
Tanévzáró értekezlet 2012/2013. tanév 
 
 
Tisztelettel köszöntöm a tanévzáró nevelőtestületi értekezleten 
megjelenteket: 
 
igazgató helyettesünket, Szecskóné Jobb Tündét, 
és valamennyi pedagógusunkat, oktatást segítő dolgozóinkat! 
 
Kérem, hogy a jelenléti ívet mindenki írja alá! 
Jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Nevelőtestületi Értekezlet 
határozatképes. 
 
 Jelenlevők száma:       16    Fő 
 Hiányzók száma:          -    Fő /igazolt/ 
 
 
Javaslatot teszek az értekezlet napirendi pontjaira, kérem, hogy szavazzuk 
meg! Ha valakinek még egyéb napirendi pontra is van javaslata, akkor azt  
az ismertetést követően szíveskedjen megtenni! 
 
A 2012/2013-as tanév végi beszámoló ismertetése 
 

I.     Balogh Istvánné beszámolója a tanévről 
II.      Vélemények, hozzászólások, javaslatok a beszámolóval 

kapcsolatban. 
III.  A beszámoló elfogadtatása 
IV.  Az új alapító okirat tervezetének megismertetése, elfogadása 
V. Előzetes, általános tájékoztatás a következő tanévről 
 

 
A napirendet elfogadta: 16 fő 
 
 
Jegyzőkönyvezető választása: Javaslat Gyulainé Tóth Kornélia 
A személyét a nevelőtestület egyhangú 15 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
 
Az év végi beszámolót az előző évhez hasonlóan az igazgatóhelyettessel 
készítettük el. Számba vettük a tanév főbb eseményeit, a tanulmányi 
munkát. Igyekeztünk a számok tükrében bemutatni az intézményt, az itt 
folyó oktató-nevelő munkát. 

 
 
 



Beszámoló az Általános Iskola Gondnoksága 2012/ 2013. tanév oktató-
nevelő munkájáról 

 
 

Az új tanévet személyi változásokkal kezdtük: 1 fő távozott iskolánkból. 
Mivel új kollégát csak óraadóként tudtunk felvenni, így rövid idő alatt 
kellett megoldást találnunk a kieső óraszámok pótlására. Szeretném 
megköszönni Kásáné Bellér Renátának, Szoboszlai Ferencznek és Varga 
Istvánnak, hogy segítségükkel meg tudtuk oldani  a megnövekedett 
óraszámú testnevelés oktatását. Az alsós napközis csoport vezetését Kásáné 
Bellér Renáta bevonásával oldottuk meg, sajnálatos, hogy az 1. félév végével 
vissza kellett helyezni az óvoda állományába. Minden munkatársunk 
vállalta a kiosztott túlórákat, mivel 1,5 pedagógussal voltunk kevesebben a 
szükségesnél. Köszönet érte valamennyiőtöknek. 
 
Úgy értékelem, hogy a kezdeti, tanév eleji nehézségek után gyorsan 
belerázódtunk a munkába. Gondot jelentett Lezsákné szabadságának 
kiadása, mivel az első osztály indítását helyettesítő tanítóval kellett 
megoldani. Ismét szeretném megköszönni Vásárhelyi Tündének, hogy a 
beszoktatás csöppet sem könnyű időszakát elvállalta, annak a tudatában, 
hogy hosszú távon nem tud a településen dolgozni. Örömmel láttuk, hogy 
Farkasné Poszt Ilona kartársnőnk meggyógyult és így elláthatta a kémia 
tanítása mellett a 2. félévtől az alsós napközis feladatokat is.  Köszönöm 
Szoboszlai Ferencznek is, hogy korábbi munkahelyét feladva januártól 
teljes óraszámban nálunk dolgozik. Nagy feladatot rótt ránk az IPR 
továbbvitele is, mely már szeptemberben megjelent a napi munkánkban. 
Többször kellett szülőkkel találkozni, az egyéni esetekről szélesebb körben 
tájékoztatni egymást.   
Az oktatást segítő munkakörökben nem volt lényeges változás. A takarítói 
álláshelyek közül egyet változatlanul  közhasznú munkás alkalmazásával 
töltöttünk be. Örvendetes, hogy Mézesné Kati tartósan ellátja ezt a státuszt. 
Sajnos, kabantartó-fűtőt csak április végéig kaptunk, így a napi sürgős 
feladatok elvégzésére csak az önkormányzat  kisegítésével voltunk képesek. 
Szeptembertől talán támogatott formában vehetünk majd fel ezekre a 
helyekre is embert.  
Az ősszel a szalmás és a fafűtés jelentős költségmegtakarítást 
eredményezett, de a fenntartó váltás következtében visszatértünk mindkét 
épületünkben a gázfűtésre.  
Az épületek fűtésével nincs is gond, a hőmérséklet megfelelő. De az így 
keletkező többletköltség milliós nagyságrendű. 
Szeptembertől az új Pedagógiai Programunk szerint dolgoztunk, melyet a  
Köznevelési Törvénynek megfelelően felül kellett vizsgálni 2013. márc. 31-
ig. Elkészítettük a törvénynek megfelelő Házirendet és az új SZMSZ-t is. 
 
 



Az ebből adódó feladatok teljesítése és az IPR-be való csatlakozás nagy 
terheket rótt minden pedagógusra. Köszönöm mindenkinek, hogy 
támogattátok az iskolavezetést a program továbbvitelében, hiszen ezáltal 
faraghattunk azokból a hátrányokból, amelyekkel a HHH-s tanulóknak 
meg kell birkózniuk. Sajnálatos, hogy a 2. félévre nem írták ki ezt a 
pályázatot. 
 
