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Bevezető 

  

 

A Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium, hivatalos rövid nevén Kádas György 

EGYMI sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását látja el.  

A tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, súlyos, halmozottan fogyatékos és 

autizmussal élő gyermekek óvodai, általános iskolai, készségfejlesztő iskolai és utazó 

gyógypedagógusi ellátását a kisújszállási székhelyintézmény, a tanulásban akadályozott 

gyermekek általános iskolai és szakiskolai nevelését-oktatását a karcagi tagintézmény látja el. 

Az idei tanévben a tagintézményből egy fő gyógypedagógus kolléga kapcsolódott be  a fejlesztő 

nevelés-oktatás feladatellátásába. 

Az óvodai nevelés során biztosítjuk a nyugodt, derűs, biztonságos, ingergazdag légkört. A 

szabályosan ismétlődő események rendszeressége megnyugtatóan hat a sérült kisgyermekre. A 

fejlesztésben nagy szerepe van az utánzásnak és a gyakori, játékos ismétlésnek. 

A tanulásban akadályozott tanulók tevékenységközpontúan, a Meixner-módszer segítségével 

sajátítják el az olvasást-írást. A felső tagozaton új tanulásszervezési eljárások, (kooperatív 

tanulás, differenciált tanulásszervezés, tevékenységközpontú pedagógiák, infokommunikációs, 

digitális eszközök) segítségével tesszük tartóssá és érdekessé a megszerzett ismereteket.  

A gyógypedagógusok egyik legfontosabb feladatuknak tartják a tanulók tapasztalataira, 

előzetes tudásukra építve megtanítani az adott tananyagot. Nagy hangsúlyt fektetnek a vizuális 

támogatásra, bemutatásra és a játékosságra. A változatos, játszva tanulás élményének 

megélését, a tevékenységközpontú, egyéni megsegítést, IKT eszközök használatát 

mindannyian kiemelt feladatuknak tekintik.  

Az autizmussal élő tanulók esetében babzsákos foglalkozással, egyéni és csoportos tanulás 

következetes ismétlésével, a protetikus környezet biztosítása mellett a szociális, 

kommunikációs készségek és a rugalmas gondolkodás fejlesztését segítik elő.  

A készségfejlesztő iskolában, szakiskolában a munka tiszteletére, helytállásra, 

felelősségvállalásra, becsületességre, egymás elfogadására és békés együttműködésre történő 

nevelés lényeges feladat. 

A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő nevelése, oktatása négy 

helyszínen valósult meg, a kisújszállási székhelyintézményben (1 csoport) heti 20 órában, 

Karcagon, a Zöldfa utca 48. szám alatti fejlesztő iskolánkban (3 csoport) heti 20 órában, a 

tanulók gondozási helyén (Karcag, „Gólyafészek Otthon”) és a tanulók otthonában egyéni 

fejlesztés keretén belül.  
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A súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek szórt képesség- és készségstruktúrája miatt 

szükségletorientáltan, egyénre szabott, bazális módszerkombinációk alkalmazásával történik a 

fejlesztő nevelés-oktatás.  

Intézményünk fontos alapfeladata az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat 

működtetése a Karcagi Tankerületi központ öt közigazgatási járásának köznevelési 

intézményeiben. A 2020/2021-es tanévben 19 településen, 20 alapfokú nevelési-oktatási 

intézményben biztosítottunk utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori ellátást. 

Sajátos nevelési igényű tanulóink mindegyike különböző adottságokkal, készségekkel, 

képességekkel érkezik az intézményünkbe, akiknek biztosítjuk az egyéni bánásmódot, 

többszintű, differenciált, sérülésspecifikus megsegítést. Valljuk és hisszük, hogy minden 

gyermeknek van olyan képessége, amely kiemelkedő, egyedi, így a tehetséggondozás is fontos 

feladatunk. Tanulóink főként a sport, vizuális kultúra, tánc terén tehetségesek, így a 

beazonosításuk után külön foglakozások keretében dúsítjuk, gazdagítjuk e képességeiket.  

Minden évben megrendezzük az Észak-alföldi Régióban a „Ki mit tud?” versenyt, amely során 

bemutatkozhatnak a kiemelkedő képességű SNI tanulók. Sajnos a veszélyhelyzet miatt sem 

2020-ban, sem 2021-ben nem tudtuk meghirdetni e színvonalas vetélkedőt. 

2021 tavaszán 3 fordulós „Kádas” Tehetséggondozó levelezős versenyt indítottunk, melyen 

összesen 81 fő együttnevelésben ellátott SNI tanuló vett részt. Közülük 9 fő mindhárom 

fordulóban hibátlanul oldotta meg a feladatokat, ők ajándékban részesültek. 

Nevelő-oktató munkánk elismeréseként, az Oktatási Hivatal felkérésére, 2019. május 31-

június 2-ig mi rendeztük meg a tanulásban akadályozott gyermekek számára a XLIV. Országos 

Komplex Tanulmányi Versenyt. 

Fontosnak tartjuk külső, belső tudásmegosztást. 2017-ben először, majd 2020-ban másodszor 

is elnyertük az Oktatási Hivatal Bázisintézménye megtisztelő címet. A Karcagi 

Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének a 2.2.4.11 fejezetében a Pedagógiai 

programokban fellelhető specialitások között méltatja a bázisintézményi munkánkat. 

Intézményünk 2003-ban vette fel alapítója, Kádas György nevét; ekkor ünnepelte ugyanis 

fennállásának 75. évfordulóját. Az évforduló alkalmából a nevelőtestület létrehozta a Kádas 

György emlékplakett kitüntetést, amelyet azóta minden évben, -a dolgozók titkos szavazata 

alapján-, a székhelyintézményben kiemelkedő munkát végző munkatárs kap meg, Pedagógus 

napon. 

A karcagi tagintézményben Hetényi Kornél Díjat hoztak létre a kollégák, régi igazgatójukra 

emlékezve. Ezt az elismerést szintén a Pedagógus napon nyújtjuk át annak a munkatársnak, akit 

a közösség megszavaz. 
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Intézményünk innovatív, 2005 óta folyamatosan EU pályázatokat írunk és valósítunk meg a 

gyógypedagógusok kompetenciájának fejlődése és az intézmény szakmai feltételeinek javítása, 

fejlesztése érdekében. Jelenleg, 2019. szeptember 1-je óta az EFOP-3.1.6-16-2017. azonosító 

számú „Te is közénk tartozol!” projektet valósítjuk meg, melynek célja az utazó 

gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat és a súlyos, halmozottan fogyatékos tanulókat 

ellátó intézményünk szakmai fejlesztése.  

Az intézmény fenntartója és működtetője 2017. január 1-től a Karcagi Tankerületi Központ 

(5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15). 

A Karcagi Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének 2.2.1 pontjának megfelelően a szakmai 

fenntartói tevékenységet a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, az ágazati 

irányítás, a Szervezeti és Működési Szabályzat, és egyéb szabályozóiban foglaltak alapján 

végzi. A Tankerületi Központ által elkészített belső irányítási eszközök, szabályozó 

dokumentumok biztosítják a törvényes, jogszerű működést, a hatékony és eredményes 

irányítási, ellenőrzési és értékelési folyamatokat, intézkedéseket.  

Az információáramlás kétirányú, a gazdasági, szakmai, tanügyi, jogi tájékoztatás konstruktívan 

működik, amely biztonságot nyújt számunkra és a jó kapcsolatot erősíti. A gyógypedagógiai 

nevelés-oktatás új feladat volt a fenntartónknak, ezért mi is biztosítjuk azt, hogy a fenntartó a 

lehető legjobban megismerje a nálunk folyó speciális szakmai munkát. Az adatszolgáltatásokat 

pontosan, határidőre elkészítjük, az eljárásrendeket betartjuk. A tankerületi központ vezetősége 

és munkatársai segítőkészek, bátran fordulhatunk hozzájuk problémákkal vagy sikereinkkel. 

Támogatásokat folyamatosan érezzük, szakmai érveinket figyelembe veszik, és biztosítják 

azt, hogy a fogyatékos tanulóink a lehető legjobb személyi, tárgyi feltételek mellett 

tanulhassanak.  

