
Az intézmény neve: Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola 

1 

 

Sopron Tankerület 
  

TÁJÉKOZTATÁS A 2017/2018. TANÉVRŐL 
 

1. STATISZTIKA 
1.1. Osztályok és tanulók száma 
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1. 1 16 17 17 0 1 0 
1 

0 0 11 0   

2. 1 16 16 18 1 0 0 0 0 11 1   

3. 1 19 19 19 0 1 0 
1 

0 0 17 0   

4. 1 16 16 16 0 1 0 0 0 11 0   

alsó tagozat összesen 4 67 68 70 1 3 0 2 0 0 50 1   

5. 1 19 19 20 1 0 0 0 

1 

0 12 0   

6. 1 16 16 18 2 0 0 0 0 6 0 1  

7. 1 10 10 11 1 1 0 0 0 1 0   

8. 1 11 11 13 2 0 0 0 0 2 0   

felső tagozat összesen 4 56 56 62 6 1 0 0 1 0 28 0   

MINDÖSSZ. 8 123 124 132 7 4 0 2 1 0 78 1   

 

1.2. Hiányzás  
 

Egy főre jutó igazolt hiányzási órák száma 60 óra 

Egy főre jutó igazolatlan hiányzási órák száma 0 óra 

Hiányzás miatt osztályozhatatlanná vált tanulók száma 0 

Igazolatlanul mulasztó tanulók száma 
1–9 óra 10–29 óra 30–49 óra 50 óra felett 

0 0 0 0 

 

1.3.. Személyi feltételek 

 

Álláshely fajtája 

A tanévben 

Teljes munkaidőben 

dolgozó 

Részmunkaidőben 

dolgozó 

Óraadóként 

dolgozó 
Összesen (fő) 

fő 
(itt csak egész szám lehet) 

fő 
(itt csak egész szám 

lehet) 

fő 
(itt csak egész szám 

lehet) 

Pedagógus 12 1 3 (más intézményből) 16 

Pedagógus munkát segítő 1 0 0 1 

Nem pedagógus 2 0 0 2,5 

 

Várható problémák jelzése /Javaslatok a következő félévre/ tanévre 

 

. A tantárgyi korrepetálásokra kijelölt tanulók nem jelennek meg a korrepetáláson.  
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1.4. 1.Tárgyi feltételek alakulása 

 

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges helyiségek, bútorzatok és egyéb 

berendezési tárgyak, valamint egészség és munkavédelmi eszközök felsorolását a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 2. 

számú melléklete tartalmazza. Iskolánk rendelkezik az oktatáshoz szükséges alapvető 

eszköz állománnyal.  

A tanév során oktatást fehér mágneses táblát (2) vásároltunk. Új fejlesztőszoba került 

kialakításra. 
 

A PP megvalósulásához szükséges hiányzó infrastruktúrák jelzése. 

 

Négy felső tagozatos tantermünk rendelkezik digitális táblával, nagyban segíteni a célok 

megvalósulását, ha tervezetten, a következő években bővíteni tudnánk ezen a területen, és 

az alsó tagozatos tantermeinket fel tudnánk szerelni digitális táblával vagy kivetítési 

lehetőséggel, valamint internet lefedettséget tudnánk biztosítani a B épületünkben is.  
 

 

2. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK 
 

2.1.Előző évi beszámolóban fejlesztendő területek-ebből adódó feladatok és 

megvalósulásuk a tanévben 
 

Fejlesztendő terület Feladat Megvalósulásuk 

Tantárgyi korrepetálások  A tanulószoba 15:00-16:00-ig 

terjedő időszakában minden 

adott tantárgyból (magyar, 

német, történelem, fizika) 3 

közepesalatti teljesítményt 

nyújtó tanuló részvétele.  

A szaktanárok által kijelölt tanulók 

részt vettek a korrepetálásokon.  

Neveltségi szintmérések  A felvett adatok elemzése. Az elemzést az osztályfőnökök 

elvégezték.  

SNI, BTM tanulók 

szakvéleményében foglaltak 

érvényre juttatása 

Szakvélemények megismerése, 

tervező munkában, tanórai 

munkában érvényesíteni. 

Óralátogatásokon megjelentek a 

szempontok. SNI, BTM tanulók 

tanulmányi munkája javult. 

