetőek. A fejlesztési
potenciálok hatékony kiaknázása nemcsak a köznevelési infrastruktúra szolgáltatások
színvonalát emeli, hanem kedvezően befolyásolja az intézmény gyermekeit és a családokat
érintő vonzerejét, valamint a már felvett és az intézményben tanulók teljesítményét,
tanulással kapcsolatos motivációit.
Kiemelten fontos az intézmények fejlesztése társadalmi szempontból, mivel a felújítás
közvetett módon kihat a helyi lakosság – a helyi fiatalok megtartó erejének növeléséhez.

I.2. Személyi feltételek (iskolák)

I.2.1. Pedagógus álláshelyek száma
létszám (fő)
tanár, tanító 22
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I.2.2. Pedagógusok száma
létszám (fő)
tanár, tanító 20,5
óraadó

1.5

összesen

22

I.2.3. Tanév közbeni fluktuáció és okai
A pedagógus fluktuáció továbbra is érzékelhető, bár az előző évekhez képest a tantestület
összetétele stabilabb.
Néptáncot ismét Számfira Máté tartotta Tiszaszigeten. Vidovenyecz Andrea új tanerőként
érkezett és fél állásban tanított táncot, éneket, mindkét iskolai telephelyünkön. Az angol
oktatásunkat Kübekházán továbbra is Bernáth Klára, valamint Antal Szilvia látták el, utóbbi
tanárnő félállásban és besegített a tiszaszigeti iskolánkba is. Szenek Orsolya óraadóként
tudta ellátni a feladatot. Az alsósok angol tanítása Pál-Orosz Adriennhez került, aki a
tiszaszigeti első osztály tanítója is volt. Kübekházán mindössze 3 elsős tanulót összevont
osztályban Varga Edit vette szárnyai alá.
Varró Anna félállásban napközizett mindkét feladat ellátási helyünkön.
Intézményünkben az óraadók száma nem növekedett. Angolt Szenek Orsolya, éneket és
kémiát Tóthné Mészáros Márta, néptáncot Számfira Máté oktatta. A történelem tanításban
Rechtenwald Kristóf segített be. Az óraadó pedagógus összes óraszáma 1,5 álláshelynek
felel meg.
I.2.4. Technikai dolgozók száma
létszám (fő)
takarító

2

karbantartó

2

összesen

4
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I.2.4.1. Oktatást segítő munkakörben dolgozók száma

létszám (fő)
iskolatitkár

1

összesen

1

Munkánkat szociális segítő támogatta, Hódi Hajnalka személyében a SZKTT Szociális Szolgáltató
Központ munkatársaként.

I.3. Tanulókra vonatkozó adatok
I.3.1. Tanulói létszám alakulása (év eleji, év végi)

1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály
összesen

Tiszasziget iskola
tanév eleji
tanév végi
17
16
14
14
13
13
12
11
17
17
10
10
22
24
13
13
118
118

Kübekháza iskola
tanév eleji
tanév végi
3
3
6
6
10
10
7
7
4
3
4
4
0
0
7
7
41
40

I.3.2. Napközis tanulószobai létszám alakulása (év eleji, év végi)

1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály
összesen

Tiszasziget iskola
tanév eleji
tanév végi
17
16
11
11
13
13
10
10
10
10
4
4
1
1
2
2
68
67

Kübekháza iskola
tanév eleji
tanév végi
3
3
6
6
10
10
7
7
4
3
4
4
6
40

6
39
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I.3.3. Ismétlések, bukások száma és okai
Tiszasziget iskola
Évismétlő tanuló: Két tanuló első osztályt szülői kérésre ismétel.
Javító vizsgára kötelezett tanulók száma: 2 fő
Kübekháza iskola
Évismétlő és javító vizsgára kötelezett nincs.
Tiszasziget iskola
évismétlő
tanuló
javítóvizsga
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0

1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály

0

összesen

Kübekháza iskola
évismétlő
tanuló
javítóvizsga
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2

0

0

I.3.4. Osztály- és tantárgyi átlagok (táblázatos formában)

Átlag

Rajz

4,63
5,00
5,00
4,91
4,94
4,30
4,67

Testnevelés

Ének-zene

4,81
4,93
5,00
4,91
5,00
5,00
4,96
5,00

Technika

Földrajz

4,88
4,86
5,00
4,64
4,24
4,00
4,00
3,77

Kémia

4,63
4,50
3,69
3,27
4,88 3,41
4,50 3,00
4,83
2,88 4,17 3,63 3,58
5,00
3,15 3,54 3,31 3,00

Biológia

4,44
4,07
3,77
3,18
3,12
3,00
3,08
2,58

Fizizka

3,45
3,25
2,88
3,67
3,00

4,69
4,79
4,54
4,82
4,94
4,20
4,50
4,00

Informatika
Term.ism.
Körny. ism.

Matematika

3,29
2,90
3,42
3,00

Hittan

4,50
4,00
3,77
3,91
3,94
3,00
3,63
3,15

Angol

4,56
3,64
3,77
3,36
3,47
2,50
3,71
3,08

Történelem

Irodalom

1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály
tantárgyi
átlag

Magyar ny.

Tiszasziget Iskola

4,64
5,00
5,00
4,64
4,47
4,60
4,67
4,69

4,64
4,53
4,36
4,11
4,08
3,66
3,96
3,59

3,46 3,75 3,15 3,25 4,59 3,33 4,80 3,68 3,01 3,85 3,47 3,29 4,38 4,94 4,76 4,67
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4,09

Ének-zene

Rajz

Technika

Testnevelés

Átlag

4,67
0,00
3,50
4,00
4,20
4,00
3,86
5,00
2,75 5,00 4,00
3,33 5,00 5,00

2,86 3,43 2,86 2,83 4,86 3,00 5,00

4,67
4,67
4,70
4,86
4,50
5,00

4,67
5,00
4,70
4,86
5,00
5,00

4,67
5,00
4,70
4,71
5,00
5,00

5,00
4,83
4,90
4,44
4,50
5,00

3,59
4,41
4,53
4,56
4,10
4,31

Földrajz

Kémia

Biológia

Fizizka

0,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Informatika
Term.ism.
Körny. ism.

4,67
3,83
4,50
4,29
3,50 3,00 3,50
3,33 3,00 4,00

Matematika

Történelem

Hittan

4,00
3,83
4,10
4,00
3,50
3,00

Angol

1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály
tantárgyi
átlag

Irodalom

Magyar ny.

Kübekháza iskola

3,29 3,71 3,29 3,71 4,14 4,86

4,71

3,75

3,61 3,94 2,95 3,44 4,27 3,62 5,00 3,67 3,29 3,71 3,29 3,71 4,65 4,87 4,85 4,77

4,18

I.3.5. Magatartás- és szorgalomátlagok

1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály

Tiszasziget iskola
magatartás
szorgalom
4,69
4,56
3,86
4,14
4,31
4,08
4,00
3,82
4,29
3,71
3,60
3,10
4,13
3,65
3,46
3,08
4,04

iskolai átlag

3,77

Kübekháza iskola
magatartás
szorgalom
4,33
4,67
4,50
4,33
4,30
4,40
4,57
4,43
3,75
3,50
5,00
4,00
4,43

3,43

4,41

4,11

I.3.6. Igazolt és igazolatlan mulasztások száma alsó és felső tagozaton
Az igazolt iskolai hiányzások a Covid-19 vírus miatt kialakult helyzetben nagyon megnőtt.
Tiszasziget iskola

1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály
összesen

igazolt óra
903
1482
1542
822
1257
830
2202
1302

igazolatlan óra
0
10
0
0
0
0
1
2

összesen
903
1492
1542
822
1257
830
2203
1304

osztálylétszám
16
14
13
11
17
10
24
13

egy főre jutó
56,44
106,57
118,62
74,73
73,94
83,00
91,79
100,31

10340

13

10353

118

87,74

12

Kübekháza iskola

1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály

igazolt óra
202
180
915
944
346
430

igazolatlan óra
0
0
20
6
0
0

összesen
202
180
935
950
346
430

osztálylétszám
8
6
7
7
4
3

egy főre jutó
25,25
30,00
133,57
135,71
86,50
143,33

566

0

566

7

80,86

3583

26

3609

42

85,93

összesen

I.3.7. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma

1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály
összesen

Tiszasziget iskola
2H
3H
2
0
3
3
4
0
1
1
2
1
1
0
0
0
2
0
15

5

Kübekháza iskola
2H
3H
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
4

4

I.3.8. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma

Tiszasziget iskola

Kübekháza iskola

5. osztály

0

0

6. osztály

1

0

7. osztály

1

0

8. osztály

1

1

3

1

összesen
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I.3.9. Sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő
tanulók száma

1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály
összesen

Tiszasziget iskola
SNI
BTM-N
2
1
2
4
1
3
4
4
4
4
3
3
4
3
2
25

19

Kübekháza iskola
BTM-N
1
2
2
2
4
1
4
2
1
2
2
-

SNI

10

12

A tiszaszigeti iskolában az október 01-i adatokhoz képest nőtt a sajátos nevelési igényű tanulók
száma, az új vizsgálatok miatt. Volt olyan tanulónk is, akit a BTMN –ből átsoroltak SNI-be.
Kübekházán az SNI csökkenést egy tanuló távozása okozta.

I.3.10. Egyéni tanrendű tanulók és a tanulói jogviszonyt szüneteltetők száma
Tiszasziget iskola
egyéni tanrendű
szünetelő
tanuló
1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály
összesen

Kübekháza iskola
egyéni tanrendű
szünetelő
tanuló

1

1

0

0

0

A tanulói jogviszony szüneteltetés oka külföldi tartózkodás.
I.3.11. Fegyelmi ügyek
Fegyelmi eljárás intézményünkben nem történt.
Fegyelmező
intézkedések
körében
szaktanári-,
osztályfőnöki-,
és
igazgatói
figyelmeztetésekre, intésekre, megrovásokra került sor. Amennyiben probléma adódik,
telefonon keressük a szülőket, személyesen megbeszéljük a problémákat és közösen
keressük a lehetséges megoldásokat.
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Az újszentiváni családsegítő szolgálatokkal elsősorban egy család miatt vettük fel a
kapcsolatot, itt egy anyuka már egyedül neveli két leányát. A lányok rövid időre apai
bántalmazás miatt vendégintézménybe is jártak, de úgy tűnik a helyzetük rendeződött, most
Szegedre költöztek, így a jövőben a szegedi családsegítőkkel kell felvennünk a kapcsolatot
A kübekházi telephelyen szintén folyamatos kapcsolatot tartottunk a családsegítő
szolgálattal két ízben fordultuk feléjük jelzéssel. Az előző évekhez képest sokat javult a
helyzet. Az alsó tagozatra járó tanulók családjával sikerült megfelelő kommunikációt
kialakítani, így igazolatlan hiányzások itt nem fordultak elő. Egy új család költözött
ideiglenesen a faluba, két gyermeket írattak az intézménybe, sajnos csak egy hónapot
maradtak, anyuka tovább költözött a gyermekekkel, náluk családon belüli bántalmazás
fordult elő, a családvédelemmel való kapcsolattartás főleg itt került szóba.
I.3.12. Belső mérések és azok tapasztalatai
A tanulók teljesítményének rendszeres mérése, értékelése a pedagógiai folyamat
meghatározó területe, végigkíséri az oktatási-nevelési folyamatot, s az egyes képzési
szakaszokat. Motiválja a tanulót, visszacsatol a szaktanár számára, jelzést küld a szülő felé, s
folyamatosan segíti az iskola ellenőrzési rendszerét.
Mindezek együtt alkotják értékelési szempontjaink alapját.
Ezzel összhangban, intézményünkben a hagyományos minősítő (szummatív) értékelés
mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a fejlesztő (formatív) és helyzetfeltáró
(diagnosztikus) értékelés szempontjai is, melyek lehetőséget adnak mind a pedagógusnak,
mind a diáknak, hogy a tanítási-tanulási folyamat rendszeres elemzésével, értékelésével
annak hatékonyságát, eredményességét növeljék.
Többször próbáltunk már használni online teszteket, a mostani generáció szokásainak és
igényeinek megfelelően. A gyerekek nagyon pozitívan vették ezeket a teszteket (Redmenta,
Kahoot, Plickers). Ezek a leggyorsabb visszacsatolással működnek a diák és a tanár számára
egyaránt.
A diagnosztikus értékelést alapvetően a tanulók indulási tudásszintjének megállapítására
használjuk. A tanulók ismereteiről, képességeiről és készségeiről így megszerzett információk
alapján a későbbi tanulási-tanítási folyamat jobban irányítható és szervezhető.
Ez az értékelési forma elsősorban a tanárnak biztosít információkat a meglévő ismeretekről
illetve hiányosságokról, és alapot biztosít a tanítási folyamat további tervezéséhez.
Lehetőséget nyújt a beavatkozásra a hiányosságok pótlására, a differenciálásra és ezáltal egy
eredményesebb munkára.
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Alkalmazásai:
-

Bemeneti mérések: Az 5. osztályos tanulók tantárgyanként hozott tudását felmérő
dolgozat; új tanulók tudásszintjének felmérése; elsősök DIFER tesztje

-

Előzetes ismeretek felmérése: pl.: új tananyag kezdetekor;

-

A belső diagnosztikai mérések: pl.: ha a pedagógus a tanítási-tanulási folyamatban
valamilyen hibát észlel, és ezt fel akarja tárni.
Ezek alkalmazása és kiértékelése a tanév során végigkíséri pedagógusaink munkáját.

-

A digitális oktatás során elsősorban a már eddig is használt és bevált (Redmenta,
Kahoot, Plickers) rendszerekben összeállított anyagokat használtuk. Természetesen a
visszacsatolásokat is megoldottuk, a tanulói teljesítmények ugyan változatos
eredményeket hoztak, de összességében elmondhatjuk, hogy ismét sikeresen
birkóztunk meg a feladattal

-

A covid-19 vírushelyzet miatt a digitális oktatás során szükségessé vált több tantárgy
esetében újabb diagnosztikus mérés, hogy a tanáraink tisztában legyenek tanulóink
valós aktuális tudásszintjével, így visszatérve a hagyományos oktatáshoz, lehetőségük
nyílt a szükséges felzárkóztatásokra.