Járványügyi intézkedések 

A 2020/2021-es tanévet minden feladatellátási helyünkön jelenléti formában indítottuk, de a 

Koronavírus járvány gyors terjedése miatt fokozott figyelmet fordítottunk a védelmi 

intézkedésekre.  

A tanév kezdése előtt majd a tanév ideje alatt mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítást 

végeztünk, elkészítettük a járványügyi eljárásrendünket, mely során figyelembe vettük az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ajánlását.  

A Karcagi Tankerületi Központ folyamatosan biztosította a fertőtlenítéshez szükséges szereket, 

eszközöket. Az intézménybe csak kézfertőtlenítés és hőmérsékletmérés után léphettünk be. 

Minden dolgozó számára kötelező lett az orrot és szájat eltakaró maszk viselése. 

A fejlesztő iskola épületének izolálása miatt 2020. szeptember 1-től a fejlesztő nevelő-oktató 

munkát a „Gólyafészek Otthon” tornatermében kezdték meg a csoportok. 

Minden feladatellátási helyünkön megszerveztük a tanulók reggeli fogadását, 

gyógypedagógusok, gyógypedagógiai asszisztensek vették át a szülőktől és a támogató 

szolgálattól a gyermekeket. A hozzátartozók csak indokolt esetben, előre leegyeztetett 
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időpontban léphettek az intézménybe. Az óraközi szünetekben ügyeltünk arra, hogy nagy 

tömeg ne legyen a folyosókon.  

Az ebédlőbe szervezetten, a meghatározott időpontokban érkeztek az osztályok, hogy egyszerre 

ne tartózkodjanak sokan a zárt térben. Az asztalok fertőtlenítése szintén rendszeresen 

megtörtént. Osztálykeretben tartottuk az ünnepekre való emlékezéseket. A városi 

kimozdulásokat csak a szabadban tartott programokra engedélyeztük.  

November végén koronavírus kimutatására alkalmas antigén gyorstesztekkel országos szűrés 

kezdődött, melyben intézményünk szinte minden alkalmazottja részt vett. Sajnos mindkét 

intézményben, de főként a tagintézményünk esetében voltak megbetegedések. Ami jó hír, hogy 

mindannyian szövődmény nélkül meggyógyultunk. 

A járvány lassítása miatt az emberi erőforrások minisztere a 14/2020. rendeletében 2020. 

november 11-től május 10-ig a középiskolák és a fejlesztő nevelést, oktatást végző 

intézmények, 2021. március 8-tól április 16-ig pedig az általános iskolák számára is tantermen 

kívüli digitális oktatást vezetett be.  

Az online oktatás bevezetését felkészülten, a tavaszi hónapok tapasztalatait felhasználva már 

könnyebben vettük. Változatos formában biztosítottuk a tananyag átadását.  

A legtöbb esetben a szülők segítségére is számítottunk a digitális eszközök otthoni használata 

során, hiszen a sajátos nevelési igényű tanulóink képességeik miatt csak kevesen voltak képesek 

egyedül használni az IKT eszközeiket. A szülők képeket, videókat küldtek gyermekük 

teljesítményeiről. Az osztályfőnökök zárt Messenger csoportokat hoztak létre, hogy a 

kommunikációs csatorna biztosítva legyen. Azoknak a tanulóknak, akiket nem lehetett digitális 

úton elérni, postán, analóg formában továbbítottuk a tananyagot. A tananyag előrehaladásáról 

a KRÉTA rendszerén keresztül a Digitális Kollaborációs Tér adta lehetőségeket is használták a 

kollégák. Az e-ügyintézés során mellékeltük a feladatokat, illetve ide érkeztek a beszámolók az 

otthoni feladatokról.  

A 3. hullám lecsengését követően sok tanuló várta, és örömmel tért vissza az iskolába. Egy 

ilyen hosszúra nyúlt távollét után jó volt hallani, hogy nemcsak az osztálytársak, barátok 

hiányoztak diákjainknak, hanem még mi, tanárok is.  

A fejlesztő nevelés-oktatásban a gondozókkal zárt Messenger csoporton belül és az e-KRÉTA 

Digitális Kollaborációs Téren keresztül tartották a gyógypedagógusaink a kapcsolatot. A 

megvalósult foglalkozásokról, tevékenységekről fotót, illetve folyamatos tájékoztatást kértünk.  

Az utazó gyógypedagógusi hálózatban az együttnevelés segítése, a tananyagátadás papír 

alapon, zárt Messenger csoporton, e-KRÉTA (DKT) felületén, Google Classroom felületen 

kialakított saját tanteremben folyt. 

A munkaterv összeállításakor már úgy készültünk, hogy a jeles napokat osztálykeretben tartjuk 

meg, s a szeptemberre, októberre tervezett EFOP-3.1.6-16-2017-00043 számú projektből 

finanszírozott MÁS-NAP rendezvényünket is kénytelenek voltunk átütemezni egy későbbi 

időpontra.  
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A járvány terjedése miatt a kormány 2021. március 8-tól április 16-ig az általános iskolákban 

is elrendelte a tantermen kívüli digitális oktatást. 

Az online oktatás bevezetését felkészülten, a tavaszi hónapok tapasztalatait felhasználva már 

könnyebben vettük. Rendszeresen használtuk a KRÉTA e-napló Digitális Kollaborációs Terét 

az (e-ügyintézés) funkcióján belül a tananyag, a hozzá tartozó tankönyv és munkafüzet 

oldalainak jelölését, a témához kapcsolódó internetes támogatások ajánlását, digitális fejlesztő 

feladatokat (learningapps.org, okosdoboz…), házi feladat funkciót. 

Ezen kívül a facebook közösségi oldalon, Messengeren is létrehoztunk zárt csoportokat, ahol 

hetente, határidők megjelölésével küldték az osztályfőnökök a feladatlapokat. Sok tanuló csak 

ezen a digitális csatornán tudott hozzáférni a tananyaghoz. 

Akinek semmilyen digitális platformja nem volt, azoknak analóg módon juttattuk el a 

tananyagot.  

 

A digitális oktatás során senki nem ismételt tanévet amiatt, hogy ilyen formában történt a 

nevelésük, oktatásuk. Általánosan elmondható, jobb osztályzatokkal zárták a tanulók az évet. 

Intézményünk célja, olyan munkahelyi és iskolai légkör megteremtése, melyben minden 

tanuló, minden munkatárs jól érzi magát.  

A kitűzött cél megvalósításán évek óta közös erővel dolgozunk. Valljuk és hisszük, hogy a 

sajátos nevelési igényű tanulóink különnevelése vagy együttnevelése csak akkor lehet 

eredményes, ha adaptív oktatással, változatos tanulásszervezési és módszertani eljárásokat 

alkalmazunk, és megfelelő eszközparkkal tudjuk segíteni- a lehető legkorábban- a sérült 

gyermekeket.  

 

1. Pedagógiai folyamatok 

1.1. Tanórai nevelő-oktató munka 

Tanulói csoportok 

Az idei tanévben intézményi szinten 32 tanulócsoport működött. A székhelyintézményben 

19, a fejlesztő iskolában 3, a tagintézményben 10 osztályban folyt a gyógypedagógiai 

nevelés-oktatás. Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatban a törvényi 

előírásoknak megfelelően sok-sok csoportot kellett kialakítanunk a tanulók fogyatékosságát 

is figyelembe véve. 

1.1.1. Székhelyintézmény 

Óvodai csoportok 

A 2020-2021-es tanévben két óvodai csoportban, 10 sajátos nevelési igényű kisgyermekkel 

folyt a gyógypedagógiai óvodai nevelés. A gyermekek 80%-a autizmussal élő, ezért a 
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csoportszobákat protetikusan rendezték be a pedagógusok. A kis létszámnak köszönhetően sok 

egyéni foglalkozásra volt lehetőség, amely a gyermekek fejlődésén is tükröződik.  

A gyermekek játékszintje, feladattudata sokat javult a félév során. Egyre gyakrabban 

utánozzák a viselkedésmintákat, gazdagodott szerepjátékuk. Év végére megfigyelhető volt, 

hogy a magányosan, egyedül játszó, tevékenykedő gyerekek „észrevették egymást”.  

A csoportvezető gyógypedagógusok adaptált játékokat, a gyermekek speciális igényeihez, a 

projektekhez, témákhoz igazodó dobozos és tépőzáras feladatokat biztosítanak a kis 

óvodásoknak. Az önálló tevékenykedést biztosító eszközöket egyéni helyzetekben, a napi 

rutinba beépítve használják. A társas viselkedési szabályok betartását szituációs 

helyzetgyakorlatokkal alakítják ki.  

