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Bevezetés, helyzetelemzés
 
Intézményünk ebben a tanévben a Fodor András Általános 

Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény 

tagintézményeként működött. A nevelőtestület, már a tanév 

alakuló értekezletén megvitatta, és elfogadta az egyik új stratégiai 

dokumentumát, a Pedagógiai Programot. Fontos feladatunk volt, a 

már elindult pályázatok fenntartása, TÁMOP 3.1.4. Kompetenciaalapú 

oktatás innovatív intézményekben, illetve elkezdtük a TÁMOP 3.3.2 

Esélyegyenlőségi pályázatot.

 

Tárgyi feltételek
 

Iskolánk teljesen átalakult az előző tanév munkálatai során. 

Pogányvölgyi Integrált Nevelési – Oktatási hálózat című pályázat 

keretében Somogyvár Község Önkormányzata a Szent László 

Király Általános Iskola felújítási munkáira pályázott. A pályázat 

segítségével megoldódott a tető lecserélése, a csapadékvíz elvezető 

rendszer korszerűsítése, a külső és belső nyílászárók cseréje, a fűtés 

korszerűsítése, a hideg burkolatok cseréje valamint az épület külső 

– belső festése. Mindezek mellett megoldódott az iskola épületének 

akadálymentesítése, a villamos hálózat korszerűsítése. A sportcsarnokban 

megújult a tetőszerkezet, ami egyúttal megoldotta a sportcsarnok 

hőszigetelési problémáját is. Itt is megtörtént a külső nyílászárók cseréje. 

Sikerült kijavítani az ereszcsatornát, s elvégeztük a külső – belső festési 

munkákat is. A termek otthonossá tétele, dekorálása után szeptember 1-

én a megfelelően kialakított szép környezetben indulhatott a tanév. 

 
Személyi feltételek
 

A tanév kezdetét megelőzően lezajlott az intézmények vezetésére 

kiírt pályázat. Ezek alapján Zsombok Lajos főigazgató, Szántó Zoltánt 
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bízta meg a Fodor András Általános Iskola Szent László Király Általános 

Iskolájának vezetésével, Gyurákovics Lászlót, pedig a helyettesi 

teendők ellátásával. A vezetői megbízások határozott időre szólnak, öt 

éves időtartamra. Iskolánkban egyéb, pedagógusokat érintő személyi 

változások történtek. Kollár Hajnalka Kaposvárra távozott, míg Landor 

Mária és Arany Zsuzsanna munkaidejének egy részét az Öreglaki Általános 

Iskolában és a Somogyvámosi Lotz Károly iskolában teljesíti. Landor 

Mária feladatkörét, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat Szabó Béla 

vette át. További változás, hogy a korábbi igazgató, Murzsán József a 

Prémium Évek Program keretében heti 4 órában földrajzot tanított a 7. és 

8. évfolyamon. 

Több új kolléga is érkezett, akik a többi tagintézményből jártak 

át hozzánk: Ill Gabriella német szakos tanár Buzsákból, Máténé 

Ágoston Valéria technika és Gelencsér Viktória biológia szakos tanárok 

Öreglakról. Előbbi technikát tanított a 6.-7.-8. évfolyamon, míg utóbbi 

természetismeretet a 6. és biológiát a 7. és 8. osztályokban. További 

érkező Molnár Anita kémia szakos tanárnő, szintén Lengyeltótiból. Ő a 

7. és 8. osztályban tanított kémiát. GYES-en és táppénzen senki sem 

tartózkodott. 1 fő, Gelencsér Attila fizetés nélküli szabadságát tölti. 

 
Osztály-, csoportszervezés a tanév elején
 Osztály Léts

zám  Osztályfőnök Képesítése

1.   Tén
y

Számít
ott

  

2.  1 17 27 Dénes Lajosné tanító

3.  2 21 30 Pfeiffer Tiborné tanító, fejlesztő pedagógus

4.  3 18 23 Varga Ildikó tanító, testnevelés műv.ter.

5.  4 21 24 Márton Imréné tanító 

6.  5 25 30 Tóthné Farkas 
Krisztina

tanító, technika 
szakkolégium

7.  6 29 33 Bogdán Erzsébet tanító, magyar műv.ter.

8.  7 22 25 Vuncs Lászlónén matematika-fizika szakos 
tanár
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9.  8/a 21 22 Szántó Zoltán tanító, testnevelés műv.ter.

10.  8/b 19 26 Gyurákovics László
tanító, testnevelés 
műveltségterület, testnevelő 
tanár, gyógypedagógus

Ös
sz
es 
ta
nu
ló:

 193 240   
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Napközis tanulócsoportok

 
Csopo

rt Osztályok Létszám  
Csoportvezető

  Tény Számíto
tt

 

1.  1 17 23 Renner Ágnes
2.  3. 18 24 Terkovics Marianna 
3.  2.4.5.6. 20 23 Tóthné Farkas Krisztina

Öss
zes 
napk
özis 
tanuló
:

 55 70  

 
Támop 3.1.4
 
Lezárult a TÁMOP 3.1.4 második éve. A fenntarthatóságot a pedagógiai 
programban megfogalmazottak alapján végeztük. A tantárgytömbösítést 
kivették a kötelező elemek közül, így nálunk sem alkalmaztuk az idei 
tanévtől. A kompetencia alapú oktatás elemeit felmenő rendszerben 
alkalmaztuk. 
 