I.3.13. Jövő tanévi első osztályosok száma
Tiszasziget iskola
16
leendő első osztály

(ebből 2 fő szülői
kérésre évet ismétel)

Kübekháza iskola
17

I.3.14. Jövő tanévi kilencedik osztályosok száma
Intézményünkben nincs kilencedik évfolyam.
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I.4. Középiskolai felvételi tapasztalatok, felvett tanulók száma
I.4.1. Középiskolai továbbtanulási mutatók, érettségi tapasztalatok

gimnázium
szakgimnázium/technikum
szakképző iskola
összesen

Tiszasziget iskola
0
9
4
13

Kübekháza iskola
0
2
5
7

Folyamatosan ismerkedtek tanulóink a középiskolákkal, vendégeink voltak iskolák képviselői
gimnáziumokból,
szakgimnáziumokból,
szakközépiskolákból.
Meghívtunk
volt
tanítványainkat, meséljenek iskolájukról, a felvételiről, tapasztalataikról. Külön beszélgetést
szerveztünk az AJTP-ról a kollégiumi program képviselőivel.
A központi írásbeliken rendben részt vett mindenki, a megtekintésre is elmentek. Az értékelő
lapokat időben megkaptuk, a felvételi jelentkezési lapokat határidőben feladtuk. Ebben a
tanévben nem vett részt tanulónk az Arany János Tehetséggondozó Program kereteiben. A
felvételik eredménye igazolta a sok befektetett munkát, szinte mindenkit az általa megjelölt
első helyre vettek fel.

I.4.2. Középiskolákba felvételt nyert tanulók eredményeiről szóló visszajelzések

Előző nyolcadik osztályunk 17 fővel zárta a tanévet, mindenkit abba az intézménybe vettek
fel, ahová szeretett volna menni. Törekszünk arra, hogy mindenki képességeinek megfelelő
intézménybe jusson be, hiszen a középiskolai lemorzsolódást csak így tudjuk minimalizálni.
Sajnos egyre kevesebb visszajelzés érkezik a középiskolákból. Szerencsére tartjuk
tanítványainkkal a kapcsolatot, többször visszalátogatva maguk számoltak be
eredményeikről.
A volt tanulóink eredményei azonosak vagy jobbak, mint iskolánkban, amit úgy
értékelhetünk, hogy a hasonló teljesítményű tanulók között szépen megállták a helyüket.
Az előző évek tapasztalatai alapján ugyanezt állapíthatjuk meg: többnyire a gimnáziumok
törekednek arra, hogy értesítőt küldjenek nekünk volt tanulóinkról, s az eredmények nem
bizonyulnak sokkal gyengébbnek az iskolánkban nyújtottnál
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I.4.3. Kiemelkedő tanulói teljesítmények (megyei és országos versenyeredmények)
A Covid-19 vírus miatt kialakult helyzetben igen kevés versenyen tudtunk indulni,
azonban ezeken nagyon szép eredményeket értek el tanulóink.
Lovász Katalin (Kübekháza 4. oszt.):
Liturgikusének-verseny online egyházmegyei döntőjén 1. helyezést ért el, az országos
döntőn pedig 2. helyezett lett. Felkészítő tanár: Varga Edit
Lovász Katalin (Kübekháza 4. oszt.):
Csukás István meseíró pályázat, 1. helyezés 10-11 éves korcsoportban.
Felkészítő tanár: Varga Edit
Kübekháza 1-4. osztály benevezett Agrárminisztérium Mézes-méhes rajzpályázatára.
Felkészítő tanár: Varga Edit
Szűcs Nikolett 2. osztályos tanuló (Tiszasziget 2. oszt.):
Édes hazám Magyarország egyházmegyei képzőművészeti pályázat 1-2. osztályos korcsoport
I. helyezés (felkészítő: Leléné Dobay Katalin)
Balla Nimród 2. osztályos tanuló (Tiszasziget 2. oszt.):
Édes hazám Magyarország egyházmegyei képzőművészeti pályázat 3-4. osztályos korcsoport
I. helyezés (felkészítő: Leléné Dobay Katalin)
Szabó Szilvia (Kübekháza 8. oszt.):
Édes hazám Magyarország egyházmegyei képzőművészeti pályázat 7-8. osztályos korcsoport
I. helyezés (felkészítő: Leléné Dobay Katalin)
Pásztor Ivett (Kübekháza 8. oszt.):
Édes hazám Magyarország egyházmegyei képzőművészeti pályázat 7-8. osztályos korcsoport
II. helyezés (felkészítő: Leléné Dobay Katalin)
Lovász Katalin (Kübekháza 4. oszt.):
Édes hazám Magyarország egyházmegyei képzőművészeti pályázat 3-4. osztályos korcsoport
II. helyezés (felkészítő: Leléné Dobay Katalin)
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II. Pedagógiai munka elemzése és értékelése
II.1. Kiemelt nevelési feladatok megvalósulása

II.1.1. Az elmúlt tanév munkatervében és a vonatkozó intézkedési tervekben
foglaltak megvalósulása
A 2020-2021-es tanév nevelési- oktatási feladatait a pedagógiai program a helyi tanterv és az
éves munkaterv alapján végeztük.
Tantestületünk a következő nevelési és oktatási feladatokat kezelte kiemelten az előző évhez
hasonlóan:
 Kiemelt nevelési célunk volt a tanévben a hazaszeretet érzésének erősítése, a nemzeti és
keresztény öntudat fejlesztése. E fő cél megjelent a magyar nyelv és irodalom mellett a
történelem, rajz és vizuális kultúra, a technika és az ének-zene és néptánc tantárgyak óráin
is.
 A negyedik évfolyamosok felkészítése a felső tagozatra szintén visszatérő feladat évről évre.
A fő tantárgyakat tanító nevelők szoros együttműködése ebben a tanévben is sikeres volt. Az
ötödikes diákjaink nagy többsége sikerrel vette az akadályokat, ehhez nagymértékben
hozzájárult az is, hogy a délutáni foglalkozások egy részében felső tagozatos pedagógussal
töltötték a gyerekek a tanulási időt.
 A hatodik és nyolcadik évfolyamon tanulók írásbeli idegen - angol - nyelvi szövegértési
készség mérésére való célirányos felkészítése.
 Nyolcadikosok felkészítése a középiskolai írásbeli felvételi vizsgákra.
 A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók egész évben gyógypedagógus irányításával
részesültek fejlesztésben.
 A

logopédiai ellátást megszerveztük alsó és 5. évfolyamon egyéni, illetve
csoportfoglalkozások keretében. Folyamatosan jelentkezik a probléma, hogy a sajátos
nevelésű igényű tanulók logopédiai fejlesztését nem tudjuk helyben ellátatni, mivel nincs
erre specializálódott tanár, aki ki tudna utazni. Különösen két nagyon súlyos esetű 6.
osztályos tanulónál jelent ez nagy gondot.
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Mentális egészségünket, pedagógiai megújulásunkat, szakmai önértékelésünket szolgálta a
tiszaszigeti, kübekházi és ferencszállási pedagógusokat érintő közös lelki nap, valamint
egészség nap, melyeket ősszel tartottunk.



A Covid-19 vírus miatt kialakult helyzetben a digitális oktatás és visszacsatolási rendszerek
megteremtése, megszervezése, folyamatos ellenőrzése, irányítása.
II.1.2. Egészséges életmódra nevelés
Kiemelt feladatunk a gyermekek testi, lelki szükségletinek kielégítése, elősegítése:
egészségvédelem,
egészségmegőrzés.
Nagy
hangsúlyt
fektetünk
a
tudatos
egészségfejlesztésre. Ebben a tevékenységben nagy segítséget nyújtott Hegedűs Gyöngyi
egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakvizsgázott pedagógus. A tanórai anyagba,
tanmenetekbe beépítve megvalósul az egészséges életmódra nevelés, mind az életvitel,
mind pedig a környezetismeret tantárgyak részletesen foglalkoznak a megfelelő
táplálkozással, rendszeres testmozgás fontosságával, az egészség megőrzésével. A lelki
szükségletek kielégítésével kapcsolatban jól együtt tudtam dolgozni Szabó Erzsébet és Rózsa
Renáta Barbara hittanos kollégákkal.
Drogprevenció: az idei tanévben is részt vettünk a Drogmentes Magyarországért Mozgalom
által szervezett sorozatban. Az idei tanévben elsősorban osztályfőnöki órákon került szóba
drogprevenció.
Dohányzás megelőző program: Az idei tanévben az ÁNTSZ munkatársai tartottak
szemléletes előadásokat a felső tagozatosoknak.
Internetes biztonság: informatika órák keretében minden évfolyamon ez külön hangsúlyt
kap, felhívva a figyelmet különösen a Facebook felelősségtudatos használatára.
Ezek az ismeretek különösen nagy hangsúlyt kaptak a digitális oktatás során.
Egészségmegőrző programok
Részt veszünk az Európai Iskolatej és az Európai Unió „Iskolagyümölcs és iskolazöldség”
programjaiban.
Elkötelezettség: a házirendben szerepel, hogy az iskolában kólát, energiaitalt, chipset
behozni és fogyasztani nem szabad.
Lehetőséget biztosítottunk a védőnő és az iskolaorvos segítségével
szűrővizsgálatokra, betegség megelőző, prevenciós beszélgetésekre.

különböző

Az idén a Covid-19 vírusfertőzés miatt kialakult helyzetben, még az iskolai időszakban ismét
felvilágosító órákat tartottunk a helyes kézmosásról, a fertőzés elkerülésének fontosságáról.
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Balesetvédelem:
A rendőrséggel szoros kapcsolatot ápolunk. A pályaválasztási napunkon immár
hagyományosan eljönnek iskolánkba, bemutatják a testület munkáját, beszélgetnek a
gyerekekkel az őket fenyegető veszélyekről.

Lelki egészségnap:
Hagyományosan mind az intézmény dolgozói mind pedig a tanulók lelki napon vesznek részt
intézményünkben. Ebben a tanévben sikerült megszervezni mind a két alkalmat, annak
ellenére, hogy két hónap digitális oktatás folyt intézményünkben.
A pedagógusoknak szervezett napot Gyenes Csaba plébános tartotta. Témája:
Cselekedeteink helyes és helytelen motivációinak bemutatása hétköznapi életünkben,
emberi kapcsolatainkban.
A gyermekek lelki napja az év végére tolódott mindkét feladat ellátási helyünkön. Témája:
Jézus gyermek szemmel. Lelki napok fő szervezői Rózsa Renáta Barbara és Szabó Erzsébet
hitoktatók voltak. Eredetileg a Nagyböjtre terveztük az eseményt, ezért próbáltunk Jézus
életének állomásain keresztül visszatekinteni a húsvéti időszakra. Alsós és felsős tanulók is
külön-külön csoportokban néztek filmet Jézus életéről, majd további mikrocsoportokban
beszélték meg a film üzenetét, mit jelent Jézus tanítása számukra. Az alsósok rajzosan
dolgozták fel a témát az osztályfőnökök segítségével. Rózsa Renáta Barbara a nap második
részében gitáros ifjúsági egyházi énekeket tanított gyermekeinknek. A nap zárásaként
Gyenes Csaba plébános úr tartott szentmisét, ahol a tanulóink együtt énekelték a tanult
dalokat.

Mentális foglalkozások
Szabó Erzsébet hitoktatónk A 5. osztályosok számára osztályfőnöki órákon szervezett
mentális foglalkozásokat. A foglalkozások két területet öleltek fel, egyrészt a magatartási
problémákkal küzdő gyerekek segítését, viselkedés koordinációt valamint a közösségi
fejlesztést, amiben az egymás megbecsülése és a tisztelet volt a fő téma.
Osztályfőnöki órák keretében kiemelten foglalkoztunk az iskolai agresszió visszaszorításával.
A gyermekek lelki, otthoni nehézségeiről beszélgethettek mindkét tagintézményünkben,
Hódi Hajnalka iskolai szociális segítővel. Kübekházára ő szervezett egy találkozót egy vak
hölggyel és vakvezető kutyájával. A tanulóink megismerhették a látás nélküli világ
nehézségeit, sokat segített nekik az empatikus gondolkodás és viselkedés kialakításában.
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II.1.3. Környezeti nevelés
Gyermekeinket igyekszünk minél több tapasztalatszerzéshez juttatni külső világunk,
környezetünk megismerése céljából. Törekszünk környezettudatos magatartás kialakítására,
a környezetért felelős életvitelre nevelésre. A fenntartható életmód kérdése már ebben az
életkorban is sokszor szóba kerül. Rajz- és technika órákon gyakran felhasználjuk a másra
már nem alkalmas anyagokat. Igyekszünk szűkebb környezetünk tisztán tartásában is részt
venni.
Az év folyamán, inkább osztályfőnöki keretben került szóba a téma. Reméljük, a jövőben
ismét felvehetjük a kapcsolatot a Családi életre nevelés programmal, hasonlóan az előző
évekhez.
Rendszeresen megtisztítjuk a falu utcáit kora tavasszal, de az iskola területén naponta
összeszedjük a hulladékot annak reményében, hogy tanulóink is látják a különbséget
esztétikus környezet és szemetes udvar között.

