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l. Személyifeltételek

l. I. Pedagógusok

A tanévre az engedé|yezeÍt pedagóguslétszám 17 fo volt. 14 fo teljes állású, 2 fő félr állású
pedagógussal és 3 óraadóval kezdtiik meg a munkát, a tanév II. félévétől további egy óraadó
csatlakozott a munkánkhoz furulya szakkör megfartásźlval. l fó részmunkaidős pedagógus (fél
állás' matematika -fizika szak) 2019. november 30-án tátvozott. Hiányát komoly erófeszítések
árán belső helyettesítéssel pótoltuk.

I.HELYZETELEMZÉS

).2. NOKS

A nevelĺĺ-oktató munkát Legény-Tóth
leterheltsége az egész tanév folyamán'
1 fő vállalkozői szerződés keretéb en 0,25 státuszon látja el a ľendszergazdai fe|adatokat.

] . 3. Funkc ionál is fe l adat ot e llát ó alkalmązottak

4 fo technikai alkalmazott biztosítja a nevelés-oktatás feltételeit. Megosztott munkakörben
|źiják el a portaszolgálatot és takarídák az iskolát. Az önkormányzat által foglalkoztatott 1 fo
gondnok-karbantartó tesz meg mindent környezettinkért, a biztonságos működésért.

].4. Tartósan távollévők

Tanév elején 2 fő pedagógus volt tartósan távol: Kaszásné Szűcs Erika, Kuhnné Kara Adél.
Y árhatőan mindketten munkába állnak 2020 szeptemberétől.

I. 5. Pedagógus továbbképzések

A 201912020. tanévben is terveztünk nevelőtestületi képzést, ami a pandémiás helyzet miatt
elmaradt.

Belső továbbképzést tartottunk
. az első félévben a Pozitív fegyelmezésrő|. A szakmai napot a Nyitott Iskolákéľt

Alapítvány szęrv ezésében tartottuk meg.
o a második félévben belső továbbképzés keretében két napot szántunk a pedagógusok

IKT kompetenciáinak javitására. A kollégák on-line feladatok (Wordwall, okosdoboz,
Learning Apps), és on-line dolgozatoVfeladatlapok készítésében szereztek
tapasztalatot (e-Kľéta, Redmenta' Google űrlap), és vidęo-óra/video-éľtękęzlet
megÍartását gyakoľolták, mielőtt a tanulókkal kerĹiltek ilyen kapcsolatba.

Ba|ázsné iskolatitkár segíti, akinek nagy volt



2, TlźľgłiÍeltétetek

2,]. Epalerck óttaga, műsząki állapota, a köľnyezet biztonsága

Á kaľbantartási szerződések alapjźn a karbantaľtások ľendben lezajlottak. Az épület napi
biztonságos mtĺködése ľendben volt, az apróbb problémákat, a nyán tisztasági meszelést az
önkorm ány zat á|ta| fo gl al ko ztato tt gondno k-kaľb ant a rtő v é gezte e|.

Ebben a tanévben január végétől a pandémiás helyzet kialakulásáig az e|htlzodo influenza
járvány, és a magas hiányzźsi mutatók miatt élnünk kellett jelentési kötelezettségünkkel az
ÁNrsz feiré. Az ÁNrsz azonna| kiszállt, lecseréltette a takarító- és fertotlenítő szereket,
fokozott fertőtlenítést rendelt el, és mintát vetetett az tqabb megbetegedőktől. Ennek alapján
ĺnegállapították az A típusú Influenza jelenlétét a közösségben.
A takarítószerek beszeľzése, és az új feľtőtlenítési rend életbe léptetése azonna| megtöľtént'

2. 2. Táľ gyi fe l s z e r e l t s é g, funkc io nál i s e s zkö zj e głzé kne k v al ó me gfe l e lé s

A legszükségesebb eszközökkel rendelkezünk. Problémát jelent az elavult, elhasználódott
eszközök pótlása, cseľéje, valamint a digitális tananyagokhoz valo hozzáťérés biztosítása.
Pľoblémát jelent, hogy IKT eszközeink kihasználtsága elmarad az elvárhatótól a hálőzat
hlźtnya, és az internet hozzáférés hiánya miatt. Pl. a tanulói laptopokat ezért nem sikerült
hasznosítanunk. Bár a WIFI hźůozat fejlesztése, átadása megtöľtént, a csatlakozás
lehetőségét még mindig nem kaptuk meg.
Pozitiv vá|toztst jelentett, hogy _ vállalkozói szerzódés keretében - rendszergazda segítette
ĺnunkánkat.

3. Tanullíi létszámaĺlatok (tanév eleji és tanév végi)

3 ' ] . Természetes és számított létszám adątok éufolyamonkĺlnt, osztályonként

A tanévet ló0 tanulóval kezdtük, 165 tanulóva| zártuk. Az elso, második és ötödik osztályban
történt tanév közben változás. A2. osztá|yban volt legnagyobb a fluktuáció, ott a tanév során
(lakóhely változások miatt) többen jöttek _ mentek. Sajnos a tanulói ĺisszetételt ez amozgás
negativan befolyásolta' megemelkedett a hátrányos he|yzetu, és veszélyeztetetthe|yzetu
tanulók arźnya. A bejáró tanulók száma 59 fő, ez atanu|ő|étszám36oÁ-a.



tanulói létszĺm adatok

3.2. Egyéni tanrend

Ebben a nem Volt egyéni tanľend szerint haladó tanulónk.

3.3. HH, HHH

Az elmúlt évhez képest 3oÁ-kal csökkent HH tanulók száma. Jelenleg 15%o. Ez az érték a
tanév elején: 2l fő, tanév végén 24 fł5. A HHH tanulók száma:6 fó. A tanév közben érkezett
tanulók közül 3 fo vélhetően HHH, ennek tisztázásaa következő tanév egyik feladata lesz.

Továbbra is lliányzlk az IPR támogatás. A tanulók kiľándulásának, szirlház- és
múzeumlátogatásának feltételeit az EFoP 1'3.9 és az azErzsébet tábor projektek segítségével
tudtuk biztosítani. Ezeknek a lehetőségét maximálisan kiakn áztuk, kérdés, hogy ezeknek a
támogatásoknak a megszűnését tudjuk-e majd komp enzálni.
A HH/HHH tanulók számára a tanulás támogatásához biztosítottuk a napközi otthon és
tanulószoba lehetőségét.

3.4. SNI, BTMN

o SNI tanulók száma tanév elején: 8fő (5%), közülük 2 fó került át ebben a tanévben
tanulásban akadály o zott státuszba.

o BTMN tanulók szátna atanév elején 20 fő (12,5), tanév végén 22 fő (13%)

Az intézményben magas közel 2O%o a kiemelt figyelmet igénylő tanulók aránya a negatív
póluson. A tanulók ellátása rendben megtörtént az intézmény alka|mazásában álló 1 fő óraadó
gyógypedagógus/fejlesztőpedagógus, és a fejlesztésben résztvevő tanítók, tanáľok
munkájával. A tanulásban akadźllyozott tanulók fejlődése nem kielégítő. Állando
gyógypedagógus jelenléte nélkül speciális iskolában jobban fejlődhetnének. Az átvétel
lehetőségét felvetettük, a szülők elzárkőztak.

tanévi
munkája
elókészlt
ó jellegíi
volt (í '

évfolyam)



Á tanórai munkában nagy szerepe Van a differenciálásnak, és a kornpetenciaalapú oktatás
Ęódszertanának. Problémát továbbra sem annyiľa a tanulási zavat, sajátos nevelési igény,
sokkal inkább a magatartźls i probl émák j el entik.