Teljes lefedettségben tanítjuk az A modulok közül:

1. osztály matematika Dénes Lajosné
2. osztály matematika, szövegértés-szövegalkotás Pfeiffer Tiborné
3. osztály szövegértés- szövegalkotás Varga Ildikó
5. osztály szövegértés-szövegalkotás Bogdán Erzsébet
6.osztály szövegértés-szövegalkotás Bogdán Erzsébet
7. osztály matematika Vuncs Lászlóné
8/a osztály matematika Vuncs Lászlóné

B modulok:
7. osztály ember és társadalom Monori Anna
7.osztály életpálya építés testnevelés műveltségterületen
Gyurákovics László
8/a osztály ember és társadalom Monori Anna
8/a osztály  életpálya 
építés testnevelés műveltségterületen Gyurákovics 
László

 
C modulok:

7. osztály II.félévétől médiaismeret Landor Mária
3.sz. napközis csoport báb-dráma Bogdán Erzsébet

- 22 -
 



 
A törvényi keretek lehetőséget adtak a nem szakrendszerű oktatás 
elhagyására az 5. évfolyamon, így mi sem alkalmazzuk a továbbiakban.
 
Támop 3.3.2.
 
2010. decemberében indult az újabb támopos pályázat. Iskolánkból a 
következő pedagógusok vettek részt:
 

1. Terkovics Marianna Óvoda-iskola átmenet együttműködés
2. Márton Imréné Alsó-felső átmenet
3. Varga Ildikó Alsó–felső átmenet

4.Monori Anna Felső-középiskola átmenet, 
pályaorientációs program

5.Vuncs Lászlóné Felvételi felkészítés 7-8. osztály 
HHH

6. Szántó Zoltán Felvételi felkészítés 7-8. osztály HHH, 
Felvételi felkészítés 7-8. osztály SNI.

7.Gyurákovics László Felvételi felkészítés 7-8. osztály 
HHH, Felvételi felkészítés 7-8. osztály SNI.
 

A projekt során nagyon sok program, továbbképzés és kirándulás 
valósult meg a gyerekek és a pedagógus részére. A környékbeli 
középiskolákat meglátogatták felsős tanulóink és pályaorientációs 
tréningen vettek részt. Eljutottak HHH tanulóink Ópusztaszerre és a 
Balatonedericsre is. Emellett folyamatosan zajlottak az átmenetek és a 
felvételi felkészítések. Pedagógusaink több hasznos továbbképzésen is 
részt vettek, sőt egy közös intézményi kirándulás is gazdagította a projekt 
során ez élményeket.

A kötelezettség miatt a projektet a következő tanévben is folytatjuk.
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Az évégi eredmények a számok tükrében, statisztika
2010/2011. tanév

  1.o 2.o 3.o 4.o 5.o 6.o 7.o 8.a 8.b átlag

Magatartás 4 4 4,06 3,57 3,73 3,61 3,5 4,15 3,83 3,8277777
8

Szorgalom 3,6 3,95 3,67 3,68 3,47 3,21 3 3,65 3,5 3,5255555
6

Magyar nyelv       3,26 3,3   2,89 3,5 3 3,19

Irodalom 3,3 3,61 3,28 3,74 3,3 3,25 3,22 3,75 3,22 3,4077777
8

Történelem         3,52 2,71 2,89 3,45 3 3,114

Német nyelv     2,88 2,83 2,4 2,52 3 3,71 2,53 2,8385714
3

Angol nyelv     3,33 2,92 3,11 2,52 2,17 2,92 2,53 2,7857142
9

Matematika 3,06 3,57 2,83 3,05 3,3 2,54 2,67 2,95 2,17 2,9044444
4

Fizika             2,72 3 2,61 2,7766666
7

Biológia         3,17 2,68 2,44 3,05 2,16 2,7

Kémia             2,33 2,95 2,5 2,5933333
3

Földrajz             2,11 2,9 2,55 2,52

Ének-zene 3,4 4,28 4,28 3,89 3,43 2,82 2,39 3,7 3,11 3,4777777
8

Rajz 3,3 3,66 4,33 4,37 4 3,93 3,78 4,05 4,33 3,9722222
2

Technika 3,7 3,85 4,22 4,05 3,6 2,96 2,28 2,9 2,38 3,3266666
7

Testnevelés 4 4,04 4,17 4,16 4,45 4,81 4,39 5 4,72 4,4155555
6

Informatika     3,28 3,32 3,52 2,89 3,78 4,85 4,05 3,67
Ember- és 

társadalomism
eret 

          3,93 4,67 4,45 5 4,5125

Környezetisme
ret 3,4 3,52 2,88 3           3,2

Média               4,9 4,33 4,615
Tánc és dráma         4,52         4,52

Hon- és 
népimeret         4 2,79       3,395
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Iskolai átlagok:
 Alsó 

tagoza
t

Felső
s

Iskola
i

Minden  
3,6113

95

 
3,3283

91
3,43

Mag. és 
szorg.nélkül 3,56

 
3,2976

62
3,46

Közismereti 
tárgyak

 
3,6113

95

 
2,8345

83
3,19

 
 