II.1.4. Mindennapos testnevelés megvalósulása tanórában és tanórán kívül – Iskolai
Sportkör
Sportszakköri beszámoló

A tanév folyamán továbbra is bontott csoportos foglalkozások keretében heti 2 dupla, vagy
4x1 órában zajlottak a szakköri foglalkozások két pedagógussal. Az alsós csoport irányítottan
a helyi Tiszasziget SE-vel működő megállapodás szerint a Bozsik-program labdarúgó
programjának részeként az U7-es korosztályi képzését szolgálta. Az év eleji kiválasztás után
az óvodások és első osztályosok közül 21 fő 2012-2013-2014-2015-ös születésű gyermekkel
kezdtük el a foglalkozásokat. A különböző képességszinteknek megfelelően ez a csoport is
ketté lett bontva kezdőkre és haladókra (12+9 fő). A Hódmezővásárhelyi Alközpont Makói
Csoportjában szereplő egyesületünk színeiben versenyzők sajnos a kialakult járványügyi
helyzet miatt a többi labdarúgóhoz hasonlóan csonka szezonnal teljesítették az évadot.
Edzéseinket a téli időszakban a tornateremben végeztük, tavasszal már a szabadtéri
műanyag pályán gyakoroltunk. A rendelkezéseknek megfelelően március 8-tól edzéseinket
beszüntettük. A szülőkkel folytatott digitális kapcsolattartással egyéni instrukciókkal
folytatódott a feladatok kiadása május 10-ig, majd visszatértek a hagyományos edzések. Az
alapképzés során a labdás koordináción volt a fő hangsúly, megtanulták mindkét lábukat
valamilyen szinten használni és lehetőség szerint minden gyakorlatot labdával végeztek.
Részegységenként, bemelegítésnél, levezetésnél természetes gyakorlatokkal valósult meg az
erő, ritmusérzék, egyensúly fejlesztése. Minden alkalommal legalább 20 perc játékkal,
kisjátékkal építettük be a tanultakat, 3-3 elleni komplett mérkőzésszituációig.
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A felsős csoport jelentkezés alapján már az első félévben elkezdte a szakköri munkát az
atlétikai mozgásformákkal. Alapvetően az atlétikai versenyekre való felkészüléssel teltek a
foglalkozások. 15 fővel heti 2, vagy kétheti dupla órában készültünk a futó, ugró,
dobószámokra (60m, 100m, 600m, 800m, távolugrás, súlylökés, váltófutás.
A járványügyi helyzet miatt elmaradt atlétikai versenyeket házibajnoksággal pótoltuk két
alkalommal. Lelkesen kezdték diákjaink a tavaszi felkészülést is, amit sajnos 9 hetes
időtartamra át kellett alakítanunk és természetesen velük sem tudtunk versenyezni.
Hasonlóan itt is digitálisan kapták az egyéni instrukciókat. Kisebb pozitívumnak tekinthető,
hogy az egyéni képességek fejlesztése célzottan zajlott.
Az elmúlt évhez képest emelkedő tendenciát mutat a létszám és így a toborzást és
kiválasztást tekintve a célzott együttműködés eredményesebbnek mondható, de szeretnénk
további növekedést elérni ezen a téren.
A mozgás természetes megszerettetése, alapvető igénnyé tétele és az egysíkú passzív
monotónia ellensúlyozása a célja a napi testi nevelésnek. Számos tanuló küzd túlsúllyal,
ügyetlenebb társainál, őket is be kell kapcsolni a mozgásos feladatokba, hogy
sikerélményekkel gazdagodva maguktól is fel tudják építeni motivációjukat.
A felméréseket a NETFIT előírásainak megfelelően végeztük el, míg a járványügyi helyzet
meg nem akasztotta a tanév rendes menetét.
A digitális oktatás során heti bontásban kerültek kiadásra a végrehajtandó feladatok,
viszonylagos szabadságot adva a körülmények és korosztályok, alternatívák tekintetében. A
testnevelő tanár és tanítók tapasztalatai szerint a mozgásos feladatok kapcsán szükségét
érezték a tanulók a napi rendszerességnek, ki-ki megtalálta a számára leginkább
alkalmazható és hasznos formát, visszajelzéseik lelkesek és állandók voltak.

Alsó tagozatban főleg a természetes mozgásokhoz kapcsolódó képességfejlesztés, a labdás
sportokkal való alapszintű ismeretek elsajátítása, a játékos mozgástanítás lépcsőzetes
felépítése volt a feladatunk. Sok órát tudtunk a szabadban tartani, sportudvarunk kiválóan
alkalmas a csapatsportok gyakorlására, a sor és váltóverseny nagyobb helyigényének
kielégítésére. Elsődleges szempont a mindennapos testnevelésen keresztül a tanulók mozgás
iránti igényének megalapozása, a sportos életvitel kedvező hatásainak megismertetése.
A délutáni napközis foglalkozások egy részét, ill. szinte minden óraközi szünetet a gyermekek
a szabadban, az iskola udvarán töltik, szabad vagy szervezett játékos foglalkozásokkal. A
Templom téren telepített szabadtéri kondiparkot, nem csak testnevelés órán, hanem
napközis foglakozási időben is látogatják.
Intézményünk mindkét iskolai telephelyén rendelkezik saját sportudvarral, a tornatermi
foglalkozásokat az önkormányzatoktól használatra átadott épületekben oldjuk meg. Iskoláink
jól ellátottak a szükséges eszközökkel (labdák stb). Órarend készítésénél kiemelt szempont,
hogy a testnevelés órák egyenletesen, minden napra legyenek elosztva. Az órák egy részén
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(heti két óra) a tanulók néptáncot tanulnak, ami fejlesztő hatással van a (mozgáson kívül) a
hallásra, a ritmusérzékre, mindezek mellett megismerteti és megszeretteti velük népi
kultúránk zenéjét, táncait, hagyományait. Az egész tanév során törekedtünk arra, hogy az
évszakoknak megfelelően válasszuk ki a testnevelésórák helyszínét. Ősszel és tavasszal az
órák túlnyomó részét a szabadban, az iskolaudvaron vagy a templomtéren tartották a
kollégák.
Sajnos sem az őszi, sem a tavaszi atlétikai verseny nem került megrendezésre a járványügyi
korlátozások miatt, ezeket 2 alkalommal háziversennyel pótoltuk.
Néptánc oktatás: Az alsós korosztályban főként népi játékokkal, ritmusgyakorlatokkal,
ugróiskolázással, mozgásfejlesztő gyakorlatokkal és egyszerűbb moldvai körtáncokkal
foglalkozott a félév során, így természetesen a digitális oktatással is az volt a cél, hogy
ezeknek az anyagoknak az elmélyítését tudják folytatni a lehetőségekhez mérten.
Szerencsére a moldvai táncokkal kapcsolatosan rengeteg jó oktató videót talált a tanár. A
népdalokról is főleg videókat küldött nekik, ami azért volt jó, mert a meghallgatás által
tudott rögzülni az adott népdal dallama és szövege.
A felső tagozaton a moldvai, széki, felcsíki és dél-alföldi táncanyagokkal foglalkoztak a félév
során az iskolában és a járványhelyzet alatt is ezeknek a tanulását folytatták. A 6. osztályban
el tudták kezdeni a felcsíki páros táncokon kívül a felcsíki verbunkotis, illetve a 7.osztályban a
széki négyes és páros mellett a fiúk videó alapján próbálkozhattak a széki sűrű tempóval.
Sajnálatos, hogy a fellépések a kialakult járványhelyzet miatt elmaradtak.

II.1.5. Pedagógiai fejlesztés, felzárkóztatás, esélycsökkentés
A tiszaszigeti tagintézményben a fejlesztési feladatokat Magyar Mónika gyógypedagógus
látja el.
A 2020/2021-es tanévet a tiszaszigeti iskolai telephelyen 42 fejlesztős tanulóval kezdtük.
Ebből 21 tanuló Sajátos nevelési igényű, 21 pedig Beilleszkedési, tanulási, magatartási
zavarral küzdő. A tanév elején, szeptemberben és októberben 9 tanulót kellett
felülvizsgálatra küldeni, majd a tanév során még 11 diák került sorba. A felülvizsgálatra
küldött tanulók közül tizenegy diák a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői
Bizottságánál, kilenc tanuló pedig a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szegedi
Tagintézményénél volt köteles megjelenni. Két tanuló esetében történt státuszváltozás, a
második és az ötödik osztályban egy-egy BTMN tanuló került át SNI státuszba. Minden
tanulónak megérkezett a teljes szakértői véleménye és ennek alapján folytatódott a komplex
gyógypedagógiai fejlesztés.
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Az előző tanév végén, illetve ezen tanév elején folytatólagosan többszöri vizsgálaton vett
részt három 6. osztályos tanuló. Egyikük teljes tantárgyi felmentést kapott matematika és
angol tantárgyakból, valamint minden tárgy aritmetikai készséget igénylő része és a
helyesírás alól. A másik tanuló pedig felmentést kapott angol nyelv értékelés-minősítése alól,
valamint helyesírás tantárgyrész alól. Ezekre a felmentésekre súlyos beszédhibájuk miatt volt
szükség, mely kiterjed az irodalom-, nyelvtan és angol tantárgyakra is. A harmadik tanuló
pedig szintén hatodik osztály végén, tanulásban akadályozott diagnózist kapott, mely szerint
a következő tanévet eltérő tanterv szerinti tanulással fogja végezni.
Két tanulónk van ugyanezzel a diagnózissal az iskolában, akik a fő tantárgyakban eltérő
tanterv szerint tanulnak a segítségemmel. Egyikük a hetedik osztályt, másikuk az ötödik
osztályt fejezte be közepes átlaggal. Számukra minden tanévben a nekik megfelelő, Oktatási
Hivatal által jóváhagyott tankönyveket rendeljük.
Ebben a tanévben három tanulót küldtünk első vizsgálatra. Egyikük első osztályos és súlyos
viselkedési- magatartási problémák miatt kellett vizsgálatra küldeni. A másik tanuló második
osztályos, hasonló problémákat jelzett tanítójuk. A harmadik tanuló pedig első osztályos,
számára a minden területre kiterjedő nehézségek és problémák miatt kértünk vizsgálatot. Ő
az első osztályt meg fogja ismételni szülői kérésre, hiszen a tananyagot nem sikerült
elsajátítania. Egyikük esetében sem kaptunk még vizsgálati időpontot, beosztásuk
folyamatban van. Az első osztályt még egy sajátos nevelési igényű tanuló fogja megismételni,
szintén szülői kérésre.
Távozás miatt egy tanuló egyéni fejlődési naplóját kellett lezárni. A nyolcadikos ballagók
közül 5 tanuló naplóját zárhattam le, hiszen sikeresen felvételiztek középiskolába.
A tanév során a fejlesztések működtek, a kollegák közreműködésével és segítségével minden
felülvizsgálatra köteles tanulót el tudtunk küldeni egy teljes, minden szempontra kiterjedő
felülvizsgálati kérelemmel. Az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal remekül tudott fejlesztő
tanárunk együtt dolgozni, kölcsönös információcsere történt.
Az online oktatás alatt a fejlesztésre járó tanulók szorgalmasan és ügyesen dolgoztak. A
fejlesztő igyekezett olyan feladatokat küldeni nekik, amelyet nyomtatás és írás nélkül meg
tudnak oldani, hiszen tudta, hogy nagyon sok tanulónak nincs otthon nyomtatási lehetősége.
Legtöbbször online feladatokat küldött, melyhez különböző tananyagmegosztó felületeket
használta, valamint szabadulószoba típusú feladatokat küldött, hiszen a tanulói
visszajelzések alapján ezek nagyon tetszettek nekik. Ezekbe a típusú feladatokba
szövegértést, helyesírást, sőt logikai és matematikai gondolkodást is bele tudta illeszteni.
A kübekházi iskolai telephelyen két enyhe szintben fogyatékos tanuló, kilenc sajátos
nevelésű, tizennégy magatartási, tanulási nehézséggel küzdő tanulót fejlesztettünk az év
folyamán.
25

II.2. Országos mérések tapasztalatai (kompetenciamérés – szövegértés,
matematikai eszköztudás, idegen nyelvi mérés, Netfit-mérés), tervezett
intézkedések
Az előző tanévben a COVID-19 járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetben az országos
mérések elmaradtak, illetve a NETFIT mérések megszakadtak. Az idei év egyik legnagyobb
kihívása a kompetenciaméréseknél, talán az volt, hogy a digitális tanulásból visszatérve a
szűk két hét nem volt elég a megfelelő felkészülésre. A NETFIT mérések pedig az idei
tanévben is elakadtak, illetve nem kerültek befejezésre.

Intézményi 2020/2021-es kompetenciamérés eredményei, tapasztalatai:
NETFIT mérések
Az előző felmérési eredmények zömmel az egészségzónában, illetve felette álló
eredményeket hoztak, néhány túlsúlyos gyermek esetében fedezhető fel negatív tendencia.
A felméréseket a NETFIT előírásainak megfelelően végeztük el, míg a járványügyi helyzet
meg nem akasztotta a tanév rendes menetét. Tiszaszigeten nem sikerült maradéktalanul
végrehajtani a méréseket, de jelentősen meghaladtuk a tavalyi rögzítést, kb. 80 %-os
mértékben. Sajnos a kübekházi iskola szinte alig tudott a felmérésből valamit elvégezni.
Továbbra is aggasztónak tartom a túlsúlyos tanulók arányát, nyilván heti 5 óra sem képes a
teljes passzivitást kompenzálni egyesek részéről
Országos angol nyelvi mérés tapasztalatai intézményi szinten

Az angol kompetenciamérésre minden évben az aktuális 6. és 8. évfolyamon került sor. Mivel
a szaktanár javítja, kifejezetten hasznos és legfőképp részletes információk szűrhetőek le
belőle az gyermekek idegen nyelvi szövegértési képességeire vonatkozóan, valamint
pontosan nyomon követhető egyéni fejlődésük az évek folyamán. Az előző tanévben ez a
mérés is elmaradt.
Az idei év tapasztalatai:
Mindkét iskolánkban nagyon kevesen vettek részt a mérésen, részben azért, mert a 6. és 8.
osztályok létszámai alacsonyak, részben pedig azért, mert az előző évekhez képest több
tanulónak volt teljes, vagy részleges felmentése. Ezért már biztosnak, tűnik, hogy a 6.
osztályos tanulók országos szintű értékelése nem lesz releváns. Kübekházán 3 hatodikos
tanuló (1 SNI, 2 BTMN státuszú). Tiszaszigeten a 6. osztályban nyolc tanulóból 4 SNI (ebből
egy tanulásban súlyosan akadályozott) és 3 BTMN-es tanulónk van. Kübekházán csak
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időhosszabbításokat kellett engedélyezni, Tiszaszigeten 3 tanulót a teljes mérés alól
mentesítettünk.
A 8. osztályosok bár többen vannak, 7 és 10 fő, itt is a létszámhoz képest több
időhosszabbítást kellet adni, illetve teljes felmentést Kübekházán egy, Tiszaszigeten 2
tanulónak.
Tapasztalatok:
A tavalyi évben a vírushelyzet miatt elmaradt kompetenciamérés olyan eredményekkel járt,
melyekre a laikusok talán nem is gondolnának. Az ilyen országos méréseknek egy fontos
hozadéka, hogy a diákok már fiatal korukban megtapasztalják, milyen érzés, amikor
stresszhelyzetben kell nagyobb volumenű felmérések során teljesíteni. Az idei hatodikosok
és nyolcadikosok a tavalyi év elmaradása miatt nem tudtak érdeklődni, tanácsot kérni
idősebb iskolatársaiktól, ami azt eredményezte, hogy bizalmatlanul, többnyire
aggodalommal gondoltak a kompetenciamérésre.
Annak ellenére, hogy tudatosan készültek a tesztekre, a fent említett bizalmatlanság nem
akart megszűnni. Tanáraik igyekeztek gyakorlati tanácsokkal is ellátni a diákokat, mit
tegyenek, ha elakadnának, hogyan próbálják meg kikövetkeztetni egy ismeretlen szó
jelentését a szövegkörnyezet alapján, mégis sokan tartottak a felméréstől. Valószínű, ez a
félelem abból is fakadt, hogy már másodjára kényszerültünk haza a vírushelyzet miatt, és
hiába voltunk mind rutinosabbak a tavalyi évhez képest, a digitális oktatás soha nem fogja
tudni pótolni a személyes tanítás és tanulás előnyeit. A diákok előítéleteit tehát nagyon
összetett események okozták, ami miatt a bátorító tanári szavak sokszor nem használtak, egy
diák összességében jó tanulmányi eredménye angol nyelvből pedig szintén kevésnek
bizonyult ahhoz, hogy enyhítse a félelmeket.
A megnyugvást sok esetben maga a teszt hozta meg. Rengeteg tanuló kereste mag tanárát,
hogy nem volt olyan nehéz a felmérő, mint várták vagy legalábbis úgy érzik, hogy sikerült jól
teljesíteniük. Annak kifejezetten örültem, hogy aki sikeresnek érezte a saját tesztjét,
érzéseinek hangot is adott a folyosón vagy az udvaron, megnyugtatva így a többi évfolyamot,
hogy nem is olyan félelmetes dolog ez a kompetencia, mint először hitték. Fontos, hogy az
ötödik és a hetedik évfolyamosok úgy is halljanak róla és ismerkedjenek ezzel a helyzettel,
hogy iskolatársaik, barátaik szemszögéből vizsgálhassák azt meg.
Az eredmények összhangban vannak az osztályok teljesítményével. Mind a hatodik, mint a
nyolcadik osztályban lettek kiemelkedő és gyengébb munkák. A stresszhelyzet ellenére nem
történt leblokkolás vagy rosszullét. A teszteredmények összegzése utána tanáraik kifejezték
elismerésüket az osztályoknak, mivel nagyon büszkék vagyok arra, hogy bátran szembe
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tudtak nézni a félelmeikkel, és az ijedtségük ellenére is össze tudták szedni magukat, hogy
minél jobbra megírják a felmérőt.