2.2. Pályázatok, projektek 
 

Hány pályázatot nyújtott be az intézmény a 

félévben/tanévben? 4 

Ebből hány volt sikeres? 2 

Az elnyert összeg összesen: 1 029 610 
 

Ismertesse az intézmény 2017/2018-as félév/tanév eddigi nyertes pályázatait! 
Szimba intézményi pályázat 2017. Közlekedésbiztonsági Élményprogram. 

 Alsó tagozatos tanulóink számára közlekedésbiztonsági élményprogramot, az intézmények 
számára pedig közlekedésbiztonsági eszközcsomagot és pedagógia segédletet biztosított 
Generali a Biztonságért Alapítvány. 

 Időutazás Széchenyivel 
Projektoktatás  

Tanulóink projektoktatás keretében, ismerik meg Széchenyi munkásságát. Tanáraink öltözéke a 

kort idézi. A ,,Magyar Tudományos Akadémián”, Széchenyi életével ismerkednek, a 

hallottakról tesztet, feladatlapot töltenek ki.  A Nemzeti Casinóban matematika, Földrajzi 

Társaság gyűlésén természetismeret; Landerer Nyomdában nyelvtan, Lóversenypályán 

testnevelés, a Pesti Kikötőben technika órát tartunk. Az eseményeket kiadvány formájában 

jelenítjünk meg. 
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3.EREDMÉNYEK 
 

3.1. Tanulmányi eredmények  
3.1.1. Általános iskola 

Tantárgyi átlagok 1-8. évfolyam 

Évf. matematika 

2016/2017 

matematika 

2017/2018  

magyar 

ny. 

2016/201

7 

magyar 

ny. 

2017/2018  

magyar i. 

2016/2017 

magyar i.  

2017/2018I. 

történelem 

2016/2017 

történelem 

2017/2018  

idegen 

nyelv 

2016/2017 

idegen 

nyelv 

2017/2018 

1. - - -  -  - - -  

2. 3,6 4,2 3,9 3,7 4,0 4,4 - - 4,7 4,0 
3. 3,5 3,6 3,9 3,9 4,0 4,0 - - 4,6 4,2 

4. 3,8 3,4 3,9 3,8 3,9 3,8 - - 4,0 4,1 

5. 3,5 3,2 3,8 3,6 3,9 4,1 3,9 3,7 3,7 3,5 

6. 2,7 3,2 3,2 3,5 3,6 4,0 3,3 3,7 2,6 3,4 

7. 3,6 2,9 3,4 3,4 3,9 3,8 3,9 3,3 3,6 2,8 

8. 3,2 3,2 3,8 3,5 4,1 3,6 3,5 4,1 4,0 3,1 
 

3.2. Versenyeredmények 

Verseny neve 
résztvevő 

száma 
elért eredmény 

Asztalitenisz Diákolimpia 

Győr- Moson- Sopron megyei 

döntője 

 

A I-II. korcsoportos fiúk között egyéniben induló IMRE 

GÁBOR „A” kategóriában jutott tovább (igazolt 

versenyzőként), míg FEKETE NOEL „B” kategóriában 

diadalmaskodott meggyőző játékkal, így mindketten jogot 

szereztek az országos döntőn való indulásra. BENE 

BOTOND ezüstérmes lett, VARGA BENCE a hatodik 

helyet szerezte meg. A I-II. korcsoportos fiúk 

csapatversenyében csapatunkat FEKETE NOEL, BENE 

BOTOND ÉS IMRE GÁBOR alkotta. A fiúk szintén a 

képzeletbeli dobogó legmagasabb fokára állhattak fel, így 

ők is részt vesznek a Karcagi döntőn. A I-II. korcsoportos 

lányok csapatversenyében csapatunk (HOLUBÁK 

FLÓRA, KOCSIS LARA ÉS BALÁZS DÓRA) szintén az 

1. helyet szerezte meg, így ők is utazhatnak az országos 

döntőre. A I-II. korcsoportos lányok egyéni „B” kategóriás 

versenyében HOLUBÁK FLÓRA ezüstérmes lett, 

KOCSIS LARA pedig az ötödik helyen végzett. A 

második napon III-IV. korcsoportos „A” kategóriában 

(igazolt versenyzőként) indult IMRE MÁTÉ, aki rendkívül 

szoros (3:2) mérkőzésen a második helyet szerezte meg. 