Hiányzások:
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8a 8b
Hiányzáso
k 157 349 112 236 246 315 226 231 351
HHH 114 94 60 140 12 226 89 94 216
           
igazolt 157 349 112 236 218 310 225 184 224
HHH 114 94 60 140 10 221 88 94 184
           
igazolatla
n 0 0 0 0 28 4 1 47 127
HHH 0 0 0 0 2 4 1 0 32

 

Kitűnők, bukások:

Osztály 1.o. 2.o. 3.o. 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8./A 8./B
össz

.:
kitűnők 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3

jeles 1 0 2 2 3 2 0 0 0 10

bukás 2 0 3 2 2 7 3
 
0

 
1 20
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Továbbtanulási adatok

      

 
Osztály

  
Iskolatípus 

  

 létszá
m
  

 
létszá

m 
 létszá

m
    HH HHH
 8/a gimnázium 5 1 1
   szakközépiskola 11 7 6

   
szakmunkáskép

ző 4 3 3

        

 8/b gimnázium 0 0 0
   szakközépiskola 0 0 0

   
szakmunkáskép

ző 18 16 13

        

 

6.-7. 
osztály 
építőipari

   

4 4 2

 

 

Létszámadatok a tanév végén: 
A tanulólétszám január 15-én 188 fő és4 magántanuló, összesen 

192 fő volt. Az alsó tagozaton 75, a felső tagozaton 115 tanulónk 
van. A legmagasabb osztálylétszám a 6. osztályban van: 28 fő, a 
legkevesebben a 1. osztályban vannak: 15 fővel.

 
A bejáró tanulók száma 75 fő – Somogyvámos: 24 tanuló

Vityapuszta 28 tanuló
Pamuk 15 tanuló
Beslia 5 tanuló
Öreglak 3 fő
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17 állandó pedagógus, 1 mentortanár, 1 PÉP pedagógus, valamint 4 fő, 
kistérségből betanító tanár dolgozott intézményünkben a 2010/2011-
es tanévben.
 
Szántó Zoltán - tanító-testnevelés műveltségterület, német szakos tanár 
Gyurákovics László - tanító-testnevelés műveltségterület, testnevelő tanár, 
gyógypedagógus
Arany Zsuzsanna - tanító - informatika műveltségterület 
Bogdán Erzsébet - tanító - magyar műveltségterület 
Dénes Lajosné - tanító 
Elek Mónika - tanító - német műveltségterület, mentortanár 
Gelencsér Viktória - biológia szakos tanár 
Ill Gabriella - német szakos tanár 
Landor Mária - tanító, rajz szakos tanár 
Márton Imréné - tanító 
Máténé Ágoston Valéria - matematika-informatika szakos tanár 
Molnár Anikó - kémia szakos tanár 
Monori Anna - magyar-történelem szakos tanár 
Murzsán József - földrajz-biológia szakos tanár 
Paszér Viktória - tanító - angol műveltségterület 
Pfeiffer Tiborné - tanító, fejlesztő pedagógus 
Renner Ágnes - tanító - ének-zene műveltségterület 
Szabó Béla - tanító, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 
Tarnai Erzsébet - tanító - ének-zene műveltségterület, gyógypedagógus 
Terkovics Marianna - tanító - technika szakkollégium 
Tóthné Farkas Krisztina - tanító - technika szakkollégium 
Varga Ildikó - tanító - testnevelés műveltségterület, gyógypedagógus 
Vuncs Lászlóné - matematika-fizika szakos tanár
 
Szakos ellátottság iskolánkban 96%-os.
 
Nem pedagógus munkakörben alkalmazott dolgozók:
Kollár Istvánné - gazdasági ügyintéző 
Ángyán Gábor - rendszergazda, iskolatitkár 
Császár István - karbantartó 
Trunkó László - udvaros 
Berkes Lászlóné - takarító 
Pintér Józsefné - takarító 
Bogdán Vendelné - portás 
Berdár Imréné - konyhai dolgozó 
Rofrits Jánosné - konyhai dolgozó, élelmezésvezető
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Matematika munkaközösség
 
Óralátogatások száma: -
Oktató nevelő munka tapasztalatai:
 

 A TÁMOP 3.1.4. pályázat alapján a kompetencia alapú oktatás 
folytatása az adott évfolyamokon.