Országos kompetenciamérés tapasztalatai:
Az eddigi értékeink az országos átlagon mozogtak, de a kis osztálylétszámok és a sajátos
nevelési igények magas száma az elmúlt időszakban nem tette lehetővé az országos
összehasonlításokat.
Az idei tanévben, hasonlóan az angol kompetenciaméréshez, kübekházán a kis
osztálylétszámok és az ehhez kapcsolódó SNI státuszok miatt országos szinten nem lesz
értékelhető a teljesítményünk. A tiszaszigeti iskolában létszám szerint több tanuló van, de
szintén magas a nem értékelhető teljesítmény, talán a nyolcadikosok eredménye releváns és
elemezhető lesz.
Matematika
Az egy év kihagyás és a digitális oktatás alatt elszoktak tanulóink attól, hogy nap mint nap
órákon át figyeljenek és dolgozzanak.
A szaktanárok szerint hosszú feladatleírások, bonyolult táblázatok, ábrák és grafikonok óriási
kihívást jelentettek a számukra. A megoldandó feladatok mennyisége jelenti a másik
problémát. Gyakran, nehezen élték meg az eléjük táruló feladat áradaton való végig
rohanást. Az első két órában a szövegértési kompetencia mérés zajlik. Utána kell nekiállniuk
a matematikainak. Az órákon át tartó intenzív koncentráció sok esetben meghaladja a
képességeiket.
Fejlesztési lehetőség továbbra is: Az önálló tanulás és önálló feladat értelmezésre,
matematikai, logikus gondolkodás kialakítására tenni a hangsúlyt a jövőben is.

Szövegértés
Szövegértés területén a tiszaszigeti tanulóink a két évvel ezelőtti mérésen szignifikánsan
magasabban teljesítettek.
Az online oktatás ebben a tanévben is nagy terhet rótt, diákokra és tanárokra egyaránt. A
szaktanárok szem előtt tartották, mint célt az alapkészségek napi szintű fejlesztése és szinten
tartása a tantárgyi tartalmak átadása mellett, így Messenger-csoportban és Meeten is
folyamatosan tartották a kapcsolatot a gyerekekkel. Játékokkal, érdekességekkel, filmekkel
igyekeztek lekötni a figyelmüket, ébren tartani az érdeklődésüket, akár a szaktárgyaiktól
idegen témakörökben is. Néztek együtt például rakéta-kilövést és egzotikus állatokat,
ezekhez gyűjtöttünk háttéranyagot. Így és az online felületeteken (Wordwall, Redmenta…)
küldött gamifikált feladataim útján igyekeztek a kompetencia-felmérésre is készülni az adott
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körülmények között. Ennek láttak is eredményét, várakozásaikhoz képest elég jól vették az
akadályokat, végigdolgozták az időt, elégedetten nyilatkoztak a munkájukról, s tanáraik is azt
láttam a megtekintett feladatok alapján, hogy nem vesztettek a munkakedvükből az online
időszak ellenére sem. Képességeik, korlátaik nyilván nem változtak.

Intézkedési terv
Intézkedési terv az előző tanévben kübekházi iskolánkat érintette matematikából.
Az előző évben elmaradt kompetenciamérés ellenére, új intézkedési terv nem szükséges, de
továbbra is szükséges az előző évi intézkedési terv fő céljainak szem előtt tartása.

II.3. A hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos tapasztalatok
Fontos, hogy intézményünkben olyan légkört teremtsünk meg, ahol tanulóink otthonosan
érezhetik magukat, ahol a gyermekek szeretete, a jóság, a derű, a tanulók feltétel nélküli
elfogadása és tisztelete érvényesül.
Az intézmény hagyományainak kialakításában is természetesen a vallásos nevelésre
törekszünk. Ebben a tanévben Rózsa Renáta Barbara a tiszaszigeti felsős, kübekházi teljes
iskola hitoktatója és Szabó Erzsébet tiszasziget alsósainak hitoktatója volt.
-

Minden tanévet közös ünnepélyes szentmisével kezdünk (Veni Sancte).

-

Az étkezések előtt és után osztályszinten közösen imádkoznak a gyerekek és a
pedagógusok.

-

Az iskolai szentmiséken a tanulók osztályfőnökükkel aktívan részt vesznek
(éneklés, olvasmányok felolvasása, ministrálás stb.).

-

Egyházi ünnepek alkalmával vallási műsorok összeállításával készülnek a
tanulók.

-

Igyekszünk egyházi kiadású könyvekkel bővíteni könyvtárunkat.

-

Rendszeresen járatunk katolikus újságokat, folyóiratokat,
gyermekeinket, illetve a szülőket azok olvasására.

-

Osztálykirándulások alkalmával
megismerését, látogatását.

szorgalmazzuk

egyházi

s

bíztatjuk

nevezetességek

29

Hittanóráinkon a kitűzött nevelési – oktatási célok megvalósultak. A tanulók szeretik a
tantárgyat, aktívan részt vesznek az órai és az órán kívüli tevékenységekben.

Az alsó tagozatos tanulók ismerik az alapvető katolikus imákat, az Ó- és Újszövetségi
történetek jelentős részeit, valamint a tananyagban előkerültek az éppen aktuális egyházi
ünnepek is (advent, karácsony, nagyböjt, húsvét, pünkösd). Felszerelésük, felkészülésük
rendben volt. Egymás felé elfogadóak és nyitottak. A nagyobbak komoly kérdéseket tettek
fel, erkölcsi-, és hitéleti szempontból. Nemcsak befogadják, amit hallanak, hanem tovább is
gondolják.
Felső tagozaton az előírásoknak illetve ajánlásoknak megfelelően – a Szentírás
megismerésén volt a hangsúly. Kiemelt témák: A Szentírás keletkezése, felépítése
(természetesen röviden, a gyerekek számára befogadható módon), Jézus élete és kora, Jézus
csodái, példabeszédei; a teremtéstörténet, Ábrahám, Mózes és Dávid király története, a
húsvéti ünnepkör, illetve a tanév végéhez közeledve az első századok keresztény szentjei.
A hatodik osztályban – szokás szerint – keresztény, illetve katolikus egyháztörténet volt a
téma: Jézus nyilvános működésétől kezdve egészen a jelenkor egyházáig. A hetedik
osztályban katolikus erkölcstani, illetve általános etikai alapelvekről és témákról volt szó: a
tízparancsolat, a nyolc boldogság, az Egyház parancsai, illetve önmagunkkal és
embertársainkkal kapcsolatos erkölcsi kötelességeink alkották a témák gerincét. Nyolcadik
osztályban a kereszténységet, illetve a katolikus hitet érintő témákról volt szó, Jézus
tanításának lényegi elemeiről, a feltámadás kérdéseiről, az apostolok és az ősegyház hitének
alakulásáról, a templomi ünneplés (liturgia) hagyományairól és eszközeiről, a katolikus hit
pilléreit jelentő szentségekről; illetve vizsgáltuk a kereszténységet, mint vallási jelenséget is,
a többi világvallással egyetemben. Szó esett erkölcstani-etikai témákról is, az önismeret és a
párkapcsolatok témakörében.
A felső tagozatos tanulók munkája már változatosabb volt. Itt gyakoribb volt az elektronikus
tananyag használata (pl.: a hitoktató által elkészített prezentációk), a csoportmunka, egyéni
keresés – beszámolók készítése. A gondolkodás, a szemléletmód fejlesztése nevelői célzattal
jelentősen javult. Cél volt, hogy az internet világában olyan honlapokat, oldalakat keressenek
fel, ahol megtalálják a katolikus értékeket tartalmazó oldalakat (napi evangélium, katolikus,
jezsuita portál elmélkedései).
Felső tagozatban is előkerültek az éppen aktuális egyházi ünnepek (advent, karácsony,
nagyböjt, húsvét, pünkösd) és ezek eredete, jelentése.

Liturgikus alkalmakon részt vettünk, a kötelező iskolai szertartásokon kívül a tanulók a
vasárnapi szentmiséken is megjelentek.
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Mind az alsó-, és felső tagozatos osztályoknál fontosnak tartottuk, hogy játékos formában
ismerkedjenek meg a gyerekek a tananyaggal, illetve a különböző játékok becsempészésével
a tanórákra, hozzájáruljunk a tapasztalati úton való tanuláshoz. Továbbá fontos volt még a
különböző énekek tanulása, mind a hagyományos népének és a modernebb ifjúsági énekek
is.
A hittan oktatás hasonlóan a többi tantárgyhoz a COVID-19 vírus miatt kialakult helyzetben
digitálisan folytatódott.

Események, rendezvények, versenyek, amelyeken a hittanosokkal részt vettünk:
1. Október 6. Megemlékezés (osztály szinten)
2. Rózsafüzér 10 percek (Iskolai szinten)
3. Mindenszentek és halottak napja (megemlékezés)
4. Adventi gyertyagyújtások, elmélkedések, és műsor
5. Betlehemes játék
6. Házszentelés (Iskolai tantermek megszentelése)
7. Farsang (osztály szinten)
8. Hamvazószerda
9. Lelki nap gyermekeknek és felnőtteknek
10. Iskolai szentmisék
11. Elsőáldozások

II.4. Kiemelkedő pedagógusi tevékenységek
Kiss Györgyi:
A felsős munkaközösség koordinálása, valamint a tankönyvrendelés és órarendkészítés
feladatát vállalta magára.
Az 7. osztályosok osztályfőnökeként a bankett és ballagtatás megszervezése, lebonyolítása
egyik fő feladata. Az intézményi élet minden területén segíti a vezetőket munkájával.
Kiemelkedő teljesítménnyel minősült az idei évben a ped II. fokozatba.
Johan Zsolt:
Az iskolai sportkör, tömegsport vezetője, sportversenyeink állandó szervezője és
lebonyolítója. A diákönkormányzat koordinátora. Az iskolatej és –gyümölcs adminisztrációs
feladataink végzője, kiosztásának szervezője Bodó Beáta tanítóval közösen. Az ünnepségek
berendezésének lebonyolítója, 6-os osztályfőnök.
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Leléné Dobay Katalin:
Igazgatóhelyettes
Intézményi dokumentációk elkészítése, elkészített dokumentumok ellenőrzése, szakmai
csoportok koordinálása, mentorálás.
Mint rajztanár, eredményesen szerepeltette tanítványait országos, megyei, rajz- és alkotói
pályázatokon. Tanulók munkáiból suli galéria kialakítását és annak folyamatos aktualizálását
látta el mindkét telephelyen. Munkájának fontos kiegészítése, hogy „rajz szakkörön” tudja
foglakoztatnia a tehetséges és érdeklődő diákokat a Lieto Alapfokú Művészeti Iskola
keretében.
Folyamatosan segíti kollégáit a különböző ünnepek dekorációjának elkészítésében,
kialakításában.
Balla-Laczi Ildikó:
Alsós munkaközösség vezetőjeként koordinálja az iskolai munkát, ünnepély szervezője, alsós
műsorok összefogását, szervezését, lebonyolítását vállalta magára. Helyi tanulmányi
versenyeken is irányító szerepet játszott. Negyedikes osztályfőnök.
Hegedűs Gyöngyi:
Ünnepségek szervezése: Trianon. A felső tagozaton színház- és múzeum előadások
látogatását szervezte, felelőse volt a Lázár Ervin Programnak. Mese- és versmondó versenyek
lebonyolításán dolgozott. A digitális oktatás során a költészet napjára internetes
montázskészítő versenyt szervezett, a témakörben. Az 5. osztályosok vezetője. Sokat tesz és
segít az intézmény kulturális életének megszervezésében, a 8. osztályosok ballagási
dekorációjában nagy segítséget nyújtott.
Kiemelkedő teljesítménnyel minősült az idei évben a ped II. fokozatba.
Sándor Irma:
Második osztályos osztályfőnökként, összetartotta a reá bízott közösséget, osztályfarsangot,
kirándulást szervezett tanítványainak.
Bodó Beáta:
Harmadik osztályos osztályfőnök. Az iskolagyümölcs adminisztrációs feladataink végzője,
kiosztásának szervezője Bodó Beáta tanítóval közösen.
Pál-Orosz Adrienn:
Az elsősök osztályfőnöke, egyik legfontosabb feladata a kicsik beszoktatása az iskolai életre.
Difer tesztek elvégzése, értékelése. Diplomáját tovább fejlesztve, angol műveltségi területet
végzett az SZTE-n.
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Magyar Mónika:
Mint fejlesztő pedagógus, egyedül végzi a tiszaszigeti telephely több mint negyven tanulási
problémával küzdő gyermekünk fejlesztését. Mint 8. osztályos osztályfőnök, a továbbtanulás
felelőse, a ballagási műsor lebonyolítója.
Kiemelkedő teljesítménnyel minősült az idei évben a ped I. fokozatba. Mester fokozatot
végzett az ELTE-n Gyógypedagógia, terápia specializáció szakán.
Bernáth Klára:
8. osztályfőnök
A továbbtanulás felelőse, a ballagási műsor lebonyolítója a nemzeti ünnepeink és a
karácsonyi műsorok szervezése a feladata a kübekházi telephelyen.
Kisvárdai László:
A kübekházi telephely munkaközösség-vezetője. Koordinál a falu és a kübekházi iskola
között. Mikulás, karácsony, farsang, ballagás.
Varga Edit:
A z 1-4 osztályosok összevont osztályfőnöke a kübekházi telephelyünkön. Tanítás mellett
napközis feladatokat is ellátott. Sok versenyen szerepelt eredményesen tanítványaival.
Feladati közé tartozott az alsós folyosó dekorálása is.
Bali Nándorné
A 3. osztályosok osztályfőnöke a kübekházi telephelyünkön. Tanítás mellett napközis
feladatokat is ellátott. Feladati közé tartozott az alsós folyosó dekorálása is.
Kiemelkedő teljesítménnyel minősült az idei évben a ped II. fokozatba.
Sziroviczáné Zsurka Renáta
Az összevont 5-6. osztály osztályfőnöke Kübekházán. Tiszaszigeten és Kübekházán is
oktatatta a fizikát. A kübekházi ballagás szervezésében vállalt segítséget.
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II.5. Az iskolavezetőség belső ellenőrzésének és a pedagógiai ellenőrzéseknek a
tapasztalatai
II.5.1. Óralátogatások száma és tapasztalatai

Intézmény vezető
Pedagógus

Látogatott óra

Óra osztály

napközi

1.cs.

