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az osztályfőnök minden esetben legyen jelen, hiszen szolgálhat olyan információval, ami az ügy kimenetelét 

segíti, befolyásolja. Más dolgozó ne intézkedjen, az osztályfőnököt megkerülve vagy kihagyva. 

Számos kulturális és egyéb programon vettek részt a felsős gyerekek:  

farsang 

,,Talpra magyar” együttfutás 

hangversenyelőadások 

A dzsungel könyve – Veszprém Hangvilla 

István, a király – Budapesti Operettszínház 

Légy jó mindhalálig – József Attila Színház  

EFOP-pályázat programja 

gyereknap az SZKV szervezésében stb. 

 

Rengeteg sport és tanulmányi versenyre készítettünk fel és kísértünk el gyerekeket. Aki utazott azért, aki 

helyettesített azért dolgozott akár erőn felül is. Köszönet érte. 

 

Októberben és januárban két részletben lezajlott szinte az egész iskola fényképezése a Wolf Fotostúdió által. 

Szép képek készültek a gyerekekről.  

 

A farsang idén is jól sikerült. Minden osztály bemutatott egy-egy országot. Sokat készültek rá, igazi 

közösségként mutatták meg magukat a produkciókban. A díjazást át kellene gondolnunk jövőre. Köszönjük a 

DÖK-nek, hogy lebonyolították a programot. MUNKAKÖZÖSSÉGI MEGBESZÉLÉS 

 

Május 3-án az egészségnap keretében a madarak és fák napjára is sort kerítettünk. Köszönjük Timinek, hogy 

kitalálta és megszervezte a programot az egész felső tagozatnak. Jó ötlet volt Kereki, egy kicsit kimozdultunk 

a hagyományos keretek közül. A Madárpark és a túra jó választás volt a gyerekeknek. 

 

A tanév során több új tanuló érkezett a különböző osztályokba, beilleszkedésük gyorsan és zökkenőmentesen 

történt. Köszönet érte a gyerekeknek és a kollégáknak.  

 

Az ügyeletet 10 kolléga látta el a felső tagozatban. A hivatalos ügyeleti helyettesítést szétosztottuk, általában 

a kolléga elcserélte a napját. Sok helyettesítés volt a tanév során, mindenki törekedett arra, hogy ez 

zökkenőmentesen történjen.  

 

A vezetői értekezleteken mindig friss, aktuális információkat kaptunk, melyekről folyamatosan, frissen 

tájékoztattam a kollégákat. Közös messenger csoportunk jó terepe az információk gyors áramlásának. 

 

Az idei év mindenki számára megterhelőbb volt az átlagosnál, mert igazgató hiányában mindenkire több 

feladat hárult. Nehéz évet zárunk, nagyon elfáradtunk, voltak véleménykülönbségek, feszültségteli helyzetek, 

értekezletek, csendesebb, hangosabb viták egymás között gyerekügyekben és egyéb helyzetekben. Ezek 

többsége rövid vagy hosszabb idő elteltével megoldódott, néhány eset, helyzet még megoldásra vár. Ezen 

dolgoznunk kell tovább. Sok esetben támogattuk, biztattuk egymást, ha szükség volt rá. A legtöbb program 

megvalósulása csapatmunka eredménye volt. 

A magam és kollégáim nevében is szeretném megköszönni az igazgatóhelyettesek munkáját, hogy igazgató 

hiányában végig csinálták a tanévet, szinte zökkenőmenetesen tudtunk működni és a mindennapokban adott 

segítségüket, türelmüket, sokszor reggeltől estig tartó munkájukat.  

Összegzésként: a 6. tanév során is igyekeztem munkaközösség-vezetői feladataimat mindenki 

megelégedésére végezni, a kollégáimat képviselni, tájékoztatni, feladataimat a határidők betartásával, 

pontosan elvégezni, az alsós munkaközösséggel együttműködve dolgozni. Úgy érzem nagyrészt sikerrel 

jártam. Köszönöm kollégáimnak, akik segítettek ebben.  

 

 

Föcsök Attiláné sk. 

                munkaközösség-vezető 
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3. számú melléklet 

 

Alsós munkaközösség-vezetői beszámoló 

2018-2019-es tanév vége 

 

A II. félévben már rendeződött a személyi állomány. Ezt a félévet is végigkísérték az 1. osztályban az iskola 

éretlen és az antiszociális tanulók okozta problémák. Évek óta nincs megbízható információnk az átjövő 

gyerekekről. A második évfolyamon az osztálytanítók szerint egy tanuló matematikából tűnik 

fejleszthetetlennek. A másik osztályba áprilisba érkezett egy tanuló angol iskolából. A harmadik osztályban 

egy súlyosan beteg és egy értési felfogású nehézségekkel rendelkező tanuló napi ügyeit kellett intéznem a 

többi mellett. A negyedik osztályban Levente ügyében bizonytalanságban voltak a szülők, az iskola 

vezetősége és a tanítók is.  