Az online nevelés során a legtöbb szülővel folyamatos volt a kapcsolattartás, aktívan részt 

vettek a mindennapos munkában.  

Az óvódások közül három kisgyermek kezdi meg 2021. szeptember 1-jén az iskolai 

tanulmányait az intézményünkben. 

Speciális autista csoportok 

A 2020/2021-es tanévben hét speciális autista osztályban (és egy speciális autista óvoda 

csoportban) folyt az autizmus specifikus nevelés, oktatás.  

Tanév elején az egyre növekvő igények miatt ismét új autista osztályt kellett indítanunk. A 

Kossuth utcai feladatellátási helyen az autista gyerekek szükségleteinek megfelelően, négy 

tantermet két vizesblokkot és egy tanári szobát újított fel a fenntartónk. Így alakult ki a kis 

„Autista Centrumunk”, hisz már minden autista osztály ebben az épületben kapott helyet. 

Számukra igen fontos, hogy nyugodtabb, csendesebb környezetben tudják elsajátítani az 

alapvető szociális normákat. 

Az itt dolgozó gyógypedagógus-team közös, összehangolt munkával alakította ki a speciális 

igényeknek megfelelő protetikus környezetet és a napi rutinokat. Az adaptált eszközöket 

folyamatosan készítették, hogy könnyebbé, érthetőbbé tegyék a tanulók számára az 

elsajátítandó ismereteket.  

A szülő kérésére az első évfolyamot ismétlő gyermekeknél pozitív változás volt tapasztalható, 

mely megmutatkozott javuló írás-olvasás készségükben.  

Az autista csoportokban a mindennapok kialakított rutinok alapján zajlottak. A reggeleket 

beszélgető körrel kezdték, ahol az aktuális tananyagot játékos formában gyakorolták. A 

gyermekek elismerése jutalomtáblán történt. Fontos nevelési feladat volt a helyes önértékelés 

kialakítása.  

A tanórák tervezésénél minden pedagógus vizuális megerősítés által segíti a jobb megértést. 

Az autizmussal élő tanulóknál a leghatékonyabb eredményt egyéni foglalkoztatással lehet 

elérni, ezért a tananyag elsajátítása sok egyéni segítségadással, folyamatos ismétléssel, 

tépőzáras, laminált, adaptált taneszközökkel történik. A tanulóknak a legnehezebb a 
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szöveges feladatok értelmezése, az elvont fogalmak megértése. Leggyengébb készségek a 

matematika és írás területén mutatkoznak.  

Az elvont gondolkodást igénylő történelem tananyag megértése érdekében lényegkiemelő, 

képes vázlatokat használnak.  

A pandémia miatt az úszásoktatás sajnos az idén sem valósulhatott meg. 

A 8. évfolyamos tanulók az órákon fegyelmezettek, szorgalmasak voltak, jó ütemben lehetett 

velük haladni. A közösségben kialakult rutinok, szokásrend szerinti tevékenységek 

kiszámíthatóságot, biztonságot nyújtottak az autizmussal élő gyermekek számára. Az 

autizmussal élő tanulók a kölcsönösséget igénylő, szociális és kommunikációs készségek, 

valamint a változatos és rugalmas viselkedésszervezés területén fejlődést mutatnak.  

Az autista tanulók speciális mozgásfejlesztése TSMT módszerrel történt. Sok körfeladatot 

végeztek, amely nagyon jól fejlesztette a tanulókat, emellett szívesen is végezték ezeket a 

feladatokat. 

Az autizmussal élő gyermekeknek most is nehéz volt átállni a digitális oktatásra. Számukra a 

mindennapi szokásrend jelenti a biztonságot. Létrehoztak az osztálynak egy zárt Messenger 

csoportot, ahol a betanító kollegák kommunikálhattak a szülőkkel. Nagyon szoros kapcsolat 

alakult ki pedagógus és szülők között. 

Tanulásban akadályozottak tagozata 

A székhelyintézményben négy, a tagintézményben hat tanulásban akadályozott általános 

iskolai osztály működött. Az olvasás-írás tanítása a Meixner-módszerrel történt. A kis lépések, 

a homogén gátlás elkerülésének elve, s az, hogy az alakilag, fonetikailag hasonló hangokat, 

betűket időben távol tanítjuk, segítette a tanulókat az olvasás-írás készségének elsajátításában, 

a síkbeni, térbeni tájékozódásban. Az eredményes ismeretelsajátítás érdekében elengedhetetlen 

a változatos, szemléltető és tanulást segítő eszközök készítése, használata. Szükség van az 

óraközi mozgásos, mondókás, játékos módszerekre, interaktív tábla tudatos alkalmazására a 

tanulók figyelmének fenntartása érdekében.  

Továbbra is sok-sok fejlesztést igényel, mindkét intézményben a grafomotoros és aritmetikai 

rutin kialakítása, készség szintre emelése. A differenciált tanulásszervezéssel a meglévő 

képességekre építve nevelték, oktatták, fejlesztették a kollégák a tanulóinkat.  

A székhely-és a tagintézmény is bekapcsolódott a Boldog Iskola Programba, amelynek 

keretében havonta egy-egy témakör feldolgozását végzik. Olyan fogalmakkal ismerkednek meg 

a gyermekek, mint a Boldogságfokozó hála, Megküzdési stratégiák, Fenntartható boldogság, 

Optimizmus, Boldogító jócselekedetek.  

A felső tagozatokon a helyi tantervben meghatározott tantárgyi követelmények megvalósítása 

volt a fő cél. Az eredmények eléréséhez figyelembe kellett venni a tanulók egyéni képességeit, 
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aktuális érzelmi állapotát. A pedagógiai munkát a befogadó pedagógiai szemlélet és gyakorlat 

jellemzi, a tanulókat a toleráns magatartásra, a másság elfogadtatására nevelik a kollégák. A 

didaktikai folyamatot olyan tanulási technikákkal színesítik, amelyek az alapvető készségek 

meglétét, adekvát formában történő kifejezését igénylik a tanulóktól az interakcióik során. 

A robotika, a LEGO eszközök széles körű lehetőségeket biztosítanak a változatos 

tanulásirányításra, képességfejlesztésre, amelyet egyre több kolléga alkalmaz a jövőben. 

Támogatta és színessé tette a tanórákat a segítő kutyák jelenléte. A kutyák, mint motiváló erők 

közreműködésével a különböző feladatok elvégzése sokkal könnyebben, játékosabban ment. 

Az így megszerzett ismeretek sokkal jobban bevésődtek, megmaradtak. De ezen kívül a 

foglalkozások komplex gyógypedagógiai fejlesztést is jelentettek, hiszen a kutyával végzett 

feladatok fokozták a kommunikációs készségeket és a személyes kapcsolatot. Javította a 

szociális készségeket, és csökkentette a szorongást. A foglalkozások során előtérbe került az 

együttműködés, és a csapatmunka fontossága is.  

A következő tanévben a szeretnénk még rendszeresebbé és sűrűbbé tenni a kutyaterápiás 

foglalkozásokat. 

Értelmileg akadályozottak tagozata 

A 2020/2021. tanévben a székhelyintézményben három értelmileg akadályozott általános 

iskolai és két készségfejlesztő iskolai osztályt indítottunk. Az alsós osztályoknál elsődleges 

didaktikai feladat volt a nem beszélő gyermekek beszédindítása, szókincsbővítése. A 

gyógypedagógusok fontosnak tartották a gyermekek énképének fejlesztését is, a közösségi 

normákhoz igazodó magatartás kialakítását. A tanórákat differenciált feladatokkal, személyre 

szóló pozitív megerősítéssel, folyamatos visszajelzésekkel építik fel. A gyógypedagógiai 

munkát segítő kollégákkal törekszenek a meleg, nyitott iskolai légkör megteremtésére, 

fenntartására. A világosan megfogalmazott célok és szabályok segítik a tanulókat a 

mindennapokban. A legnagyobbak osztályközösségében egyre természetesebb a tanulók között 

egymás segítése, támogatása.  