Látogatás ideje

Tóthné Intzédy Anna

2020.09.02

matematika

3.

6.

Kiss Györgyi

2020.09.21

m.olvasás

1.

1.

Pál-Orosz Adrienn

2020.09.23

matematika

2.

2.

Sándor Irma

2020.09.28

2.cs.

Balogh József

2020.10.01

napközi
m.olvasás

3.

3.

Bodó Beáta

2020.10.05

testnevelés

4.

5.

Johan Zsolt

2020.10.05

3.cs.

Kósa Edina

2020.10.14

napközi

Nacsa Tamás
(Tiszasziget)

Látogatott pedagógus

angol

1.

4.

Antal Szilvia

2020.10.19

hittan

3.

8.

Rózsa Renáta Barbara

2020.11.16

biológia

3.

7.

Kósa Edina

2020.11.30

napközi

2.cs.

Balogh József

2021.01.14

napközi

2.cs.

Varró Anna

2021.01.15

6.

Kósa Edina

2021.02.01

életvitel

4.

napközi

1.cs.

Tóthné Intzédy Anna

2021.02.15

napközi

3.cs.

Kósa Edina

2021.02.17

m.olvasás

3.

3.

Bodó Beáta

2021.03.01

matematika

2.

2.

Sándor Irma

2021.04.19

matematika

2.

4.

Balla-Laczi Ildikó

2021.05.03

kémia

1.

7.

Tóthné Mészáros Márta

2021.05.04

történelem

3.

5.

Hegedűs Gyöngyi

2021.05.10

természetismeret

5.

6.

Balogh József

2021.05.10

néptánc

2.

1.

Számfira Máté

2021.05.17

földrajz

1.

8.

Balogh József

2021.05.25
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Pedagógus

Nacsa Tamás
(Kübekháza)

Látogatott óra
matematika

Óra
1.

matematika
angol
nyelvtan
matematika
magyar

3.
4.
3.
1.
3.

matematika
irodalom
matematika
olvasás

5.
6.
1.
2.

osztály Látogatott pedagógus
3.
Bali Nándorné
Sziroviczáné Zsurka
8.
Renáta
8.
Bernáth Klára
2.
Farkas Karolina
4.
Varga Edit (1-4.)
1.
Varga Edit (1-4.)
Sziroviczáné Zsurka
5.
Renáta
5.
Bernáth Klára (5-6.)
3.
Bali Nándorné
2.
Farkas Karolina

Látogatás ideje
2020.09.29
2020.09.29
2020.09.29
2020.10.21
2020.11.27
2021.02.19
2021.03.02
2021.03.02
2021.05.12
2021.05.12

A 2020-2021-es tanévben a pedagógiai ellenőrzéseket az éves munkatervben meghatározott
időpontok alapján előre meghatározott szempontrendszer szerint végeztük. A tanév
folyamán tervezett látogatások nagy része 2021. március 8-ig megvalósultak, illetve május 10
után folytatásra kerültek. A pedagógusok rendelkeztek a szükséges tantervi tudással, az
előírt szakmai dokumentációkkal. Változatos oktatási, nevelési módszereket alkalmaztak,
mely elősegítette az ismeretek megszerzését, a tanulás folyamatát. Különböző módon színes
eszközökkel törekedtek a tanulók motiválására, aktivitásának növelésére.
Az óralátogatások alkalmával bebizonyosodott, hogy a differenciált oktatás nélkül nem lehet
hatékonyan dolgozni, így azokban az osztályokban, ahol a differenciált foglalkoztatás
működött, akár egyéni, akár csoportos formában, ott az eredmények is javultak az egyének
képességeihez mérten.
Intézményvezető helyettes
Pedagógus

Látogatott óra

Óra osztály

napközi

Leléné Dobay Katalin
(Tiszasziget)

1.cs.

Látogatott pedagógus

Látogatás ideje

Tóthné Intzédy Anna

2020.09.10

matematika

1.

1.

Pál-Orosz Adrienn

2020.09.17

környezet

5.

4.

Balla-Laczi Ildikó

2020.09.24

történelem

4.

6.

Rechtenwald Kristóf

2020.09.24

matematika

3.

2.

Sándor Irma

2020.10.01

2.cs.

Balogh József

2020.10.01

napközi
m.nyelvtan

3.

3.

Bodó Beáta

2020.10.08

m.nyelvtan

1.

5.

Hegedűs Gyöngyi

2020.10.08

Kósa Edina

2020.10.14

Sziroviczáné Zs. Renáta

2020.12.11

Balogh József

2021.01.14

napközi
fizika
napközi

3.cs.
3.

7.
2.cs.
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napközi
természetismet

Leléné Dobay Katalin
(Kübekháza)

2.cs.
5.

6.

Varró Anna

2021.01.15

Balogh József

2021.02.05

napközi

1.cs.

Tóthné Intzédy Anna

2021.02.25

napközi

3.cs.

Kósa Edina

2021.02.25

testnevelés

5.

3.

Bodó Beáta

2021.03.04

angol

2.

2.

Pál-Orosz Adrienn

2021.04.22

matematika

1.

4.

Balla-Laczi Ildikó

2021.05.06

ének

5.

7.

Vidovenyecz Andrea

2021.05.06

informatika

5.

5.

Kiss Györgyi

2021.05.13

angol

2.

6.

Szenek Orsolya

2021.05.14

testnevelés

3.

1.

Tóthné Intzédy Anna

2021.05.17

földrajz

3.

8.

Balogh József

2021.05.28

biológia

4.

8.

Kósa Edina

2021.12.10

magyar

3.

4.

Varga Edit (1-4.)

2020.10.01

magyar

4.

3.

Bali Nándorné

2020.10.01

fizika

6.

8.

Sziroviczáné Zs. Renáta

2020.10.01

angol

4.

8.

Bernáth Klára

2020.10.01

olvasás

4.

2.

Farkas Karolina

2020.10.09

történelem

5.

8.

Bernáth Klára

2021.02.10

matematika

1.

3.

Bali Nándorné

2021.02.12

matematika

1.

2.

Farkas Karolina

2021.02.18

matematika

2.

4.

Varga Edit (1-4.)

2021.02.18

matematika

4.

5.

Sziroviczáné Zs. Renáta

2021.02.18

Az óralátogatások során különös figyelmet fordítottam a pedagógusok és a tanulók
együttműködésére, a tanár – diák kapcsolatra, az óra hangulatára, érzelmi töltésére, a
gyerekek motiváltságára, a tantárgyhoz való hozzáállására, a tanulók magatartására.
Összegezhetem, hogy a tanórák többsége kiegyensúlyozott, jó hangulatban zajlott, a
pedagógusok jól használták az ösztönző dicséret különböző formáit.
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II.5.2. Bemutató tanítás és nyílt nap (órák száma és tapasztalatai)
Bemutató tanítás
A tervezett bemutató órák, egy része, a nyílt órák teljes egészben a kialakult vírus helyzet
miatt elmaradt. A tervezett iskola előkészítő foglalkozások is elmaradtak.

Óralátogatások a 2020/2021-es tanévben
Tiszasziget

Pedagógus

Látogatott óra
matematika

Óra osztály Látogatott pedagógus
2. 4.
Balla-Laczi Ildikó

Látogatás ideje
2021.04.23

Antal Szilvia

testnevelés

3.

4.

Balla-Laczi Ildikó

2021.04.23

történelem

2.

6.

Rechtenwald Kristóf

2020.10.22

magyar

1.

6.

Hegedűs Gyöngyi

2020.10.19

magyar

1.

2.

2020.11.18

fizika

1.

7.

Sándor Irma
Sziroviczáné Zsurka
Renáta

magyar

1.

2.

Sándor Irma

2021.02.22

testnevelés

3.

7.

Johan Zsolt

2021.02.25

magyar

1.

6.

Hegedűs Gyöngyi

2021.05.17

Balla-Laczi Ildikó

Balogh József

Bodó Beáta

Hegedűs Gyöngyi

2020.11.30

környezet

4.

2.

Sándor Irma

2020.09.29

kémia

3.

8.

Tóthné Mészáros Márta

2020.11.17

matematika

4.

7.

Kiss Györgyi

2021.03.02

m.olvasás

4.

4.

Balla-Laczi Ildikó

2021.05.17

matematika

2.

4.

Balla-Laczi Ildikó

2020.11.16

m.olvasás

4.

1.

Pál-Orosz Adrienn

2020.11.23

természetismet

6.

5.

Balogh József

2021.05.14

matematika

4.

7.

Kiss Györgyi

2021.05.27

ének

6.

5.

Vidovenyecz Andrea

2020.09.24

rajz

6.

1.

Pál-Orosz Adrienn

2020.10.01

rajz

6.

1.

Pál-Orosz Adrienn

2021.02.25

ének

6.

6.

Vidovenyecz Andrea

2021.03.04
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Johan Zsolt

Kiss Györgyi

Kósa Edina

Magyar Mónika

hittan

2.

6.

Rózsa Renáta Barbara

2020.10.12

néptánc

3.

2.

Számfira Máté

2020.11.23

matematika

3.

6.

Kiss Györgyi

2021.05.17

néptánc

3.

2.

Számfira Máté

2021.05.17

biológia

6.

7.

Kósa Edina

2020.10.14

történelem

2.

8.

Rechtenwald Kristóf

2021.01.20

magyar

3.

8.

Hegedűs Gyöngyi

2021.02.10

kémia

5.

7.

Tóthné Mészáros Márta

2021.02.16

matematika

3.

1.

Pál-Orosz Adrienn

2021.05.12

matematika

1.

3.

Bodó Beáta

2021.06.02

m.olvasás

2.

4.

Balla-Laczi Ildikó

2020.12.15

m.nyelvtan

1.

5.

Hegedűs Gyöngyi

2021.01.05

matematika

1.

4.

Balla-Laczi Ildikó

2021.01.21

történelem

3.

5.

Hegedűs Gyöngyi

2021.02.01

matematika

1.

1.

Pál-Orosz Adrienn

2020.10.02

matematika

5.

7.

Kiss Györgyi

2020.11.10

m. irodalom

5.

7.

Hegedűs Gyöngyi

2021.05.17

m.olvasás

2.

1.

Pál-Orosz Adrienn

2021.06.01

m. nyelvtan

4.

2.

Sándor Irma

2020.10.21

m.olvasás

1.

2.

2021.04.19

fizika

1.

7.

Sándor Irma
Sziroviczáné Zsurka
Renáta

matematika

3.

5.

Kiss Györgyi

2021.05.20

m.olvasás

3.

5.

Bodó Beáta

2020.10.19

néptánc

6.

3.

Számfira Máté

2020.11.02

természetismet

6.

6.

Balogh József

2021.03.01

testnevelés

6.

6.

Balla-Laczi Ildikó

2021.03.04

matematika

3.

4.

Kiss Györgyi

2020.10.02

matematika

3.

2.

Sándor Irma

2020.10.13

m. nyelvtan

2.

6.

Hegedűs Gyöngyi

2021.02.16

m.olvasás

2.

3.

Bodó Beáta

2021.02.24

matematika

1

1

Pál-Orosz Adrienn

2020.09.10

m.nyelvtan

1

5

Hegedűs Gyöngyi

2020.09.22

matematika

1

1

Pál-Orosz Adrienn

2021.02.25

m.nyelvtan

1

5

Hegedűs Gyöngyi

2021.03.02

Pál - Orosz Adrienn

Sándor Irma

Tóthné Intzédy Anna

Vidovenyecz Andrea

2021.05.17
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Kübekháza
Kübekháza
Pedagógus

Bali Nándorné

Bernáth Klára

Farkas Karolina

Kisvárdai László

Sziroviczáné Zsurka
Renáta

Varga Edit

Látogatott óra

Óra osztály

Látogatott pedagógus

Látogatás ideje

magyar

1.

8.

Bernáth Klára

2020.09.28

magyar

3.

4.

Varga Edit (1-4.)

2020.10.21

matematika

1.

2.

Farkas Karolina

2021.01.25

matematika

3.

5.

Sziroviczáné Zsurka Renáta(5-6.)

2021.01.27

magyar

3.

4.

Varga Edit (1-4.)

2020.11.05

angol

4.

5.

Antal Szilvia (5-6.)

2020.12.07

nyelvtan

2.

2.

Farkas Karolina

2021.02.25

matematika

4.

5.

Sziroviczáné Zsurka Renáta(5-6.)

2021.05.20

környezet

3.

3.

Bali Nándorné

2020.10.02

irodalom

3.

5.

Bernáth Klára (5-6.)

2020.11.13

matematika

1.

1.

Varga Edit (1-4.)

2021.01.29

biológia

3.

8.

Kósa Edina

2021.02.12

magyar

2.

3.

Bali Nándorné

2020.11.18

matematika

1.

3.

Bali Nándorné

2020.12.16

magyar nyelvtan

2.

5.--6.

Bernáth Klára

2021.02.17

matematika

3.

5.--6.

Sziroviczáné Zsurka Renáta

2021.06.02

matematika

1.

3.

Bali Nándorné

2020.11.03

nyelvtan

2.

5.

Bernáth Klára (5-6.)

2020.11.04

angol

4.

5.

Antal Szilvia (5-6.)

2021.05.12

matematika

1.

1.

Varga Edit (1-4.)

2021.05.25

matematika

1.

2.

Farkas Karolina

2020.09.26

angol

4.