TURI RICHÁRD- nak „B” kategóriában ötödik helyezést 

sikerült elérnie. 

Intézményi BOZSIK program 

 

2018. január 16- án lány labdarúgóink versenyeztek az 

intézményi Bozsik program keretében. A nagycenki 

sportcsarnokban pályára léptek a zsirai, a peresztegi, a 

hegykői, az ágfalvi lányok is. Csapatunk végig küzdött a 

mérkőzések alatt, így a képzeletbeli dobogó legfelső fokára 

állhatott fel, az ágfalvi csapattal holtversenyben. 

Úszás Diákolimpia Győr- 

Moson- Sopron megyei döntője 
1 

A II. korcsoportos lányok között a Győrben megrendezett 

megyei döntőn TÜSKE TIFFANY HOLLY 4. osztályos 

tanulónk 50 méteres hátúszás során az ötödik, 50 méter 

gyorsúszásban pedig a 8. helyen végzett.  
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„Fújdogál a szél…” 

népdaléneklési verseny 
 

EZÜST minősítés a „Fújdogál a szél…” népdaléneklési 

versenyen. 2018. február  8 –án a Győri Nádorvárosi Ének-

zenei Általános Iskola ebben a tanévben is megrendezte 

"Fújdogál a szél..." népdaléneklési versenyt. Iskolánkat 

Resch Gabriella, Klencsár Kitti, Hadarits Júlia, Élő Dóra 

Virág, Lesovics Petra, Zátonyi Dorina, Fórián Linett, Kiss 

Alexandra, Tüske Tiffany Holly és egyetlen fiúként Dénes 

Ákos képviselte, felkészítőjük Horváth Krisztina volt. A 

csapat kiválóan szerepelt a versenyen, ahonnan ezüst 

minősítéssel térhettek haza.  

Asztalitenisz Diákolimpia 

Országos Döntő 
 

Február 16–18. között asztaliteniszező fiatalok 

küzdöttek meg Karcagon a „Magyarország 

diákolimpiai bajnoka” címért. Idén összesen 269 

csapat és 3326 egyéni versenyző nevezett a 

bajnokságba, közülük kerültek ki a megyék 

legjobbjai, a karcagi döntő finalistái. Fiú csapatunk 

hibátlan játékkal jutott a legjobb nyolc csapat közé. Itt 

2:1 arányban győzedelmeskedtek a Veresegyházi 

Kálvin téri Általános Iskola csapata ellen. A legjobb 

négy között a Siófoki Beszédes József Általános 

Iskola csapata ellen szintén 2:1- re sikerült nyerniük a 

fiúknak. A döntőt, mely este kilenc óra után 

kezdődött, Szeged csapatával játszották tanulóink. A 

rendkívül szoros, kiegyenlített mérkőzésen fiaink 

kitartásból, küzdeni tudásból jelesre vizsgáztak. A 

21:45 -kor végződött mérkőzésen végül 2:1 arányban 

a szegedi csapat nyert, így fiú csapatunk az 

Asztalitenisz Diákolimpia® Országos Döntőjében a 

II. helyet szerezte meg. II. korcsoportos igazolt 

versenyzők között Imre Gábor 5. osztályos tanulónk a 

6. helyet szerezte meg, míg Fekete Noel a nem 

igazoltak között 5. lett. 

Barsi Ernő Népdaléneklési 

verseny 
 

A verseny területi döntője Sopronban volt a Széchenyi 

István Gimnáziumban. A Cenki Hársfavirág 

Énekegyüttes idei második versenyén arany 

minősítést ért el, ahol Felvidéki gyerekdalokat 

énekeltek. Resch Gabriella 7. osztályos tanuló a 

,,Tiszán innen Dunán túl” országos verseny területi 

döntőjén ezüst minősítést kapott. Neki ez az első szóló 

énekversenye volt, eddigi kiemelkedő citerás 

fellépéseinek köszönhetően kapott lehetőséget! Zalai 

párosításokat énekelt, verseny napjára sajnos 

berekedt, de így is szépen megszólalt az összeállítás! 

Szintén iskolánkat képviselte Ragats Bálint 6. 

osztályos tanuló, aki ezüst minősítést ért el. 