 Oktató-nevelő munkánk során a kompetencia alapú szemléletet 
alkalmazása a pályázatba be nem vont évfolyamokon.

 Új tanulási eljárások alkalmazása.
 Az IPR programba bevont tanulók egyéni fejlesztése.
 Logikus gondolkodás, kommunikációs készség, szövegértelmezés, 
számolási készség folyamatos fejlesztése.

 8. osztályos tanulóink felkészítése a felvételire és a továbbtanulásra.
 

Munkaterv időarányos teljesítésének értékelése:
 

●Szeptemberben összeállítottuk és elfogadtuk az egységes helyi 
tantervünket, mely tartalmazza a matematika és fizika tananyagot és 
a követelményeket. 

● Segítettünk egymásnak a tanmenetek összeállításában.
● A tagiskolákban kétféle matematika és több fizikakönyvből tanítunk. 

Miután mindenki a saját könyvét tartja jónak, ezért megegyeztünk 
abban, hogy nem egységesítjük a tankönyveinket, de tanév végén 
mindenki ugyanazt az év végi felmérést íratja meg. 

● Elkészítettük az egységes tanév eleji és tanév végi mérőlapokat. 
(Sajnos az év eleji mérések már akkor megtörténtek több helyen, 
ezért ebben a tanévben még nem tudtuk alkalmazni.)

●Tanév eleji mérések minden iskolában megtörténtek, ezeket a 
kollégák ki is értékelték, és meghatározták a tanév feladatait.

●Elkészültek a Kistérségi Matematikaverseny I.-II. fordulójának 
feladatlapjai. Minden iskolában- helyben oldhatták meg a tanulók a 
feladatokat, és a résztvevő tanulók emléklapot vehettek át.

●Kistérségi Matematikaverseny döntőjének megszervezése, 
lebonyolítása. 

●A versenyen összesen 33 tanuló vett részt. (Lengyeltóti 4 fő, 
Szőlősgyörök 5 fő, Buzsák.  7 fő, Öreglak 7 fő, Somogyvár 10 
fő) Minden évfolyamon az első három helyezett oklevelet és 
tárgyjutalmat kapott, a többi tanuló emléklapot és egy kis ajándékot 
vihetett haza.

●Az egységes év végi mérőlapok alapján megírattuk az év 
végi felmérőket, amit kiértékelünk és a következő tanév első 
munkaközösségi foglalkozásán megbeszéljük az eredményeket.
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Gyermek- és ifjúságvédelem összesítő - 2010/2011
 
Igazolatlan hiányzások: HHH tanulók hiányzása

4. osztály: Sanyó Erika 1 óra Sanyó Erika 1 óra
 
5. osztály: Illés Dániel 6 óra Kalányos Dániel 10 óra

Kalányos Dániel 10 óra
Kanalas Barnabás 2 óra
Kovács Győző 15 óra
Bogdán Noémi 2 óra Bogdán Noémi 2 óra
Orsós Zsanett 2 óra Orsós Zsanett 2 óra

 
6. osztály: Balogh Patrik 5 óra Balogh Patrik 5 óra

Bogdán Csaba 4 óra Bogdán Csaba 4 óra
Kalányos Gábor 10 óra Kalányos Gábor 10 óra

 
7. osztály: Ignácz Norbert 7 óra Ignácz Norbert 7 óra

Kanalas Alíz 49 óra
Bogdán Zsolt 5 óra

 
8./A osztály: Szalai Zoltán 234 óra

 
8./B osztály: Balogh János 49 óra
Balogh János 44 óra

Csonka János 28 óra Csonka János 6 óra
Ignácz Zoltán 33 óra
Bogdán Ágnes 19 óra Bogdán Ágnes 19 óra
Bogdán Mónika 6 óra Bogdán Mónika 6 óra
Horváth Kinga 33 óra
Kertész Ágnes 30 óra Kertész Ágnes 30 óra
Kertész Csilla 20 óra Kertész Csilla 20 óra
Kertész Heléna 4 óra Kertész Heléna 4 óra
Lengyel Alexandra 2 óra Lengyel Alexandra 2 óra
Sanyó Klaudia 5 óra
Varga Kálmán 2 óra Varga Kálmán 2 óra
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Feljelentések: HHH tanulók feljelentése
6. osztály: Kovács Győző Kalányos Dániel

Kalányos Dániel
 

8./B osztály: Orsós Anett
 
Esetjelző: Kanalas Alíz 7.o.

Ignácz Norbert 7.o. (HHH)
 
Kapcsolatfelvétel a gyámmal: Orsós Anett 8./B o., Szalai Zoltán 8./A o.
 
Kapcsolatfelvétel a szociális és egészségügyi szervekkel: Bogdán Ágnes 
8./B o.
 
Családlátogatás: Lender Laura 5.o.
 