3'5. Bejáró taruilĺjk (ĺelepatés szeľint)

Bejáró tanulóink Dtimtis településről menetľendszerinti autóbusszal érkeznek. Létszámuk 59
fő, ez atanulólétszám kb. 36oÁ-a.

3'6. Tąnulószobai, napközis, iskolaotthonos csoportok száma

Az also tagozatban4 napk<izis csoport, felső tagozatban 1 tanulószobai csoport működött.

II. PEDAGoclłl MUNKA

1. A 2019/2020, tanév peĺlagógiai munklűjdnak elemzése

l.I A pedagógiai munka megvalósuĺása a munkatervben rogzítettek alapján

A munkatervbęn r o gzitett fel adataink, es em énynaptárunk megvaló sult.

Az lNTÉzMÉNY PEDAGÓGlAt PRoGRAMJA ALAPJÁN KITÚzöTT cÉtoK, FELADAToK

Kompetencialapú oktatás
alkalmazása

cÉL

Három hetet meghaladó projekt
(Adenti projekt)

Személyiségkozpontú,
személyiségfejlesztő, konstruktív,
interaktív pedagógiai módszerek
alkalmazása.

FEI.ADAT

Térnahetek

TAN-TAN

Az adventi projekt összeállítása,

programok megvalósítása.

KÜlső szakemberek bevonása a
proqram meovalósításába

Az új tanulásszervezési eljárások
beépÜlése iskolánk oktató-nevelcj
munkájába:,/ minden pedagógus ismeń,

alkalmazni tudja azokat,

./ minden pedagógus beépíti
mindennapi munkájába

Részlegesen megvalÓsult' Az
iskolánkba újonnan bekapcsolódó
pedagógusoknak segíŕségre van
sztikségük.

lNDlKÁToR

Fenntarthatósági témahét

A témahét programjának
összeállítása, megvalósítása

KÜlscĺ szakemberek bevonása a
orooram meovalósításába

Alsó taqozatban tanórába éoítve.

Sikeres karácsonyváró műsor

Megvalosult.

Az oH által meghirdetett
témahéthez kapcsolodtunk, ami a
pandémiás helyzet miatt elmaradt.

Az őszi moduláis proctram



A tanulók képességeinek és
kulcskompetenciáinak egyénre
szabott fejlesztése.

felső tagozaton ősszel és tavasszal
egy-egy héten, intenzív formában

Kiemelt feladat: a tananyag egyéni
tanulási utakká való átalakítása. Az
önálló ismeretszerzés utáni igény
kialakítása, biztos alapkészségek
kialakítása minden gyereknél.

A tanulók számára annyi és olyan
jellegtĺ tevékenységre kell
lehetőséget biztosítani, amennyire
az adott fejlettségi fokon szÜksége
van ahhoz, hogy egy-egy ismeret
biztos készséggé válhasson.

Szakköri és felzárkóztató_, fejlesztő
foglalkozások biztosításával

megvalósult, a tavaszi program a
pandémiás helyzet miatt elmaradt.

A digitális oktatás bevezetése
során azonban minden tanulónk
sokat fejlődött az onálló
ismeretszerzés terén. Sokat javult
az önálli tanulás eredményessége

Az esélyegyenlőség
megteremtése,
szegregációmentes, inkluzív iskolai
környezet létrehozása.

Tanulóink motiválttá, nyitottá válnak
a tanulásban, új ismeretek,
tapasztalatok megszerzésében'

Folyamatban.
Bizonyos tanuticsopoĺtokban nagy
problémát jelent a lemaradás, az
sNl-, BTMN tanulik magas aránya
(50% fetetti)

Tantárgyfelosztás szerint
biztosĺtottuk a korrepetálásokat
minden évfolyamon magyar nyelv
és irodalombol és matematikából.
Lehetőség nyÍlott felzárkoztató
foglalkozásokra a
természettudományos
tantárgyakbol és angol nyelvbőI.
Szakköri foglalkozást biztosĺtottunk
német nyelvből, valamint az EF)P-
1.3.9 pĄekt keretében: 2 irodalmi
színpad, néptánc, furuIya,
kézműves, grafika, kerámia,
tűzzománc, angol nyelv, német
nyelv foglalkozásokra volt
tehetőséoijnk.

A hátrányos- és a halmozottan
hátrányos helyzetĹĺ tanulók
társadalmi integrációjának
megsegítése

A lemorzsolódással veszélyeztetett
tanulók támogatása

Az iskolai oktató-nevelő munka
eredményességének javítása

Nótt az évfolyamvesztés nélkÜl
tovább haladó tanulók száma.

Évfolyamismétlők száma: O fo.

Az igazolatlan mulasztások aranya
több év távlatából nagy méĺ'tékben
csokkent, megegyezik az előző
évivel. Az igazolatlan muĺasztások
aránya 4 tanév viszonylatában:

. 20162.017.: 1 nap/fő
o 20172018.:4 nap/fo
o 2018/2019.:2 ora/fő
. 20192020.: 2 óra/fő'

Beavatkoz á s : g ye rm e kjóléti
szolg áIat, gyámhatóság, csal ádi
pótlék megvonása'

A lemorzsolódással veszélyeztetett
tanulók tanévelején feltérképezésre
kerÜltek, tanév közben, és június
végéig fokozott figyelmet kaptak a
felzárkóztatásban.

Az országos kompetenciamérések
eredményei intézményi

o 6.osztály az országos
átlag alatt matematikábol,
az országos átlag felett,
szoveoértésb ől az állao



A hagyományokból táplálkozo, és
a jövőre koncentráló értékrend
kialakítása intézményi, csoportos
és egyéni szinten.

A személyes- és szociális
kompetenciák fejlesztése.

Az egészséges és kömyezettudatos
életmód kialakítása.

alatt van.

o $. osztály országos átlag
felett matematikából,
országos átlag alatt
szövegéńésből.

A gyengĹilŐ eredmények háfterében
a magas BTMN arány állhat.

Fontos: 3 szint alaft nincs tanulo,
vagy nagyon kevés, ez az éĺték
jival az országos átlag alaft
helvezkedik el (későbłl táh!ázat| |

Digitális írástudás elterjesztése

Tanulóink azonosulnak az
egészséges életmód alapelveivel,
egészségesen élnek

A felnőttek feltétel nélkül elfogadják
a gyermekeket, de nem fogadják el
a gyermek antiszociális, illetve
megengedhetetlen viselkedését.

Ta nulói nk Íelfedezik az
összetartozás és a közösségben
Ęlő erő értékét.

Tanulóink képesek mások és
önmaguk elfogadására, az
önértékelésre, magabiztosak,
tudnak pozitív képet kialakítani
önmagukról' bizakodóak,
jókedvűek.

Fejlődő problémamegoldó
készséggel és érzékenységgel
tudják irányítani életüket.

Megvalósult.