Diákolimpia mezei futás 

megyei III. hely.                                                                                                                                                                               
 

A verseny megyei döntője 2018. március 27-én Győrben 

került megrendezésre. A fertődi körzeti döntőn elért első 

helyezés alapján Balázs Dóra egyéni versenyszámban 

mérethette meg magát. Az iskolánkat képviselő 5. 

osztályos tanuló a dobogó harmadik fokára állhatott fel, 

így részt vehetett a gödöllői országos döntőn, ahol 252 
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induló közül a 73. helyen ért célba.    

Lövői szavalóverseny  

A lövői iskolában megrendezett versenyen 4 tanulónk 
szerepelt iskolánkból, Szilágyi Dávid 1. osztályos 
tanuló 2. helyezést ért el. 

Zrínyi matematikaverseny  

A MATEGYE Alapítvány az idei tanévben is 
megrendezte a Zrínyi Ilona kétfordulós (területi, 
országos) matematikaversenyt. A Soproni Deák téri 
iskolában 2018. február 16. iskolánkat 4 tanuló 
képviselte. 

Aranytoll helyesírási verseny  

2018. április 24 –én Peresztegen gyűltek össze a 

környék legjobb alsó tagozatos helyesírói, hogy az 

„ARANYTOLL” körzeti helyesírási versenyen 

méressék meg tudásukat. Iskolánkat 6 tanuló 

képviselte. A negyedik osztályosok között első 

helyezést ért el Wagner Júlia, míg Birta Boglárka a 

harmadik helyen végzett. 

Agypárbaj kistérségi 

matematikaverseny 
 

2018. március 20 -án került megrendezésre 

"AGYPÁRBAJ" elnevezésű alsós kistérségi matematika 

versenyünk. A környék matematikában tehetséges tanulói 

sokadik alkalommal mérték össze tudásukat Nagycenken. 

Rekord számú nevezés érkezett összesen 12 iskolából. A 

környező települések iskolái mind-mind képviseltették 

magukat, így voltak versenyzőink Peresztegről, 

Nagylózsról, Sopronhorpácsról, Lövőről, Sopronkövesdről, 

Hegykőről, Egyházasfaluból, Sopronból, Zsiráról, 

Petőházáról, Fertőszentmiklósról és természetesen 

Nagycenkről is. Iskolánkat 6 tanuló képviselte: Fekete 

Hunor és Perkó Péter (2.o); Lesovics Petra és Birta 

Boglárka (3. o.) valamint Holubák Flóra és Varga Bence 

(4. o.) tanulók. 

Tud6nád matematikaverseny  

2018. április 10- én a hegykői Fertő-táj Általános iskola 

szervezésében rendezték meg a Tud6nád 

matematikaversenyt, ahol iskolánkat 6 tanuló képviselte 

(Funtek Liza, Söveges Zalán, Markó Hanna, Wagner 

Zsófia, Lesovics Petra és Holubák Flóra). 

 

 

 

 

3.3 A kompetencia mérés eredményei 

 
6. osztály MATEMATIKA 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nagycenk 1383 1417 1431 1437 1508 1543 1469 

Országos átlag 1486 1489 1489 1491 1497 1486 1497 

Községek átlaga 1437 1435 1436 1456 1448 1432 1442 

Közepes 

községek átlaga 
1434 1434 1432 1455 1148 1427 1439 
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3.4. 

Továbbtanulási mutatók 

 2016-2017 tanév felvett tanulók  jelentkezések 2017-2018 

Hová Gimnázium 
szakgimnázium 

szakközépiskola 

szakiskola 
Gimnázium szakgimnázium szakközépiskola 

Fő 5 7 3 3 4 4 

 
3.5. Vizsga eredmények 

3.5.1. Osztályozó vizsga 

 

 Miből Eredmények 

1 fő magyar, nyelv és irodalom, 

matematika, 

környezetismeret, ének-zene,  

harmadik osztályba léphet 

                                                 
 

8. osztály MATEMATIKA 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nagycenk 1605 1680 1533 1654 1742 1596 1668 

Országos átlag 1601 1612 1620 1617 1618 1597 1612 

Községek átlaga 1550 1549 1558 1570 1555 1537 1543 

Közepes 

községek átlaga 
1548 1548 1555 1567 1553 1534 1537 

6. osztály SZÖVEGÉRTÉS 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nagycenk 1472 1484 1425 1542 1456 1526 1525 