5.

Antal Szilvia (5-6.)

2020.10.05

matematika

1.

3.

Bali Nándorné

2021.05.06

történelem

2.

5.

Bernáth Klára(5-6.)

2021.05.11
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Óralátogatások tapasztalatai:
Az óralátogatások elsődleges szempontjaként szerepelt a személyiségfejlesztés, a
tanulóközösségek alakulásának segítése, a pedagógus tanulásszervezési eljárásai, illetve
módszerei.
Fontos szempont volt még a tanulói kompetenciák fejlesztésére való törekvés, a tanári
kompetenciák meglétének megfigyelése.
A látogatott órák kapcsán igazolódott, hogy a pedagógusok döntő többsége elkötelezett az
oktatás eredményessége mellett, felelősséget érez a tanulók tudása iránt és nyitott az új
eljárások, módszerek befogadására.
A kübekházi iskolában a tudásszint alakulásában érezhető az összevont osztályokban az
egyes évfolyamokra jutó kevesebb idő, ezért a jövőben szeretnénk a csoportbontás
lehetőségét igénybe venni. (osztálylétszámtól függően).

II.5.3. Tanfelügyeleti ellenőrzésekből adódó következtetések (intézkedési terv)
Tanfelügyeleti ellenőrzés ebben a tanévben nem volt.
Az előző Igazgatói és Intézményi ellenőrzés utóhatásai, az ezekhez tartozó intézkedési
tervek folyamatos megvalósulása továbbra is fontos és nyomon követhető
Az előző ellenőrzés megállapításait, az azokhoz tartozó fejlődési irányokat ebben a tanévben
is szem előtt tartottuk és munkánkat ehhez mérten végeztük. Az igazgatói önfejlesztési terv
kiemelkedő területe a tanulás-tanítás terén, az idei évben is jó eredményeket ér el
intézményünk a különleges bánásmódot igénylő tanulóink fejlesztésében. Ez azért is fontos,
mert az integráltan oktatott tanulók száma továbbra is eléri intézményünkben a 40%-ot.
Fejlesztési feladat: Fontos továbbra is a szociális hátrányokkal küzdő tanulóink fejlesztése, a
tehetségek észrevétele, és azok kibontakoztatásának elősegítése. A meglévő korszerű IKT
eszközök folyamatos gyarapítása, azok színvonalának fejlesztése. Nagyobb hangsúlyt
igyekeztünk fektetni a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztésére, a tanulói eredmények
javítására összpontosítva. Szintén kiemelkedő terület a jövőkép kialakításánál, annak
megfogalmazásában, hogy figyelembe veszi az intézmény külső és belső környezetét.
Fejlesztési feladat a belső és különösen a külső intézményértékelés eredményeinek jobb
figyelembe vétele, az intézmény erősségeinek, gyengeségeinek részletesebb
megfogalmazása. Az önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása kiemelkedő területe,
hogy a vezető számít kollégái véleményére, hiteles és etikus magatartást tanúsít.
Kommunikációja, magatartása etikus. Fejlesztési feladat, saját vezetési stílusában,
önértékelésében jobban ki kell domborítani erősségeit és fejlesztési területeit.
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Mások stratégiai vezetés és operatív irányítása területen kiemelkedő, hogy a vezetési
feladatokat munkatársaival jól meg tudja osztani. A leadott hatásköri jogokat ő maga is
betartja, betartatja. A pedagógusok értékelésében a fejlesztő szemléletet érvényesíti, az
egyének erősségeire épít. Fejlesztési feladat a továbbképzések, beiskolázási tervek
végrehajtásánál, még nagyobb figyelmet kell fordítani az IKT eszközök, korszerű módszerek
elsajátítására és az ezekre irányuló beiskolázási lehetőségekre.
Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása kiemelkedő terület, hogy a
szabályos, korrekt dokumentációk létrehozása érdekében még rendszeresebb ellenőrzést
szervez meg. Fejlesztési feladat, hogy, még több kommunikációs eszközt kell bevonni az
intézményről kialakított pozitív kép megerősítésében.

Az intézményi ellenőrzés eredményeként kialakított intézkedési terv legfontosabb elemei:
A pedagógiai folyamatok kiemelkedő területe, hogy biztosított a fenntartóval való
jogszabály szeri együttműködés, a folyamat fejlesztendő eleme a pedagógusok értékelése
területén több pedagógus bevonása volna kívánatos, mely elvárt eredménye, hogy több
pedagógus venne részt az önértékelési rendszerben.
A személyiség és közösségfejlesztés területén kiemelkedő területünk az alul teljesítő,
tanulási nehézséggel küzdő, valamint sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglakozások.
Fejlesztendő terület a hatékonyabb tanulási kultúra kialakítása intézményi szinten.
Kiemelkedő terület az eredmények belső nyilvánosságának biztosítása, melyről a vezetés
gondoskodik. Ehhez kapcsolódik, hogy a kompetencia mérések eredményeit még nagyobb
mélységben elemezzük, első sorban a két évenkénti összehasonlító elemzések jelentenének
segítséget a fejlődés, ill. fejlesztési irányok meghatározásában. Szintén kívánatosnak
bizonyulna a szülők elégedettségi mutatóinak gyakoribb mérése.
A belsőkapcsolatok, együttműködés, kommunikáció területén kiemelkedő, ahogyan az
intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket és az
intézmény céljainak eléréséhez támaszkodik kollegái munkájára. Fejlesztendő, hogy a
munkaközösség-vezetők jól átgondolt, teljesíthető munkatervek alapján tevékenykedjenek.
Az intézmény külső kapcsolataiból kiemelkedő, a helyi rendezvényeken való részvétel Ugyan
akkor rendszeresebben kellene a kulcsfontosságú partnerek elégedettségét felmérni.
A pedagógiai munka feltételei közül kiemelkedően jó az intézmény IKT eszközök használata
a nevelő-oktató munkában. Szükséges a jövőben, hogy pedagógusaink még több jó
gyakorlatot ismerjenek meg és építsenek be gyakorlati munkájukba.
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A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott szabályzó dokumentumok
elvárásokat és célokat, valamint azok megvalósulását az intézmény folyamatosan nyomon
követi, ez kiemelkedő területünk. A továbbiakban feladatunk, hogy ezekhez kapcsolódó
tervek nyilvánossága biztosított legyen, így az intézmény környezete részéről az
együttműködés erősödik.

Törvényességi ellenőrzés
Törvényességi ellenőrzésünk a tanév folyamán nem volt.
A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszámadatait már nem helyszíni
ellenőrzéssel, hanem a leadott adatok alapján végezték.
A félévi értékelés a következő módon alakult:
Szent Antal Katolikus Általános Iskola és Óvoda (6756 Tiszasziget, Május 1. utca 21.)
A köznevelési statisztika alapján a 2020/2021. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12.
évfolyamokon): 62 fő
A 2020/2021. tanév I. félévében lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók létszáma: 6 fő.
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el
alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3): 6 fő (a tanulók 9,7 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy félév alatt
vagy a megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat: 0 fő (a tanulók 0,0 %a)
004 - Szent Antal Katolikus Iskola és Óvoda Kübekháza Petőfi tér 44. telephelye (6755
Kübekháza, Petőfi tér 44).
A köznevelési statisztika alapján a 2020/2021. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12.
évfolyamokon): 15 fő
A 2020/2021. tanév I. félévében lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók létszáma: 1 fő (a
tanulók 6,7 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el
alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3): 1 fő (a tanulók 6,7 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy félév alatt
vagy a megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat: 0 fő (a tanulók 0,0 %a)
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Az illetékes Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ értékelése a 2020/2021. tanév I. félévére
vonatkozóan:
Az intézmény adatszolgáltatással érintett feladatellátási helyei (001; 004) a 2020/2021. tanév
első féléve folyamán több tanulót érintően – tanulói előrehaladást támogató – a tanulmányi
eredmény javítását célzó tevékenységeket (Egyéni készség- és képességfejlesztés egyéni
fejlesztési terv kidolgozásával) valósítottak meg a lemorzsolódás megelőzése, illetve
csökkentése érdekében, több esetben külső szereplőkkel és szervezetekkel
együttműködésben. Ezen felül a 001-es feladatellátási hely vezetője részt vett az Őszi
Pedagógiai Napok keretében szervezett szakmai tájékoztatókon. A lemorzsolódási mutató a
2019/2020. tanév első félévi adatszolgáltatási időszakhoz képest az intézményi
beavatkozások következtében intézményi szinten összességében csökkent, az egyik
feladatellátási helyen (001) emelkedett, a másik feladatellátási helyen (004) csökkent. A
Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ további intézményi beavatkozások tervezését és
megvalósítását javasolja valamennyi adatszolgáltatással érintett feladatellátási hely
esetében.
Intézményünk mindent megtesz a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának
csökkentésére, de kétségtelen nagy hátrány a sajátos nevelési igényű és tanulási
problémákkal küzdők nagyon magas aránya, mely sajnos inkább a kis települések iskoláinak
sajátossága. Több esetben a már többször vizsgálatra beküldött tanulóinknál, végre a
tanulási képességeket vizsgáló bizottság megadta több esetben az egyes tantárgyrészek,
vagy a teljes tantárgyak alóli mentességet, illetve egy esetben enyhe szintben értelmi
fogyatékos státuszt. A legtöbb ilyen jellegű változás a 6. osztályban történt, ami kifejezetten
érintette a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókat. Így év végére a tiszaszigeti
iskolánkban 3, míg a kübekháziban 1 tanuló lemorzsolódással veszélyeztetett, ez évek óta
már a legjobb arány.

II.5.4. Pedagógusminősítési eljárások
A 2020/2021-es tanévben az iskolákban négy pedagógusunk került minősítésre . Magyar Mónika az
ősz folyamán hagyományos módon ped I. fokozatra, Kiss Györgyi, Hegedűs Gyöngyi, Bali Nándorné
pedig ped II. fokozatra online került sor. A járványügyi helyzet miatt Kiss Györgyi minősítési eljárása
nagyon sokat csúszott (majd fél évet). Tanáraink kiemelkedően jól teljesítettek az eljáráson (93, 95;
97; 98%-ot értek el, magas szintű szakmai tudásukról, tapasztalatukról árulkodott a portfóliójuk.
Mindegyikük mentora Leléné Dobay Katalin volt.
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II.6. A nevelést–oktatást segítő munkatársak tevékenységének értékelése
Intézményünknek egy iskolatitkára van, aki mind az öt telephelyen ellátja a gazdaságvezetői
feladatokat is. Rutai Ilona 14 éve dolgozik iskolánkban, aki az igazgató, ill. a helyettes
segítsége számos adminisztrációs teendőben is. Köszönhetően gyakorlatának és
munkabírásának az éves munka viszonylag zökkenőmentes volt. A problémákat sikerült rövid
határidőn belül korrigálni. Feladatainak elvégzéséhez gyakran munkaidején túl is
számíthatunk rá. Munkájában mindig törekszik az alaposságra, megbízhatóságra. Kollégái, a
diákok és szülők mindig számíthatnak a segítségére.

III. Az iskolai szervezet működése

III.1. Iskolavezetőség
Az iskolavezetőség egy igazgatóból, egy helyettesből és három munkaközösség – vezetőből
áll. Legfőbb feladatuk a nevelőtestület irányítása, a mindennapi problémák megoldása. Ez
csak határozott, ám segítő, támogató attitűddel lehetséges. Teret adnak a kollégák egyéni
kezdeményezéseinek, amíg az az iskola szellemiségével összeegyeztethető.

III.2. Nevelőtestület
A nevelőtestület összeforrott közösség, akiket számos baráti szál is köt össze, a az utóbbi
évben tapasztalt fluktuáció ellenére is. Így a munkaidőn túl szervezett számos program
(színház, múzeum, kirándulások) nem jelentenek nagy terhet a kollégáknak. Az iskola
vezetősége is ügyel arra, hogy az összeszokott kollégák együtt szervezhessék ezeket a
programokat, segítőiket maguk válasszák.

III.3. Szakmai munkaközösségek
Intézményünkben három munkaközösség működik. Kübekházán egy munkaközösség,
Tiszaszigeten két, egy alsós és egy felsős dolgozik. Vezetőik részt vállalnak iskolánk minden
közösségi programjában, a rendezvények szervezésében és lebonyolításában. Munkájukkal
tehermentesítik a vezetőséget, hiszen több helyszínen kellene egyszerre jelen lenniük.
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Egyre több kolléga tagja online szakmai munkaközösségeknek is, ahol számos területen az
ország különböző pontjain és iskoláiban tanító kollégákkal lehet tapasztalatot cserélni,
tananyagokat, mérési anyagokat, segédeszközöket, ötleteket megosztani egymással.
A digitális oktatás során szinte folyamatos online kapcsolatban álltak egymással különböző
fórumokon is, hogy napi szinten meg tudják beszélni a sajátos munka által kialakult
problémákat, vagy egy-egy tanulókkal kapcsolatban felmerült gondokat.

III.4. Diákönkormányzat
Diákönkormányzatunk a felső tagozatos osztályokból két fővel delegált tanulókból tevődik
össze. Munkájukat Johan Zsolt pedagógus koordinálta. A diákönkormányzat aktívan részt
vett az iskolai szabadidős programok megtervezésében és lebonyolításában. Ebben a
tanévben a karácsonyi ünnepség, farsang megszervezésében és lebonyolításában
munkálkodtak, de önállóan szervezetek a felsős tanulóknak délutáni szabadidős, táncos
foglalkozást.

