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2019.05.07.  Ifjúsági hangverseny 4. előadása 

KIKK Siófok 

5.6.7.o. tanulók Bogdánné 

2019.05.10-

11. 

Tavaszi papírgyűjtés és 

műanyagkupak-gyűjtés  

1-8. évfolyam SZKV, Osztályfőnökök 

2019.05.16. Bolhapiac az aulában 3-6. évfolyam DÖK szervezés, 

Drimmer L. 

2019.05.17. Kabóca Bábszínház előadása  a 

művelődési házban 

1-4. évfolyam Alsós mk. 

2019.05.29. TÁMOP fennntartási időszak 

Sportnap alsóban, DÖK nap  

1-4. évfolyam Nádainé 

2019.05.31. Színházlátogatás Budapestre – 

Légy jó mindhalálig - 8. osztály 

8. évfolyam Föcsökné 

2019.06.01. Községi gyermeknap az SZKV 

szervezésében  

1-8. évfolyam Osztályfőnökök 

2019.06.03. Pedagógusnapi rövid köszöntés 

és ajándékozás az SZKV 

szervezésében 

    

2019.06.03. EFOP-3.1.8. pályázat keretében 

Bánhidi Krisztián koncert a 

művelődési házban (A és B 

komp.)  

pályázatban résztvevő 

tanulók  

Projekt team 

2019.06.04. Nemzeti összetartozás napja – 

községi ünnepély utána 

koszorúzás a Trianon szobornál 

4-8.évfolyam Lékáné, Bogdánné 

2019.06.14. 8 

óra 

Iskolagyűlés, igazgatói 

dicséretek és dicsérő oklevelek 

átadása 

1-8. évfolyam DÖK szervezés, 

Drimmer L.., Bogdánné 

2019.06.14. 

9.15 óra 

„Kisballagás” – búcsú a 

diákoktól 

1-8.évfolyam Föcsökné, Bársony I., 

Bogdánné 

2019.06.14. 

10.00- 

TÁMOP fennntartási időszak 

Sportnap felsőben, DÖK nap  

5-8.évfolyam Meszlényi G., Drimmer 

L. 

2019.06.14. 

14.00 

„Utolsó osztályfőnöki óra” – 8. 

osztályosok búcsúznak a 

pedagógusoktól az aulában 

8.osztály Föcsökné és a szülők 

2019.06.15. BALLAGÁS – 8. osztály    7. évfolyam Kovács D., Bársony I. 

2019.06.18. TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLY – 

bizonyítványosztás   

1-8.évfolyam Meszlényi G. 

2019.07.01-

05. 

Iskolai ÖKO-tábor – 

Felsőszölnökön 

5-8. évfolyam Táboros team 

2019.07.01-

08.02. 

Nyári napközi 1-5. évfolyam Érintett pedagógusok 

2019.07.14-

18. 

EFOP-3.1.8. pályázat keretében 

nyári tábor Vonyarcvashegyen 

(B komponens) 

pályázatban résztvevő 

tanulók 

Kovács D., Ruppert E., 

Bogdánné 

2019.08.24-

28. 

EFOP-3.1.8. pályázat keretében 

nyári tábor Balatonszemesen (A 

komponens)  

pályázatban résztvevő 

tanulók 

Drimmer L., Megyeri N., 

Bogdánné, Sebesiné 

(szülő) 
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A programokból, megemlékezésből 3 községi rendezvény is volt (október 23., decemberben az adventi 

gyertyagyújtás, június 4.). Sok munka van ezekben az igazán színvonalas programokban. A település 

elvárása is és egyben nekünk lehetőség is, hogy a szülők, nagyszülők más szerepben is láthassák 

gyermekeiket. Egy-egy ilyen szereplés sokat javít beszédbátorságukon, fellépésükön. 

 

14. Munkaközösségek 

A hagyományoknak megfelelően 3 munkaközösség működik az intézményben, az alsós munkaközösség, a 

felső tagozat munkaközössége, valamint a napközi/iskolaotthon munkaközösség. A munkaközösség vezetői 

segítették, támogatták a munkaközösségben folyó munkát, információt szolgáltattak, a szakmai fejlődést, 

együttműködést elősegítő programokat szerveztek, tervezték-szervezték az oktató- nevelő-fejlesztő és 

egyéb pedagógiai munkát.  

