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1. Személyi feltételek 

 

A tanévben tartósan távol lévő nevelők: 

 

Mondok-Pálmay Tünde, angol gyes, 

Szamosvölgyi Péter, tanító 

Anda Mónika szülési szabadságát töltötte, 

Marossi Ágnes angol szakos tanár gyes, 

Gergelyné Danyi Emőke, tanító gyes, 

Az első félév végén visszajött gyesről 50%-os munkaidőben Marossi Ágnes 

és teljes munkaidőben Gergelyné Danyi Emőke.  

 

     Tovább tanul Mondok-Pálmay Tünde fizika szakon.  

A tartósan távollévők helyére és a képzett álláshelyek terhére szerződéssel 

alkalmaztuk: 

 

Semseyné Rozgonyi Henriett tanító szakos nevelőt. 

Székelyné Varhola Bianka tanító szakos nevelőt. 

Demján Ferenc magyar szakos nevelőt, 

Licskó Judit angol szakos nevelőt, 

Kazup Attiláné technika szakos nevelőt, 

Ungváriné Vietorisz Katalin tanító szakos nevelőt, 

Farkasné Frankó Zsuzsanna tanítót 2015. június 30-ig. 

Nyugdíjba vonult: 

2014. októbertől Vargáni Bártfai Lenke nyugdíjazás előtti felmentési idejét 

tölti, decembertől Branyiczki Andrásné decembertől szintén nyugdíjazás 

miatt felmentési idejét tölti. 

 

A szakos ellátás biztosítása érdekében tagintézmények között áttanítást 

végez: 

 

Vajda Ágnes (kémia, fizika), 

Bardiné Báder Gyöngyi (testnevelés), 

Narobe Vilmosné (magyar irodalom), 

Fridrichné Almási Andrea (földrajz), 

Kusper László (technika), 

Hegedűsné Rimán Tünde (angol), 

Maszkály Orsolya (angol), 

Kissné Kerékgyártó Hajnalka (kémia) 

Horváthné Czábóczky Andrea (matematika), 

Karajzné Tőzsér Judit (angol), 

Molnár Krisztina (angol), 

Kardos Szabolcs (biológia, testnevelés), 



Kesztyűs Kitty (rajz), 

Mizsák Judit (fizika), 

Tarrné Varga Erzsébet (német), 

Dr. Kötelesné Csehi Zsuzsa (ének), 

Szabóné Jancsurák Rozália (rajz) tantárgyat. 

 

Az SNI-s tanulók ellátásának biztosítására  szerződéssel alkalmaztuk: 

 

fejlesztőpedagógust, 

gyógypedagógust, 

logopédust. 

 

A művészeti órák szakos ellátására szerződéssel alkalmaztuk:  

 

Hlinyánszki Tamás néptánc, 

Gombos István fafaragó oktatókat.  

 

Technikai dolgozók: 

 

Telephelyenként 1 fő karbantartót biztosítottunk 2015. szeptemberétől. Az 

Esze Tamás tagintézményben változás történt a karbantartó személyében. A 

takarító személyzetet a telephelyek között arányosan osztottuk el. 

Az iskolatitkári feladatok zömét a székhelyen végezzük. Itt kapott helyet a 

művészeti intézményegység központja is. A nyáron távozott Szabó Zsoltné 

helyére alkalmaztuk Esztergályos Mónikát. 

 A folyamatos munkavégzéshez a munkaügyi központ támogatásával 

alkalmaztunk ügyviteli dolgozókat, pedagógiai asszisztenseket, takarítókat és 

portásokat.  

A tanévben minden iskolával kapcsolatos ügyviteli munkavégzés biztosított 

volt.  

 

A sportcsarnok és az uszoda tekintetében egy fő gépészhiánnyal  indítottuk 

az évet. A tavasszal távozott gépészt még nem sikerült pótolni, ez a 

folyamatos működést időszakonként nehezíti. 

 

Az iskola tanulólétszáma az előző évhez képest csökkent, ez igazodik 

egyrészt a demográfiai mutatókhoz, másrészt a településen az utóbbi években 

megnőtt az általános iskolák száma. Az iskolába jövő gyermekek szülei több 

intézmény közül választhatnak iskolát. 