A Lőkösházi Általános Iskola az elmúlt négy évi intézményi statisztikák 
tükrében: 
 
1. Tanulólétszám 
 

Év Tanulói 
létszám 

Magántanuló Csökkenés/növekedés 

2009/2010 158 fő - - 
2010/2011 146 fő - -12 
2011/2012 145 fő 2 -1 
2012/2013 144 fő 1 -1 

 
A szeptemberi 142 fős létszámunk változott: 1 elsős, 3 második , 1 harmadik 
és 1 negyedik osztályos tanulóval nőtt az iskola létszáma,  miközben az elsős 
és 2 másodikos távozott is. Így az évet 144 fővel zártuk. 
                                                                         
A 2012/2013-as tanévben 17 első osztályos tanuló kezdte meg  tanulmányait. 
Ismét voltak tanulóink Kevermesről is, ezzel is növelve az iskolakezdők 
számát. A következő tanévben is lesznek, hiszen a  szomszédos településről 
mi óvodánkba járó nagycsoportosokat ide íratták be.  
Tanulólétszámunk tehát évfolyamonkénti bontásban a tanév végén: 
 

Évfolyam Tényleges 
tanulói létszám 

SNI Mindösszesen 

1.o. 17 1+ 6 fejl. 24 
2.o. 21 1+ 5 fejl. 27 
3.o. 17 2+3 fejl. 22 

            4.o 19 5+4 fejl. 28 
5.o. 26 4+ 3 fejl. 32 
6.o. 13 3+ 3 fejl 19 
7.o. 14 1+ 4 fejl. 19 
8o. 18 3+ 3 fejl. 24 

Mindösszesen 144 20+31 fejl. 195 
 
Évfolyamátlagunk: 18 fő, ez megegyezik az előző évvel. 
 
 
 



Napközis csoportok alakulása az elmúlt 3 év folyamán: 
 

Év létszám csoportszám átlagszám 
     2009/2010              77 2 + 1 fejlesztő cs. 25,66 
     2010/2011              70 2 + 1 fejlesztő cs. 23,33 

2011/2012 64 2 + 1 fejlesztő cs. 21,33 
2012/2013 59 2+1 fejlesztő cs. 19,66 

 
Két napközis csoportot tudtunk indítani: az 1-3. osztályosoknak, illetve a 4-
8. évfolyamosoknak. A szűkös anyagi lehetőségek miatt fejlesztő napközit 
csak a hét 2 napján tudtunk biztosítani. 
 
SNI tanulók alakulása az elmúlt 4év folyamán 
 

Év létszám 
                      2009/2010 19 
                      2010/2011 20 

2011/2012 19 
2012/2013 20 

 
Október 1-i állapothoz képest 1 fő SNI-s tanuló jött és 2 fő SNI státuszt 
kapott 1 tanuló az alsó és 1 a felső tagozaton. Így jelenleg 20 fő SNI tanuló 
van. 
Fejlesztő foglalkozásra jár 31 fő. 
 
 
3. Egyéb statisztikai adatok 
 
 
Hiányzás 
 
Osztályonkénti adatok napokban: 
 
osztályok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Igazolt hiányzás 
napokban 

223,6 170 216,8 175 257 176 136 343 

Igazolatlan hiányzás 
napokban 

- - - - - - - 2 

Átlag hiányzás 
napokban 

13,15 8,09 12,75 9,21 9,88 14,00 9,71 18,15 

 
Iskolai összesen adatok: 1697,4 nap, melyből 2 nap igazolatlan. Átlaga 11,8 
nap/fő. Igazolatlan átlag:0,01 nap/fő. 
 



Az igazolatlan napokat a 8. osztályosok szerezték. Az igazolások beszerzése 
sok esetben az osztályfőnökök kitartásának köszönhető, mert néhány 
gyermektől igen nehezen lehetett megszerezni. 
 
Legkevesebbet a 2. osztályosok hiányoztak, átlagosan 8,09 napot. 
Legtöbbször a 8. osztályosok maradtak otthon, tanulónként 18,15 napot. 
 
 
Az intézményi átlag alakulása: 
 
 
 Napokban 

2011/2012 
 

Átlag 
2011/2012 
 

Napokban 
2012/2013 
 

Átlag 
2012/2013 
 

Hiányzás 
igazolt 

1775,20 12,41 nap/fő 1697,4 11,8 nap/fő 

Hiányzás 
igazolatlan 

4 0,02 2 0,01 

Felhívás 
rendszeres 
iskolába 
járásra 

3 alkalom 2 fő 7 alkalom 5 fő 

Feljelentés - - - - 

 
 

A tavalyi adatok tükrében elmondhatjuk, hogy a tanulók morális 
hozzáállása kissé javult az iskolába járás tekintetében. Az osztályfőnököktől 
továbbra is a szigorú fellépést várjuk el a hiányzások és azok igazolása 
tekintetében. Kérek mindenkit, hogy az egy hetes határid őt igyekezzenek 
betarttatni a gyermekekkel, szülőkkel egyaránt! 
Fokozottabb odafigyelést kérek azokra az esetekre, amikor a tanuló 
hiányzása a 200 órát meghaladja! Kérem az osztályfőnököket, hogy 
tájékoztassák a szülőket, a 250 órát elérő tanulókra kötelező osztályozó 
vizsgák lehetséges bekövetkezéséről. Most 2 nyolcadikosnak is le kellett 
tenni ezt a vizsgát és csak a vizsgáztatók segítőkészségén múlott, hogy nem 
találkozunk velük szeptemberben is.  
 
 Magatartás jegyek alakulása 
 
Osztályonkénti átlagok felsorolása 
1.o. 2.o. 3.o. 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. 