SN l tanulók integrációja

lKT használata.
lKT eszközök biztosítása.

személyiségÍejlesztés

A megkezdett munka folytatása:
r szakvéleményben foglaltak

ismerete, biztosítása

l szorosabb kapcsolattartás a
fejlesztő pedagógussál,
gyógypedagógussal

A lKT-val támogatott tanórák
aránya eléri30%-ot,
lehetőséget biztosítunk egyéni
feladatok elkészítésére lKT
használatával.
Részben' Az iskolai oktatás során
lKT eszkozok biztosítása rendben
volt, de az intemethozzáférés
akadozoft.
A digitális oktatás bevezetése a
tanulók és pedagógusok ebbéli
kom petenciáit erosĺtefte.

A személyiség megismerése
A személyiség fejlesztése

. önismeretfejlesztése,

. magatartás alakítása

Megvalósult, slkeres a nem éńelmi
fogyatékos tanulók körébén. A két
tanulásban akadályozott tanulo
fejlődése nem kielég ítő.

A tanuló képes a jó és rossz
tulajdonságok
megkÜlönböztetésére, ki tud emelni
önmaga számára legalább 3 pozitív
tulajdonságot, és tud tenni annak
érdekében, fejlődjön.
Folyamatban.



Egészségnevelés

l skola i közösségek fejlesztése
. nagy iskolai programok

szervezése, az egyĹivé
tartozás élményének
biztosítása

o osztályközösségek
erősítése

. DÖK erősítése

Tanórai- és tanórán kívüli
lehetőségek biztosítása.
tanóra: helyi tanterv szerint
tanórán kívül: ökomunkaterv alapján,
EFOP-1.3.9 projekt
megvalósításával

DÖK munkaterv megvalósítása
Márciusig tervezett programjaink
megvalósultak.

Az EFOP-1.3.9 pályázat
támogatásai által nagy kozösségi
rendezvényeink gazdagodtak,
hozzájárulva ezzel a kozósség
erősodéséhez.

Kĺlrnyezeti nevelés

Gyermek- és ifiúságvédelmi
feladatok megoldása

Egészségtudatos táplálkozás.
Rendszeres mozgás iránti igény.

Megvaló s ult. A prog ra m ki e 49é szti lt
az EFOP-|.3.9 pĘektben vállalt
te rü l ete kke l w o tks h o pok
form áj á b an : sŕresszo/dás-,
stre s szkezel é s, fog á pol á s,
öltözkodé s, bő rá pol á s, okos küty thk
okos használata, valamint
foglalkozások keretében: ,,Fo az
egészsé g'',,,F Ĺj ben _fá b a n
orvosság'' címmel. Az iskola
ny újtotta s po ltol á si le h e tőségek
kiegészültek a Nagy
S po ĺtágvá l a sztl ő szi, tav a szi
programjaival, és az EFOP-1'3'9
pĄektben szeruezett
fogl al kozá ssal, mel yn e k során
tanulóink új spoĺtágakkal
ismeĺkedheftek meg, az űzhettek a
tanév folyamán : kick-boksz,
lovaolás. síelés. korcsolva.

Az ökoiskola cím elvárásaĺnak
megfelelő intézményi környezet és
programok biztosítása

SZAKMAI FETADATOK

problémák észlelése,
okok keresése,
kapcsolatfelvétel a családdal
Jelzőrendszer működtetése

. intézményen belül,

. intézményen kĺvĺ,il

prevenciós orooramok

A tanfelügyeleti rends zerr el kapcs olatos feladatok
o A201912020. tanévben nem volt tanfelügyeleti ellenőrzés intézményünkben.

A minőségfej lesztési munka teľvezés e, elvégzése :
o A pandémiás helyzet miatt elmaradt 2 pedagogĺls és a vezető önéĺtékelése'

A pedagógusok minősítési rendszeľével kapcsolatos feladatok
o A201912020. tanévben Merczi Katalin minősítésére kertilt soľ, teljesítette a

pedagógus II. fokozat elváľásait, eredménye I00%.
Pályaválas ztás; középfokú intézményekbe ttiľténő továbbtanulás
A beiskolázási fo|yamat rendben lezajlott. Bővebben aII/g. pontban.

t0

pę- okoiskola pályázalot újból
beadtuk' a címet újból megnyeńük.
Az ökoiskola munkatervének
megvalósítása
Megvalosult. Az erdei iskolai
program a kovetkezij tanév elejére
kerĺjlt.
Minden érintett tanuló problémájára
fény derÜljön, megkapja az őt
megilleto segítséget.
Megvalósult. Jó munkakapcsolat a
gyermekjóléti szolgálatokkal, az
iskolai szociális segítóvel. Ö a nyári
Ezsébet táborok munkájába is
bekapcsolódott.



. Az előző tanév tapasztalataibĺĺl adódĺĎ feladatok

o Azugye|eti rendszer kiegyensúlyozottműködtetését nehezíti a létszámhiźny, a
tanév közben táv ozott pedagó gus, a pedagő gusok hosszabb-rövidebb ideig
taľtó betegsége' tartós betegállom ánya. igy az év e|eji nagy tervek , miszerint az
egyenletes terhelés szempondát még erósebben figyelembe vesszük a
beosztások elkészítésénél, a második félévre kudarcba fulladt, hiszen a
feladatot csak ajelenlévők tudják elvégezni.

o A TAN-TAN moduljainak megismertetését egy-egy őszi- és tavaszi hétre
terveztük. Az őszi program megvalósu|t, atavaszi a pandémiás helyzet miatt
elmaradt.

o Az óvoda - iskola átmenet kiegyensúlyozott, köszönhető ez akét intézmény
kölcsön<is látogatásainak' közös fog|alkozźtsoknak, és az iskolai életre hangoló
foglalkozásoknak. Ezek közül az utóbbiak apandémiźts helyzet miatt
elmaradtak, a beiratkozás on-line tĺjrtént.

' Alsĺó_ felső tagozat átmenet
o Ebben az évben nyugalmasabb volt az 5. osztályosok beilleszkedése,

köszönheto en az osztźt|ý 4. osztályban és idén az 5. osztályban tanító
pedagógusok hatékonyabb egyĹittmtĺködésének, a gyerekek számárabiztosított
,,türelmi idonek''.

o Atagozatvźitáshozmagyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából saját
méľőeszközkészil. Készítése, bevezetése a pandémiás helyzet miatt
megtoľpant'

' Az Ínnovatív tanítálsĹtanulási módszeľek alkalrmazálsa teľén jelentkező teendők
o A belső tudásmegosztás lehetőségei a pedagógusok ĺilterheltsége miatt az

iskolai oktatás idején csökkent, szinte csakazúj pedagógusoknál történtek
őr a|áto gatások, ho spitál ások.

o A belső tudásmegosztás a digitális oktatás során mindennapossá vált. A
pedagógusok saját csoportban , vaEY video-értek ez|eten megosztották
tapasztalataikat, jó gyakorlataikat, megtanították egynást egy-egy új elem
beépítésére az oktatási gyakoľlatba.

o A digitális oktatás bevezetését követően atavaszi szünet idején 2 napot
fordítottunk a pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztésére. Feladat
volt megha tźr ozott felületeken saj át feladatok, feladatl apok elkészítése,
javaslat az értékelésiikre, és a videohívásokban való tapasztalatszerzés.
Összegýjtötttik a pedagógusok leadott anyagait,mindenki számáraláthatővét
tettük.
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o Az iskola tanulóinak magatartása javulást mutat. Kirívó esemény nem t<iľtént.