A készségfejlesztő iskola  

A 10. osztályban világos, egyértelmű szabályokra szoktatták az ottdolgozók a fiatalokat. Az 

értelmileg akadályozott csoport összeszokott közösség, figyelnek egymásra, ha kell, segítenek 

társaiknak, igyekeznek megfelelni a társadalmi elvárásoknak. 

A 12. osztály az agyagtárgy-készítő, udvaros és háztartási ismeretek modul kerettantervével 

dolgozott. Az udvaros, és a háztartástan modul olyan praktikus ismereteket nyújtott a 

fiataloknak, amit a saját háztartásukban is alkalmazni tudnak a későbbiekben.  
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Rehabilitációs foglalkozások: logopédia, mozgásfejlesztés 

A székhelyintézményben két, a tagintézményben egy logopédus kolléga végzi az igen magas 

logopédiai terápiát igénylő tanulók beszédfejlesztését. A rehabilitációs fejlesztés általános 

iskolai alsó tagozatában (hangok, betűk analízise-szintézise), illetve szakiskolában 

(beszédkészség fejlesztése, szövegalkotás szóban és írásban, szövegértés) egyaránt megvalósul.  

Mozgásfejlesztés 

Az intézményben teljes körűen megvalósul a mozgásfejlesztés a gyógytestnevlő tanárok, 

konduktor, szomatopedagógus, gyógytornász és testnevelő tanárok jóvoltából. A TSMT jellegű 

körfeladatok több osztályban is megvalósultak. A mozgásfejlesztő teremben a függőszékes 

vesztibuláris ingereket adó gyakorlatokat alkalmaznak a szakembereink. A gyógytornász 

kolléga az orvosi szakvélemények megtekintését követően tervezte mozgásfejlesztő munkáját.  

A konduktív mozgásfejlesztés a szakértői véleményeket figyelembe véve a fejlődésükben 

súlyosan elmaradott tanulók megsegítése érdekében egyéni foglalkozások keretében, míg a 

kevésbé érintett gyermekek esetében kiscsoportos formában valósult meg. Az egyéni alkalmak 

lehetőséget biztosítanak a megfelelő manuális segítségadásra, mellyel hozzájárulhatunk a 

gyakorlatok pontosabb kivitelezéséhez, s ezáltal egy pontosabb koordináció, praktikusabb, 

gazdaságosabb mozgás kialakulásának megvalósulásához.  

Fejlesztő nevelés-oktatás 

A 2020/2021-es tanévben a fejlesztő nevelés-oktatás 4 helyszínen valósult meg: 

- a kisújszállási székhelyintézményben (1csoport) heti 20 órában, 

- a karcagi fejlesztő iskolában (3 csoport) heti 20 órában, (Karcag, Zöldfa u. 48.) 

- a tanulók gondozási helyén (Karcag, „Gólyafészek Otthon”) egyéni fejlesztés 

- a tanulók otthonában – egyéni fejlesztés keretén belül. 

A fejlesztő iskola épületének izolálása miatt 2020. szeptember 1-től a fejlesztő nevelő-oktató 

munkát a „Gólyafészek Otthon” tornatermében kezdték meg a csoportok, mely 2020. november 

11-ig hagyományos tanítási keretek között folyt. A rendkívüli helyzet szülte nehézségek 

ellenére a tornateremben biztosítani lehetett a csoportok és a foglalkozások elkülönítését 

szolgáló tereket.  

Utazó gyógypedagógusi hálózat 

A 2020/2021-es tanévben a Karcagi Tankerületi Központ öt közigazgatási járásában, 19 

településen, 20 alapfokú nevelési-oktatási intézményben biztosítottunk utazó 

gyógypedagógusi, utazó konduktori ellátást 5 főállású gyógypedagógussal és megbízással 

alkalmazott kollégáinkkal.  
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A szakos ellátottság szinte 100 százalékos. Minden utazó gyógypedagógus munkáját illetően 

pozitív visszajelzést kapunk a többségi intézményekből. Köszönöm mindannyiótok 

lelkiismeretes munkáját! 

Összegzésként megállapítom, hogy az intézményi tervezési dokumentumokban megjelenő 

célok, feladatok összhangban vannak a stratégiai dokumentumokkal. Az osztályfőnökök, 

pedagógusok által elkészített beszámolókban az elért eredmények jól nyomon követhetők. A 

gyógypedagógusok egyik legfontosabb feladatuknak tartják a tanulók tapasztalataira, előzetes 

tudásukra építve megtanítani az adott ismeretet. Nagy hangsúlyt fektetnek a vizuális 

támogatásra, bemutatásra és a játékosságra. A változatos, játszva tanulás élményének 

megélését, a tevékenységközpontú, egyéni megsegítést, IKT eszközök használatát 

mindannyian kiemelt feladatként említik.  

1.1.3. Karcagi tagintézmény 

Általános iskola 

Az alsó tagozaton a kerettantervben előírt tananyagot az osztályfőnökök és az ott tanítók 

megítélése szerint igyekeztek megvalósítani, amelyhez nagyban hozzájárult a következetes, 

játékos, tevékenységközpontú tanulásirányítás és a Meixner- módszer hatékony alkalmazása. 

A betűtanulás a hármas asszocióra épülve, két év alatt valósul meg, odafigyelve arra, hogy a 

homogén gátlás kialakulását megelőzzék. Az alsós osztályok jól összeszokott közösség, minden 

csoportban kialakultak a szabályok, amelyet a gyerekek többsége be is tart. Az érzelmi nevelés 

területén hangsúlyt kapott az önismeret és a társas kapcsolatok fejlesztése. A felzárkóztatás és 

az egyéni fejlesztés eredményes volt. A tanuláshoz és munkához szükséges kulcskompetenciák 

fejlesztése mellett nagy szerepet fordítottak a tanulók közötti konfliktusok kezelésére és 

elkerülésére, amely pozitív változást mutatott. 

A felső tagozatos osztályokban tanuló sajátos nevelési igényű tanulók képességeik terén igen 

nagy heterogenitást mutatnak. Vannak kiemelkedően jól, és kevésbé eredményesen teljesítők. 

Általánosságban elmondható, hogy a legjobb eredményeket készségtantárgyakból érték el, míg 

a leggyengébbeket magyar nyelv és irodalom és történelem tantárgyakból. 

Összegzésként elmondható, hogy a tanórákon együttműködő, tanulásra-új ismeretek szerzésére 

motivált, ill. motiválható csoportok. Igazi kamaszok, ami az egymáshoz, az iskolaközösség 

többi diákjához, olykor a felnőttekkel szembeni viselkedésükben is megnyilvánul. 

A digitális oktatás során minden gyermek esetében a személyes kapcsolat hiánya volt a 

legnehezebb. Sokan jelezték, hogy hiányoznak a társak, barátok, pedagógusok.  

Szakiskola  

A szakiskolában mézeskalács készítő, kerti munkás, kosárfonó és szőnyegszövő 

szakmaképzés folyt. A második félév a végzősök esetében a szakmai vizsgára való 
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felkészítésekről szólt volna, de a koronavírus-járvány miatt másképp kellett szervezni a munkát. 

A kitűzött célok megvalósításához nagyon fontos lett volna a személyes kontaktus. A 

gyermekek visszajelzései ezt mutatják. A feladatokat analóg formában kapták meg és lehetőség 

volt arra, hogy a szakmai vizsga előtt, -a megfelelő óvintézkedés betartásával- felkészítéseken 

vegyenek részt.  

Nagyon várták a szakmai vizsgát, amelyen mindannyian sikeresen helyt álltak és szép 

eredménnyel vehették kézbe szakmai bizonyítványukat. 

Összegzésként megállapítom, hogy az intézményi tervezési dokumentumokban megjelenő 

célok, feladatok összhangban vannak a stratégiai dokumentumokkal. Az osztályfőnökök, 

pedagógusok által elkészített beszámolókban az elért eredmények jól nyomon követhetők. A 

gyógypedagógusok egyik legfontosabb feladatuknak tartják a tanulók tapasztalataira, előzetes 

tudásukra építve megtanítani az adott ismeretet. Nagy hangsúlyt fektetnek a vizuális 

támogatásra, bemutatásra és a játékosságra. A változatos, játszva tanulás élményének 

megélését, a tevékenységközpontú, egyéni megsegítést, IKT eszközök használatát mindannyian 

kiemelt feladatként említik. 