 

Alsós munkaközösség: 

Teljes beszámoló a mellékletben olvasható. 

Felsős munkaközösség: 

   Teljes beszámoló a mellékletben olvasható. 

Napközi/iskolaotthon munkaközösség:  

Teljes beszámoló a mellékletben olvasható. 

 

15. Szülőkkel való kapcsolattartás 

Szülői értekezletek munkaterv szerint. Fogadóórák, ezeket kevesen veszik igénybe. 8. osztálynak volt 

külön fogadóórás napja, kevés szülő érdeklődésével. Az alsó tagozaton szinte napi kapcsolatban vannak a 

szülők a pedagógusokkal ez a felsőben hirtelen szakad meg, pedig szükség lenne a kapcsolattartásra mind a 

8 éven keresztül. Családlátogatásra a felsőben már csak akkor megyünk, ha baj van, akkor is inkább a 

gyermekvédő. Pedig fontos lenne, mert más az a helyzet, ha mi hívatjuk be a szülőt és más az, ha mi 

megyünk. Nyílt napot tartottunk az alsós és felsős szülők számára. A tapasztalatunk mindig ugyanaz, az 

alsóban és az 5-6. évfolyam óráira sok szülő érkezett, a 7-8.-ra már kevés.  

Dr. Hirtling Ibolya bíró tartott a szülőknek előadást az internetes zaklatásról kevés érdeklődéssel, pedig az 

egész iskola szüleinek hirdettük. A bírónő felajánlotta, hogy tavasszal is szívesen eljön a gyerekekhez, 

szülőkhöz vagy a kollégákhoz is. 

Az SZKV rendszeresen tart üléseket, kapcsolattartónk Formódiné Babics Éva tanító, köszönet munkájáért. 

Szinte minden osztályfőnök tart kapcsolatot online (facebook, messenger) felületen is a szülőkkel, eddig 

jók a tapasztalataik. A telefonos kapcsolat is mindennapos, főleg a beteg gyerekek és hiányzó gyerekek 

miatt 

 

16. Diákönkormányzat munkája 

2018.09.01-től Drimmer László a DÖK segítő nevelő. Munkatervüknek megfelelően működnek, heti 

megbeszélésekkel, február 8-án iskolagyűlést tartottunk.  

 

17. Pályázatok  

 

TÁMOP-3.1.4-12/2-es pályázatunk  
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EFOP pályázat elindult 2018. február 1-jén és tart 2020. január 31-ig. Sok időt elvesz a tanórákból. A 

következő tanévtől 13 nyolcadikos kilép a pályázatból, őket pótolni kell . 3 kolléga tart foglalkozásokat, 

voltak különböző sport, kulturális és művészeti programok, valamint 3 napos testvériskolai kiránduláson 

vehetett részt 5 tanuló és 5 pedagógus. Nyáron 2 ingyenes tábor is lesz, júliusban Gyenesdiáson, 

augusztusban Balatonszemesen. 
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18. Egyéb feladatok 

Krónika: Sulyokné Maczák Márta készíti Béndek Lola segítségével, köszönjük. 

ÖKO- iskola: 

Köszönet Szabó Zsuzsinak az ÖKO- csoport vezetőjének és valamennyi kollégának, aki részt vesz a 

programban. Bizony sok tennivalónk van! (szemetelés megállítása, környezettudatos magatartás 

kialakítása, szelektív hulladékgyűjtés újrahasznosításhoz) 

Sok megvalósítható programba folyamatos. Elemgyűjtés osztályokként, PET palackok kupakjának, mobil 

telefon gyűjtése, gólyafigyelő szolgálat, pályázatok az év madara, fája….. kapcsán. Megtartottuk az őszi 

papírgyűjtést.                        
Honlap frissítés: 

Folyamatos a frissítés. Újat készíttetünk, engedélyt kaptunk rá. Köszönet Simon Alicének, aki a KRÉTA e-

napló mellett még ebben is segít. 