 
3,64 3,85 3,81 4,00 3,77 3,69 3,64 3,72 
 
 



Iskolai szintű átlagok alakulása az utóbbi években: 
 
 

Év Iskolai Átlag 
2009/2010 3,66 
2010/2011 3,78 
2011/2012 3,75 
2012/2013 3,81 

 
 
Úgy tűnik, hogy tanulóink magatartása kissé javuló, ez a mindennapok 
során is érezhető.  A renitens tanulók száma évről-évre kevesebb. 
Tanulóink többsége 64%-a tudja és alkalmazza a közösségi együttélés 
szabályait 33% kapott változó minősítést, míg 4 tanuló, s ez a tanulók  
3%-a, rossz minősítést érdemelt. 
A tanév vége felé sajnálatos módon újra tapasztalható volt a gyerekek 
között az, hogy szándékosan bántalmazták egymást, vagy szóban 
durváskodtak a társukkal. Ezek a nézeteltérések sok esetben az igazgatói 
irodában fejeződtek be, nem egyszer az érintett szülők bevonásával is. 
Minden kartársat arra kérek, hogy a tanórákon kívüli időben fokozottan 
figyeljenek és próbálják már az indulásnál megakadályozni ezeket a 
konfliktusokat. Különösen az étkezésnél, és az udvaron tartózkodás idején. 
Az egységes nevelői eljárások alkalmazása nagyon fontos: minden tanulóval 
szemben támasszunk egységes követelményeket. Úgy vélem, nem az a jó 
osztályfőnök, aki segít elkendőzni a tanulók által véghezvitt durva 
fegyelemsértéseket, hanem az, aki rámutat az ilyen cselekedetek súlyára és 
megpróbálja beláttatni tanulóival, ha hibáztak. Minden kartársnak legyen 
fontos a tiszta környezet teremben és udvaron egyaránt!  Többször 
tapasztaltam, hogy az ebédlőből feljövő tanulók eldobálják a gyümölcsöt, a 
műanyag és papír csomagolóanyagokat. Minden esetben szóljunk rájuk, és 
ne jöjjön be a csoport addig, amíg szemetes az udvar. Fordítsunk nagyobb 
figyelmet az ügyeletesi feladatok ellátására, segítsük egymást a nevelői 
intézkedésekben. 
 
 
Szorgalom átlag az évfolyamokon, az intézményben 
 
Az osztályonkénti átlagok felsorolása 

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

4,00 4,35 4,00 4,00 3,77 3,76 3,78 3,44 
 
/legszorgosabb a  2.osztály, a leggyengébben teljesítő a 8. osztály volt / 
 
 
 



 
 
Eredmények összevetése a korábbi évekkel: 
 

Év Iskolai Átlag 
2009/2010 3,83 
2010/2011 3,90 
2011/2012 3,81 
2012/2013 3,89 

 
Úgy gondolom, hogy ezen a területen alapvetően nincsenek nagy 
problémák. Javultunk az előző évhez képest. 
Tanulóink többsége igyekszik képességeinek megfelelően teljesíteni. A 
közepes vagy gyengébb tantárgyi átlagok oka döntően az, hogy egyre több a 
tanulási képesség problémájával küzdő diákunk, akik a fejlesztő munka 
ellenére sem képesek eredményt javítani. 
 
Dicséretek 
1 tárgyból                 25 tanuló 
2 tárgyból                   6 tanuló 
3 és több tárgyból 10 tanuló kapott dicséretet. Ez 41 fő, összesen 83 
tantárgyból, a létszám 28,47 %-a. 
 
Bukások 
Alsósok: 1 fő 2 .osztályos matematika 
 
Felsősök: 
5. osztály  1 fő 1 tárgyból ( technika) 
  
 
Az iskolában összesen 2 fő nem teljesítette a minimum követelményeket 
összesen 2 tárgyból 
Bukási átlagunk: 0.01 %.  
Egy 3. osztályos SNI tanulónk a szakértői bizottság javaslatára márciustól 
magántanuló lett. Fejlesztését heti 10 órában biztosítottuk. Eredményes 
osztályozó vizsgát tett ő is. 
 
 Családlátogatások: 
 
Pedagógusaink  ebben az évben 39 alkalommal látogattak családot és 88 
esetmegbeszélést tartottak. Összességében 127 alkalommal beszélgettek 
különböző célzattal a tanulókról 
 
 
 
 



Nyílt napok: 
 
Idén is megtartottuk, november 2. és 3 hetében, osztályonként eltérő 
időpontokban, ezzel is növelve annak a lehetőségét, hogy minél több szülő 
eljöhessen az órákra. Az alsóban nagy számban jelentek meg az 
érdeklődők. A látogatottság a következően alakult: 
 
1. osztályban összesen 36 fő látott     5 órát    átlag   7,2 szülő/óra 
2. osztályban                50 fő               5 órát    átlag  10 szülő/óra 
3. osztályban                27 fő               5 órát    átlag   5,4 szülő/óra 
4. osztályban                39 fő               7 órát    átlag   5,57 szülő/óra 
5. osztályban                48 fő               7 órát    átlag   6,85 szülő/óra 
6. osztályban                13 fő               6 órát    átlag   2,16 szülő/óra 
7. osztályban                19 fő               9 órát    átlag   2,11 szülő/óra 
8. osztályban                  6 fő               9 órát    átlag   0,66 szülő/óra 
 
Összességében 53 óra látogatását biztosítottuk a szülőknek, melyet 238 fő 
nézett meg.  Természetesen voltak olyan órák is melyet nem látogattak, 
ezért a fenti átlagok kissé torzítottak. ( 1-16 között volt a látogatók száma 1-
1 tanórán. Legnépszerűbbek a magyar, matematika és az új kartársak órái 
voltak.) 
 
4. Délutáni foglalkozásaink 
 
Az intézmény a délutáni foglalkozások széles választékát biztosítja: 
  -    sportkör heti 2x2órában 

- 2 napközis csoport, (naponta) 
- 1 fejlesztő csoport, (2nap/hét) 
- Rehabilitációs és logopédiai foglalkozás, (2 alk./hét) 
- Iskolai pszichológiai ellátás (heti 1 alkalom) 
- Korrepetálások, felzárkóztatások alsóban és felsőben matematika és 

magyar (hetente 1-1 alk.) 
 

- Szakkörök: 
                         - alsó – matematika, ügyes kezek 
                         - felső – 2 csoportban matematika, magyar, énekkar,  

  -    Iskolai könyvtár, heti 3x1 órában, 
  -    Gyógytorna heti 1 alkalommal, 
  -    Művészeti képzés Harruckern János Szakközépiskola   
                            - tánc: 2 csoport heti 1X2 óra (20 fő) 
                            - rajz: 1 csoport heti 2X2 óra (12 fő) 
A művészeti iskolákra vonatkozó szabályozás még most változik, de 
szeretnénk, ha a következő évben is folyhatna iskolánkban ez a fajta 
tehetséggondozás. 
 