A tanulólétszámok és tanulócsoportok tagintézményenkénti megoszlása a 

tagintézményi beszámolókban és a mellékletben található. 

 

 



2. Tárgyi feltételek 

 

Karbantartási munkálatok: 

A szükséges tisztasági festések, javítások a tanév elejére elkészültek, így a 

tanévkezdést már semmi nem befolyásolta.  

 

A  székhely intézmény és a Jókai tagintézmény tornatermét a téli időszakban 

sikerült saját karbantartói munkaerővel lelakkozni. Így a tanulók ismét 

birtokba vehették a tornatermet.  

 

A vidéki tagintézmény Mikóházi Lőrincze Lajos Általános Iskola tárgyi 

feltételei az egész iskolát összehasonlítva is nagyon jónak mondható. Az 

ősszel az önkormányzat által biztosított kazánnal problémák adódtak, de a 

fűtési idényre a probléma megoldódott. A helyszínen adottak az oktatás 

tárgyi feltételei. A környezet is ideális volt a mindennapi oktató – nevelő 

munkához. 

   

Valamennyi tagintézményben biztosítjuk a lehetőséget diákjaink részére, 

hogy a szélessávú internetet használhassák. 

 

A Jókai Tagintézmény, az Esze Tagintézmény és a Mikóházi Lőrincze Lajos 

Tagintézmény a TIOP 1.1.1. pályázatnak köszönhetően az első félévben új 

számítástechnikai berendezéshez jutott. Ezzel jelenleg minden telephelyen 

megfelelőek a feltételek az informatika oktatásához. 

 

Sportlétesítmények: 

Sportcsarnok: 

A sportcsarnokban elvégeztük azokat a szükséges karbantartási 

munkálatokat, melyek szükségesek a folyamatos működtetéshez. 

Decemberben kicseréltük a küzdőtér balesetveszélyessé váló kézilabda 

kapuit.  

 

Uszoda: 

Az uszoda sátorlapja már négy évvel hosszabb ideje látja el feladatát. A 

sátorlap előírt élettartama ugyanis 10 év. Ezt követően jelentősen romolhat az 

állapota. Az új sátorlapot a tulajdonos önkormányzat és a vízilabda egyesület 

közösen biztosítja, de sajnos szeptemberre nem készült el, ezért a régi 

sátorlap került a nyári időszakot követően visszahelyezésre.  

A gépészeti technika, különösen a kazánok vezérlése elavult, amit 

decemberben sikerült kijavítani, ezzel megoldódik a téli időszakban a víz 

fűtésének folyamatossága.  



Az állandó nyitva tartás miatt nagyobb az elhasználódás. A tulajdonos 

önkormányzattal együttműködve folyamatos belső felújítási munkálatok 

kezdődnek az öltözőkben (csapok, zuhanyszárak cseréje). 

 

Biztosítottuk tanítványaink számára a sportcsarnok és uszoda rendszeres 

használatát. 

A szabad kapacitásunkat igyekszünk megfelelően hasznosítani. 

 

3.  Kiemelt területek a 2014/2015-ös tanévben 

 

3.1.  Pedagógus életpálya bevezetése, minősítések 

 

Ebben a tanévben került bevezetésre az iskolában a pedagógus 

életpályamodell második szakasza. A tanévben lehetett jelentkezni a 

minősítési rendszerbe, illetve a jelentkezett nevelőket ebben a tanévben 

készítették fel a szakmai minősítési eljárások vezetésére és a szaktanácsadói 

feladatok ellátására.. 

Intézményünkből az alábbi nevelők jelentkeztek és vettek részt 

eredményesen a felkészítéseken, továbbképzéseken: 

- Csökölyné Gegő Zsuzsanna, 

- Polincsár Róbert, 

- Vajda Ágnes, 

- Markos Györgyné, 

- Szőnyi István, 

- Szőnyiné Takács Ágnes, 

- Bardi Miklós, 

- Kusper László. 

 

Szaktanácsadói felkészítésen vettek részt: 

- Szőnyiné Takács Ágnes, 

- Pribojszki Mihály. 

 

Számukra a második félévtől biztosítjuk a heti munkaidő kedvezményt és a 

szabadnapot a tantárgyfelosztásban. 