 

Tankönyvek, KELLO rendszer működtetése: 

Tankönyvek: A megrendelés szállítás is gördülékenyebb volt, mint az előző években. 

Megtörtént a tankönyvrendelés. Ildikóval jól együtt tudtunk dolgozni. Minden elkészült határidőre. A 

felület egyszerűsödött, és már gyakorlattal is rendelkezünk benne, emiatt gyorsan és könnyebben tudtam 

benne dolgozni. A kollégák is jól tartották az általunk kért határidőket és precízen összeírták a rendelni 

kívánt tankönyvek listáját. A következő feladat az alaprendelés módosítása lesz, majd a tankönyvszállítás 

augusztus 8-án. Normatíva maradt, a pótrendeléskor még tartós tankönyveket tudunk rendelni. 

MELLÉKLETEK 

 

-  A 2018. évi kompetenciamérés eredményei 6. 8. évfolyam – beszámoló – 1. számú 

- Felsős munkaközösség beszámolója – 2. számú  

- Alsós munkaközösség beszámolója – 3. számú 

- Napközi és az iskolaotthon /egész napos iskola/ munkaközösség beszámolója – 4. számú 

- Sporteredmények – 5. számú 

 

Balatonszabadi, 2019. június 26. 

 

 

 

Bogdánné Kovács Mária 

          intézményvezető-helyettes 
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1. számú melléklet 

 

Beszámoló a 2018-as kompetenciamérés eredményeiről 

(Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskola) 

 

 

6. évfolyam 

év 

6.o mat. 

B.szabadi országos 

ált. 

isk. 

községi. 

isk. 

városi 

isk. 

megyesz. 

Isk. Bp. á.i. 

2018 1419 1499 1492 1446 1480 1525 1552 

Az országos átlagtól 80 ponttal teljesítettünk kevesebbet. Értékelésünk:  

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 

 

 
Matematikából a tanulóink 17 %-a nem éri el a második képességi szintet. 

 

év 

6.o szöv. 

B.szabadi országos 

ált. 

isk. 

községi. 

isk. 

városi 

isk. 

megyesz. 

Isk. 

Bp. 

á.i. 

2018 1467 1492 1485 1429 1474 1526 1549 

Az országos átlagnál 25 ponttal teljesítettünk kevesebbet. Értékelésünk:  

 

 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 

Nincs olyan tanulónk, aki nem érné el a második képességi szintet. 
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8. évfolyam 

év 

8.o mat. 

B.szabadi országos 

ált. 

isk. 

községi. 

isk. 

városi 

isk. 

megyesz. 

Isk. 

Bp. 

á.i. 

2018 1620 1614 1597 1344 1586 1638 1665 

Az országos átlagtól 6 ponttal értünk el többet. Értékelésünk:  

 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 

 
Tanulóin közül 8,6 % nem érte el a harmadik képességi szintet. 

 

 

év 

8.o szöv. 

B.szabadi országos 

ált. 

isk. 

községi. 

isk. 

városi 

isk. 

megyesz. 

Isk. 

Bp. 

á.i. 

2018 1599 1602 1583 1530 1574 1627 1648 

Az országos átlagtól 3  ponttal értünk el kevesebbet, értékelésünk:  

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 

 

A tanulóink közül 14,3 %-a nem érte el a hármadik képességi szintet. 

 

 

 

 

 

A telephelyi jelentés összesítőjében a tanulóink képességszintek százalékos megoszlása: 
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A tanulók fejlődése a telephelyen (matematika) 

Fejlődés 2016 és 2018 között - képességpontok 

 

 
 

 

 

 

 

 

A tanulók egyéni fejlődése a komplex fejlődési modell alapján* 

A tanulók tényleges eredménye és a komplex modell alapján becsült, várható eredménye közötti 

különbségek az Önök telephelyén 

 

 F. 
Ma
te
ma
tik
a 

 F. 
Ma
te
ma
tik
a 
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Szövegértés: 

 
 