 



5. Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása az intézményben 
 
 
Intézményünkben      20 fő SNI tanuló, 
                                     82 fő hátrányos helyzetű tanuló, ebből 
                                     35 fő halmozottan hátrányos helyzetű és 
                                     17 fő veszélyeztetett gyermek van. 
Az adatokból jól kitűnik, hogy nagyon jelentős szerepe van mindennapi 
életünkben a gyermekjóléti alapellátásnak ill. a közoktatási szakszolgálati 
feladatok megszervezésének.  

- Van gyermekvédelmi felelősünk, aki minden évben felméri az érintett 
tanulói kört és erről rendszeres statisztikát vezet. Fogadóóráján 
lehetőség nyílik az esetleges problémák feltárására: sajnos az utóbbi 
években a szülők nem igazán éltek ezzel a lehetőséggel. /nem kereste 
senki/ 2 családot viszont berendelt Gyulainé a 3. osztályban 
állandósulni látszó magatartási problémák közös megoldása céljából.  
Sajnálatos, hogy nem sikerült a gyerekek közötti ellenségeskedést 
megszüntetni. A 2012/13-as tanévben 5 alkalommal vett részt a 
kartársnő a községi jelzőrendszeri megbeszéléseken, ahol közösen 
próbálnak segíteni a családokon. 

- Gyógypedagógiai tanácsadásra és logopédiai valamint rehabilitációs 
foglalkozásra helyben van lehetőség heti két alkalommal. 

- A  foglalkozásokat most is Szegedi Péterné végezte, mindannyiunk 
megelégedésére, hiszen ezeknek a gyerekeknek nagyon fontos az 
állandóság és az a megértő biztonság, amellyel a fejlesztő 
foglalkozásokon találkoznak.  

- A visszahelyezett, fejlesztésre szoruló tanulóknak a fejlesztését és az 
óvodai logopédiát a Gyulai Kistérség szakemberei (1 fejlesztő 
pedagógus és 1 pszichológus valamint 1 logopédus) látják el itt helyben 
a településen.  Munkájukra a jövőben is nagy szükség lesz, bár a 
Szakszolgálat helyzete még most válik véglegessé. 

 
Nevelési tanácsadás, továbbtanulási tanácsadás, gyógytorna: 
 
Az esélyegyenlőség biztosítására egy oktatási intézménynek kiemelt 
figyelmet kell fordítania. Ennek szellemében készült el az intézmény és a 
település esélyegyenlőségi programja. A nevelőmunka prioritásai: 

- hátrányos helyzetű rétegek iskolai lemorzsolódásának csökkentése, 
- az esélyegyenlőség megteremtése, 
- a kompetencia alapú oktatás folytatása, 
- a differenciált fejlesztést elősegítő módszerek átvétele (pedagógus 

módszertani továbbképzések), 
- a befogadó szemlélet erősítése az integrációval kapcsolatban, 
- erősíteni kell a gyermek és ifjúságvédelem és a helyi közoktatás 

kapcsolatát. 



Ezen feladatok végrehajtását segítendő, ismét pályázatot adtunk be az IPR-
Program finanszírozására, melynek keretében az első félévre 1. 776 000.- Ft 
támogatást nyert intézményünk. Az első félévben ebből tudtuk kifizetni az 
ingyenes színházbérleteket, az iskolai kirándulást, a karácsonyi 
csomagokat, továbbképzéseket, a kézműves foglalkozásokhoz anyagot és 
némi eszközfejlesztést is. Tanévkezdéskor minden, a programba részt vevő 
gyermek tanévkezdő iskolai csomagban részesült. 
Sajnos az IPR pályázatot a II. félévre már nem írták ki.  
Az idei évben iskolánk nyolc 7.- 8. osztályos tanulója és 3 mentor tanára 
nyerte meg az „Út a középiskolába” esélyegyenlőségi pályázatot. A pályázat 
lényege, hogy a tanulókat tanulásra ösztönözze, előrehaladásukat 
mentoraik segítik. Motiváló tényezőként a tanulók és felkészítő tanáraik is 
ösztöndíj-szerű havi juttatást kapnak, melynek mértéke a felvételi 
eredményesség és a tanulmányi munka függvénye is.  
Örömmel mondhatom, hogy már kiírták a következő tanév pályázatát is. 
 
Tanórán kívüli tevékenységeink 
  
Az énekkar beszámolója: 
 
Az énekkar az idén is megkezdte működését, heti 1 órában gyakorolnak. 
Vezetőjük örömére 13 főre bővült a létszámuk, aktívan, örömmel járnak a 
próbákra és a fellépésekre egyaránt. Az énekkarosok közül Vágó Szilvia 4. 
osztályos és Zámbori Loretta 5. osztályos tanuló kimagasló teljesítményét 
emelte ki Makay Tímea tanárnő. 
Örvendetes, hogy 9 tanuló tanul zongorázni, tudásukat meg is mutatták 
számos fellépés alkalmával. Közülük kimagasló Borsos Zita zongorajátéka. 
Vágó Szilvia, Borsos Zita és Zámbori Loretta dicséretben is részesült. 
Tímea köszöni Potocskáné Liker Szilvia, Gyulainé Tóth Kornélia és 
Samuné Priskin Anikó segítő közreműködését is. 
Az iskolavezetés köszöni a maroknyi kis csapat és karvezetőjük munkáját, 
hiszen nincs olyan intézményi ünnepség, ahol ne vennének részt. Nemzeti 
ünnepeink, a karácsonyi programok, a civil szervezetek rendezvényei nem 
múlnak el nélkülük. 
 