Országos átlag 1465 1472 1497 1481 1488 1494 1503 

Községek átlaga 1408 1412 1428 1430 14241 1425 1434 

Közepes 

községek átlaga 
1404 1413 1423 1426 1423 1419 1432 

8. osztály SZÖVEGÉRTÉS 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nagycenk 1603 1657 1529 1542 1598 1540 1563 

Országos átlag 1577 1567 1555 1557 1567 1568 1571 

Községek 

átlaga 
1513 1494 1493 1497 1494 1499 1503 

Közepes 

községek átlaga 
1512 1493 1490 1495 1495 1496 1498 
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3.5.2.Javító vizsga 

 
 Miből Eredmények 

3 fő matematika  

4. NEVELÉS 
 

4.1. Fegyelmi eljárás 
 

Időpont 
Érintett tanuló 

neve 

A fegyelmi 

eljárás 

vezetője 

Fegyelmi 

büntetés 

[Nkt. 58. § (4) 

a)-f), (7) a)-e)] 

Megjegyzés 

nem volt 

 

4.2. Elismerések kitűntetések 

 

Nevelőtestületi dicséretet kapott: 

Alsó tagozatban végzett tanulmányi munkájáért: Bene Botond, Kocsis Lara, Wágner Júlia, Holubák 

Flóra. 

Felső tagozatban Varga Fanni, Söveges Zalán, Funtek Liza. 

 

  

5.STRATÉGIA: A FÉLÉV ÉRTÉKELÉSE AZ ALÁBBI SZEMPONTOK SZERINT 
 

5.1. A tanévre kitűzött célok, feladatok értékelése  

5.1.1.Folyamatos nevelési és oktatási feladataink a Pedagógiai Program megvalósítása 

érdekében: 

 Tanulmányi munka erősítése, kötelességek teljesítésének folyamatos ellenőrzése 

Az intézmény tanulmányi eredménye szignifikánsan nem változott az előző évhez képest.  

2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 

4,1 4,2 3,9 4,1 3,9 

 

 Neveltségi szint folyamatos emelése, együttélés szabályainak betartatása (Pedagógiai 

program) 

Minden tanévet az osztályfőnökök az intézményi neveltségi szint mérésével kezdenek. 

Összehasonlítják ez előző évivel. ebből határozzák meg az adott tanévben adott 

osztályban végzendőeket 

 Közösségi programok szervezéséhez a közösséghez tartozás, a közösségért való 

felelősségvállalás erősítés 

Változatos közösségi programok valósultak meg egész évben a tanulók számára.  Tovább 

kell erősíteni azonban tanulók felelősségérzetét, az elvállalt feladatokat teljesítsük.  

 A Széchenyi-emlékek ápolására. 

Névadónk példa a tanulók és pedagógusok számára. A tanév során megemlékezünk róla 

születés napján és halálának évfordulóján. Példa a hétköznapokban. 

 Alapkészségek, képességek kialakítása, fejlesztése az életkoruknak megfelelően. 

Az alapkészségek biztos tudása, elengedhetetlen feltétele a tovább haladásnak. 

 

5.1.2. Nevelési célkitűzések és ebből adódó feladatok ebben a tanévben: 

1.A gyerekek aktívabb bevonása a saját programjaik szervezésébe 

- CÉL: tanulók részesei legyenek a programok előkészítésének, szervezésének, 

- lebonyolításának, önálló tevékenységüket ösztönözzük, aktivitásukat növeljük 
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- (DIÖK munkájának erősítsük, közéleti tevékenység rendszeressé váljon) 

- Ennek érdekében: 

- DIÖK rendszeres, aktív működtetésére törekedtünk.  

- Gyerekügyeleti rendszert működtettünk.  

- Tanulókat bevontuk a közösségi programok lebonyolításába: Mikulásbál, farsang, stb. 

A DÖK munkája nem volt aktív csak a megszokott módon végzi feladatait. Fontos feladat a 

megújulás és a rendszeres munka. Ügyeleti munka egységesítése terén, a felső tagozaton 

egyre következetesebben dolgoznak az ügyeletes nevelők.  