 

 

3.2. Művészeti Oktatás 

 

A művészeti oktatást igyekeztünk tanítványaink és a szülők körében 

népszerűsíteni. Ebben a tanévben - kibővítve a művészeti telephelyek számát 

- az Esze Tagintézmény „kis” épületében is folytatjuk a művészeti 

tevékenységet. Ennek eredményeképpen a működő tánc, dráma és 

képzőművészeti csoportokba több mint 250 tanuló jelentkezett. A 



jelentkezők közül kevesen tanulnak más intézményben. A szakos ellátottság 

megvalósítása miatt csökkent a társastáncra beírt tanulók száma. 

A tanulóink számára mindenütt igyekszünk helyben biztosítani ezt a 

tevékenységet, mivel ez úgy gondoljuk jelentősen színesíti az iskola oktatását 

és emeli a nevelési, képzési színvonalat is.  

 

 

3.3.  Nyelvi mérés 

  

A tanév végén első alkalommal kerül sor úgynevezett nyelvi mérés 

elvégzésére. A mérés első alkalommal kerül megvalósításra valamennyi 

nyelvet tanuló 6. és 8. osztályos tanuló körében. A kitűzött cél, hogy minél 

több tanulónk megfeleljen, eredményesen szerepeljen a méréseken. A 

mérésekre még jobban fel lehet készülni a következő években az első év 

tapasztalatait felhasználva. 

Az új tanévben az idegen nyelvi (amerikai) tanárt az elmúlt évhez hasonlóan 

Modok Pálmay Tünde  személyében biztosítottuk. Az eredmények azt 

mutatják, hogy hasznos segítségünkre van az angol nyelvi képzés 

sikerességének megőrzésében. Az anyanyelvi tanár alkalmazása feltétele a 

két tanítási nyelvű oktatás végzésének. 

 

 

3.4. Testnevelés felmérés NETFIT mérések 

 

Már az első félévben igyekeztünk felkészülni a 2014. januárjától kezdődő 

mérésekre. A tanítványainkkal megismertettük az iskolába megérkezett 

mérőeszközöket. Próbaméréseket végeztünk minden évfolyamban, minden 

osztályban. A tanulók érdeklődve fogadták az új mérési rendszert.  

Igyekeznek megfelelni a követelményeknek. Örömmel vették, hogy a saját 

teljesítményük alapján kerülnek megfogalmazásra elvárások. 

 

A második félévben már élesben mennek a felmérések. Minden tanuló adatát 

az internetes felületre kell felvinni, ami több év multán is visszanézhető. 

Ezzel is ösztönözhetjük tanítványainkat arra, hogy minél jobb eredményt 

érjenek el önmagukhoz képest. 

 

 

3.5.  Tehetséggondozó csoportok működtetése 

 

Az új tanévben kapcsolódva a kistérségi tehetséghálózathoz, az iskolában is 

létrehoztunk tehetséggondozó csoportokat és működtettük azokat. Elsősorban 

alsó tagozatos csoportok működtetését biztosítottuk, mivel az ő számukra 



kistérségi szinten nem működött képzés, valamint az 5-6. évfolyamon 

drámapedagógiában indítottunk tehetséggondozó csoportot.  

A tehetséggondozó csoportok tagjait a nevelők rendszeresen és 

eredményesen készítik fel a különböző megmérettetésekre, versenyekre. 

Több háziversenyt is rendeztünk, lehetőséget biztosítva ezzel tanulóink 

számára a megmérettetésekre. 

 

 

3.6.  Környezettudatos nevelés  

 

A tanév egyik fő feladatának tekintetjük ebben a tanévben is a tanítványaink 

hatékony környezeti nevelését. Olyan tevékenységekre irányítottuk rá a 

figyelmüket, amivel a mindennapi életük során találkoznak. 

 

A lakóhely környezetének tisztán tartása. A kulturált környezet 

kialakításának fontossága. 

 

A közvetlen környezet és az egészséges életmód kölcsönhatásának 

fejlesztése. 

 

Az egyéni igényesség és a közösségi normák fejlesztése érdekében hatékony 

tevékenységek megvalósítása. 