 Diáksport  
 
Az iskola tanulói nagyon sok versenyen vettek részt, főleg 
csapatversenyeken és atlétika versenyeken. Ezeken nagyon jól helytálltak, 
szerepeltek tanulóink.  Köszönet a felkészítésért és a koordinálásért Varga 
Istvánnak és az őt segítő Gyulainé Tóth Kornéliának,  Szoboszlai 
Ferencznek. 
Az 1. félév sportversenyei a következők voltak: 

• Tanaszi János Kupa – Pocsaj 
• Körzeti Atlétikai Bajnokság –Gyula 
• MLSZ Bozsik Kupa  



• Mikulás Kupa 2012 Elek 
     tanulóink kiváló teljesítményt nyújtottak: 

               1-2. évfolyam   I. hely   
               3-4. évfolyam   I. hely 
               5-6 .évfolyam   I. hely 
               7-8. évfolyam  III.hely 
               Leány csapat   II. hely   

• Barátság Kupa 
           Lány kézi 1. hely 
           Lány foci  2. hely 
           Fiú foci 5.-6.  3. hely 
• Kis Iskolák Sportversenye megyei döntőjén a lány svédváltó 1. 

helyezést, Kovács Noémi 800 m síkfutásom 2. helyezést értek el. Az 
országos Diákolimpián is derekasan helyt álltak, döntőbe jutottak, 
sajnos helyezést nem értek el. 
 

Köszönjük a sportot szerető és támogató szülők segítségét, amit a versenyre 
való eljutáshoz nyújtanak és természetesen a tanulóinkkal foglalkozó külsős 
segítők Juhász Mihály és Szincsák Demeter munkáját is. 
 
Könyvtár 
 
Az iskolai könyvtár vezetésében több változás is volt. Szeptembertől László 
Lászlóné töltötte be ezt a posztot, majd önkéntes munkában láttuk el 3 
hónapig. Januártól a változások következtében a községi könyvtáros helyett 
3 kartárs osztotta meg a kölcsönzési időt.  Péntek kivételével naponta 1 órát 
voltak nyitva. Főként az alsósok látogatják, akik nemcsak kölcsönöznek, 
hanem szívesen nézegetnek könyveket és beszélgetnek is az olvasottakról.  
Leginkább a Mi micsoda? Sorozat és a mesekönyvek foglalkoztatták a 
tanulókat. A felsősök inkább a tudományos jellegű műveket és a kötelező 
olvasmányokat keresik.  A kölcsönözhető dokumentumok száma egyszerre 
3 db, a kölcsönzési idő 4 hét. A gyermekek többsége betartja a kölcsönzési 
határidőt és igyekeznek kulturáltan viselkedni. 
Lászlóné Edina Községi Könyvtárba szervezett programjain részt vesznek 
diákjaink. A Népmese Napjáról mesemondó versennyel és rajzpályázattal 
emlékeztek meg. Az alsósok Nógrádi Gábor és Nógrádi Gergely író-olvasó 
találkozón, a felsősök Hetényi Györggyel való találkozón vettek részt. 
Köszönöm Edina és a könyvtári órákat teljesítők munkáját. 
 
Délutáni tevékenységeinkről kicsit részletesebben: 
 
DÖK 
Az iskolai DÖK is eredményesen dolgozott Tóth Jánosné vezetésével. Az 
általuk megszervezett és lebonyolított rendezvények szervezettek, 
fegyelmezettek, színvonalasak és a gyerekek által kedveltek voltak. 



Ebben a tanévben vette át a diák önkormányzat vezetését. A diák 
önkormányzat létszáma 13 fő, ebből 3 fő 8. osztályos tanuló került  
megválasztásra az elnöki, elnök helyettesi és titkári hivatalra. Ezek a 
tanulók nagyon jó szervezési készséggel vannak megáldva, sikeresen vették 
az akadályokat. 
A diákönkormányzat fő célja az iskola tanulóinak érdekképviselete. 
A tanév során az alábbi rendezvényekre került sor: 

• 2012 szeptember – papírgyűjtés 
• 2012 november  -- Hallowen-party 
• 2012 december  --Karácsonyi bál az SZMK-val közösen 
• 2013 február – Farsangi bál szintén az SZMK-val közösen 

Az iskolavezetés ezúton köszöni meg Tóth Jánosné és  a tanulók, valamint 
az SZMK vezetőség munkáját. 
 A Diákparlamentet a következő tanév elejére tették át, amikor a diákok 
elmondhatják észrevételeiket, javaslataikat a jövőre nézve. 
 
Matematika szakkörök 
Matematika szakkör 3 csoportban működik.  Az alsó tagozaton 3.-4.osztály, 
a felső tagozaton az 5.-6.-7. és 8. (Felkészülés a középiskolára) 
osztályosoknak. 
A tehetséggondozásnak ez a formája igen fontos a jobb képességű 
gyermekek számára, hiszen itt lehetőség nyílik az órákon megszokott 
feladatoktól eltérő feladványok megoldására is. 
Szakköri feladatok gondolkodtató, a logikai összefüggéseket megláttató, a 
mindennapi élethez igazodó feladatok, emellett az együttműködés 
képességét is fejlesztik. 
A felsőbb évfolyamos szakkörösök bekapcsolódtak az internetes versenybe, 
melyen 2-3 hetente új feladatsort kaptak. Ezek közös értelmezésével 
segítettük a Zrínyi Matematika Versenyre és a térségi versenyekre való 
felkészülést is. 
 
 
Ügyes kezek szakkör 
 
Már hagyományosan az alsó tagozatos gyermekek részére indítottuk. 
Kéthetente 2 órát biztosítunk az érdeklődőknek a különböző kézműves 
technikák megismerésére és gyakorlására. Igen kedvelt tevékenységi forma. 
Irénke elmondja, hogy a beiratkozott tanulókon kívül napközisek is 
elmennek a foglalkozásokra kipróbálni az új technikákat. Igyekezett minél 
változatosabb, érdekesebb dolgokat kipróbáltatni, figyelembe véve az 
aktuális ünnepeket, évszakokat. 
A tanév során több alkalommal tartottak közös foglalkozást a községi 
könyvtár vezetőjével a könyvtárban, ahol egy-egy foglalkozáson 25-30 
gyerek is részt vett.  A foglalkozások jó hangulatban teltek és 
megelégedettséggel vitték haza alkotásaikat a gyerekek. 
 Sok sikert kívánunk nekik a jövőben is! 



 
Napközis foglalkozásokat 2 csoportban szerveztünk. 
 