 

2.Délutáni tanulási időben (tanulószoba, napközi) a felelős munkavégzésre nevelés 

- CÉL: Nyugodt tanítási feltételek biztosítása, eredményes felkészülés másnapra 

- Ennek érdekében: 

- Leckefüzet rendszeres vezettettünk, a házi feladatok elvégzésére törekedtünk, nyugodt, 

tanuló légkört alakítottunk ki.. Valamennyi tanulónak volt házi feladat füzete, de a használata 

még nem következetes Az alsó tagozaton kiválóan működik. 

- A tanórát tartó kolléga felkészülése, a csoporton belül a szokásrend összehangolása, ennek 

betartatása, egyre jobban megy a tanulószobán, de még jelen van, hogy a gyerek átveszi a 

szerepet 

- Játékos egyéni, fejlesztő feladatok minden.  

  

3.A munkával kapcsolatos értékek közül: 

szorgalom, figyelem, kötelességtudat, rendszeresség, pontosság, ésszerűség 
CÉL: Munkafegyelem fejlesztése. Reális önértékelésre és értékelésre nevelés. 
Az eredményesség elfogadására nevelés. 

- Ennek érdekében: 

- Rendszeres, tervezett számonkéréseket végeztünk, állandó következetes, objektív 

értékelést, osztályozást alkalmaztunk. 

- Az osztályfőnöki óra elején még nem rendszeres az értékelő tevékenység. 

 

 

5.1.3.Kiemelt oktatási célkitűzések és ebből adódó feladatok ebben a tanévben: 

1. Az iskola magas tanulmányi átlagának megőrzése, a kompetencia mérések 

eredményeinek javítása 
CÉL: eredmények javítása, a községi átlag vagy annál jobb eredmények elérése volt. 

A 2017 évi eredményeink ezt bizonyítják, hogy jó úton haladunk. (lásd: komp. tábl.) 

 

2.Matematikai kompetenciák mérése 4-8. osztályig 

- CÉL: Eredmények összegzése, feladatok megfogalmazása. 

Ennek érdekében feladataink voltak: 

 kompetenciaterületek feltérképezése az iskolában 1-8. osztályig, évente más terület 

elemzése, az eredmények alapján feladatok megfogalmazása, gyakorlati megvalósítása 

 A 2017-2018-es tanévben az előző tanévi matematika terület mérésének eredménye 

alapján végezzük a fejlesztést. Az előző évi mérés matematika kompetencia területének 

intézményi elemzése. 

 

5.1.4.A célok megvalósítása a következő feladatok segítették 

1.Eredményes, egyénre szabott módszerek kiépítése: 

- értő olvasás, helyesírás javítása (korrepetálás, felzárkóztatás) 
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- felzárkóztatás, tehetséggondozás (tanórai differenciálás, korrepetálás, igény és 

lehetőség szerint szakkörök működtetése) Volt heti 5 óra korrepetálásunk, és 6 óra 

szakkörünk (termb., info.., rajz, német, színjátszó, színjátszó)  

2.Alapvető készségek, képességek kialakítása, fejlesztése is feladatunk volt.  
- anyanyelvterületen: írás, olvasás, helyes beszéd és nyelvi ismeretek elsajátítását, 

folyamatos fejlesztését,  

- matematika területén: gondolkodási műveletek, az emlékezet, a megfigyelés, a 

megértés, a következtetés, a logikai ítélőképesség és az absztrakciós képesség 

fejlesztését,  

- idegen nyelv területén: a hétköznapi helyzetekben való használathoz szükséges 

alapismeretek elsajátítását,  

- művészetek területén: ízlés, látásmód, kifejezőképesség fejlesztését. Arra törekedtünk, 

hogy kialakítsuk a tanulók igényét a rend, tisztaság, otthonosság iránt. 

- testnevelés és sport területén: mozgáshiány pótlására, az optimális testi-lelki fejlődés 

elősegítésére törekedtünk mind a tanórán, mind a tanórán kívüli sportversenyeken. 

 

3.Teljesítettnek tekintjük a feladatunkat, ha : 

- Megfelelő szinten érthetően olvas, írása olvasható, rendezett, tiszta, helyesen és szépen 

beszél, életkorának megfelelő a gondolkodása, igénye van a rendre, tisztaságra, ízlése 

megfelelő szintű, igényli a mozgást, játékot. 