Továbbra is feladatunk erősíteni a szocia|izáciot, az egymás elfogadásának
képességét, a tanulók <infegyelmét, háttérbe kell szorítanunk az agresszív
viselkedési formákat.

o Pszichológus mutatott utat foglalkozás keretében felsős tanulóinknak a

stľesszkezelésre, vizsgtůta akozosségek fejlettségét, és utat, lehetőségeket
mutatott a pedagógusoknak a közösségfejlesztésre.

o Realizálódott a tanulószoba hatékonyságának növelése, motiváló hatással bírt,
hogy a délutáni benntar1ózkodás alóli mentesítés feltétele lett a tanulási
eredményesség.

és szülő aktívabb bevonásával
o A felévenkénti egy-egy fogadóóra kihasználtsága nőtt' a szülői értekezletek

látogatottsága stagnált.

o Az e-naplo megjelenése nem minden család esetében hozta meg a hozzáfüzott
reményeket. Van egy szülői ľéteg, aki az e-napló napi szintű jelzései ellenére
sem tájékoződik gyermeke iskolai teljesítményéről, annak ellenére, hogy nem
kért papíralapú tájékoztatást. (Egyes tanulók esetében akkor is megtörténik, ha
a szülcĺk nem kéľték!)

o A digitális oktatásban sokat eľősödött a szülő-iskola kapcsolat. Az elején
nagyon nehéz volt a szinte 24 orás készenlét, szükséges vo|t az elérhetőségek
szabźůyozása. A digitális oktatás megvalósult, bár a családok nagy része nem
rendelkezett optimális hátténel. Sok tanuló/család csak telefonról dolgozott'
internethozzáféréshiányában azeszkozkölcsönzéssel semtudtunk segíteni. A
szülők nagyra értékelték a segítőkészséget, a folyamatos támogatást, segítséget
a legapróbb dolgoktól az eszkózök kölcsonadásáig. Éľtékelték, hogy
megpróbáltuk a családok túlterheltségét csökkenteni, odafigyeltünk arra, hogy
a testvéľek ne egyidőben írjanak dolgozatot' akkor legyen ZOOM, amikor a
szu|őhazaélľt, és tud segíteni gyermekének a belépésben, stb. (A
pedagógusoknál ez gyakran azt je|entette, hogy egy nap többször is megtaľtotta
ugyanazt az őrát.) A többgyermekes, internettel rendelkező családoknál
segített, hogy Tabletet kölcsönözhettek a tanulók.

' Saját intézményi honlap működtetése
o Megvalósult.
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]. 2. Tąnulmányi er e dmé nye k, ma gat ar t á s, s zor gal om

osztály

2

Átlag eredmények osztáIyonként

3.

4.
5
6

tanulmánya átlag

intézményiát!ag

Mĺlgatartós, szo rgal o nt

A magaÍartás i skolai eredménye 0,l 4-dal, a szorgalom é 0,22-da| nőtt.

Tnnulmdnyi mutatók

Ebben a tanévben a 2-8. évfolyamok át|aga 4,25. Ez a mutató 0,74-dal jobb jobb az elłĺző
évinél. Magyarázhatja ezt a digitális oktatásban való eredményes szülői támogatás.
Alsó tagozatban a matematika és magyar nyelv tantárgyak átlaga, ami 4,| körüli értéket
mutat, felső tagozatban a magyaľ nyelv źń|aga 3,14 eredménnyel a leggyengébb.

Fontos feladat lesz a következő tanévre ezek javitźsa.

A kitíínő tanulók szdma: 35 fó
. alsó tagozat:3l fő
o felső tagozat:4 fo

Tanév végén senkit nern kötelezett éufolyamismétlésre a nevelőtestület.

Javí'tó viagárc utalt tanulók szźma:3 fo + 2 fő (osztályoző vizsgźn nem jelentek meg)
o felso tagozat:3 fo

o 5. osztály 2 tanu|ő, egy tantärgy;7. osztá|y 1 tanuló, három tantárgy
. az osztá|yozővizsgán meg nem jelent tanulók:

o 1 ft' 5. osztály,l fő 7. osztály

]'3. Tanulmányok alatti vizsgák

. osztályoző vízsgák:
3 fcĺ kapott mulasztásai miatt lehetőséget osztźiyoző vizsgaletételére. Közülük egy fő
sikeres vizsgát tett,2 fü nem jelent meg. ok augusztusb an javítő vizsgát tehetnek.

7.

8.

4 64
4. 54
4, 37
4,15
4.

magatartás átlag

08
4 12
3.88
4,25

4,38
4, 56
4, 52
4. 15
4,24

szorgalom átlag

4,00
4 11

4,28

4 33
4,56
4. 22
3 90
3 88
3, 87
3,83
4,08

l3



l.4. Hiányzósok

Tanév

alső tagozal

felso tagozat

lgazolt mulasztás
(óľa)

iskola

Az igazo|t mulasztások aránya az előző évhezképest nem nőtt, atányaibanhasonló az e|őző
évihez, hiszen csak máľcius első két hetéig jártunk iskolába. Az igazo|tmulasztások magas
arányźtt a hosszan elnýló influenza járvány indokolja. Sajnos 3 tanuló ęsetén ez meghaladta a250 őrźtt, számukra nevelőtestület engedél yezte az osztá|yoző vizsgát'
Az igazolatlan mulasztások atánya viszont kis méľtékben nőtt, 1 tanulóra vetítve március
közepéig eléľtük a tavalyi év végi eľedméný: 2 őralfij. Az igazolatlan mulasztások néhány
tanuló pľodukálta. A szükséges intézkedések megtörténtek. Egy család kivételével elegendő
volt a családokkal, illetve a családgond,ozőval a kapcsolattartás a pľobléma megoldásához. A
családi pótlék megvonására egy tanuló esetében kenilt sor: esetében a szülővel való kapcsolat,
megoldáskeresés a Gyermekjóléti Szolgálat és Gyámhatóság bevonása mellett iseľedménýelen volt.

] -5. Bukások száma, ąlakulásą ąz elmúlt évekhez képest

A bukások száma az e\óző évihez képest nagy mértékben csökkent: míg az elmúlt évben 11tanuló nem tudta teljesíteni a tantervi követelményeket, ebben a tanévben ez csupán 3 fcĺreigaz, évfolyamismétlő nincs, az e|őzó tanévben 3 fo volt.

I.6. Lemorzsolódással veszélyeztetetŕ tąnulók számą

5220

5717

Igazolatlan
mulasztás (óra)

t0939

t7

l főre jutó igazolt
mulasztás (óra)

314

331

61

71

I főre jutó
igazolatlan

mulasztás (óra)

66

2079/2020. tanév:

C 2019/2020. tanév I. felévi, lemorzsolódással
szinten: 79 főbőIĹt fő (14%)

. 2079/2020. tanév I. felévi, lemoľzsolódással
szinten: 79 főből7 fő (9%)

0

4

2

A lemorzsolódási mutató csökkentésének hátter ében az intézményintézkedései, és a
pandémiás helyzetben mutatott nagyfokú egyéni odafigyelé s, az egyénl tanulási utak
hatékonyabb megvalósulása, valamint a jrinius elejétől június végéig tartó fe|zěrkőztatási
programban való aktív részvétel állhat. Nagyon fontos, hogy azérintett tanulók
meglapasztalhatták anapi szinten befektetett munka megtérülését, a még erőteljesebb
egyéni odafigyelés eľejét, tanuló-szülő viszonylatźhanpedig az,hogya szülői támogatás
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v eszély eztetett tanul ók ar ány a intézméný



intenzív jelenléte nagyon nagy erővel bír. Remélem, hogy ezekapozitiv tapasztalatok a
következő tanévben is segítik munkánkat.