        Az alsós csoportban igen magas a létszám, 29 fő. Csoportvezető 
Farkasné Poszt Ilona. Az első osztályosok hamar beilleszkedtek, 
hozzászoktak az iskolai élethez. Egyre ügyesebbek, a nagyobbak szívesen 
segítenek nekik. A legtöbb gyermek csak az írásbeli feladatát tudta 
elvégezni a napköziben. A házi feladatok ellenőrzése közösen vagy egyénileg 
történt. Min őségi ellenőrzés matematikából és nyelvtanból, a többi tárgyból 
mennyiségi ellenőrzés volt. A legtöbb hiba abból fakadt, hogy 
figyelmetlenül, rosszul olvassák és értelmezik a feladatokat, kapkodnak. 
Az elsősökkel többet kellett volna gyakorolni az olvasást, de időhiány miatt 
nem mindig sikerült. Tanulási időn kívül sokat vannak az udvaron, 
kihasználva az új játszótér adta mozgáslehetőségeket. Rossz időben a 
legkedveltebb tevékenység a kézműves foglalkozás volt. A jeles napokra 
készítettek apróbb tárgyakat, a folyósóra, az ablakokba dekorációt. 
Egy-két nehezebben kezelhető, dacos gyermek kivételével aranyos, 
csicsergő csoport volt. Magatartási átlaguk: 3,62   a szorgalom: 3,89 
A csoportból 4 fő 1 tárgyból, 1 fő 4 tárgyból kapott dicséretet. Sajnos 1 fő 
pótvizsgázik matematikából.    
 
       A felsős csoportban a létszám 30 fő. Napközi vezető Tóth Jánosné, a 
felügyeletet a pedagógusok napi váltással látták el. 
Az év folyamán nem volt lemorzsolódás. Természetesen vannak alkalmi 
távollétek, hiszen ezek a tanulók több délutáni foglalkozásra is járnak. A 
csoport megfelelően dolgozik, nem tapasztalható tanulásnál hangoskodás. 
Az írásbeli házi feladat elvégzése mindenki számára kötelező, a maradék 
időben a szóbeli megtanulására törekednek. Ha az idő engedi, az olvasásra 
fektetik a hangsúlyt. Gyakran előfordul, hogy kis csoportban vagy tanári 
segítséggel oldják meg a nehezebb házi feladatokat. 
Tanulási időn kívül a sportos, mozgásos játékokat kedvelik. A csoport egy 
jó közösséget alkot, sokat segítenek egymásnak, barátságok is szövődtek.  
A csoportból 1 fő 1 tárgyból, 1 fő 5 tárgyból kapott dicséretet.  
Magatartási átlaguk:3,56  a szorgalom: 3,4 /ezen még van mit javítani/ . 
 
 
Fejlesztő munka 
 
A tanulók szívesen vesznek részt fejlesztő foglalkozásokon. Legtöbben 
olvasási-írási nehézségekkel küzdenek, kevesebben számolási gondokkal. 
Szinte minden érintett gyermek figyelem és érzékszervi fejlesztésre szorul. 
Nehézkes a gondolkodás logikus felépítése, az összefüggések meglátása és 
megfogalmazása. 
 A kisebbek a feladatokat játékos formában kapják, ezeken keresztül 
lehetőséget kapnak az érzékelés – észlelés, a gondolkodás mindennapi 
fejlesztésére. A felsősökkel az értelmező és a helyesírási szótárt is 



használják. Fontos, hogy a gyerekek az ok-okozati összefüggéseket 
indoklással is alátámasszák. Általában fegyelmezetten dolgoznak, az 
egyénre szabott feladatlapok sikerélményhez juttatják még a 
leggyengébbeket is. 
Rózsa 1 fő SNI-s magántanuló felkészítését is ellátta, aki sikeres osztályozó 
vizsgát tett. Ezért az iskolavezetés külön köszönetét fejezi ki. 
Logopédiai foglalkozásra 1-1 másodikos és harmadikos, valamint 5 fő elsős 
jár. Velük a hibás hangokat próbálják a helyére tenni, ezzel is a diszlexia 
prevenciót szolgálják. Itt is szeretném megköszönni Szegedi Péternének a 
nálunk eltöltött éveket és nagyon jó egészséget, felhőtlen nyugdíjas éveket 
kívánok neki. 
 
 
Szeretném még néhány mondatban összefoglalni az ellenőrző munka 
tapasztalatait.    
  A félévben az igazgatóhelyettes 5 alkalommal ellenőrizte az 
adminisztrációs feladatok végrehajtását minden pedagógust érintően. 
Alapvető hiányosságokat nem tapasztalt. A felmerülő hibákat megbeszélte 
az érintettekkel. Kérjük, hogy a jövőben ennek megfelelően vezessük a 
dokumentumainkat. Ha bizonytalanok vagyunk valamiben, minden esetben 
kérdezzünk inkább, és csak azután írjuk a bejegyzéseket a naplókba. 
Tartsuk be a megbeszélt leadási határidőket, ezzel is segítve egymás 
munkáját.  
 
 Óralátogatások: Az iskolavezetés erre a területre a megnövekedett 
adminisztrációs terhek miatt  kevésbé tudott időt fordítani. Ezen a jövő 
tanévtől változtatni fogunk és többször fogjuk megnézni a tanórákat, egyéb 
tevékenységeket. Ebben a tanévben 10 órát látogattunk. A látott órákon 
meggyőződtünk a kartársak felkészültségéről, módszertani repertoárjuk 
sokszínűségéről. Jobbító szándékú észrevételeinket pozitívan fogadták az 
érintettek.  
 
 
A munkaközösségek éves tevékenysége 
 
 Az alsós munkaközösség  
Munkaközösség vezetője Kerényi Lászlóné. 
Aktívan kapcsolódtak a papírgyűjtésbe, az osztályok a szép őszi időt 
kihasználták közös gyalogtúra vagy kerékpártúra szervezésére is. 
Novemberben megszervezett nyílt nap igen népszerű volt a szülők körében. 
A fogászati és helyes táplálkozás-szokásokat népszerűsítő vetélkedő a 
gyerekeknek most is nagy örömöt okozott. A rendezés lehetőségének 
biztosítását köszönjük az Egészséges Ifjúságért Alapítványnak. 
Decemberben először a mikulás bulira készültek az osztályok, majd igen 
színvonalas karácsonyi műsort mutattak be az érdeklődő szülőknek, 
gyerekeknek. 