 

A természet szeretetének fontossága, a szennyezés romboló hatása a 

természeti értékekre. 

 

A tagintézmények környezetének belső és külső rendezettségére külön is 

ügyeltünk. Ebbe a tevékenységbe bevontuk az osztálycsoportokat. A 

rendhagyó környezetvédelmi foglalkozások alkalmával és az őszi környezeti 

program keretében tovább erősítettük tanulóinkban a környezettudatos 

viselkedés fontosságát. 

 

 

3.7.  Esélyegyenlőség biztosítása és integrált oktatás 

 

Az integrációs oktatást szerveztünk a törvényi előírások szerint úgy, hogy a 

hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink a tanórai 

foglalkozásokon megismerjék a cigány kultúra értékeit, származásukat és 

művészeti értékeiket.  

A mindennapi munka során hangsúlyt helyeztünk azokra az értékekre, 

melyek már eddig is beváltak a mindennapi munka során. 



Az oktatásban részt vevő tanulóinkban tudatosítottuk a megszerzett ismeretek 

értékét. A mindennapi szellemi munka fontosságát hangsúlyoztuk, és ehhez 

igyekeztünk megnyerni a szülőket is.  

Lehetőséget biztosított volna erre az IPR támogatás, valamint az útravaló 

program pályázati lehetőségével elnyerhető pénz, mint ösztönző eszköz. Újra 

pályáztunk a megújuló útravaló pályázatra. 

Az IPR-es pályázaton, elnyert összeg az első félévben nem érkezett meg az 

iskolába, ezért ezt nem tudtuk felhasználni.  

Az iskola tanulói között számos olyan helyzetű van, akinek az otthoni 

ingerszegény környezete és az otthoni igénytelenség miatt a tananyag 

elsajátításában elmaradtak társaitól.  

Az iskola kezdő évfolyamain ennek kiemelkedő jellegénél fogva már a tanév 

elején kiszűrtük azon gyermekeket, akik a mindennapi tanulás terén 

elmaradtak társaiktól az osztályban. A lemaradást egyéni foglalkozáson, 

felzárkóztatáson pótoljuk.  

A felsőbb évfolyamokon is figyelmet fordítottunk a lemaradó tanulók 

tanulmányi előmenetelére. A jelentős lemaradásokról konzultáltunk az 

osztályfőnökökkel és értesítettük a szülőket is.  

Minden esetben arra törekeszünk, hogy az évfolyam követelményeinek az 

alapjait a lehető legalaposabban sajátítsák el. Ez lehetőséget teremt tanulóink 

számára a folyamatos haladásra, az évvesztés elkerülésére.  

A második félévben a Knt. 4§ 37. bekezdése alapján minden 

tagintézményben komplex programot készítünk a félévkor elégtelen 

osztályzatot kapott, valamint a 3.0-as átlag alatti eredményt elérő tanulók 

számára. Különös figyelmet fordítunk a hirtelen sokat rontó tanulók 

tanulmányi munkájának segítésére. 

Különös figyelmet fordítunk azon tanulókra us, akik viselkedésében 

magatartászavaros jegyeket fedeztünk fel. A probléma megoldása érdekében 

együttműködünk a Pedagógiai Szakszolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat 

munkatársaival. 

 

Az egyes magatartási formák torz, az iskolában nem elfogadható 

megnyilvánulásáról jegyzőkönyvet veszünk fel az eset leírásával, amiről az 

osztályfőnökök tájékoztatják a szülőket és a családsegítő szolgálat 

munkatársait.  

Ezen tanulóknál is törekedünk arra, hogy felismerjék a tanulás fontosságát.  

Továbbra is kiemelten kezeljük az igazolatlan hiányzásokat. Szükséges 

esetekben a nevelők élnek a törvény által előírt kötelezettségükkel. 

 

 

 

 

 



3.8. Pályázatok 

 

Az iskola a fenntartóval együtt több, jelentős összegű uniós pályázatot 

nyújtott be sikeresen. 

 

NTP (tehetséggondozói pályázatok) 

- művészeti tábor megvalósítása (művészeti intézményegység) 

- sporttehetségek kiválasztása (székhely intézmény) 

beadva januárban, elbírálás később várható. 