 
 
Gyermekjóléti Szolgálattal való együttműködés:

● esetmegbeszélések - fegyelmezetlen tanulók
● igazolatlan hiányzások

 
Konzultáció az önkormányzat jegyzőjével.
Egyeztetés a körjegyzőség gyámügyi referensével.
Megbeszélés a gyámmal. (Szalai Zoltán)
Egyeztetés a Marcali Kórházzal. (Bogdán Ágnes)
 
Esetszám a félév során: 16                                              ebből 
HHH: 11
 
Szülőkkel való kapcsolattartás száma összesen: 7      ebből HHH: 5
    Családlátogatás:  1                                                       ebből 
HHH: 1
   Szülővel való egyéb találkozás: 6                               ebből HHH: 4
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Beszámoló a 2010/2011-es tanév munkájának mentori 
munkájáról

 
I. Adatok
A mentor neve: Elek Mónika
Az intézmény neve: Fodor András Ált. Isk. Szent László Király 

Általános Iskolája
Somogy megye/Somogyvár
8698 Kossuth Lajos u. 32.

A beszámoló időintervalluma: november- január
Mentorálásba bevont tanulók 
száma: 40

Alkalmi érdeklődő tanulók 
száma: 20

A mentorálási munka 
időtartama összesen (heti 
munkaóra):

40

Ebből közvetlenül tanulókkal 
töltött foglalkozás: 12

Mentorálást segítő 
együttműködő szervezetek 
száma:

 

 
II. Kapcsolatok, elfogadottság
 
1. A beszámoló időszakában milyennek találta az intézményvezetés, a 

pedagógusok, a tanulók többségének elkötelezettségét a közösen 
vállalt célok megvalósítása, a feladatok kivitelezése szempontjából? 

 Az 
elkötele
zettség 

mértéke/
jellemzőj

e

     

Személy maximáli
s erős közepe

s
gyeng

e
minimáli

s
ellentmon

-dásos
Intézményvezetés x      
Pedagógusok  x     
Tanulók  x     

 
2. Változott-e az egyének és a csoportok egészének elkötelezettsége a 

korábbi állapothoz képest?
Változás    

 
javult Nem 

változott romlott

Intézményv
ezetés

 x  

Pedagógus
ok

 x  

Tanulók x   
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3. Milyennek tartja az együttműködést a beszámoló időszakában az 
intézményvezetés, a pedagógusok, a tanulók többségével? 

 Az 
együttm
űködés 

mértéke/
jellemzőj

e

     

Személy maximáli
s

erő
s

közepe
s gyenge minimáli

s
ellentmon

-dásos
Intézményvezetés x      
Pedagógusok x      
Tanulók  x     

 
4. Hogyan változott az együttműködés az elmúlt időszakhoz képest?

Változás     
 

javult Nem 
változott romlott

Intézményvezetés  x  
Pedagógusok  x  
Tanulók  x  

 
III. Tevékenység
 

1. Kérjük, mondja meg, hogy összességében mennyire volt Ön 
elégedett a mentori munkájával, tevékenységével a beszámoló 
időszakában!

teljes 
mértékbe

n

elégedett 
voltam is-is

nem 
voltam 

elégedett

egyáltalán nem 
voltam elégedett

nem 
tudom 

megítélni
  x    

 
2. Alkalmazta-e az alábbi munkaformákat a beszámoló időszakában? 

Kérjük, hogy értékelje tevékenységeit az iskolában megszokott 
osztályzatokkal.

  Alkal
mazt
a-e?

 Elég
edett
ség a 
tevék
enysé
ggel

    

  igen nem 5 4 3 2 1
a) Nevelőtestületi előadás  x      
b) Előadás szakmai 

csoportnak
 x      

c) Műhelymunka x   x    
d) Tapasztalatcsere x   x    
e) Személyes konzultáció x   x    
f) Kiscsoportos 

tevékenység
x   x    

g) Tréning  x      
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h) Kérdőív  x      
i) Interjú  x      
j) Óralátogatás  x      
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3. Sikerült-e világos célokat meghatározni a tanulókkal a 
következőkben végzendő feladatokhoz? 

4)
igen, minden 
alkalommal

3)
igen, az esetek 
többségében

2)
nem, csak az esetek 

kisebb részében

1)
egyáltalán 

nem
4)

igen, minden 
tanulóval

3)
igen, a tanulók 

többségével

2)
nem, csak a tanulók 

kisebb részével

1)
egyáltalán 

nem
 

4. Elvégezték-e azokat a feladatokat, amelyekben megállapodtak?
4)

igen, minden 
alkalommal

3)
igen, az esetek 
többségében

2)
nem, csak az esetek 

kisebb részében

1)
egyáltalán 

nem
4)

igen, minden 
tanulóval

3)
igen, a tanulók 

többségével

2)
nem, csak a tanulók 

kisebb részével

1)
egyáltalán 

nem
 

5. Sikerült-e a feladatok elvégzésének tervezett határidőit betartani?
4)

igen, minden 
alkalommal

3)
igen, az esetek 
többségében

2)
nem, csak az esetek 

kisebb részében

1)
egyáltalán 

nem
4)

igen, minden 
tanulóval

3)
igen, a tanulók 

többségével

2)
nem, csak a tanulók 

kisebb részével

1)
egyáltalán 

nem
 

6. Van/vannak-e olyan tanuló(i), akikkel – a többiekhez viszonyítva  – 
nehezebben haladt a mentorálás megvalósítása az adott időszakban?