 

4. Valamennyi tantárgy feladata 

Voltak olyan készségek és képességek, amelyek kialakítása valamennyi iskolai tantárgy 

oktatásánál törekedtünk. Ezek a következők: 

- az anyanyelv szóban írásban történő helyes alkalmazása 

- a beszédképesség, a kifejező néma olvasás fejlesztése 

- jó tanulási szokások kialakítása 

- gondolkodási kultúra művelése 

- az önművelés szokásainak kialakítása 

- az egészséges életmód feltételeinek, szokásainak a kialakítása 

- természetvédelem, környezetvédelem 

- az írásbeli munkák külalakja 

 

5.2. Várható feladatok a következő félévre 

 
Kiemelt ellenőrzési 

szempont 
tapasztalat feladat felelős határidő ellenőrzi 

Az írásbeli munkák 

külalakja  

főleg a felső tagozaton a tanulói füzetek 

rendetlenek, néhány olvashatatlan oda 

nem illő rajzokat firkálásokat tartalmaz 

Az írásbeli munkák 

külalakjának javítása 

érdekében valamennyi 

tanulói füzet értékelése 

átnézése minimum 

évente kétszer 

szaktanárok, 

tanítók 
folyamatos ig, igh  

Differenciált tanulói 

munka  

Kevés mind a mennyiségi, mind a 

minőségi differenciálás alkalmazása a 

tanítási órákon.  

Képesség szerinti 

differenciált 

feladatadás 

szaktanárok, 

tanítók 
folyamatos ig, igh  

Változatos oktatási 

módszerek, 

tanulásszervezési 

eljárások, 

szemléltetések 

alkalmazása 

A tanórák 90 %- a frontális 

osztálymunka keretében zajlott, az alsó 

tagozaton változatos szemléltetési 

eszközök alkalmazásával, a 

felsőtagozaton kevés szemléltetéssel,  

A tanulók éltkori 

sajátosságait 

figyelembe vevő 

szemléltetések tanítási 

módszerek tanulás 

szervezési eljárások 

alkalmazása 

szaktanárok, 

tanítók 
folyamatos ig, igh  
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Hangos olvasás  

Alsótagozaton szerves részét képezi a 

tanóráknak az hangos olvasás. Sok 

hibával, keveset olvasnak a felső 

tagozaton  

A hangos olvasásra 

minden lehetőséget 

meg kell ragadni a 

tanítási órákon.  

szaktanárok, 

tanítók 
folyamatos ig, igh  

Az élőbeszéd 

fejlesztése  
Jellemző az egy szavas válaszok adása.  

Mondatokkal történő 

válaszadás 

megkövetelése  

szaktanárok, 

tanítók 
folyamatos ig, igh  

 

6. AZ INTÉZMÉNY PROGRAMJAI, RENDEZVÉNYEI 
 

6.1. Az intézmény kiemelkedő rendezvényei a tanévben (ezeket saját magunk szervezetük 

vagy részt vettünk rajta.) 

Tanévnyitó ünnepség 

Első tanítási nap 

Tanév eleji szülői értekezletek, valamennyi osztályban 

Úszás a 4. évfolyamon 9. alkalommal 

Községi ünnepség Széchenyi István születésének évfordulóján 

Széchenyi emléknap az iskolában 

Nagycenki Szüreti Napok 

Európai Diáksport Nap  

Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés 

Tisztelgés az aradi vértanúk emléke előtt, iskolai ünnepség 

Papírgyűjtés a DÖK szervezésében 

Pályaválasztási kerekasztal Sopronhorpács 

Községi ünnepség az 1956-os forradalom évfordulóján 

Intézményi fogadóóra 

Szimba Közlekedésbiztonsági Élményprogram nyertes pályázat 

Megyei Diákparlament (Varga Fanni 8. o.) 