Az új kollégáknak továbbra is biztosítani kell a szakmai konzultációk lehetőségét. Javasoljuk, hogy minél 

többet szakmázzanak a kollégákkal. Le kell szabályozni a nyelv-és hittan órákon a gyerekek felügyeletét, 

átadását, átvételét.  

Kérdés merült fel a technikai eszközökről. A Winkler rendelés mikor lesz aktuális, és a második félévben 

miért nem kaptunk? Nagyon gyér a demonstrációs eszközkészlet. Sok minden hiányzik. Tavaly leadtunk egy 

eszköz jegyzéket-rendelést. Semmit nem kaptunk. Kellene mértékegységekhez eszköz, a kísérletekhez 

anyagok, makettek stb. 

Ismételten ajánljuk jelezni a fenntartóknak az épület és az udvar állapotát. A gumitégla tönkrement és jórészt 

felnyomkodták a gyökerek. A fa építmények életveszélyesek. A homokozóban a mászóka szintén 

életveszélyes, ijesztően nagy a kilengése. A tornaterem belső falán befolyó vízről felvételt készítettek a 

kollégák: Esőzéskor hatalmas tócsákban áll a víz, nem tud semerre elfolyni az udvaron. Gondot jelent az is, 

hogy a macskák telepiszkítják a homokozót és az udvart is. Alaposabb takarítást kérünk kint és bent is. 

Közös jelzés volt az is, hogy vannak gyerekek, akik már 06:40-kor itt vannak, de nagyon sokan 8 óra előtt 

pár perccel érkeznek. Jó lenne, ha az E-napló körüli bizonytalanságok megszűnnének. 

A munkatervben megfogalmazott versenyeket, rendezvényeket, ünnepeket, megfontoltuk. Házi versenyeink 

minden műveltségi területet lefedtek. Át kell gondolnunk a versenyek értékelését az eredményhirdetések és a 

jutalmazások idejét és módját. Az eredményhirdetéseket a jövőben a versenyekhez közelebbi időben kell 

megtartani. 

A pár éve kialakított ügyeleti és helyettesítési rendszer szerint működünk.  Úgy tűnik, rendben van. Az 

információ áramlás viszont nehézkes.  Megtévesztő lehet, hogy a felsős kollégák, mivel minden nap 

mindenki többször bemegy az irodába közvetlenül mindig azonnal hozzájutnak az információkhoz. Egy 

olyan értekezlet kell, hogy az egész tantestület birtokában van a tudnivalóknak. 

 

Lékáné Lehóczki Alice sk. 

           munkaközösség-vezető 
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4. számú melléklet 

         

Az étkezések rendje, a napközi otthon napirendje és beosztása 

a 2018-2019-es tanév vége 

I. Csoportok beosztása az ebédlőben:  

11, 40  1. csoport (1. o)               Lelkesné Szücs Csilla 

        Béndek Lola 

    

12, 00               2. csoport (2. a-2.b osztály)   Batizné Cseh Mária           

        Cseprekálné Sas Zsófia 

                                                                                    Formódiné Babics Éva 

        Megyeri Nikoletta 

 

12, 30  3. csoport (3. osztály)                         Lékáné Lehóczki Alice 

        Sulyokné Maczák Márta    

            

 

13. 00  4. csoport (4. a-4. b osztály)               Tóthné Varga Krisztina 

        Fodor Janka 

                                        Nádainé Ivanics Andrea                                                                                                           

                                                                        Szentannainé Daku Erzsébet 

13.30               5. csoport(5.o-6.a-6.b)                       Pedagógiai asszisztens 

13.40               6. csoport( 7.a-7.b-8.o)                      Pedagógiai asszisztens 

 

 

Étkezők létszáma: 182 fő                                                                                                    

Egyszeri étkező:      95 fő                                                                                              

Háromszori étkező:  87 fő           

   

A felnőttek 11. 30-tól ebédelhetnek. 

II. Ügyelet: 

Az ebédre váró felsős napközis tanulóknak, akiknek 5 órájuk van napközis foglakozást tartanak a napközis 

nevelők a 6. órában. Azok a tanulók, akik nem járnak napközibe a negyedik osztályosokkal  ebédelnek. 

Felügyel: Pedagógiai asszisztens 

      - Autóbusz ügyeletet és kapun kiengedést a délutános napközis látja el.  