van 1 – 2 tanuló  
 3 – 5 tanuló  
 6 – 10 tanuló x
 10-nél több 

tanuló
 

 nincs   
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Ha az előző kérdésre adott válasznál van olyan tanuló, akkor válaszoljon az 
alábbi kérdésekre is!
 

a. Miben látja ennek legfőbb okát, okait?
Tanulóval kapcsolatos ok:Motiváció hiány, ill. magatartás probléma.
Mentorral kapcsolatos ok:Az egyénre szabott módszer és motivációs tényező 
megtalálása idő.
Külső ok:

 
b. Jelezte-e ezt a problémát (ezeket a problémákat) az 

intézmény vezetőjének?
2 – igen, minden problémát
1 – igen, de csak a nagyobb problémákat 
0 – nem jeleztem

 
7. Van/vannak-e olyan tanuló(i), akikkel – a többiekhez viszonyítva  – 

nagyon jól haladt a mentorálás megvalósítása az adott időszakban?
van 1 – 2 tanuló x
 3 – 5 tanuló  
 6 – 10 tanuló  
 10-nél több 

tanuló
 

 nincs   
 
Ha az előző kérdésre adott válasznál van olyan tanuló, akkor válaszoljon az 
alábbi kérdésekre is!
 

a. Miben látja ennek legfőbb okát, okait?
Tanulóval kapcsolatos ok: A folyamatos sikerek hatására nagyobb kedvvel 
tanulnak. Van motivációjuk.
Mentorral kapcsolatos ok: Folyamatos pozitív megerősítés, dicséret. 
Külső ok: Játékos, fejlesztő feladatok kiosztása hétről hétre.

 
 

b. Jelezte-e ezt a problémát (ezeket a problémákat) az 
intézmény vezetőjének?
2 – igen, minden problémát
1 – igen, de csak a nagyobb problémákat 
1. – nem jeleztem

 
8. Ön szerint összességében hogyan haladt a mentorálási program 

megvalósítása az intézményben ebben az időszakban ?
5)

nagyon jól
4)
Jól

3)
vegyesen 

(hol jól, hol 
kevésbé jól)

2)
gyengén

1)
nagyon jól

 
9. Ön szerint összességében milyen volt a mentorálási program 
megítélése az intézményben ebben az időszakban? 

5)
hasznosnak 

4)
elfogadják

3)
nem érzik 

2)
gyengének 

1)
elutasítják
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ítélik hatását ítélik
 
10.  Mely témá(k)ban merült fel speciális igény ebben az időszakban? 
Kérjük, jelölje meg ezeket.
a) Tervezési folyamatok
b) Folyamat-tanácsadás
c) Változáskezelés
d) x Motivációfejlesztés
e) x Kommunikáció
f) x Konfliktuskezelés
g) Szervezetfejlesztés
h) Szervezeti kultúra fejlesztése
i) Egyéb:

 
11. Mennyire elégedett Ön saját mentori tevékenységével az alábbi 
szempontokból ?
(5: teljes mértékben elégedett – 1: egyáltalán 
nem elégedett

5 4 3 2 1

a) A mentori céljainak sikeres megvalósítása  x    
b) A résztvevők aktivizálása, bevonása a 
munkába

 x    

c) Rugalmasság, alkalmazkodni tudás a 
csoport szakmai igényeihez

x     

d) Jó együttműködés és kapcsolat a projekt 
résztvevőivel

 x    

e) A résztvevői tapasztalatok felhasználása a 
mentori munka javítása érdekében

 x    

f) Problémás helyzetek sikeres megoldása   x   
g) Folyamatos szakmai visszajelzés a 
résztvevők számára

 x    

h) Hatékony időgazdálkodás  x    
i) Hatékony együttműködés, jó 
munkakapcsolat mentor-társával

     

 
12. Mely témában merült fel speciális igény (eszköz, módszer, 
továbbképzés stb…) ebben az időszakban?

-
 

13. Mi okozta az Ön számára a legnagyobb problémát a beszámoló 
időszakában?
A magatartás problémák kezelése és a motiválás.
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14. Soroljon fel legfeljebb három olyan dolgot, amit Ön szerint nagyon 
jól sikerült megoldania az elmúlt időszakban az Ön intézményében?
a) Problémás tanulók alkotó munkába történő bevonása. 
b) Nyílt napon az érdeklődés – egyben a motiváció - felkeltése a 

továbbtanulás iránt.
c) 2 tanuló sikeres felzárkóztatása. Mernek segítséget kérni.