1.2. Tanórán kívüli nevelő-oktató munka 

Napközis foglalkozások 

A napközis foglalkozások lényeges szerepet töltenek be az intézmény nevelési céljainak 

elérésében; kiegészítik, elmélyítik és tovább fejlesztik a tanórák nevelő-oktató hatását. Az 

iskolánk pedagógiai programjából adódó nevelési feladatok egy része a tanórai, más része 

azonban a tanórán kívüli délutáni foglalkozások keretében zajlik. Fontosnak tartjuk, hogy 

tanítványaink a tanórai kereteken kívül is a lehető legátfogóbb személyiség-és 

képességfejlesztésben részesüljenek. 

A székhelyintézményben a 2020-2021-es tanévben egy óvodai, négy napközis csoportban 

folyt a délutáni munka.  

A tagintézményben négy napközis csoportban történt a délutáni tanulás. 

A pedagógusok fő feladatuknak tekintették a délelőtt során elsajátított ismeretek rögzítését, 

ismétlését. A diákokat a délutáni foglalkozások során differenciáltan, képességüknek 

megfelelően foglalkoztatták. Nagy hangsúlyt fektettek -a gyógypedagógiai asszisztensekkel 

együtt- az önkiszolgálás, az önállóság fejlesztésére. Az autizmussal élő gyerekeknél a szociális 

viselkedési formák megfelelő elsajátítása volt a legfőbb cél.  

A digitális oktatás során a pedagógusok igyekeztek olyan feladatokkal készülni, amelyet szülői 

támogatással otthon is meg tudtak valósítani a gyerekek. Képek és videók formájában több 

visszajelzés érkezett az otthoni tanulásról, a szabadidős tevékenységekről.  
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Szabadidős foglalkozások 

A tanulók életkoruknak és érdeklődésüknek megfelelően különböző típusú szabadidős 

tevékenységek közül választhatnak. Kedvelik a kézműves tevékenységeket, mesenézést, 

zenehallgatást, társasjátékozást. Ebben a tanévben a vírushelyzet miatt ügyeltünk arra, hogy 

legtöbb időt a szabadban töltsék a tanulók. Figyeltünk arra, hogy délután se keveredjenek a 

csoportok, hanem a saját kis közegükben maradjanak.  

Mindennapos testnevelés, tömegsport, atlétika szakkör 

A mindennapos testnevelés testnevelésóra keretében történhet vagy a heti két testnevelés óra 

iskolai sportkörben történő sportolással is kiváltható. A tömegsport keretében az alsó 

tagozatos, az atlétika szakkörön pedig a felső tagozatos tanulók sportversenyekre való 

felkészítése zajlik. Célja a tehetséggondozáson túl, hogy bővítse a tanulók mozgáslehetőségeit, 

a diákokat edzettségre, helytállásra, küzdeni tudásra, a szellemi és lelki összhangra nevelje. A 

délutáni foglalkozások jó hangulatban telnek. A pandémia miatt sajnos elmaradtak a megyei 

és regionális sportversenyek is. Házi versenyeken mérték össze tudásukat tanulóink atlétika, 

mezei futás és labdarúgás sportágakban. 

A tagintézményben is elmaradtak a vírushelyzet miatt a külsős sportversenyek. A 

gyermeknapon újra megszervezték a testnevelő kollégák az „Erő legyen veled!” fekvenyomó 

bajnokságot, ahol sport területén aktív, és tehetséget mutató tanulóknak alkalmuk volt 

bizonyítani. 

 

1.3. Iskolán kívüli nevelő-oktató munka 

A vírushelyzet miatt sajnos a legtöbb iskolán kívüli programok elmaradtak. 

Pályaorientációs napok 

Az általános iskolában egy, a szakiskolában két tanítás nélküli munkanapot pályaorientációs 

célra kell felhasználni. A tanulók, -különösen az SNI gyermekek esetében- a sikeres 

pályaválasztás elengedhetetlen összetevője a széleskörű tájékozódás a továbbtanulási 

lehetőségekről, az aktuális munkaerőpiaci viszonyokról, a szakmákkal való mélyebb 

megismerkedés.  

A munkaközösségek által javasolt napon a székhelyintézmény tanulói és tanáraik során a 

tanulásban akadályozott tagozat 5-6-7-8. osztályos tanulói a karcagi tagintézmény szakiskolai 

életébe nyertek betekintést. A készségfejlesztő iskolai tanulóink Mezőtúrra látogattak a Badár-

Ház fazekas múzeumba. Az itthon maradó tanulóknak játékos vetélkedőt rendeztek a kollégák, 

amely témája a pályaorientációs felkészítés. 

Lázár Ervin Program 

Fontos, hogy a diákok a tanórákon kívül játszva, szórakozva is ismereteket szerezhessenek. Ezt 

a célt szolgálja a Lázár Ervin Program, amely az összes általános iskolás tanuló számára 



16 
 

lehetővé teszi, hogy eljuthasson színházi, tánc- vagy cirkuszi előadásra, őshonos állatok 

bemutatóhelyeire. A program keretében az idei tanévben online tekinthették meg a tanulók a 

mese- színházi előadásokat, amely így is nagy élmény volt tanulóink számára.  

Úszásoktatás 

Az idei tanévben a vírushelyzet miatt sajnos az úszásioktatás sem valósulhatott meg.  

Kollégium 

A kollégium feladata megteremteni a megfelelő feltételeket azon sajátos nevelési igényű 

gyermekek számára, akiknek lakhelyén nincs lehetőségük megkapni a nekik járó speciális 

fejlesztést. A kollégium kiegészíti a családi és iskolai nevelést, szociális, köznevelési ellátást, 

biztonságot és érzelmi védettséget nyújt.  

A kollégium elsődleges feladata a napi iskolai tanulmányok után az értelmes, hasznos, sokszínű 

kollégiumi élethez szükséges feltételek és lehetőségek megteremtése. 

Ebben a tanévben Kisújszálláson hat, Karcagon két kollégiumi csoport működött.  

A kisújszállási kollégium tanév végi tanulói létszáma 34 fő volt. A lakók között az óvodásoktól 

egészen a 23 éves korú értelmileg akadályozott fiatalok is megtalálhatók. A karcagi 

tagintézmény kollégiumának tanulói létszáma 16 fő volt, kik között általános iskolás és 

szakiskolások is vannak.  

Kollégiumainkban a nevelési feladatokat a nemzeti köznevelési törvényben meghatározott 

végzettségű nevelőtanárok, gyermekfelügyelők végzik, akik elkötelezetten, felkészülten segítik 

a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődését.  

A kollégák biztosították a családias, szeretetteljes környezetet a gyermekek számára, segítséget 

adtak a szokások kialakításában, különböző készségek, képességek fejlődéséhez. A délutáni 

foglalkozások megtartásával erősítették kollégista gyerekeknek a szociális és kommunikációs 

fejlődését. Nagyobb rendezvény a Mikulás, az Adventi készülődés, a kollégiumi karácsony és 

a farsang volt. Ezek az események mindig jó hangulatban telnek. A kézműves foglalkozás során 

több tevékenységformából választhatta ki mindenki a számára legmegfelelőbbet, legjobban 

tetszőt és leginkább kivitelezhetőt.  

A kollégiumban is folynak délutáni foglalkozások, szakkörök. Heti rendszerességgel kézműves 

foglakozás, meseszakkör, zenekör, természetbúvár szakkör működik, melyen a tanulók 

szép számmal és nagy érdeklődéssel részt is vettek. Szerdánként különböző játékos, 

ismeretterjesztő foglalkozásokat tartanak. Havonta egyszer értékelik magukat a gyerekek, 

amelynek célja, hogy közösségi viselkedésük jutalmaként fényképük felkerülhessen a dicsőség 

falra. Egyre jobban érzik a jelentőségét és egyre kritikusabbak önmagukkal szemben. Az 

értékelés után közös játékkal fejeződik be a program.  

A kollégiumi teljes beszámoló az év végi beszámoló mellékletét képezi. 



17 
 

Tanév végi tanulmányi kirándulások  

Sajnos a veszélyhelyzet miatt az idei tanulmányi kirándulások nem valósulhattak meg. 