      - 16- 17 óráig összevont alsós-felsős ügyeletet biztosítunk a nagy udvaron, illetve a földszinti folyosón. 

Felügyel az alsós ügyeletes. 

III. Az ebédlő rendje: 

- Ebéd előtt és ebéd alatt a táskákat a csoportok tantermükben, illetve szekrényeikben tárolják. A benti 

cipők az öltözőszekrényekben vannak. 

- A kézmosást indulás előtt a csoport tagjai elvégzik.  

- Az ebédlőből távozó tanulók táskáikat az étkező öltözőjében tárolják.  

- Az étkezés önkiszolgáló rendszerben működik. 

- Az ebédet már befejező csoport visszaviszi a terítéket, összetakarítja a hulladékot, letörli az asztalt. 
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IV. Egyéb tudnivalók: 

- A tanulók ebédről való távolmaradásukat az élelmezésvezetőnél jelzik személyesen vagy telefonon. 

- A felnőttek távolmaradásukat, illetve ebédigényüket a konyhán jelentik. 

- Napközis nevelők csak szervezett programokra, illetve a szülő írásbeli kérelmére engedhetik el a 

tanulókat. 

- Minden délutáni elfoglaltság az aula hirdetőtábláján tekinthető meg. 

V.  Egész napos iskolai és napközi otthonos tantermek felosztása: 

1. csoport    1. a -1. b osztály 

2. csoport   2. a-2.b osztály 

3. csoport:   3. osztály 

4. csoport:   4. a- 4. b osztály 

5.o-6.a-6.b             6. terem 

7.a-7.b-8.o .           7. terem 

    

A napközi napirendje 

Felsős ügyelet és ebédeltetés: 12.35 – 14.00 (pedagógiai asszisztens) 

Napközis foglakozást tart: Rákosáné Szabó Ivett, Simonné Pfarer Alexandra 
Az ebédre váró felső tagozatos tanulók a 6. órában (13.30-ig) jó idő esetén, az udvaron, rossz időben, egy 

üres teremben napközis foglalkozáson vesznek rész.  

Ebéd előtt:  

- mozgásos játékok, zenehallgatás, társasjátékok, videofilmnézés 

Készülődés az ebédhez:  

- a terem és a folyosó rendben hagyása, WC, kézmosás, öltözés az időjárásnak megfelelően, sorakozás 

és vonulás 

EBÉD: 5-8. osztály 13.30-tól 

Ebédeltet: a pedagógiai asszisztensek 

Ebéd után: készülődés a délutáni tanuláshoz, benticipő-váltás, WC, kézmosás, ivás, felszerelés előkészítése, 

szellőztetés, a felelős felírja a táblára a házi feladatot 

Napközis tanóra és foglalkozás 14.00 – 16.00 

Csoportok:  5. a, 6. a, 6. b     28 fő – vezeti: Simonné Pfarer Alexandra 

                     7. a, 7. b, 8. o     16 fő – vezeti: Rákosáné Szabó Ivett 

A napközis csoportok foglalkozásait külön naplókban, adminisztráljuk. Az ebédeltetős szintén minden 

naplóban aláír. Azok a gyermekek, akiket szüleik 15 óra előtt (írásbeli kérésük alapján) elkérnek a 

napköziből, uzsonnájukat a csoportszobában kaphatják meg, 15 óra után a többi gyermek is ott veheti el. A 

gyermekeket tanóra előtt a mosdóba küldjük kézmosásra, és ott tölthetik meg kulacsaikat is. Tanóráról 

gyermeket csak nagyon indokolt esetben engedhetünk ki. 

Házi feladatok elkészítése, ellenőrzése 
- csendes tanulás, szükség szerint a napközis nevelő segítségével 

- mindig az aznapi leckét kell elkészíteni 

- az írásbeli után néma olvasás  
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- akik minden írásbeli munkával végeztek, ellenőrizni kell, és javíttatni lehetőség szerint minőségi 

ellenőrzést kell végezni, de mennyiségit mindenképpen 

- aki délutáni foglalkozáson, szakkörön tartózkodik a tanóra ideje alatt, a házi feladatát otthon készíti el 

Napközis foglalkozás  15.00 – 16. 00 

-         kézműveskedés, társasjáték, vetélkedők, levegőzés, kötetlen játék 

-         folyamatos eltávozás a szülővel egyeztetett módon. 

 

A napközivel kapcsolatos adminisztrációt a csoportvezetők végzik Tóthné Varga Krisztina irányításával. 

Úgy gondolom, hogy eredményes évet zártunk. 

 

        

         Tóthné Varga Krisztina sk. 