 
15. Mit csinálna legközelebb (a következő hónapban) másként? Említsen 
legfeljebb három dolgot!
a) Több alkalmat teremtenék alkotásra.
b)  
c)  

 
16. Kérjük írja le röviden (név nélkül) a beszámoló időszakában 
legsikeresebbnek, vagy legsikertelenebbnek tartott konkrét esethez 
kapcsolódó tapasztalatát!
Sikerült problémás tanulókat alkotó munkába bevonnom. Ezen a területen 
történő folyamatos pozitív megerősítés, valamint csoportmunka hatására javult 
a megítélésük és nagy mértékben csökkentek a magatartás problémáik.

 
17. A következőkben azon tapasztalatainak rövid kifejtésére kérjük, 
amelyekre a fentebbi kérdések nem terjednek ki !
Változatos alkotómunka során, értékteremtésen keresztül, nagyban javíthatók a 
motivációs és önértékelési gondok. 
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Diákönkormányzat 2010/2011 évének értékelése
 

 
1. DÖK programja a tanévben

 
Szeptember:

● Az osztályok megválasztották a DÖK képviselőit.
● A DÖK megválasztotta tisztségviselőit.
● Elkészítettük a munkatervünket, ami alapján a tanévben dolgozunk.
● Kevés fővel, de megalakult az ügyeleti csoport. Munkájuk még nem 

mindig gördülékeny.
 
Október:

● Elkészítettük első iskolaújságunkat Kölyökvilág címen.
● Papírgyűjtést szerveztünk, ahol DÖK tagok lelkesen dolgoztak, 

valamint sokat segített Dénes Erika is.
● Elkezdtük működtetni Iskolarádiónkat heti egy alkalommal.
● Az őszi szünet előtt tökfaragó versenyt rendeztünk. A nagy 

lelkesedéssel készített alkotásokat az iskola területén lehetett 
megtekinteni.

● Elsősök Gólyaavatásánál segédkeztünk.
 
November:
- Elkezdtük a Kölyökvilág második számának előkészítését.
- Iskolarádióban heti szinten jelentkeztünk műsorral.
 
December:
- Megjelent a Kölyökvilág karácsonyi száma.
- Iskolarádióban heti szinten jelentkeztünk műsorral.
- Karácsonyi vásáron árultuk a tanulók által készített díszeket.
 
Január:

● Elkezdtük a farsangi előkészületeket. Igyekeztünk a farsangot 
úgy megszervezni, hogy annak színvonala méltó legyen a 
hagyományokhoz.

● Elkezdtük a Kölyökvilág harmadik számának előkészítését.
● Iskolarádió rendszeres működtetése.

 
Február:

● Március 5-én (eredetileg február 18-án lett volna) került 
megrendezésre a Farsang. Tanulóink közül többen lelkesen 
készültek a jelmezes felvonulásra. Sok új ötletes, igényes jelmezt 
láthattunk. A bálon a tanulók szendvicset, üdítőt, süteményt is 
vásárolhattak. A mulatság elnyerte a tanulók tetszését és jól 
szórakoztak.

● Megjelent a Kölyökvilág farsangi száma.
● Iskolarádió működtetése.
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Március:

● Elkezdtük a Kölyökvilág negyedik (tavaszi) számának előkészítését. 
A gyerekek lelkesen gyűjtöttek anyagokat, írtak fogalmazásokat.

● Iskolarádió működtetése. (igaz, amikor egyetemen voltam nem 
hetente jelentkeztünk műsorral)

 
Április:

● Iskolánk 100 éves ebben az évben, ezért három napos programokon 
vehettek részt a gyerekek. A DÖK a sportdélután lebonyolítását 
vállalta Varga Ildikó és az én segítségemmel. A tagok lelkesen 
segítettek. Amit előtte megbeszéltük, azt teljesítették.

● Iskolarádió működtetése.
● A Kölyökvilág negyedik száma jelent volna meg, de a tagok közül 

többen nem hozták az előre kijelölt írásokat a megbeszélt időre.
 
Május:

● Gyereknap előkészítése, feladatok kijelölése. A DÖK a sportkörrel 
közösen tervezte meg a programokat.

● Mosoly-díj előkészítése, 2 pedagógus megválasztása (alsó és felső 
tagozaton).

● Kölyökvilág utolsó számának előkészítése.
● Iskolarádió működtetése.

 
Június:

● Gyereknap lebonyolítása. A DÖK tagok több helyszínen jelen voltak 
és segítettek. pl: Játékos váltóverseny lebonyolítása, ugráló várnál 
a zsetonok szedése, hogy mindenki egyformán tudja használni. A 
tanulók jól érezték magukat.