III.5. Gyermekvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus, szabadidő-szervező
Intézményünkben a gyermekvédelmi feladatokat az igazgató koordinálása mellett az
osztályfőnökök látják el.
Azok a gyerekek kerülnek látóterünkbe gyermekvédelmi szempontból, akiknél komoly
családi konfliktusok, széteső családok, vagy éppen új családtag belépése okoz problémát. A
Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálattal szoros kapcsolatban tudjuk ezeknek a
gyerekeknek az életkörülményeit követni, mivel intenzív az információ áramlása a két
intézmény között.
A gyermekvédelem sarkalatos kérdése a gyermekek testi épsége. Iskolánkban nem jellemző
a bántalmazás. Természetesen előfordul egy-egy osztályban az, hogy bizonyos tanulók a
többiek fölé helyezik magukat, és verbális, vagy tettleges módon bántalmaznak másokat, de
az ilyen agresszív viselkedés rendkívül ritka. Az ilyen helyzeteket állandó tanári felügyelettel,
jelenléttel igyekszünk megelőzni.
Előfordul, hogy a gyermekek csúfolódnak, de ez nem állandósul, nem jelenti egy-egy
gyermek kirekesztését, kiközösítését.
Sok esetben a gyermekek nevelését a szülők az iskolától várják, ők inkább nem fektetnek
ebbe energiát. A csonka családok, vagy a még bonyolultabb összetett családok nagyon sok
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konfliktushelyzetet rejtenek. Ez okozhatja a gyermek ingerült, agresszív magatartását az
iskolában és a családon belül is.
Sok az elhanyagolt gyerek. A testi szükségletekre, még ha figyelnek is a szülők (bár túl sok
egészségtelen ételt kapnak a gyerekek), nem beszélgetnek velük, problémáikat nem ismerik.
A probléma mindig az iskoláé.
A szülők munkanélkülisége is gondot okoz, (bár szerencsére már egyre kevésbé) a családi
feszültség az iskolában is megjelenik. Fogadóórákon a szülők sokszor feltárják családi
problémáikat, szűkös anyagi helyzetüket. Azoknak a gyermekeknek a szülei, akikkel komoly
gondok vannak, általában nem járnak szülői értekezletre, fogadóórára. Ezek a szülők a
családlátogatásokat is igyekeznek elkerülni. Viszont, ha probléma van, vagy hosszabb
hiányzás, akkor az osztályfőnök felkeresi a családot.
Az előző két tanévben a vírushelyzet miatt kialakult digitális oktatás tette próbára nem csak a
tanárok, gyerekek, de a családok életét is.
Több éve bevezetésre került ötödik – hetedik évfolyamon a szegedi Család Pasztorációs
Iroda munkatársainak látogatása mely az idei tanévben a vírus helyzet miatt elmaradt.
Osztályfőnöki órákon, így különösen hangsúlyossá vált a családi életre nevelés. Már két éve
szociális segítő, Hódi Hajnalka támogatta a gyermekeket, szülőket és pedagógusokat.
Minden telephelyünkön heti egy alkalommal volt elérhető a problémákkal küzdők, vagy
segítségre szorulók számára. Általa nyújtott szolgáltatások: információgyűjtés, tanácsadás,
közvetítés.

IV. Az intézmény kapcsolatrendszere
IV.1. Fenntartó szervezet – SzeGeKIF (pedagógiai munka, bérszámfejtés, könyvelés)

A SZeGeKIF-el való kapcsolatunk napi szintű, rendszeresen telefonon, emailban történik az
információ csere. Problémáink megoldásában napra kész, szakszerű tájékoztatást kapunk. A
munkatársakra a türelmesség, konstruktivitás, segítőkészség a jellemző.
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IV.2. Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való együttműködés
SZEGEPI (Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete)
A tanév során többször kölcsönösen kerestük egymást különböző statisztikai felmérések,
pedagógus – továbbképzések ügyében. Néhány pedagógusunk részt vett az általuk
szervezett továbbképzéseken.

IV.3. Szülői szervezet, szülőkkel való együttműködés
A szülőkkel való kapcsolatot nem csak osztályszinten, hanem iskolai szinten is próbáljuk
tartani a hatékony együttműködés érdekében. A hagyományos fórumokat kizárólag online,
esetleg telefonos megbeszélések váltották fel, mely minden erőfeszítés ellenére
hatásosságban elmarad a hagyományos formáktól.
Egész tanév során gondoskodtunk a szülőkkel történő kapcsolattartás különböző módjainak,
színtereinek biztosításáról. A tanév során négy szülői értekezletet és négy fogadóórát
tartottunk online. A Szülői Közösséggel való kapcsolatunk kiegyensúlyozott, a szülők
többségére számíthatunk nevelőmunkánkban.
A diákok tanulmányi fejlődésének érdekében szaktanáraink folyamatos kapcsolatban állnak a
szülőkkel, a magatartási vagy tanulmányi téren problémás gyerekek szüleit külön írásban
értesítjük. Sokszor inkább telefonon keressük a szülőt, gyorsabb és személyesebb ez a módja
a kapcsolattartásnak. A szülők is élnek ezzel a lehetőséggel, bizalommal fordulnak a
gyermekeik osztályfőnökéhez. Az alsó tagozatos tanítók a szülőkkel előre egyeztetett
időpontban tartanak egyéni online fogadóórát, illetve a szülők egy részével napi
kapcsolatban állnak. Fejlődést csak azoknál a diákoknál tapasztalunk, ahol a szülők nemcsak
a gyerekük által informálódnak, hanem meghallgatják a pedagógusok véleményét,
tapasztalatait is, illetve a szükség esetén a gyermekükkel kapcsolatos problémákat
megosztják velük.
Osztályonként változó mértékben, de egyre gyakrabban vesznek részt a szülők az osztály
életében.
A digitális oktatás alatt sok esetben a szülőkkel való kapcsolattartás még szorosabbá vált. Az
osztályfőnökök szülői csoportokat hoztak létre, megbeszélni az adódó problémákat, felhívták
a szülők figyelmét az esetleges tanulói elmaradásokra, tájékoztatták őket a tanulók
előmeneteléről, természetesen azért voltak olyan szülők néhányan, akik nem tudtak, vagy
nem akartak élni ezzel a lehetőséggel.
Családlátogatások
Évek óta megfigyelhető az a tendencia, hogy egyre kevesebb a családlátogatások száma
intézményünkben. Ebben az évben a kialakult vírushelyzet miatt családlátogatásra nem
került sor.
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Szülői értekezletek
Az iskola szokásainak megfelelően évente négy szülői értekezletet tartottunk online. A
nyolcadikosok a továbbtanulás miatt eltérhettek ettől.
Fogadóórák
Gyakran azok a szülők a legérdeklődőbbek, akiknek a gyermekével nincs különösebb gond.
Jellemző, hogy a problémás diákok szülei többszöri kérésre sem vesznek részt az online
lehetőségeken. Ha valakire nem jutott idő a fogadóóra idején, más időpontot is kérhetett a
pedagógustól. A kollégák rendkívül rugalmasak ebből a szempontból.

IV.4. Gyermekjólét- és családsegítő szolgálat
Mindkét telephelyünkön az osztályfőnökök a családgondozókkal rendszeres kapcsolatot
tartottak a problémás gyerekek ügyeinek intézésében. Az intézmény igazgatója és
helyettese, ill. aktuálisan érdekelt osztályfőnök havonkénti jelzőrendszeri értekezleteken,
előadásokon vettek részt és együttműködtek a Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálattal.
Iskoláink felöl több esetben történt jelzés a Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat felé
ebben a tanévben, s minden esetben a probléma megnyugtatóan rendeződött. Munkánkat
nehezíti, hogy a telephelyeknek külön-külön rendszer működik, illetve, a más településről
bejáró tanulók esetén is más jelzőrendszerrel kell a kapcsolatot felvennünk.
Ebben a tanévben is szociális segítő támogatta munkánkat.

IV.5. Hatóságok

Rendőrség
Az Iskolarendőr program keretében az iskolarendőr bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági
előadásokat tartott, több alkalommal is személyesen megjelent és segítette munkánkat. A
Szegedi Rendőrkapitányság több esetben levélben kereste meg Intézményünket az
iskoláinkban tanuló gyermekeket érintő eljárások során, ahol osztályfőnöki jellemzéseket és
hiányzásokkal kapcsolatos adatokat kért tőlünk.
A pályaorientációs napon a gyermekeknek érdekes rendőri bemutatót tartottak.
Balesetvédelmi előadást szerveztek intézményünkben.
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Kormányhivatal
Folyamatosan együttműködünk az intézmény működéséhez szükséges adatok információ
cseréjében.

Oktatási Hivatal
Az általa előírt adatszolgáltatási kötelezettségünknek határidőre eleget tettünk.
Ellenőrzése során intézményünkben nem észlelt hibát.
Jegyző
Általában tanulóink szociális ügyeinek intézése során kerültünk vele kapcsolatba. Kétoldalú
kapcsolatunk segítőkészségen és konstruktivitáson alapszik.

IV.6. Más külső segítő szervezetek
Tiszasziget
Külső szervezet
Iskolaorvosi,
Védőnői Szolgálat

Polgárőrség

Kapcsolat leírása
A rendszeres tanulói szűrővizsgálatok lebonyolítása
érdekében keresték fel intézményünket. A védőnő
segítségével évente több alkalommal fejtetvességellenőrzést végeztek.
Biztosította a tanév során szervezett iskolai
rendezvények felügyeletét.

Vedres István
Faluház

A gyermekek számára szervezett színházi előadások
megtekintése, pedagógusok számára szervezett
előadásokon való részvétel.

Nyugdíjas Klub

Idősek napi, karácsonyi, nőnapi műsorral
kedveskedtek diákjaink a nyugdíjasoknak.

Ágota Alapítvány

Rendezvényeiken részt vettünk. A droghasználat
veszélyeire hívta fel a tanulok figyelmét

49

Kübekháza:
Külső szervezet

Kapcsolat leírása

Mézeskalácsház

Kölcsönösen támogattuk egymást a tanév során. A
Mézeskalácsház a tanév során programokkal látja el a
tanulókat. Az általuk szervezett rendezvényekhez az iskola
készíti fel a fellépő tanulókat.

Polgárőrség

Biztosította a tanév során szervezett iskolai rendezvények
felügyeletét.

Védőnő

Folyamatosan látogatta az iskolát, felvilágosító órát tartott
a 4. osztályosoknak. Kérésére az év során többször kis
műsorral köszöntöttük az újszülött gyermekeket és
szüleiket.

Juhász Kálmán
Könyvtár

A gyerekekkel könyvtári foglalkozásokon vettünk részt. A
könyvtáros az év folyamán többször is programokat,
színházi előadásokat szervezett az iskolában. Kézműves
foglalkozásokat tartott a gyereknek.

Idősek Napközi
Otthona

Ünnepi alkalmakkor műsorral kedveskedtek a gyerekek az
időseknek.

V. Szervezési feladatok

V.1. A tanítás nélküli munkanapok felhasználása, változás a munkatervhez képest
A pedagógia célra hat tanítási nélküli munkanapok közül a következőket tudtuk
hagyományos módon a munkatervünknek megfelelően elvégezni március 08-ig,
illetve május 10. után
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A pedagógia célra hat tanítási nélküli munkanap felhasználása:
1.
2.
3.
4.

Pályaorientációs nap
Lelki nap pedagógusoknak
Karácsonyi készülődés
Lelki nap gyerekeknek

5.
6.

Nevelési értekezlet
Gyereknap

2020. október 09.
2020. november 20.
2020. december 12.
2021. március 31-ről áthelyezésre került június 11-re
Kübekházán és június 14-re Tiszaszigeten.
2021. május 14-ről áthelyezésre került június 15-re
2021. május 28-ról áthelyezésre került Tiszaszigeten
május 31-re, Kübekházán június 14-re.

A munkatervünktől eltérően a következő eseményeket iktattuk be, ill. szerveztük át:
Rendkívüli nevelési értekezlet 2021. 03. 08. A COVID-19 vírus miatt kialakult rendkívüli
teendők megbeszélése, a digitális oktatás megszervezése intézményi szinten és a feladat
ellátási helyeken.

V.2. Iskolai ünnepélyek, rendezvények, ezek értékelése

Tanévnyitó ünnepségünket katolikus hagyományainkhoz híven a templomban tartottuk egy
mise keretében. Gyenes Csaba plébános úr "Veni Sancte" szentmisét mutatott be, s kérte a
Jóisten áldását iskolánk valamennyi diákjára, s a pedagógusok munkájára. Nacsa Tamás
igazgató úr pedig megnyitotta a 2020/2021-es tanévet. Bemutatta az új kollégákat, s az új
elsősöket, akiknek - reméljük - nagyon szép emlékként marad meg emlékezetükben az első
napjuk az iskolában. Másodikos tanulóink verssel készültek, a nyolcadikosok pedig egy kis
füzettel, egy ceruzával és az iskolához tartozás jeleként egy nyakkendővel, illetve sállal
köszöntötték az új nebulókat.
Szeptember 22-én az európai autómentes napon kerékpáros ügyességi versenyt szerveztünk
az alsósoknak a kübekházi iskolában.
Október 6.-i megemlékezés az aradi vértanúkról. Faliújsággal róttuk le kegyeletünket, a
történelemtanárok és az osztálytanítók órák keretében emlékeztek meg történelmünk
nagyjairól.
Az október 23-i ünnepségünkben az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének
tisztelegtünk. A kübekházi telephelyen Bernáth Klára gondoskodott a méltó ünnepélyről.
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Faliújsággal róttuk le kegyeletünket, a történelemtanárok és az osztálytanítók órák
keretében emlékeztek meg történelmünk nagyjairól.
Mindenszentek és halottak napja (Iskolai megemlékezés) Gyenes Csaba plébános iskolai
szentmiséjén vettünk részt és hittanórákon emlékeztünk meg elhunyt szeretteinkről.
Tiszaszigeten a 7. osztályosok már hagyományosan koszorút vittek Papp Dezső volt iskolai
igazgatónk sírjára, akinek nincs már élő hozzátartozója.
Október 09. Pályaorientációs nap
A kialakult vírushelyzet miatt kevésbé volt színes a programunk, mint hagyományosan. Az
osztályfőnökök beszélgettek a tanulókkal a jövőjükről, a választható szakmákról. Meghívott
vendégkén középiskolák képviselték magukat, népszerűsítették intézményeiket. Filmet
néztek és beszéltek meg a témában. Alsós tanulóinknak a rendőrség bemutatót tartott.
Kübekházán az iskolában bemutatta a cukrász szakmát egy helyi cukrász, aki a mesterség
szépségeibe avatta be a tanulókat, majd közös mézeskalácssütés volt a program az iskola
konyhájában.
Mikulás
A nagyobb gyerekek titokban, a kisebbek nyíltabban, de valójában mind egyformán örülnek a
Mikulás érkezésének decemberben. Minden évben ellátogat iskolánkba a nagyszakállú,
osztályról osztályra jár, ahol a gyerekek énekelnek neki, ő pedig szaloncukrot, néha virgácsot
oszt.
Adventi gyertyagyújtások.
Az iskolában is tartottunk közös gyertyagyújtást. A gyerekek osztályonként saját adventi
koszorút készítettek. Minden héten közösen elénekeltük az „Ó jöjj, ó jöjj, üdvözítő” kezdetű
népéneket. A gyertyát a közösség érdemében munkálkodó és ezért sokat tevő gyermek
gyújthatta meg. A falu adventi koszorújának négy gyertyájának meggyújtását
hagyományosan az önkormányzat, a civil szervezetek, az óvoda és az iskola gyújtja meg. Az
iskolánkat az a megtiszteltetés érte, hogy a harmadik gyertyát, az öröm gyertyáját gyújthatta
meg. A szülők hozzájárulásával szeretetvendégséget tartottunk a templomtéren.