                            munkaközösség-vezető 
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5. számú melléklet 

 

Sporteredmények a 2018-2019-es tanévben 

 ATLÉTIKA 

MEZEI FUTÁS 2018. október 10. 

SÓSTÓI FUTÓPARK 

 

II. Kcs. 2008-2009. 
Fiú:                                                                                                    Lányok: 
1. Kiss Kevin          45.                                                        Virág Cinka 24. 
2.Rupert Bálint      14.                                                       Takács Rege 21. 
3.Ressinka Ádám  63.                                                         Nagy Nóra  7. 
4.Bódog Marcell    15.                                                        GulyásGitta 26. 
5. Kosztyán Patrik   58.                                                       Nimsz Anna 16. 
6. Hamar Gergő       7.                                                         Vörös Enikő 14. 
7. Molnár Márton      12.                                                    Nyírő Nóra 41. 
8. Szőke Zoltán 41.                                                            Csapat IV. hey 
9. Tóth Boldizsár 56. 
10. Kotterisch Timon  40. 
11. Szabó Roland 59. 
12. Szigeti Csongor    50.  
Csapat III. hely 
 
III. kcs. 2006-2007. 
 
1. Schäffer Szabolcs     61.                                           Gulyás Gréta    1.    
2. Nimsz Ádám             11.                                           Molnár Zsófia   31. 
3.Fábián Erik                35.                                           Nyírő Anna         46. 
4. Deák Árpád            6.                                              Nagy Kitti            20. 
5. Kiss Dominik            13.                                          Csajtai Panna      35.   
6. Nemes Ádám          12.                                           Csapat III. hely 
7. Szakálas Máté         39.         
8. Takács Magor         28. 
Csapat 2.hely 
 
IV. kcs. 2004-2005 
 
1. Tóth Bendegúz      12.                                             Gyulai Luca 6. 
2. Kiss Róbert                9.                                             Radnai Melitta 7. 
3. Kovács Marcell           24.                                          Varga Eszter 18. 
4. Krisztin Bence            22.                                          Jambrich Luca 17. 
5. Umana Brian                  17.                                     Kövecses Anna 11. 
6. Mikó Csaba Máté           21.                               Koskocsák Szimonetta 10. 
7. Váti Bence                  25. 
     Csapat II. hely                                                     Csapat II. hely 
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Csapattagok: Nimsz Anna, Gulyás Gitta, Nagy Kitti, Csajtai Panna, Kiss Kevin, 

Szőke Zoltán, Deák Árpád, Hamar Gergő 

 

 

 



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

48 

 

XVI. Jégvirág Atlétikai Terembajnokság 

Balatonszemes, 2019. február 11. 

  4 kör futás  jegyzőkönyve 
I.kcs. 

Versenyző neve Iskola Születési adatok Eredmény Helyezés 

1. 
Stefler Vilmos Berzsenyi   1,18:41     I. 

2. 
Salamon János KASI   1,29:88     II. 

3. 
Gyurkovics-Bence Marcell Szabadi   1,30:15     III.  

Gyulai Sára Szabadi   
1,32:6
1     IV. 

II.kcs. 

Nimsz Anna Szabadi   1,19:93     I. 

 

III.kcs. 

Nimsz Ádám Szabadi   1,09:95     II. 

Gulyás Gréta Szabadi   1,16:15      II. 

 

IV.kcs. 

Tóth Bendegúz Szabadi   1,08:96     II. 

7 kör futás  jegyzőkönyve 

II.kcs. 

Hamar Gergő Szabadi   02.23.71   I. 

III.kcs. 

Gulyás Gréta Szabadi   02.15.25   II. 
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  30 m futás  jegyzőkönyve 

I.kcs. 

Gyurkovics-Bence 

Marcell     5,65     II. 

II.kcs. 

Szőke Zoltán     5,2     II. 

III.kcs. 

Nimsz Ádám Szabadi   4,46     I. 

Nemes Ádám Szabadi   4,56     II. 

IV.kcs. 

Tóth Bendegúz     4,42     II. 

 

Helyből távolugrás  jegyzőkönyve 

Nemes Ádám Szabadi   208     III. 

Medicinlabda hajítás hátra jegyzőkönyv 
II.kcs. 

Kiss Kevin Szabadi   11,25     I. 

Hamar Gergő Szabadi   9,05     III. 

III.kcs. 

Szakálas Máté Szabadi   10,1     II. 

 

Svédváltó: Gyulai Sára, Nimsz Anna, Gulyás Gréta, Gyulai Luca II. hely 

                    Gyurkovics-Bence Marcell, Szőke Zoltán, Nemes Ádám, Tóth 

Bendegúz II.hely 
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