● Mosoly-díj szavazásának lebonyolítása, eredmények összesítése.
● Kölyökvilág nyári számának megjelenése.
● Iskola dolgozóinak munkájának megköszönése.
● Közös palacsintázás azokkal a tagokkal, akik megérdemelték az 

éves munkájuk alapján.
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A. A tanuló öntevékenység értékelése:
 

● A legtöbb tag nagyon aktív, lelkes volt. Nagyon jó ötleteik, 
javaslataik voltak. Szívesen segítettek más tanároknak, különböző 
programoknál.

 
● Az 5. 6. és a 8. osztályosok munkájával elégedett lehetek. 

Mindenben részvettek, segítettek. Ötleteik, javaslataik voltak.
● Sajnos a 7. osztály tagjainak munkájával nem lehetek elégedett. Itt 

évközben tagcsere is történt, de az sem bizonyult sikeresnek.
●  

B.  Szülői Munkaközösséggel való együttműködés értékelése:
 
● A Farsang sikeres lebonyolításában jelentős szerepet vállalt a 

munkaközösség. A büfét sikeresen működtették.
● A Gyereknapon felvettük velük a kapcsolatot, de sajnos egyéb 

elfoglaltságok miatt nem tudtak a büfé működtetésben szerepet 
vállalni. Gyereknap alkalmából több liter üdítőt ajánlottak fel a 
diákok számára.

 
C. A tantestülettel való együttműködés értékelése:
 
    A tantestület a tanév során mindig segítőkész volt a  DÖK-kel. Szívesen 
segítettek a programok lebonyolításában. Külön köszönet a szülőknek, 
akik a tökfaragó versenyre tököket hoztak a gyerekeknek. Továbbá 
köszönet Dénes Erikának és Varga Ildikónak. A farsang lebonyolítására az 
összes kolléga felajánlotta segítségét.
  
 
 

Szakkör és tehetséggondozó foglalkozás - tömegsport
 
Tömegsport 5-8. évfolyam:
megnevezése:    5-6. fiú                 résztvevők száma:    13        ebből 
HHH:  9
megnevezése:    7-8. fiú                 résztvevők száma:    12        ebből 
HHH: 11
megnevezése:    5-8. leány            résztvevők száma:    10        ebből 
HHH: 10 
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Fejlesztés
 
Egyéni fejlesztő (1.) csoport  1. évf.     létsz.: 5 ebből HHH 4
Egyéni fejlesztő ( 2.) csoport  4. évf.     létsz.: 3 ebből HHH 3
Egyéni fejlesztő ( 3.) csoport  5. évf.     létsz.: 4 ebből HHH 3
Egyéni fejlesztő ( 4. ) csoport  6. évf.    létsz.: 2 ebből HHH 1
Egyéni fejlesztő ( 5. ) csoport  7. évf.    létsz.: 3 ebből HHH 3
Egyéni fejlesztő ( 6. ) csoport  8. évf.    létsz.: 6 ebből HHH 4
Egyéni fejlesztő ( 7. ) csoport   SNI       létsz.: 4 ebből HHH 1
 
Szöveges értékelés 
Csoportok tanulmányi munkája 

● A fejlesztést egyéni fejlesztési tervek alapján 6 fős csoportokban 
végeztem

● Minden tanuló számára heti 1 foglalkozás volt biztosított
● A fejlesztési terveket és a foglalkozási naplókat 2 alkalommal 

ellenőrizte a nevelési tanácsadó
● A tanulók rendszeresen részt vettek a foglalkozásokon, igazolatlan 

mulasztása 1 tanulónak volt
● A fejlődés minden tanulónál folyamatos volt
● Több tanulónál nem volt szükséges a tantárgyi mentesítések 

érvényesítése
● A tanév elején nagyobb részben megkaptuk a korábban megrendelt 

fejlesztő eszközöket, játékokat, így a foglalkozásokat színesebbé, 
változatosabbá tudtam tenni

● Homogén csoportot csak az 1. osztályosokkal tudtam kialakítani
● Legalább az elsősök számára szükséges lett volna heti 2 foglalkozás
● A csoportok beosztásánál szervezési okok miatt nem tudtam 

figyelembe venni a tanulási nehézség típusát és súlyosságát
● A fejlesztő terem mérete – különösen a nagyobb tanulók esetében – 

nem igazán megfelelő 6 fős csoportoknak
 
SNI tanulók
Létszám: 4 tanuló

● A SNI tanulók számára biztosított volt a jogszabályban előírt 
fejlesztés

● A 4 tanuló egy csoportot alkotott
● A foglalkozásokat egyéni fejlesztési terv alapján tartottam
● A fejlesztési terveket folyamatosan a tanulók szükségleteihez 

igazítottam
● A magasabb óraszámnak köszönhetően látványosabb, a gyerekek 

számára is egyértelműen érzékelhető eredményeket sikerült elérni
● A tanulóknál nem fordult elő igazolatlan hiányzás
● Sajnos az egyik tanuló a rendszeres foglalkozások ellenére több 

tantárgyból nem teljesítette a követelményeket
 
Somogyvár, 2011. június 23.
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