Karácsonyi műsor.
Az idei tanévben osztálykeretben tartottuk a karácsonyi megemlékezést, a karácsonyi
készülődés keretében saját készítésű ajándékokat, díszeket késztettünk. Tiszaszigeten
hagyományosan az óvoda és iskola gyermekei által készített díszekkel ékesítették fel a falu
karácsonyfáját.
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Karácsony előtt közös mézeskalácssütést szerveztünk a gyerekeknek és karácsonyi kézműves
foglalkozáson saját maguk készíthettek ajándékot szüleiknek.
Az idei költészet napi megemlékezés online valósult meg: 2 kisfilmet, 3 montázst küldtek be
a gyerekek a kiírt pályázatra.

A farsangi mulatságot minden év februárjában rendezzük meg iskolánkban. Ebben a tanévbe
osztályonként szerveztük meg.
Március 15-i ünnepélyünkre nagy lelkesedéssel készültek tanulóink, de március 8-án digitális
oktatásra tértünk át, így az osztályfőnökök a tanulói csoportokban emlékeztek meg az
ünnepről.
Költészet napi szavalóverseny: Az iskolai szavalóversenynek régi hagyománya van
iskolánkban. Stílusosan József Attila születésnapjához, a költészet napjához igazítjuk a
dátumot. A gyerekek hetekig készülnek tanáraik segítségével, a versenyen pedig nemcsak
iskolatársaik előtt szavalnak, hanem szüleik is eljönnek őket megnézni, meghallgatni.
Győztest mindig hirdetünk, de vesztes nincs köztük, hiszen a költészettől mindegyikük lelke
gazdagabb lesz. Az idén Hegedűs Gyöngyi magyar tanár online szervezte meg a versenyt,
megható volt, hogy a gyerekek egyedül megoldották a vers tanulását és annak felvételét.
Lelkinap a tanulók részére. Iskolánk hagyományainak megfelelően a tanév tavaszán került
volna sor, a nagyböjti lelki napra. Az idei gyermekeknek szóló rendezvényünk a vírushelyzet
miatt eltolódott az év végére, de így is szerencsésebbek voltunk, hiszen nem maradt el, mint
az előző tanévben.
Lelki egészségnap az intézmény dolgozóinak:
Gyenes Csaba előadásának témája a cselekedeteink helyes és helytelen motivációinak
bemutatása a hétköznapi életünkben, emberi kapcsolatainkban. Az előadást követően vitára
bocsátotta a témát. Érdekfeszítő témákról hallhattunk, valamint remek társaságban
tölthettünk el időt, és beszélgethettünk az iskolai- és mindennapi témákról is.
Anyák napja. Az anyák napi megemlékezést az osztályfőnökök egyéni módon, digitális
formában tartották meg.
A nemzeti összetartozás napján Trianonra emlékezve június 4-én a község kopjafájánál az
iskola igazgatója és a falu vezetősége virágot és nemzeti színű szalagot helyezett el., Hegedűs
Gyöngyi tanított be osztályának műsort, melyet hosszú idő után már nem csak osztály
keretben tudtak bemutatni.
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Kirándulások
Közös programokból nem sok jutott nekünk az idén: egynapos kalandparki kirándulásra ment
az 5. osztály Makóra. Mindenki részt vett a kiránduláson és élvezték, hogy végre „szabadon”
szerezhetnek új tapasztalatokat, játszhatnak közösen.
Az alsósok közösen szerveztek egy napos kirándulást Ópusztaszerre, a Nemzeti Parkba, ők is
sikeresnek tartották az eseményt.
Ballagás és búcsú a nyolcadikosoktól: Ebben a tanévben a Covid-19 miatt kialakult rendkívüli
helyzetben formabontó ballagást tartottunk. Június 19-én egyidőben tartottuk mindkét
iskolánkban a ballagást. Pedagógusaink már hajnal 6 órától dolgoztak tanítványaikkal együtt,
hogy méltó körülményeket teremtsenek a jeles eseménynek. Virágokkal, szalagokkal
díszítették fel a termeket, az udvart. Tiszaszigeten sátrat állítottak fel az udvaron, hogy a
szülők és gyerekek árnyékban tudják végig nézni a ballagást. Természetesen a szülk csak az
udvaron és a sátorban voltak, illetve kübekházán a templomkertben. A ballagási műsort a 7.
8. osztály osztályfőnökei tanították be és szervezték. A tablót a gyerekek készítették a
rajztanáruk segítségével. Az idén Nacsa Tamás igazgató az Év sportolója, és Szent Antal díjat
adta ki , és dicsérő okleveleket.
Mindkét intézményben színvonalas szép eseményt jelentett a ballagás.
Tanévzáró ünnepélyt ismét hagyományos formában tartottunk mindkét településen. Gyenes
Csaba plébános úr tartott tanévzáró misét mindkét településen, majd az igazgató adta át
tanítványainknak kiemelkedő tanulmányi munkájáért járó díjakat, okleveleket. Ezután
osztálykeretben az osztályfőnökök adták át tanítványaiknak a bizonyítványokat.
A megtartott iskolai ünnepségeken a gyerekek szívesen és ügyesen vettek részt.
Rendezvényeinkkel célunk a kisebb és nagyobb közösség építése, hagyományok teremtése
és fenntartása, a nemzeti összetartozás érzésének kialakítása, az aktív hazaszeretet
megélése. Sajnos ebben a tanévben Covid-19 vírus miatt kialakult rendkívüli helyzetben sok
esemény teljesen elmaradt, vagy csak osztálykeretben esetleg digitális formában tudtuk
megtartani. Reméljük a jövő tanév az ünnepélyek területén is a visszatérés éve lesz a
hagyományos formákhoz.

VI. Pályázatok – Azok eredményessége
Táborok: A helyi önkormányzat által pályázaton nyert tábort szerveztünk augusztus
hónapban (2020 nyara) 30 fő részére, Hegedűs Gyöngyi és Magyar Mónika pedagógusok
vezetésével. A programok között strand látogatás, kézműves foglakozások is szerepeltek.
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A hagyományos zánkai táboroztatásunk, a Határtalan pályázatunk megvalósítása elmaradt.

Lázár Ervin Program:
Az előző év megakasztotta a gyermekek számára oly fontos színházlátogatásokat, de online
formában folytatódott a program. Azok az osztályok és tanulók tudtak bekapcsolódni a
digitális színház és koncertlátogatásokba, akik az előző tanévben lemaradtak az
eseményekről. A tanulóink így is szívesen vettek részt a programokon, de természetesen az
élő előadásokat nem tudták teljes egészében pótolni.

EFOP- 4.1.5-16 c.(A Szent Antal Katolikus Általános Iskola és Óvoda tiszaszigeti
székhelyének infrastrukturális fejlesztése) pályázaton iskolánk egy új tornacsarnok
építésére nyert lehetőséget. Ennek jelenleg az előkészítési fázisában vagyunk, elkészültek az
engedélyes építési tervek, jelenleg a közbeszerzési kiírására várunk, az elmúlt egy évben
folyamatos egyeztetést végeztünk a tornacsarnok tervezőjével.

VII.

Továbbképzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon való részvétel

Egy pedagógus életében fontos, hogy szakmai tudását megújítsa, újabb ismeretekre,
technikai képességekre tegyen szert. Ezért fontos számunkra, hogy kollégáink rendszeresen
továbbképzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon vegyenek részt.
2020 novemberében intézményünk adott otthont egy 30 órás tanfolyamnak a Magyar
Diáksport Szövetség szervezésében a „ Mozgás- és sportfesztiválok szakmai és szervezési
lehetőségei a köznevelési intézményekben”. A képzés nagyon népszerű volt a kollégák
körében 12-en vettek rajta sikeresen rést.
Johan Zsolt Közösségfejlesztő 120 órás továbbképzésen vett részt.
A tanév folyamán szintén intézményi szervezésben 5 órás továbbképzést szerveztünk
minden intézményünkben dolgozó pedagógusnak, Cselekedeteink helyes és helytelen
motivációinak bemutatása a hétköznapi életünkben, emberi kapcsolatainkban. Az előadást
és vitafórumot Gyenes Csaba plébános tartotta.
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Az idei tanévben a továbbképzések többségét online végezték:
Bernáth Klára: Játékra fel 60 óra, Tóthné Intzédy Anna: Az alfa generáció kulcsa 30 óra, Antal
Szilvia : Társasjáték pedagógiája 30 óra.
Sziroviczáné Zsurka Renáta és Hegedűs Gyöngyi
Még 2020 márciusában jelentkeztek a 60 órás Programozott Életmód tanácsadási pedagógus
továbbképzésre a SZeGeKIF lebonyolításában, mely március elején elkezdődött, de a
kialakult járványügyi helyzet miatt felfüggesztették. Az idei tanévben, novemberben
folytatták a képzést most már online formában. A továbbképzés lezárásaként júniusban
intenzív munkával együtt töltött a csoport két napot, melynek keretében sikerült tovább
mélyítenünk a megszerzett tudást.
Két kollegánk a jelenlegi diplomáját fejlesztette magasabb szintre:
Pál-Orosz Adrienn a tanítói diplomájához részképzésben vett részt és Angol műveltségi
területet végzett el.
Magyar Mónika az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Karán szerzett
gyógypedagógia terápia specializáció mester szakot.

VIII.

A rendkívüli helyzet kihívásai a digitális oktatás tapasztalatai

A digitális oktatásra való áttérés ismét kihívás volt diákjainknak és pedagógusainknak, de már
tapasztaltabban álltunk neki a munkának. Március 08-án rendkívüli értekezletet tartottunk,
ahol megszerveztük a tanulókkal, szülőkkel való kapcsolattartási fórumokat. Megbeszéltük,
hogy a tanárok által leadott anyagrészeket, a tanulók munkáit, azok értékelését, hogyan
tudjuk gyűjteni, ill. az intézmény vezetése hogyan tudja a monitoring rendszert működtetni.
A pedagógusokkal egymás közötti kapcsolattartási fórumokat is átbeszéltük. A rendszerek
kialakításánál ismét figyelembe kellett venni, hogy a tanulóink többsége nem rendelkezik
megfelelő digitális eszközzel, sokan csak egy okos telefonnal. Arra is kellett figyelni, hogy
ahol több iskolás korú gyermek volt, be kellett osztani időben a használatot. Az adatvédelmi
törvényt is figyelembe kellett venni. Ezért az oktatásnak olyan módját kellett választanunk,
ami nem szigorúan időhöz kötött, azok a tanulók sem kerülnek hátrányba, akik esetleg csak a
nap végén jutnak eszközhöz, illetve internethez. Azzal is számolnunk kellett, hogy nem
minden esetben áll segítő szülői háttér a gyermekek mögött (nem tudnak otthon segíteni
nekik a tanulásban). Ezeket szem előtt tartva lehetett a digitális oktatásban használatos
módszereket, eljárásokat kialakítani. Minden pedagógus önállóan alakította ki a tanítási
formáit, a tanulók munkáinak begyűjtését és az értékelések visszacsatolását. A tiszaszigeti
intézményben a legcélravezetőbb lehetőség továbbra is a facebookos csoportokban
mutatkozott, míg Kübekháza a classroom felületet használta, de itt is kialakították a
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facebookos csoportokat. A tananyagot, beküldött tanulói munkákat, eredményeket a
tanárok gyűjtötték. Minden csoporthoz, az iskola vezetőségének hozzáférés volt biztosítva.
Az alsó tagozaton, de különösen az első osztályban nélkülözhetetlen volt a szülők aktív
bevonása, támaszkodni kellett a kapcsolatok erősítésére, hogy működjenek közre az
eszközök rendelkezésre állásának biztosításában, tananyagok le és feltöltésében, online
oktatás esetén lehetővé tenni, hogy a tanuló képernyő előtt legyen.
Hasznos volt ez az időszak abban a tekintetben, hogy jelentős új gyakorlathoz jutottunk az
alkalmazható programok, alkalmazások, weblapok, stb. terén, melyeket jól fogunk tudni
hasznosítani a következő évek során is.
A fentiek alapján többségében offline oktatást tartottunk. A tantervi tananyag
követelményeket tartottuk, de átcsoportosítottuk, tömbösítettük. A beérkezett
gyermekmunkákat, személyre szabottan is értékeltük, sokat dicsértünk motiválva
tanulóinkat a további munkára. Szummatív értékeléseket minimum havi egy jegyben
határoztuk meg tantárgyanként.
Tanáraink nagyon lelkiismeretes munkát végeztek, jóval túllépve a napi nyolc óra munkaidőt.
Összességében nagyon sokat tanultak a digitális oktatás során, digitális készségeik sokat
fejlődtek, folyamatosan kapcsolatban álltak egymással, a fiatalabb, a digitális világban
gyakorlottabb kollégák sokat segítettek a kevésbé képzetteknek. Az oktatás során sok
digitális programot, lehetőséget használunk ki, pl. a teljesség igénye nélkül: ZanzaTV, ,
Videotanár ABC, Gépeskönyv, www.nkp.hu, YouTube (filmek, zenék, színházi előadások,
hangoskönyvek), Redmenta, fotószerkesztő montázs- és kollázskészítő alkalmazások.
Játékok: CrosswordLabs, WordWall ( Nagy hangsúlyt fektettünk az idő játékos, jókedvű
kitöltésére.) Tartottak online órákat, készítettek rövid oktató filmeket, tananyagot
rendszerező PPT-ket, hagyományos dokumentumokat.
A járványügyi helyzet bevezetése miatt alkalmazott oktatási forma kisebb-nagyobb
zökkenőkkel, de alapvetően sikeresen működött. Tanulóink szorgalmasan dolgoztak használt
digitális platformokon. A szülők aktív közreműködése és lelkiismeretes segítő munkája,
motivációja nélkül nem valósulhatott volna meg a tananyag megfelelő szintű elsajátítása.
Sajnos voltak tanulók, akik nehezebben voltak bekapcsolhatók a napi tanítási folyamatba, ők
sok esetben eszközhiányra hivatkoztak, de valójában inkább ellenőrzés hiányában nem
vettek részt aktívan a tanulásban.
Az alsósok már áprilisban, a felsősök pedig május 10-el érkeztek vissza a hagyományos iskolai
rendszerbe. A két településen mindössze három tanulót nem engedtek vissza, orvosi
tanácsra. Ők egyénileg készültek fel és számoltak be az év végén.
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A tanáraink a hagyományos oktatás újraindításakor diagnosztikus felméréseket végeztek,
hogy meg tudják állapítani a valós tudás szinteket, és ki tudják személyre szabottan jelölni a
fejlesztési lehetőségeket.
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