).7. A digitális oktatós

Ą digitális oktatás nagy kihívás elé állította a magyar családokat, az iskolákat, pedagógusokat
egyaránt. Mivel az iskolán kíVüli digitális oktatásľól nem rendelkeztünk tapasztalattal, nem
voltunk rá kellően felkészülve, az első két hétben próbáltuk meghatározni azokat a kereteket,
amiben mtĺködni tudtunk. Az első napokban kiderült, hogy az e-rRÉrł felület nem
ĺnegoldás, a szülők sok esetben nem tudtak belépni, és nem csak a jelszó hiánya miatt' Új
jelszavakat generáltunk, segítettünk, de a működés nem volt zökkenőmenetes. Ez tettę
szükségessé, hogy egy olyan felületet használjunk, ami szinte minden család szźlmára
hozzáférhető. Íey esett a választásunk a Facebook csoportokra. Minden osztálynak,
közösségnek volt/van külön csoportja, aminek tagtrai voltak a szülők, a tanulók, és a
csoportban tanító pedagógusok. A csopoľton keresztül elérhetĺjvé váltak a tananyagok,
lehetoség volt a csoporton belüli beszélgetésekre, videohívásokra is. A pedagógusok videókat,
prezentációkat készítettek, használtak, és töltötték fel óľarend szerint a tananyagot.
Tömbösített óľarendet készítettünk, hogy az ęEy napon bejelentkező pedagógusok száma ne
haladja meg a 4 bejelentkezést. A nevelotestület kb. két harmada videoórákat is tartott.
Ezekhez aZooM-ot használtuk, mert nagyon megsegítette amagyatázatot, a szemléltetést. A
videó órák megtaľtását nehezítette, hogy 1-ó. évfolyamokon csak szülői segítséggel tudtak a
tanulók csatlakozni , ezért alkalmazkodnunk kellett a szülők elfoglaltság źlhoz,látogatottságuk
nem volt 100%-os, már a szükséges eszközök hiánya miatt sem. Ez gyak'ranjelentette azt,
hogy egy adott tanórát több alkalommal kellett a pedagógusnak megtartania. Hozadéka volt a
kisebb csoportokban való tanítás, ami segítette a megértést, és egy kicsit pontosabb képet
kaptunk a tanulók aktuális tudásáról. Az online felmérések esetén is tudnunk kellett, hogy
mikor áll a tanuló rendelkezésére számítőgép,mikoľ tudja megírni a dolgozatot, és a testvérek
ne írjanak egy időben felmérést. Nálunk nem tudott működni az, hogy egy adott rövid
időintervallumban mindenki teljesíteni tudjon. Rugalmasságunkat a szülők megköszönték.
Tableteket k<jlcsönöztünk a többgyermekes családoknak, illetve azoknak, akik ľendelkeztek
internettel, de megfelelő szálmítőgépük nem volt.
Felmértük azon tanu|ók körét, akik nem tudtak az online oktatáshoz csatlakozni, számukĺa
heti rendszerességgel ktildtünk tananyagot, és fogadtuk a kész anyagokat.
A digitális oktatás hozadékai k<jzött tartjuk számon a megerősödött szülő _ iskola kapcsolatot,
azt, hogy a szülő megismeľte gyermeke tanuláshoz valő viszonyát, nehézségeit, a közösen
megélt egytittes munka örömét' sikerét, és a z erósödő önállóságot, felelősséget saját
fejlődésük tekintetében.
A digitális oktatás bár egy új formában való mtĺködésre tanított meg bennünket, javította a
kapcsolatokatlkapcsolattartást, egyn'rás pľoblémáinak megéľtését' nem pótolhatta a
közösséget, amiben a gyermekeknek szocia|izálődniuk kell, nem adott pontos képet a
gyerekek tudásáról (sok esetben közösségi produktumok keľültek beadásra)' es nem adott
választ olyan témakörĺik hatékony megtanítására, aho| a pedagógus jelenléte elengedhetetlen.
A nevelőtesttilet tagiai a Facebook csoporton keresztül napi kapcsolatban álltak, és hetente két
alkalommal tartottunk online értekezletet szükség szerint külön az alső- és felső tagozatban
tanítóknak, vagy együtt. Minden héten beszámoltak a kollégák a tanulók aktivitásáról, igy a
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lemaradó, vagy elveszni vágyó tanulók nem tudtak lemorzsolódni, senki nem veszhetett el
ebben a folyamatban.
Nagyon nagy köszönet illeti a résztvevoket: tanulókat, pedagógusokat, és a teljes támogatást
biztosító szülői hátteret.

osztály

1

létszám

Tanulók részvétele a digitális oktatásban

3

4
Ę

a távoktatásba
bekapcsolódott
tanulók száma

b

7

I
)sszesen

?5

l.8. Hátrányok enyhítése

A hátľányok enyhítésének már hagyományos keretei kiegészültek az EFoP-l.3.9 pályázat
nyújtotta lehetoségekkel és a LEP pľogrammal. A tanulők számáta ingyenesęn tudtunk
biztosítani kirándulásokat, szinhtlzlátogatásokat. Így azok a tanulók sem maradtak ki a
lehetőségekből, akiknek a szülei egyébként nem tudták volna ťlnanszirozni a gyerekek
részvételét.

Ezek:

EFOP-1.3.9
o Mogyoróhegy (teljes alsó tagozat)
o Gördülő tanösvény (Királyrét, 5-6' osztály)
o Tata és könryéke (7-8. osztály)
o Barangolás a füvárosban I. (Tropicarium, Eleven Park; alsó tagozat,jutalom)
o Barangolás a fovárosban II. (Liszt Ferenc Nemzetk<jzi Repülőtér, felső tagozat,

jutalom)
. Kastélytúra
o Barangolás a kultúrában, szinházlátogatások
. Operatúra Papagénóval (Budapest Erkel Színház;45 fő)
. Hagyományok Háza (Budapest, Népľajzi Múzeum;45 fii)

Lázár Ervin Pľogram
A progľamok a pandémiás helyzet kialakulásáig rendben megvalósultak:

. 1-2. osztály: Az aranyszőrubćtrány (Pilismarót, 2020.0I.07 .)

o 4. oszttlly: Ütős népzene (Esztergom ,202O.O2.IL.)
o 6. osztźlly: Hóflodte álmok (Budapest, Fővárosi Nagycirkusz,2020.02.26.)
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].8. SNI ellĺźtás (hoglan oldotta meg az intézmény, milyen problémákvannak)

Áz SNI tanulók száma 8 fő volt. A munkát l fo óraadó gyógypedagógus koordinálja' aki
segíti a nevelőtestület érintett tagjait a SNI tanulók ellátásában, megtartja a habilitációs-
rehabilitációs és egyéb TANAK-os órákat. Az SNI tanulók ellátása áIta|ában eredményes
volt, az enyhe értelmi fogyatékos tanulók bevonása, fejlĺĺdése nem kielégitó, az ő eredményes
fejlesztésükh<lz szükség lenne teljes státuszu győgypedagógus jelenlétére, vagy ellátásukat
speciális iskolában lehetne folytatni.
Á digitális oktatás soľán is elláttuk az SNI tanulókat.