1.4. Iskolai ünnepélyek, rendezvények, hagyományok 

Az iskolai hagyományaink egyrészt a jeles napokhoz, nemzeti ünnepekhez kötődők, amelyet 

minden évben megterveznek a munkaközösségek. Egyéni vállalások alapján történik egy-egy 

jeles nap megünneplése.  

Hagyománnyá vált rendezvényeink: hulladékgyűjtés, Kádas-diáknap, Mikulás nap, Adventi 

készülődés, karácsonyi ünnepség, szalagavató, farsang, Zene Világnapja, Autizmus Világnapja, 

Karácsonyi vacsora, Pedagógusnap, stb. 

A rendezvénynaptárt az iskolai munkaközösségek készítik el minden tanév elején. Évek óta 

sikeresen rendezzük meg a MÁS-NAP programot, melynek célja az érzékenyítés, a 

fogyatékos emberek elfogadásának, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.  

Hagyományos rendezvényünk a Regionális „Ki mit tud?”, amely az együttnevelésben és 

különnevelésben lévő sajátos nevelési igényű tanulók mutathatják meg értékeiket, kiemelkedő 

képességüket. A sikeres programra az Észak-alföldi Régióból érkeznek tanulók. Az első 

helyezettek tovább jutnak a kiskőrösi országos versenyre. 

A fejlesztő iskola saját hagyományává vált az ünnepek csoport-szintű és fejlesztő iskolai szintű 

megszervezése. Az iskolai és csoportszobai dekorációk és a hangulatteremtő kezdeményezések 

lehetővé teszik a tanulók számára az ünnepek bensőségesebb megélését és az „együvé tartozás” 

élményét. 

Sajnos a pandémia miatt az idei tanévben, amíg lehetett osztálykeretben valósulhattak meg 

rendezvényeink. A MÁS-NAP-ok Regionális „Ki mit tud?” és minden nagyobb 

rendezvényünk elmaradt.  

Néhány jelentős programunk a 2020/2021. tanévben 

  Bázisintézményként az idei tanévben a POK előre meghatározott programterve 

alapján az őszi és a tavaszi pedagógiai napokat is online tartottuk meg. 

 Sikeres pályázatunk kapcsán a Boldog Iskola Programot tovább folytattuk mindkét 

intézményben. 

 Az októberi rendezvényeink az október 6-i Aradi vértanúk napjára készült 

megemlékezés és a 23-i nemzeti ünnep megrendezése osztálykeretben történt meg a 

vírushelyzet miatt. 

 A Kádas-diák nap szintén osztálykeretben valósult meg a DÖK szervezésében. Ezen a 

napon játékos vetélkedőt szerveztek a kollégák a gyermekeknek. 

 December 6-án meglátogatott bennünket a Mikulás. Minden osztály tanulója csomagot 

kapott a Télapótól. Sok kisgyermek saját készítésű ajándékkal várta a Télapót.  
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 Az iskolai karácsonyi ünnepségre sem a megszokott módon kerülhetett sor az idén. A 

közös ünneplés elmaradt a pandémia miatt. Az aulákban felállított karácsonyfa alá a 

Karcagi Tankerületi Központ jóvoltából játékcsomagok, a MOL dolgozóinak és a 

Vöröskereszt felajánlásából édességcsomagok kerülhettek.  

A Karcagi Tankerületi Központ az idén is biztosított egy-egy kitűnő tanulónak laptopot. 

Az értékes ajándékot a székhelyintézményben Jónás Barbara 8. osztályos tanulásban 

akadályozott tanuló, a tagintézményben Ürmös Alíz 8. osztályos tanuló kapta. 

 A farsangot szintén osztálykeretben tartottuk, ahol vidám jelmezekbe öltözködve 

játszottak a gyermekek. 

 A veszélyhelyzet miatt sajnos az idén elmaradt a „Regionális Ki mit tud?” versenyünk, 

valamint az Autisták Világnapjára szervezett játékos sportos megemlékezés, a 

gyereknap és a tanévzáró ünnepség.  

 A nyolcadik osztályos tanulóink -az óvintézkedések betartásával- rendhagyó ballagási 

ünnepsége zárta a tanévet.  

 

1.5. Mérések-értékelések tapasztalatai (eredmények elemzése, értékelése, szükséges 

intézkedések, beavatkozások) 

1.5.1. Székhelyintézmény 

Minden tanuló esetében megvalósult a tanév eleji bemeneti és tanév végi kimeneti mérés.  

Az autizmussal élő tanulóknál minden évben a Nottinghami fejlődési skála, és a Kathleen 

Quill-féle „Autizmussal élő gyermekek szociális és kommunikációs készségeinek 

felmérése” nevű mérőanyagokat használjuk a képességek feltérképezésére. Ezeken kívül a 

tananyag követelményeihez igazodó tantárgyi felmérő lapokat használunk.  

Az óvodásaink felmérése az említett speciális, autista felmérő anyagokkal és a TARC teszttel 

történt. A TARC súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek képességprofilját elemezi, mely 

reálisabb eredményt ad az eddig használt HKI tesztnél. A gyermekek önmagukhoz viszonyított 

minimális fejlődést is kimutatja az egyes képességterületeken. 

Értelmileg akadályozott tagozaton a HKI segítségével mérjük fel a tanulók képességeit, 

amelynek eredményei nem minden esetben tükrözik az egyes tanulók önmagukhoz képest 

történő fejlődését. A súlyosabb értelmi fogyatékossággal élő gyermekekkel a fejlődést jobban 

feltérképező TARC tesztet vesszük fel. Pontjai megválaszolása egyéni megismerés mellett, a 

betanító tanárok véleményén (pl. konduktor, szomatopedagógus, gyógytornász) vagy szülői 

kikérdezésen is alapul. A teszt grafikonos elemzése segíti a gyors összehasonlítást a különböző 

idejű mérések között. 

A tanulásban akadályozott tagozaton sajnos még mindig nincs egy országos standardizált 

mérőanyag. Pedagógiai programunk alapján az elsősöknél bemeneti mérésként a Sindelar-féle 

vizsgáló eljárást alkalmazzuk, amelyet kimenetnél is mérünk 4. osztály végén. A 
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harmadikosoknál szövegértést és általános ismereteket mérő feladatsort alkalmazunk. A többi 

osztályban kognitív, kommunikációs, orientációs, szociális, motoros képességterületen mérnek 

fel. A feladatlapokat az osztályfoknak, életkornak megfelelően alakítják ki. Az alsósoknál a 

Meixner-féle olvasás felmérőlapot használjuk. 

A készségfejlesztő iskolában a rehabilitációs foglalkozások egyéni készségfejlesztésre, 

figyelem, emlékezet, gondolkodás fejlesztésére, egyéb korrekciós tevékenységre vonatkoznak 

- egyéni szervezés szerint folynak.  

A fejlesztő nevelés-oktatásban a tanév elején megtörtént a tanulói képességek mérése. A 

TARC-módszerrel 20 tanuló, a Fröhlich-féle fejlődésdiagnosztikai eljárással 9 tanuló 

fejlődési mutatóit határozták meg szakembereink.  

A kollégiumban bevezetésre került Ryans –féle mérőanyag, amely a gyermekek szociális, 

értelmi és érzelmi fejlettségét méri. 

A méréseket kiértékeljük, évről-évre összehasonlítjuk, s a szülőket is tájékoztatjuk az elért 

eredményről. 

 

1.5.2. Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat 

Az utazó gyógypedagógusok többségében saját készítésű mérőanyagokkal értékelték a 

tanulókat. A tanulók tanév eleji bemeneti mérése, értékelése, az egyéni fejlesztési tervek 

elkészítése az alábbiak szerint történt: 

- tanulói megfigyelés, szakértői vélemény, 

- SZÓL-E? logopédiai szűrőeljárás, 

- NEBULÓ fejlesztőprogram feladatlapjai, 

- olvasási-és íráskészültség területen saját készítésű feladatlap, 

- kognitív képességek felmérése saját készítésű feladatlap alapján. 

 

1.5.3. Karcagi tagintézmény 

Az alsó tagozatos tanulók esetében bemeneti méréshez a „Vizsgálóeljárás az iskolába 

lépéshez szükséges fejlettség felméréséhez” mérőeszközt használják. Az állapotfelmérő teszt 

a gyermek aktuális fejlettségéről adott számot és alkalmas arra, hogy irányt mutasson a célzott 

fejlesztésre.  