Természetesen a közös karácsonyfa díszítése és a karácsonyi játszóház is 
nagyon kedvelt volt az alsó tagozaton. 
A II. félévben is sok teendő volt. Minden osztály színvonalas farsangi 
produkciót adott elő. Részt vettek színházi előadásokon, megszervezték a 
húsvéti játszóházat, az anyák napját, az osztálykirándulásokat, a DÖK 
napot. Megszervezték és lebonyolították a 4. osztályosok helyi vizsgáit. 
Májusban látogatást tettek tanítóink az óvodába és megismerkedtek a 
leendő elsősökkel. Az elsősök pedig vendégül látták a nagy csoportosokat. 
 
 
A felsős munkaközösség tevékenységéről  
Munkaközösség vezetője Makay Tímea. 
A szeptemberben megszervezett papírgyűjtés sikeresnek bizonyult, a rossz 
idő ellenére 10 tonnánál több hulladékpapírt gyűjtöttek a gyerekek. 
  Október 6-án ünnepi megemlékezést tartottunk, melynek keretében 
tanulóink átvehették az új Alaptörvény nekik szánt példányát is. 
Az okt. 23-i nemzeti ünnepen a 8. osztály és az énekkar a megszokott jó 
színvonalon szerepelt. A megemlékezésen részt vettek külső partnereink és 
több szülő is. 
Az őszi hónapok bővelkedtek a pályaválasztással kapcsolatos 
programokban.  
November elején hagyományosan jelen voltunk a pályaválasztási börzén 
Békéscsabán, ahol a szülők és a tanulók tájékozódhattak a továbbtanulással 
kapcsolatos elképzeléseikről. Ezeket megelőzően egy képességi és egy 
pályaorientációs tesztet töltöttek ki a tanulók. A tesztek kiértékelésével,  
támpontot kaptak a szülők és a gyerekek az iskolaválasztáshoz. Ezt a 
tájékozódást és a döntést segítette a pályaválasztási szülői értekezlet is, ahol 
a 7. és 8. osztályosok, és szüleik mellett 7 iskola képviseltette magát. Az ott 
kapott tájékoztatás igen hasznosnak bizonyult. 
A mikulás bulikat minden osztály osztályszinten tartotta. 
Megszerveztük az őszi vetélkedőt és Halloween-partit a 4-8 osztályosoknak 
a DÖK aktív részvételével. 
Két csoportban szervezték meg a kartársak a karácsonyi játszóházat az 
osztályok összevonásával, így is erősítve a tanulók összetartozását. 
Természetesen a karácsonyi ünnepség és a bál is a várakozásnak 
megfelelően, jól sikerült. 
A farsangi bál, az anyák napja, a színházlátogatások, az 
osztálykirándulások, DÖK napon a közös főzés és vetélkedő tartalmas 
időtöltést biztosított a tanulóknak.  
A munkaközösség vezetők úgy gondolják, hogy pedagógusaink a tanítás 
mellett sok egyéb program szervezését is felvállalták azért, hogy iskolai 
életünk színesebb, érdekesebb legyen. Az iskolavezetés köszöni a kartársak 
erőfeszítéseit. 
 
 
 



Beiskolázás 
 

 
Iskola típus 

 

 
Felvett tanulók száma 

 
% 

 
Gimnázium 

 
5 

 
28 

 
Szakközépiskola 

 
8 

 
44 

 
Szakmunkás képző 

 
5 

 
28 

 
Minden tanulónkat az általa megjelölt iskolába vettek fel. 
Intézményi szintű egyéb rendezvényeink: 
 

1. Tanévnyitó ünnepély 
2. Iskolai kirándulás Szentendrére hajóval 
3. Részvétel az Idősek Világnapja alkalmából rendezett községi 

rendezvényen műsorral 
4. Zenei Világnap 
5. Október 23. 
6.  Nyílt tanítási napok 
7. Jótékonysági Bál az Egészséges Ifjúságért Alapítvány rendezésében 
8. Részvétel az önkormányzat által szervezett karácsonyi rendezvényen, 

ahol tanulóink is ünnepi műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek. 
9. Karácsonyi koncert  
10.  Színházlátogatások a Jókai Színházba /bérlet/ 
11.  Farsang 
12.  Március 15. 
13.  Költészet napja 
14.  Egészség napja 
15.  Részvétel a Művészeti Iskola Tanévzáró műsorán 
16.  Gyermeknap 
17.  Tanévzáró, ballagás 

Az iskolavezetés köszöni a tanulók és a felkészítő, kísérő pedagógusok 
lelkiismeretes munkáját. 
 
Kapcsolat a civil és társadalmi szervezetekkel: 
 
Az iskola a településen működő civil szervezetek többségével aktív, élő 
kapcsolatot ápol.  

1. Jó a kapcsolatunk a helyi körzeti megbízottal, Molnár Csabával 
(iskolarendőri program, bűnmegelőzési programok). 

2. Kapcsolatunk van a helyi Vasutas és Községi Nyugdíjas Klubbal.  
3. Kapcsolatot tartunk az iskolai és a községi alapítványokkal. Külön 

köszönet a nekünk nyújtott anyagi támogatásért. 



4. Együttműködési megállapodást kötöttünk a KSK lökösházi 
szervezetével, az utánpótlás nevelés, versenyeztetés és egymás 
infrastruktúrájának használatára. 

5. Együttműködési megállapodás keretében közös programokat 
szervezünk a helyi RKÖ-tal. Köszönjük önzetlen anyagi 
támogatásukat, melyet a tanulóink versenyeztetéséhez, programjaink 
lebonyolításához nyújtanak.  

6. Az egyházzal kötött együttműködési megállapodás keretein belül 
biztosított lehetőségeket folyamatosan kihasználjuk. Bár ezen a 
területen még akad javítani való. 