Nyílt tanítási nap a felső tagozaton 

Nyílt tanítási nap az alsó tagozaton 

Karinthy bérlet- felsős színház 

Katalin bál a szülői munkaközösség szerevezésében 

Asztalitenisz Diákolimpia Körzeti Döntő 

Rendhagyó történelem óra a Községházán 

Rendhagyó irodalom óra a Községházán 

Arany bérlet- alsós színház 

A Mikulás látogatása a szülői munkaközösség jóvoltából 

Asztalitenisz Diákolimpia Megyei Döntő 

Hűség napi megemlékezés 

Adventi vásár - citerások fellépése 

Falukarácsony- Kicsinyek kórusa, Irodalmi színpad és a citerások fellépése 

Karácsonyi játszóház 

Arany bérlet- alsós színház 

Galambkiállítás 

Pályaválasztási szülői értekezlet a 8. osztályban (100 %- os részvétel) 

I. félév vége 
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Intézményi fogadóóra 
Alsó tagozatos matematika tehetségpont 

Játszóház leendő elsőseinknek  

Felsős farsangi buli   

Alsós farsangi mulatság   

Balázsolás az Aranypatak óvodában   

Széchenyi vándorkiállítás Nagycenken 

Fújdogál a szél…” népdaléneklési verseny, Győr- EZÜST minősítés  

Zrínyi matematikaverseny, Sopron 

Asztalitenisz Országos Diákolimpia, Karcag csapat 2. hely, egyéni 5. és 6 hely. 

AGYPÁRBAJ kistérségi matematika verseny, Nagycenk 

Tud6nád matematikaverseny, Hegykő 

Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján  

Szalai Gergely asztalitenisz emléktorna, Nagycenk Tornacsarnok 

Diákolimpia mezei futóverseny körzeti döntő, Fertőd 

Községi megemlékezés Széchenyi István halálának évfordulóján 

Koszorúzáson való részvétel Döblingben 

Diákolimpia mezei futóverseny megyei döntő, Győr 

Barsi Ernő Népdaléneklési verseny területi döntő, Sopron 

Diákolimpia mezei futóverseny országos döntő, Gödöllő 

Széchenyi nevét viselő iskolák megyei találkozója (SZIT), Mosonszentmiklós 

Atlétika Diákolimpia Körzeti  

Felsős természettudományos tehetséggondozás Peresztegen 

Diákolimpia Labdarúgás Megyei elődöntő, Csorna  

Foci Győrzámolyon  

Költészet napi megemlékezés    

Bozsik Foci Hegykőn  

„Élj tudatosan!” - A Fenntarthatóság és környezetvédelem hete  

Tavaszi osztálykirándulások valamennyi osztályban 

Az alsó tagozatos diákok anyák napi köszöntője   

Idegen nyelvi mérés a 6. és a 8. osztály tanulóinak   

Országos kompetenciamérés (6. és 8. osztály) 

A nemzeti összetartozás napja    

A tanév utolsó tanítási napja    

Osztályozó értekezlet  

Családi nap 

Pedagógus nap 

Szerenád és bankett 

Ballagás és tanévzáró ünnepség 

 

6.2. A tanév partneriskolai programok rövid ismertetése 

 

 A Peresztegi Általános Iskolával állunk szakmai együttműködésben, közös nevelés értekezletet. A 

különlegesbánásmódot igénylő tanulók témában. A két iskola 4 és 6. osztályos tanulói együtt jártak és 

járnak úszni, a hegykői uszodában. Közös tehetségpontokat üzemeltettünk, alsótagozaton magyarból, 

matematikából, felső tagozaton természetismeretből.  
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7.AZ INTÉZMÉNYI MUNKA OLYAN TERÜLETE, AMELYET NEM ÁLLT 

MÓDJÁBAN KIFEJTENI, DE FONTOSNAK TART 
 

Nyílt tanítási napot szervezetünk hagyományaiknak megfelelően mind az alsó mind a felső 

tagozaton. Rendszeres a kapcsolattartás a szülőkkel: szeptemberben osztályszülői értekezletet 

tartottunk, és havi rendszereséggel vannak az intézményi fogadó órák. stb 

Több projektben is részt vettünk és részt veszünk 

 Egészségtudatosság fejlesztése a 7-18 éves korosztály részére témakörben.  

 TeachUP nemzetközi szakpolitikai beválás vizsgálatban, Gloviczki Zoltán az OH 

elnöke kért fel rá formatív értékelés, témakörben 

 EFOP 3.2.15_VEKOP-17 projekt Köznevelési tematikus hetek, tematikus napok 

programfejlesztése pilótprogram az OH kért fel bennünket kipróbálásra. 

 

 

2018.06.29.   Hüse Gabriella 

 Intézményvezető aláírása 