I . 9. T e he t s é ggo ndo z á s, fe l zárkó zt at ds, e glé n i fej l e s zt é s

A tehetséggondozás tanórai lehetőségeit az egyéni tanulási utak, egyéni differenciálás
lehetőségei (rétegmunka), kutatómunka, kiselőadások vállalása, valamint a csoportbontások
biztosították.

A tehetséges, az iskolai teľhelést elbíró gyermekek 2 idegen nyelv tanulása kifutóban van.
Idén máľ a harmadikosok nem kezdhették meg a német nyelv tanulását' A választott idegen
nyelvet kis létszámú tanulócsoportban tanulják a gyermekek. Német anyanyelvú szülő (tanár)
közreműködésével néhźny éve német klub alakult, ami folyatta munkáját, és továbbra is nagy
népszenĺségnek örvendett a némettil tanuló gyermekek körében.

A nyelvoktatásban nagy örömünkre szolgál, ha a tanulók ,,élőben'' találkoznak idegen
anyanyelvtĺ embeľekkel. Így nagyon ktilönleges élméný jelentett tanulóink számára a
Dĺim<isön szervezett angol nyelvi tábort, ahol angol anyanyelvű tanáľok foglalkoztak a
gyeľmekekkel.

A tehetséggondozás keľetei a középiskolára felkészítő foglalkozások, valamint a tanulmáný
versenyekre felkészítő foglalkozások (Kalandoző, Znný Ilona matematika verseny' angol
nyelvi levelezőverseny' egyéb levelezős versenyek), szakköľök, mtĺvészeti csoportok, a
versenyeken való részvétel.

A felzárkőztatás legfontosabb keretét a tantálrgyi korrepetálások jelentik. Minden
évfolyamon órarendi keretek között biztosítjuk a korrepetálást magyar nyelv és iľodalomból,
valamint matematikából. A felső tagozaton ez kiegészül természettudományos tantárgyak
korľepetálásával. Az angol nyelvből javítóvizsgára utalt tanulók szźtma szükségess é teszi az
angol korľepetálások biztosítását is.
Afelzárkőztatäs tanórai eszkoze a differenciá,lás, az egyéni tanulási utakra való odafigyelés.
Afelzárkőztatást segíti alső tagozatban a napközi otthon, felső tagozatban a tanulószoba.

Az egyéni fejlesztés keretei több szálon futottak:
o a HH/HHH tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztése az osztályfőnökök által,

o egyéni fejlesztésben részestiltek a BTMN tanulók (tanítók/fejlesztő pedagógus)

o SNI tanulók egyéni fejlesztése gyógypedagógus által.

t'7



I. ] 0. Szakmai munkacsoportok mĺíkt;ĺlése

Irrtézményünkben 3 szakmai murrkaköz<jsség működik: alsó tagozatos, felso tagozatos és azökoiskola munkaközosség. Az alsó- és ťelső tagozatos munkaközösségben rnindenki a
feladatai szerint vett részt' az ökoiskola munkaközcisség munkájában a témakorrel legirrkább
érdekelt pedagógusok kaptak szerepet. A munkaközösségek ellátták feladataikat.

2. A belső etlenőrzés megvalósultiso

A munkatervben meghatározott belso ellenorzések megtör1éntek, intézkedés bęvezetéséľe
nem volt szükség:

o nyomon követtük az adminisztráciős tevékenysé get, az e-Kl'éta használatát, e-
ügyintézést,

' vizsgáltuk az új ügyeleti rendszer beválását (tanulói ügyelet újraélesztése),o a tanévkezdéshez, záráshoz kapcsolódó tanügyi dokumentáció elkészítését,. óralátogatások történtek az új kolléga érkezésekor,
o digitális oktatás: feltöltött anyagok minősége, mennyisége' teljesíthetősége

' vizsłá7tuk a TAN-TAN hatékonysá gát,középfokú beiskolá zźlst, akülönleges
bánásmódot igénylo tanulók szakvélernényét, konrollvizsgálat-kérését.

3. TonÍdrgyi mérések

3'I' Kompetenciąmérés eľedményei, az eredruényesség nĺ)velése érdekében tett konkrét
lépések

Az idegen nyelvi mérés a pandérniás helyzet miatt elmaľadt.
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Az intézmény kompetenciarnérés eredményeit, a tendenciákat a fenti táblázat
részletesen bernutatja. A kompeterrciamérés eredményeit a pedagógusok ismerik, az
osztály teljesítménye mögött látják az egyéni eľedmérryeket.

A 2019. évi méľés matematika eľedményei meghaladják az orczágos átlagot' a
szövegér1és eľedmény ei kozelitik azt.
Fontos célunk a jő át|ag elérésén kívül' hagy rre legyerrek tanulók az a|ső övezetekben'
és legyen kiemelkedő teljesítményű tanuló is. Matematikából a 6. és 8. évfolyamon
egyaránt van a hánnas szint alatt tanuló, eZ az érték azonban arányát tekintve
alacsonyabb az országos átlagnál. Szövegértésből ó. évfolyamon a tanulók nagyobb
aránnyal helyezkednek el a 3. szint alatt, mint az országos átlag' 8. évfolyarnon pedig
nem volt 3. szint alatti tanuló. Kiemelkedő teljesítményrĺ tanuló (7' szint) a 8'
osztályos méľésben mutatkozik rnatematikából és szövegéft ésből egyarárrt.

A ó. és 8. osztályos mérések eľedményeinek összehasonlításából kiolvasható, hogy
hatékony az intézmény felzárkőztaó és tehetséggondoző munkája.

Érdemes két mérés viszonylatában is megvizsgälni egy-egy korcsoport teljesítményét,
mert a Ęlődési ívek ennek tükrében láthatók.
Matematikából a 2077. évi 6. osztá|y, és 2019. évi 8. osztá|y eredményeinek
összehasonlításából kiderül, hogy sikeľült a jól teljesítő tanulók közül szintet léptetni,
mikozben tudjuk' hogy a 3. szint alatt teljesítő tanuló 8. osztályban érkezett, BTMN-s,
és nem kapott az intézményünkben t<jbb éven át fejlesztést.
Bár szövegértésből az osztá|ylintézmény rnutatója nem éfte e| az országos átlagot,
nagyoll dicséretes, lrogy nem maradt a 3. szirrt alatt tanuló' és tehetséges tarruló is
mutatkozott.
Ezek az eľedmények is igazo|ják a felzárkőztatő és tehetséggondozo munka
eredményességét.

A fejlődés íve jól |áthatő, bizakodásra adhat okot.

Feladataink:
. jó eredmétryek megőľzése' a gyenge eredmények javítása,
o a szövegéftés kompetenciájának eľosítése,

' minden évfolyamon a|kalmazzuk a kompetencia alapú oktatás módszereit,
eszközeit,
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o biztosítjuk a korrepetálásokat minden osztá|y szźtmára magyď nyelv és irodalom,
valamint matematika tantárgyakból, szükség esetén természettudományos
tárgyakból is,

. a szakköri kínálat folyamatos biztosításával lehetőséget adunk a tehetséges diákok
további fejlődésére,

. az egyéni tanulási utak támogatásával lehetoséget biztosítunk minden tanuló
fejlődésére,

o a BTMN tanulók fejlesztésének erősítése a kulcskompetenciák teľületén,
o a szaktanárok az osztá,lyfőnök<jkkel elemzik az egyéni tanulói teljesítményeket,

beazonosídák a fejlesztendő területeket, megtervezik a fejlesztést.
o a 8. osztályos mérésre el kell éľni, hogy ne legyen a 3. szint alatt tanuló, minden

tanulón fejlődjön.