A teszt területei: adaptív viselkedés, mozgásfejlettség, nyelvi fejlettség, kognitív fejlettség, 

számolás fejlettsége  

A százalékos értékelést részterületenként és összesítve is elvégezte a mérést irányító, Jánosi 

Edit gyógypedagógus. A kapott eredmények a következő tanévre vonatkozó fejlesztések 

irányvonalát határozzák meg.  
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1.6. Szakmai innováció 

1. Bázisintézmény 

Intézményünk innovatív, számos EU pályázatot készített, valósított meg, mely lehetővé tette a 

pedagógusok szakmai megújulását, a fejlesztőeszközeink bővítését, a hálózati tanulás 

biztosítását. 

A 2020-ban másodszor is elnyertük az Oktatási Hivatal Bázisintézménye megtisztelő címet. 

A bázisintézmény olyan magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, más intézmények 

számára is példaértékű, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, módszertani, szervezeti 

kultúrával és innovációval rendelkező intézmény, mely alkalmas adott területen magas 

színvonalú, hatékony tudásmegosztásra.  

Bázisintézményként célunk, hogy az érdeklő szakemberek ismerjék meg gyógypedagógiai 

munkánkat, jó gyakorlatainkat közkinccsé tegyük.  

2. Projektmódszer alkalmazása a fejlesztő nevelés-oktatásban 

Három éve a fejlesztő nevelés-oktatásban bevezettük a projektmódszert, melyet a fejlesztő 

nevelés-oktatás munkaközösség dolgozott ki Oláh Katalin munkaközösség-vezető irányítása 

mellett. Az idei tanévben is folytattuk az innovációt, amelynek megvalósítását az EFOP-3.1.6 

A tervezésben 9 téma kerül feldolgozásra a mindennapos foglalkozásokon belül: Hívogat az 

iskola, Ősz anyó kincsei, Van zsákodban minden jó, Csilingel a csengettyű, A Téltündér 

palotája, Tarka-barka maskara, Itt a szemem, itt a szám, Tavaszi ébredés és Szép nyári napok 

címen.  

3. „Kádas” Tehetséggondozó levelezős verseny  

2021 tavaszán 3 fordulós „Kádas” Tehetséggondozó levelezős versenyt indítottunk, melyen 

összesen 81 fő együttnevelésben ellátott SNI tanuló vett részt. Közülük 9 fő mindhárom 

fordulóban hibátlanul oldotta meg a feladatokat, ők ajándékban részesültek. 

4. Boldog Iskola Program 

Sikeres pályázatunk kapcsán Boldog Iskola Programot működtetünk mindkét intézményben. 

5. EFOP-3.1.6-16-2017-00043 azonosítószámú „Te is közénk tartozol!” projekt 

A Karcagi Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének 3.5.7. pontja hangsúlyozza a 

pályázati aktivitást. Jövőkép: pályázatok által nyújtott lehetőségek nagyon magas szinten 

történő kihasználása. 

Intézményünk maximálisan azonosul ezzel a céllal, hisz 2005 óta folyamatosan pályázatokat 

írunk. 2019. szeptember 1-től indult az EFOP-3.1.6-16-2017-00043 azonosítószámú „Te is 

közénk tartozol!” projektünk.  

A pályázat célja: fejlődjön szakmailag gyógypedagógiai intézményünk és az utazó 

gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatunk. Tudjuk megsegíteni a sérült gyermekek 

családját és támogatni azok társadalmi elfogadását.  
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Sajnos az EFOP-4.1.6 infrastruktúra pályázatról még nincs hír, de reméljük a következő 

fejlesztési ciklusban találnak forrást azoknak az intézményeknek is, akiknek jelen időszakban 

nem jutott. 

6. A Világ Legnagyobb Tanórája 

A karcagi tagintézményünk csatlakozott „A Világ Legnagyobb Tanórája” programhoz. Ez az 

innováció az első nemzetközi oktatóprojekt, amelyen keresztül a gyermekek világszerte egy 

időben ismerhetik meg a fenntartható fejlődést szolgáló globális célokat, amelyek a társadalom 

kiemelt problémáira kívánnak megoldást nyújtani, többek között a mélyszegénység 

felszámolásával, az esélyegyenlőség megteremtésével, a minőségi oktatás biztosításával és a 

környezetünk védelmével. 

7. Ökoiskola Cím viselése a székhelyintézményünk és a karcagi tagintézményünk 

feladatellátási helyein.  

Cél:  

-Váljon természetessé a tanulóink számára  az egészség- és környezettudatos életmód, az 

igazságos társadalmi berendezkedés iránti igény, továbbá a globális és lokális kihívások iránti 

nyitottság. 

-Tudjanak aktívan tenni a felismert problémák megoldásáért.  

-A tanulók közvetítsék ezt a tudást és értékrendet a családjuk vagy tágabb környezetük felé is.   

Az Ökoiskola Cím használatára 2021. szeptember 1-től 2024. augusztus 31-ig vagyunk 

jogosultak. 

8. Új szakiskolai képzések létrehozása a székhelyintézményünkben, és a tagintézményében 

tanulásban akadályozott és autizmussal élő tanulók számára.  

 Székhelyintézmény: számítógépes adatrögzítő,  

 tagintézmény: csokoládétermék-készítő, szobafestő részszakképesítés 

1.7. Ellenőrzések területei és tapasztalatai  

1.7.1. Belső ellenőrzés 

A pedagógiai munka ellenőrzését az SZMSZ-ben rögzített ellenőrzési terv alapján végezzük. 

Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek:  

- tanítási órák ellenőrzése (intézményvezető, intézményvezető-helyettes, 

intézményegység-vezetők, tagintézmény-vezető, munkaközösség-vezetők), 

- dokumentumellenőrzés: törzslapok, az osztálynaplók, csoportnaplók, egyéni 

fejlesztő naplók, e-naplók folyamatos ellenőrzése, 

- az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése,  

- a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése.  
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- pontos munkakezdés ellenőrzése az egyéb dolgozók esetében 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái: 

 Óralátogatások  

Az óralátogatások tanév elején tájékozódó jelleggel és az első félév zárását követően 

fejlesztő céllal történnek, az intézményvezető-helyettes, intézményegység-vezetők által 

kiírt előzetes terv alapján. Szempontjaink között szerepel azon pedagógusok munkájának 

ellenőrzése, akik gyakornokok, vagy új dolgozók intézményünkben.  

Emellett zajlottak az önértékelés szerinti óralátogatások is. 

Az önértékelés fókuszában az intézmény pedagógiai munkájának minőségére leginkább 

hatást gyakorló, standardban leírt pedagógusjellemzők állnak, az intézmény saját céljaival, 

a hozzájuk kapcsolódó elvárásaival együttesen. Az átfogó önértékelés során meghatározott 

elvárások teljesülése válik megállapíthatóvá -pedagógus esetében a 

pedagóguskompetenciákra épülő kilenc területen.  

Ügyeleti munka: 

- az ügyeleti munka hatékonyságának,  

- a védő-óvó rendelkezések figyelembevételének ellenőrzése  

 Intézményi, utazó gyógypedagógusi dokumentumok: 

- tanmenetek, tematikus tervek, egyéni fejlesztési tervek határidőre való 

elkészülése, majd tartalmi ellenőrzése: 

- a törzslapok, bizonyítványok, e-napló, pontos és naprakész vezetése, 

tartalmi ellenőrzése hiányzások ellenőrzése  

- megfelelő számú érdemjegyek adásának ellenőrzése 

 Munkaközösségi munka: 

- aktív részvétel az intézmény rendezvényeinek szervezésében, 

lebonyolításában 

- aktuális szakmai, tartalmi munkában való részvéte 

Önértékelés 

Az intézményi átfogó önértékelés célja, hogy a pedagógusra, vezetőre, valamint intézményre 

vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján a pedagógus és a vezető 

önmagára, valamint a vezető a nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan 

meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket, majd erre építve fejlesztéseket 

tervezzen, fejlesztési feladatait intézkedési tervben rögzítse, szervezeti és egyéni tanulási, 
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önfejlesztési programokat indítson, hogy azután az újabb önértékelés keretében vizsgálja a 

programok megvalósításának eredményességét. 