 

TÁMOP 3.3.8.  

Esélyegyenlőségi pályázat a félévben zökkenőmentesen, tervszerűen valósult 

meg. A kifizetési kérelmet időben beadtuk, amit pozitívan bíráltak el. E 

pályázat a tanév második félévében zárul.. 

 

TÁMOP 3.3.14./A 

A testvériskolai pályázatban minden tagintézmény részt vesz. A székhely 

gesztorként, míg a tagintézmények bevont társintézményként. A pályázatok 

az első félévben zárultak. A tanulók és szüleik számára jelentős segítséget 

jelentett a térítésmentes kirándulásokon való részvétel. 

 

TÁMOP 3.3.14./B 

A nemzetközi testvériskolai pályázaton a székhely intézmény és minden 

telephely sikeresen szerepelt. Az első félévben főleg a pályázat 

megvalósításának előkészülete történt meg. Elkészült a közös honlap. A 

második félévben pedig az aktív megvalósítás fog következni. 

 

Határtalan pályázat 

 

Ebben a tanévben 40 főre adtunk be és nyertünk lehetőséget arra, hogy a 

tavaszi idényben ellátogassunk Erdélybe. A hetedikes tanulók már nagyon 

várják az utazást. 

 

Integrációs pályázat (IPR) 

Az esélyegyenlőségi pályázatban vállaltakat csak részben tudtuk valóra 

váltani, mivel az elnyert támogatás nem érkezett meg a fenntartóhoz, így 

egyes programok csúsztak illetve reméljük „csak” a tavaszi időszakra 

tevődtek át.  

Tovább folytattuk az Útravaló Pályázatot a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók ösztönzése érdekében. 

 

 

 



TIOP 1.1.1. pályázat: 

A Jókai Tagintézmény, az Esze Tamás Tagintézmény és a Mikóházi 

Lőrincze Lajos Tagintézmény az első félévben új számítástechnikai 

berendezéshez jutott. Ezzel jelenleg minden telephelyen megfelelőek a 

feltételek az informatika oktatásához. 

  

KLIK belső pályázatok: 

- 6.1.2. egészségmegőrző és fejlesztő pályázat 

- 3.3.Tudástér pályázat 

Részt veszünk a KLIK-ben meghirdetett fenti pályázatokban. A bevont 

nevelők folyamatosan végzik az ezzel kapcsolatos tevékenységeket. 

 

Új pályázat: 

A második félévben részt szeretnénk venni a TÁMOP3.1.4./C pályázaton a 

Jókai Tagintézménnyel és a Mikóházi Lőrincze Lajos Tagintézménnyel. Ez a 

lét tagintézményünk elmarad a pályázat kiírásában meghatározott mértékben 

az OKÉV kompetenciaméréséhez képest. Az eredmények javítása érdekében 

szeretnénk benyújtani a pályázatot. 

 

 

4.0 Összegzés  

 

Az első félév tanulmányi és sport versenyein az iskola jól szerepelt. A 

részletes eredményeket a munkaközösségi beszámolók tartalmazzák. Több 

versenyen is ott voltunk már az első félévben is a megyei döntőben. 

Remélem ez a tendencia folytatódik a második félévben is. 

Az első félévben novemberben rendeztünk nyílt tanítási napokat, ahol sok 

szülő mutatott érdeklődést az iskola nevelő-oktató munkája iránt. Reméljük, 

hogy a tavaszi nyílt napunk is hasonlóan sikeres lesz márciusban. 

Mindent összevetve a tanév munkatervében rögzített programjainkat 

maradéktalanul megvalósítottuk. A pályázatok nyújtotta lehetőségekkel még 

színesebbé, érdekesebbé is sikerült tennünk. A 2014/15-ös első félév sikeres 

megvalósításában a nevelők és az iskola tanulói, szülői és technikai dolgozói 

jól együttműködtek. 

 

Sátoraljaújhely, 2015. január 28. 

 

 

 

 

        Bardi Miklós 

            igazgató 

 



 

  

mellékletek: 

 

1. sz. záró tanulói létszámadatok 

2. sz. tagintézményi beszámolók 

3. sz. munkaközösségi beszámolók 