A tanulók fejlődése a telephelyen 

Fejlődés 2016 és 2018 között - képességpontok 

F. 
Sz
öv
eg
ért
és 



           Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskola  2018-2019-es év végi beszámoló 

39 

 

 
 

A tanulók egyéni fejlődése a komplex fejlődési modell alapján* 

A tanulók tényleges eredménye és a komplex modell alapján becsült, várható eredménye közötti 

különbségek az Önök telephelyén 

 
Az eredményeink az országos átlaghoz képest megfelelő a hatodikos matematika kivételével. Az 

intézményünkben nem kell intézkedési tervet készíteni, a képességpontoknak megfelelünk.  Ennek ellenére 

az intézményünk belső kompetencia intézkedési terve érvényben van, a határidőket az új tanévhez 

aktualizálni kell. A gyakorlásokat az eddigi gyakorlat és intézkedési terv szerint kell folytatni. 

 

Balatonszabadi, 2019. 06. 26.        

Szabó Zsuzsanna sk. telephelyi koordinátor 

F. 
Sz
öv
eg
ért
és 
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2. számú melléklet 

Felsős munkaközösség-vezetői beszámoló  

2018/2019-es tanév vége 

Munkatervünk szerint dolgoztunk a második félévben is. Programjaink, feladataink mindegyike megvalósult. 

Ünnepélyeinket megtartottuk, igyekeztünk színvonalasan. 

 
január Fogadóórák a továbbtanulók szülei részére 

Továbbtanulási lapok kitöltése 

február Iskolagyűlés félévkor 

Félév utáni szülői értekezletek 

Farsang  

Továbbtanulási lapok elküldése 

Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja  

Pénz7 

március Kincskereső-napok, házi tanulmányi versenyek 

Ünnepi műsor és koszorúzás a Kossuth-szobornál 

március 15-e alkalmából 

Fenntarthatósági témahét/ÖKONAP 

 

április 

A holokauszt áldozatainak emléknapja 

Tanulmányi munka értékelése 

május 

 

 

 

 

Egészségnap 2. TÁMOP/Madarak és fák napja 

Anyák napja 

idegen nyelvi és országos kompetenciamérés 6.,8. 

évfolyamokban 
Tanulmányi kirándulások 
Nyári tábor szervezése 

június Nemzeti összetartozás napja 

Iskolagyűlés év végén 

DÖK-Sportnap  TÁMOP 

Ballagás 

Tanévzáró ünnepély 

Nyári napközi megszervezése 

 

- Munkaközösségi megbeszélések szükség szerint 

- Folyamatos továbbképzések 

- A tanévben hirdetett iskolán kívüli tanulmányi versenyeken való részvétel 

- Rendezvényekről pontos forgatókönyv leadása az igazgatóhelyettesnek 

- Szülők által szervezett papírgyűjtési akció segítése 

- DÖK-kel való együttműködés 

- Levelezős és egyéb versenyek külön ütemezés szerint 

 

A tanév fő feladata az e-napló bevezetése volt, lehetőség szerint naprakész adminisztrálása, töltése. Ebben 

segítséget kaptunk egymástól, Simon Alice adminként segítette munkánkat. Köszönjük! Ezzel párhuzamosan 

a hagyományos papírnapló is hivatalos maradt, mindkettőt vezetnünk kellett. Ez nagy feladat volt.  

A munkaközösségi megbeszéléseket főleg a munkaértekezletek előtt tartottuk az aktuális feladatokról.  Idén 

több alkalommal is összejöttünk a közös munka összehangolása érdekében.  

Több eseti, gyors megbeszélést is tartottunk az aktuális feladatokról.  

Több alkalommal került sor kibővített fogadóórákra. Tanuló, szülő, osztályfőnök és az érintett szaktanárok 

részvételével közösen kerestünk megoldást a fennálló magatartási problémákra több-kevesebb sikerrel.  

Az osztályfőnöki feladatokról, azok megoldásáról sokat beszélgettünk, hiszen nem vagyunk egyformák, 

többféleképpen állunk hozzá. Kérésünk a jövő tanévre vonatkozóan: ha bármilyen ügy van a gyerekekkel, 