3.2. NETFIT mérés

A NETFIT mérés a pandémiás helyzet miatt elmaľadt.

3.3. DIFER mérés

A DIFER méľésben 5 tanuló vett részt.

4. Ve ľse nye k, ve rse nye redmények

Az intézmény fontosnak taľtja, hogy tanulóink akár saját iskolai verseny, akár külsős
versenyek formájában részt vegyenek vęrsenyeken, vetélkedőkön. Fontosnak tartjuk az
erőpróbát, és azt, hogy idegen helyzetben, idegen kömyezetben is kipróbálják magukat, ha
csak tapaszta|atszerzés céljából is, egyéni és csapatszinten egyaránt. Falusi kisiskolaként
minden lehetőségnek, minden eľedménynek örülünk, és erősítjük tanulóink önbizalmti a
további erőpľóbákhoz. A pandémiás he|yzet atavaszi veľsenyidőszakra is rányomta bélyegét'
az időszak élő versenyei elmaradtak, az élő fordulóva| zttrődő levelezős versenyek írásbeli
foľdulójáig jutottak tanulóink. Ha lesz folytatás, folyatjuk.

Labdarugás:
o megyei bajnokság
o Bozsik toľna

EFOP-1.3.9:
o őszi akadźůyverseny
o őszzárofocikupa
o Mikulás kupa

Zrínyi Ilona matematika verseny
o l9 tanuló ľészvétele

,, B o lya i Te ľ mé s zeÍt udomú n y i Cs apatve ľse ny
ZölĺI nyomon vetélkeclő 2. helyezés
Kalandoai tiirténelmi és mííveltségÍ verseny (a verseny elkezdődött, a pandémiás
he|yzet miatt félbeszakadt)
Enek ünnepe

o énekverseny Bozőky Mihály tiszteletére
o 24versenyző

20



o neves Zsűri
o ajándékhangveľseny: Kecskésegyüttes konceľtje
o azBsztergomi Tankeľületi Központ, Pilismarót Község onkormányzata és a

Pilismarótért Alapítvány támogatásával az EFOP- 1 .3.9 pľojekt
megvalósításában

5, Rendezvények, programok

5.I' Az iskolakazösség kiemelt rendeményei

o szeptember

o Dök-nap: Mihály napi vígasságok

o 
"o'ľ"'u,,atok 

világn Ąa,rajzpályázat
Papírgyijtés

Megemlékezés az aradi vértanúkról 6. osztály

,,TAN-TAN'' tanulásmódszeľtani modul

. oszivígasság felső tagozatosoknak (Tök jó buli), tökfaragó verseny

o november - december

o Nyílt nap

o Márton napi vígasságok (szülők, nevelők programja)

o Karácsony pľojekt

o Adventi koszoru készítése

o Mikulás kupa

o Lucanap

o Karácsoný készülődés, más népek karácsonyai

o Adventi gyertyagyujtás (2.)

o Adventi vásár hangversennyel

o Karácsonyváró műsoľ

o t"":""lT; 
Kurrura Napja

azI. fé|év zálrása

Tréfás faľsang

,. . 
Megemlékezés akommunizmus áldozataiľól

o március-április
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. Nemzeti ünnep megĹinneplése - március 15. projekt

o Yizvi|agnapja - digitálisan

o Föld napja - digitálisan

o Húsvéti készülődés - digitálisan

o Megemlékezés a holocaust tidozatairől - digitálisan

o Pályaorientációs nap - digitálisan

o május-június

o Madarak, fák napja_ digitálisan

. Ballagás, tanévzárő

5' 2' A t a n t e s t ü l e t " 
: 

o::^:::: 
::r:::' 

r e n d e zv é ny e i' t é m á i

o Pozitiv fegyelmezés (l nap) _ Nyitott Iskolákért Alapítvány
o A digitális oktatás lehetőségei (2 nap) belső

to"1oooo",o*",r'u'ĺ;Tľffi 
-készítésekülönbözőfelületeken

(okosdoboz, Wordwall, Learning Apps, stb.)
on-line felmérések, feladatlapok készítése
(Redmenta, Kahoot, Google űrlap, e-Kľéta, stb.)
videohívások, vi deo - é tekezleteV őr ák

5.3. Az iskolą által szervezett nyári tóborok

Ebben a tanévben a pandémiźs he|yzet miatt a nyári tábor, nyáť- ügyelet új értelmet nyert,
hiszen fontosnak találtuk azoknak a családoknak a megsegítését, akik az első félévben
kénýelenek voltak felhasználni éves szabadságukat. A pľoblémára a települési
önkormányzattal, és egyházakkal együttműködve találtunk megoldást az alábbiakszerint:

o 25.
o 26.

o 27.

o 28.
o 29.

o 30.
. 31.

hét iskolai felügyelet
hét iskolai felügyelet
hét Erzsébet tábor (iskola, 1.)

hét Katolikus hittan tábor
hét Erzsébet tábor (isko|a,2.)
hét Református hittan tábor
hét Erzsébet táboľ (könyĺ.tár)

A táborok megszervezésében, megvalósításában az iskola pedagógusai részt vesznek, az
Erzsébet táborok helyszíne az iskola.
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6. Kö r nye zetv éĺIe I mi tevé ke nys é g - ij k o is ko l a

A kömyezetvédelmi tevékenység, a fenntarthatóság fontossága az iskolai élet egészét átszövi.
Megielenik a hulladék szelektív gytĺjtésében) az újrahasznosított anyagok hasznźůatában,
energiatakarékos műk<jdésben (szigetelt épület, szigetelt nyi|ászárők), hulladékgytĺjtési
akcióinkban (papír, elektľonikai hulladék), megjelenik a tanórák anyagában, ĺjko-kódexben,
az ökofaliújságon, stb. és az ökoiskola programban. Az ökoiskola cím elnyerésével járó
feladatainkat, az ökomunkatervben meghatározottakat teljesítettük, a címet újból elnyertük.
A,,z ökoiskola tevékenység színesítése érdekében pályázatot nyújtottunk be egy külso
partnerrel iskolakeľt mtĺködtetésére. A pá|yázat sikeľes volt.

7, Egésaégnevelés, prevenció

Az egészségnevelés az iskolai élet egészét átszövi. Megjelenik a higiénés köľülmények
biztosításában, hogy minden tanteremben biztosított a fďryővi4 az iskolai ľendezvények
büfeinek kínálatában, tanórák tananyagában, sziĺľővizsgálatokban, iskolaorvosi, fogorvosi
ell átásban, felvil ágo sító előadásokban, r endezv ények formáj áb an.

Néhány kiemelt projekt:
o Méz-nap
o Egészségunk a tét, avagy meno az egészség! (workshopok)
o Felvilágosítóelőadások

8. Gyeľmekvédelem

Prevenciós munka

A szo ci ál i shátr ánrry al küzdő tanul ó k feltérkép ezése.

A jelzőľendszer működtetése.

Kapcsolat a gyermekjóléti szolgá|attal, gyámhatósággal, (rendőrséggel, bírósággal),

kormányhivatallal.