7. Együttműködési megállapodást kötöttünk a Polgárőrség helyi 
csoportjával rendezvényeink biztosítására és a bűnmegelőzéssel 
kapcsolatos felvilágosító tevékenységben való részvételre.  

8. Együttműködési megállapodásokat kötöttünk a pályázatainkat beadó 
Megyei Népművészeti Egyesülettel, a Bibuczi kft-vel, a Gyulai várral. 
 

 
 
Egyéb eredményeink, pályázati sikereink: 
 
Beadott pályázataink száma: 7 db 

1. Pályázat a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés 
megszervezésére szept.-dec. időszakra a megnyert összeg 960. 000 Ft. 

2. Pályázat az integrációs rendszerben részt vevő pedagógusok 
kiegészítő illetményére: 816. 000 Ft 

3. „Út a középiskolába” – 1.-2-félévre (mentorok: Makay Tímea, 
Szecskóné Jobb Tünde, Gal Tita). 

4. Pályázat az Iskolagyümölcs programra, melynek keretében heti 3 
napon az 1-4. évfolyam tanulói számára 1-1 almát vagy más 
egészséges terméket kapunk ingyen.  

5. TÁMOP – 3.2.13-12/1 a kulturális intézmények részvétele a tanórán 
kívüli nevelési feladatok ellátásában című pályázaton a Bibuczi 
Nonprofit Kft.-vel társpályázóként 5 műsoros előadást nyertünk, 
amelyet ingyen biztosítanak tanulóinknak. 

6. TÁMOP– 3.2.13-12/1 pályázat Népi kézműves hagyományok ápolása 
a Körösök vidékén nyertes pályázat, melyet a Békés Megyei 
Népművészeti Egyesülettel társulva nyertünk meg.  A pályázat 
keretében a II. félévben 3 témanap, néprajzi verseny és kiállítás 
fogadására nyílt lehetőségünk térítésmentesen. 

7. TIOP-os Gyulai vár-látogatási pályázat, melynek keretében 36    
tanulónkat tudjuk elküldeni  a várba, ahol foglalkozásokon vehetnek 
majd részt az őszi időszakban. 

 
 
 
 



Iskolán kívül elért verseny eredmények: 
 
 

1. Népmesei rajzpályázat: 
• Kotroczó Zoltán 1. helyezés 
• Barna Dorina      2. helyezés 
• Csík Boglárka     3. helyezés 

2. Magyar Kultúra Napja Elek: a vers és prózamondó versenyre 10 
tanulót kísértek el pedagógusaink. Közülük kiemelkedő teljesítményt 
nyújtottak:  

•••• Vágó Szilvia           4. osztály ének 2. hely(Makay Tímea) 
•••• Kotroczó Zoltán    5. osztály mese 1. hely (Kerényi Lászlóné) 
•••• Borsos Zita             5. osztály vers 2. hely (Kerényi Lászlóné) 
•••• Popucza Titanilla  8. osztály vers 1. hely (Gulyás Sz. Géza) 

 
 
2. Levelezős tantárgyi versenyek 

 
�  „Középiskolás leszek” matematika verseny Battonya -2 fő nevezett 

be Döntőbe jutott és helyezést ért el: Kindling Attila 1. hely és Csík 
Zoltán 2. hely 

� „Középiskolás leszek” informatika verseny döntőjébe jutott 3 fő  
� „Középiskolás leszek” történelem verseny döntőjébe jutott 1 fő 
� Román versmondó verseny Körösszegapáti: Mikló Tímea 3. hely 
� A békéscsabai Széchenyi István KÖZGÉ által kiírt informatika 

versenyen  3 tanuló indult.  
� A kistérségi Hagyományőrző Matematika versenyen, mely Sarkadon  

került megrendezésre, Samu Annamária 5. osztályos tanuló 1., 
Hoffmann Mihály 7. osztályos tanuló 1. és Kindling Attila 8. osztályos 
tanuló 3. helyezést ért el.  

� A Zrínyi Ilona matematika verseny megyei/területi döntőjén Kindling 
Nikolett 4. osztályos tanuló a 3., Hoffmann Mihály 7.osztályos tanuló 
10. helyezést ért el. 

� A Dürer Albert Ált. Isk. által szervezett történelmi versenyen két 5. 
osztályos csapat vett részt. Mindkét csapat döntőbe jutott, az 
eredményről később tájékoztatnak. 

� Román Mesemondó Versenyen 8 tanulóval indultunk. Kotroczó 
Zoltán 1. helyen, Almási Lilla 2. helyen végzett. Zámbori Loretta 
pedig különdíjat kapott. 

 
Gratulálunk nekik és felkészítő tanáraiknak 
 
 
 
 



Köszönet a kartársaknak a felkészítő munkájáért. Fontos, hogy a jövőben is 
kihasználjuk a lehetőségeket, a térségi szereplésre, hiszen az itt elért 
eredmények iskolánk jó hírét erősítik.  
Köszönettel tartozunk azoknak a lelkes szülőknek is, akik a gyerekek 
utaztatásába besegítettek.  
 
Zárszó: 
 
 
Összességében a 2012/2013-as tanév oktató-nevelő munkáját jónak 
értékeljük. A januári fenntartóváltást követően is zavartalanul el tudtuk 
látni feladatainkat. A működtetés elvonását nem tartom jónak, mivel annak 
ellenére, hogy a gyulai tankerület minden adódó problémát igyekszik 
megoldani, a két település távolsága megnehezíti az ügyek intézését.  
Befejezésül még egyszer megköszönjük valamennyi dolgozónk munkáját, 
erőt, kitartást és jó egészséget, szabadság alatt jó pihenést kívánunk, hogy 
megújult erővel kezdhessük majd az új tanévet. 
 
 
 
 
 
 
……………………………………               …………………………………… 
         Balogh Istvánné                                           Szecskóné Jobb Tünde 
                Igazgató                                                          Ig. helyettes 
 
 
 
 
 
 
 
Lőkösháza, 2013. június 27. 
                             
 
 