IPR alkalmazása

Rendben együttműködtünk a gyeľmekjóléti szolgá|aÍta|, és gyámhatósággal. Működtettük a
jelzorendszert: igazo|atlan mulasztás, a tanuló csavargása, deviáns viselkedés, elhanyagolás
miatt. Részt vetttink szahnakózi megbeszéléseken, esetkonferenciákon. Pedagógiai
véleméný adtunk tanulóinkról a gyámhatóság megkeľesésére. Szoros kapcsolatot taľtottunk a
családgondozókka|, esetmenedzserľel. Az iskolai szociális segítő aktívan vett részt az iskola
életében, a nyáť' táborokban is vállalt segítő szerepet. Szakmai kapcsolatunk napi szintű,
egymást segítő.

9, Pdlyavdlasztás tapas ztalataÍ, eľedmé nyeÍ, tovúb btanul úsi mutató k

Az intézmény pá|yaoľientációs, a pźiyavá,|asztást, iskolaválasztást segítő tevékenységének
erósödése már abban is megmutatkozik, hogy az iskolák egy tanítás nélküli munkanapot a
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pályaorientáciora fordítanak. Ez az előző tanévben azt jelentette, hogy a tanulók szakmákat
ismerhettek meg külső személyek bevonásával. Tanulóink kisvállalkozásokat, gazdálkodókat,
kézműveseket látogattak meg, uzem|átogatáson vettek részt. Ebben a tanévben a minden
diákot érintő progľam a digitális oktatás idején valósult meg a digitális oktatás lehetőségeit
felhasználva, videók, online feladatok' játékok, feladatlapok segítségével.
A hetedik nyolcadik osztályosok szźlmára ebben a tanévben is megvalósultak
iskolalátogatások; fogadtuk a középfokú iskolák kćpviselőit, akik bemutatták intézményüket;
régi tanítványaikat, akik népszenĺsítették iskolájukat, pályájukat; beszélgetések zajlottak
tanulókkal, szülőkkęl, és részt vehettek tanulóink apá|yavá|asztási kiállításon.

A középfokú beiskolázás rendben lezajlott, minden tanuló felvételt nyert középfokú oktatási
intézménybe.

Továbbtanulási mutatók:

IskoIatípus

grmnazrum
szakközéoiskola
szakiskola
nem tanul tovább

l, Szíilőkkel való kapcsolattartds

Iskolánkban jól funkcionálnak a pedagógus és szülő együttmrĺködési foľmák: fogadóóľák,
szülői értekezletek, nyílt napok, értékelő beszélgetések' A fogadóórák számát felévente 1
alkalomban határoztuk meg.

A Szülői Munkaközösség eredményesen működik, segíti és erősíti az iskola pedagógiai
pľogramj ának megvalósítását.
A szülői munkaközösség tagiain kívül is sok szülo segítette pedagógiai munkánkat (pl.
karácsonyi projektben ajándékok, adventi koszorú készítése' tészvétel projektjeinkben
focisták szá|litása, stb.). Ez úton is koszĺinjük a mindenkori támogatást.
A Szülői Munkaközösség kezdeményezésérę az előzo éveben beépült két új programelem
hagyománý teremtett. Ezek a Márton napi vigadalom, és az adventi vásáľ.
A szülőkkel való kapcsolattartás foľmáit a digitális oktatásra va|o áttérés gazdagitotta, élővé,
esetenként napi rendszerességúvé tette.

Erľe a szoros együttműködésre kívánunk építeni a k<jvetkező tanévben.
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III. Az INTÉZMENY KÁ.PCSOLATAI
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2, Szakmai egyiittmííköĺIés civil szervezetekkel, egymlÍssal, mús inrézménnyel

Munkatervben megfoga|mazott kapcsolataink megvalósultak.

OH

Partneľ

GYÓRI PoK

A járás általános iskolái

Taľtalma

PSZE, PEM

EFOP-l.3.9 iskolák

PSZE, PEM

Középiskolák

szaktanácsadás

Męsevár ovoda
Pilismarót

továbbképzések

szakmai napok

Szivárvány ovoda
Dömös

segítségnyújtás

Módja

PiIismarótért Alapítvány

segítségkérés

szakmai kapcsolattartás

középfokú bęiskolázás

beiskolázás, óvoda-iskola

átmenet

ę-mail

3. Vdro s i/ki) zs é g i re n d e zvé nye k e n, p ro 8 ľa mo ko n v aI ó r é s zv é te I

A település egyetlen iskolájaként részt veszünk a település életében: jelen vagyunk a
rendezvényeken, ünnepi mtĺsonal készülünk nemzeti ünnepeink alkalmából a községi
Íęndezvényekre, az idősek nąpjára, szüreti felvonulásra, aZ adventi gyertyagyújtásokra, és
megszerveztuk a falu karácsonyváró műsorát, stb' Ezt a folyamatot tovább erősítette az
EFOP-1.3.9 projekt megvalósítása, melylek alapvető célja a helyi egytittmtĺködések
iskolaközpontú támogatása. A 2 éves projekt nagyon nagy aktivitást, sok jó közös programot,
együttműködést hozott.
Kapcsolatunk az önkormányzattal zökkenőmentes, segítik munkánkat, számon tartanak
bennünket és számítanak ránk.

ry. PÁLYĺz1iľor^

bęiskolázás, óvoda-iskola

átmenęt

Felelős

ęĺnail. Látogatás

EFOP-1.3.9 projekt

megvalósítása

e-mail. Látogatás

e-mai, telefon' látogatás

iĺtézméĺyvezető

egymás látogatása,

tájékoztatás, nyílt napok

egynrás látogatása'

tájékoztatás, nyílt napok

személyes kapcsolat,

telefon, e-mail

iĺtézményvezető

iĺtézményvezető

8. osztály osztályfónöke

alsós munkaközösség

alsós munkaközösség

intézményvezető

Pályázatok

Folyamatban lévo

feladat / esemény

Okoiskola

eredményességi mutató
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projektek

A pandémiás helyzet kialakulásáig nyugodt, eseményekkel teli tanévet tudhattunk magunk
mögött. A Covid 19 źlta|akitotta terveinket, a digitális oktatásľa valo áttérés új koncepciót,
kapcsolatrendszert, feladatmegoldást kĺivetelt. Legiobb tudásunk szerint próbáltunk helytállni'
minden éńntettet támogatni abban, hogy képes legyen a megfelelésre. A helyi megítélés
szerint jól vettük az akadéiyokat.

Mégis hiányérzette| zfujuk a tanévet, hisz mindaz hiányzott az é|etinkből' ami az iskolát
iskolává teszi: gyermekzsivaj, csillogó szemek, kacagás, közös élmények, öľömök, a valós
kapcsolatok, taltikozások. Hiányzott ez nekünk felnőtteknek, és talán sokkal jobban a
gyerekeknek. A személyes egyĺ.ittlétet nem pótolhatták a viľtuális találkozások.

Azt hiszem, remélem, hogy egy kicsit felértékelődtünk.

Remélem, hogy a munkánkat ennek a tapasztalatnak a birtokában még jobban tudjuk majd
végezni a következő tanévben, élőben.

Csodaszarvas
táborok (2rábor)

meghatározott feladatok
végrehajtásra kerültek, az új

ökopályázat beadásra
került, az ökoiskola címet

újból elnyertÜk

EFOP-1.3.9

Erzsébet táborok

2 sikeres pályázat

pandémiás heĺyzet miatt a

következo tanévben
realizálódik

2018.01 .01 . - 2019.12.31.

A projekt lezárult.

Pilismarót, 2020.07 .l5.

Folyamatban

intézményvezetł|
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