Az intézmény az önértékelés során azt vizsgálja, hogyan tudott megfelelni a saját maga által 

készített pedagógiai programban megfogalmazott céloknak, hol tart a célok megvalósításában. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben megfogalmazott általános szabály, hogy az 

intézményeknek ötévente kell elvégezni az intézmény és a pedagógusok önértékelését. Mivel 

ez a rendelkezés 2016-ban lépett hatályba, így az ötévenként teljesítendő kötelezettség végső 

határideje 2021. szeptember 1. Tehát eddig minden intézményre vonatkozóan az intézmény, 

illetve pedagógusok első önértékelését el kell készíteni. 

A vezető önértékelésére az ötéves vezetői megbízatása második és negyedik évében kell, hogy 

sor kerüljön.  

Az önértékeléseket az éves Önértékelési tervünk alapján végeztük. Az önértékelések a terv 

szerint haladtak, 2021. szeptember 1-ig minden pedagógusunk önértékelése megtörtént. 

Köszönöm a BECS munkáját, különösen vezetőjének, Pirók Mariannának! 

Külső ellenőrzések, minősítések területei, tapasztalatai 

A belső ellenőrzés mellett fontos a külső szakértő általi ellenőrző munka.  

Tanfelügyelet-pedagógiai, szakmai ellenőrzés  

A tanfelügyeleti rendszer három fő területen – pedagógus, intézményvezető, valamint 

intézmény – végez országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéseket a standardokban 

meghatározott eljárásrend szerint, a megadott eszközök felhasználásával. Az ellenőrzések során 

alkalmazott eljárásrendek egységesek, ugyanakkor a különböző szakterületekre jellemző 

sajátosságoknak megfelelően az alkalmazott eszközök és értékelési szempontok 

intézménytípusonként eltérhetnek egymástól.  

A 2020/2021. tanévben a pandémia miatt nem volt tanfelügyeleti ellenőrzés. A 2021/2022. 

tanévben Sándorné Szakácsi Ildikó Zsuzsanna vezetői tanfelügyeletére kerül sor. 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

2.1. Statisztikai mutatók: tanulói létszámadatok 

Tanulói létszámok intézményegységenként 

A székhelyintézményben látható, hogy az idén nagy igény volt a speciális autista csoportokra, 

az autizmussal élő tanulók magas száma miatt. Negyedik éve a székhelyen is működtetünk 

fejlesztő iskolai csoportot, amelyre a tanulók állapotváltozása miatt volt szükség. 
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2.1.1. Székhelyintézmény-Kisújszállás  

A csoportok létszáma az Nkt.4. melléklete szerinti átlag létszám körüliek voltak. Emelkedett az 

autizmussal élő tanulók száma is, amely alapján 7 általános iskolai autista csoportot, 1 óvodai 

autista csoportot indítottunk. (1. számú ábra) 

 

1. számú ábra: Iskolai csoportok száma a székhelyintézményben 

A tanulók megoszlását elemezve láthatjuk, hogy emelkedést mutat az értelmileg 

akadályozott és autizmussal élők aránya (2. számú ábra). Azon tanulókon túl, akik autista 

csoportban tanulnak, többen vannak, akik a tanulásban és értelmileg akadályozottak között 

kapják meg a nekik járó fejlesztést.  
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2. számú ábra: Tanulók megoszlása fogyatékosságuk szerint 

Az elmúlt 10 évre visszatekintve folyamatos emelkedést mutat a székhelyintézmény tanulói 

létszáma (3. számú ábra). Míg a 2010/2011. tanévben 87, jelenleg 158 sajátos nevelési igényű 

tanulóval zártuk a 2020/2021. tanévet. 

 

3. számú ábra: Létszámadatok a székhelyintézményben az elmúlt 11 évben 
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Fejlesztő nevelés-oktatás  

A súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók heti 20 óra rehabilitációs célú fejlesztésben 

vesznek részt. A 2020/2021-es tanévben a fejlesztő nevelés-oktatás 4 helyszínen valósult meg: 

- a kisújszállási székhelyintézményben (1 csoport) heti 20 órában,  

- a karcagi fejlesztő iskolában (3 csoport) heti 20 órában, (Karcag, Zöldfa u. 48.)  

- a tanulók gondozási helyén (Karcag, „Gólyafészek Otthon”) egyéni fejlesztés  

- a tanulók otthonában – egyéni fejlesztés keretén belül. 

A fejlesztések csoporton belül zajlanak, maximálisan figyelembe véve az egyéni 

differenciálási szükségleteket és lehetőségeket. A fejlesztő foglalkozások a komplex 

gyógypedagógiai fejlesztés, a manipuláció fejlesztés, az interaktív zenei élmény, a 

kommunikáció-interakció, az önkiszolgálás és a (konduktív) mozgásfejlesztés területein 

folynak. Az otthonában és gondozási helyén ellátott súlyos, halmozottan fogyatékos tanulók 

számára egyéni fejlesztést biztosítanak gyógypedagógusaink. 

 

 

4. számú ábra: A fejlesztő nevelés-oktatás csoportjai, tanulói 

 

Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat 

A 2020/2021-es tanévben 19 településen, 20 alapfokú nevelési-oktatási intézményben 

biztosítottunk utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori ellátást. 

Karcagi Járás: 

Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Karcag 

 Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye 

Arany János Általános Iskola, Karcag 

0

20

40

7 8 8 9 14
22

2020/21. tanév tanulói csoportjai -

fejlesztő nevelés-oktatás

Fejlesztő iskolai csoport-székhelyintézmény Napraforgó

Micimackó Ficánka

Otthonában Gondozási helyen



27 
 

Kunmadarasi Általános Iskola, Kunmadaras 

Veress Zoltán Általános Iskola, Berekfürdő 

 

Mezőtúri Járás: 

Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola, Túrkeve 

 

Törökszentmiklósi Járás: 

Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Törökszentmiklós  

Tiszatenyői Szent István Általános Iskola, Tiszatenyő  

Kossuth Lajos Általános Iskola, Kengyel 

Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskolai, Fegyvernek 

 - Szalai Sándor Általános Iskolai Tagintézmény, Örményes 

 

Kunhegyesi Járás: 

Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Kunhegyes 

- Tiszagyendai Tagintézmény 

Tomajmonostorai Általános Iskola 

Kovács Mihály Általános Iskola, Abádszalók 

 

Tiszafüredi Járás: 

Kossuth Lajos Gimnázium Kossuth Lajos Általános Iskolája, Tiszafüred  

- KLG Nagyiváni Általános Iskolája, Nagyiván 

- KLG Balkay Pál Általános Iskolája, Tiszaörs 

- KLG Tiszaderzsi Általános Iskolája, Tiszaderzs 

- KLG Tiszaszőlősi Általános Iskolája, Tiszaszőlős  

Vasvári Pál Általános Iskola, Tiszaszentimre 

 

Az SNI tanulók rehabilitációs megsegítése az alábbi területeken történt: 

 

- komplex gyógypedagógia 

- logopédia 

- szomatopedagógia 

- pszichopedagógia 

- konduktív mozgásfejlesztés 
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5. számú ábra: utazó gyógypedagógusi, konduktori hálózat keretében ellátott tanulók létszáma 

2.1.2. Karcagi tagintézmény  

A tagintézményben az idei tanévben 10 tanulócsoport működött. A csoportok létszáma az 

Nkt.4. melléklete szerinti átlag és maximum létszám körüliek voltak.  

 

6. számú ábra: Tanulói csoportok a tagintézményben 
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A 7. számú ábra a karcagi tagintézmény létszámadatait mutatja az elmúlt 11 évre 

visszamenőleg. Látható, hogy az elmúlt évek csökkenő tendenciája megállt, a 2016/17-es 

tanévtől átlag 104 fő létszámmal zártuk a tanévet, mely ismét csökkenésnek indult. A 

szakiskolások létszáma évről-évre kevesebb. Reméljük az új szakképzés elindítása kapcsán 

ismét emelkedni fog a szakiskolai tanulók száma. 

 

 

7. számú ábra Létszámadatok az elmúlt 11 évben a tagintézményben 

 

 

8. számú ábra: Tanulók megoszlása a tagintézményben 
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A diagram mutatóit figyelve láthatjuk, hogy évek óta az általános iskolai tanulók száma 

emelkedik nagyobb mértékben, míg a szakiskolások létszáma csökken. 

 

2.1. Tehetséggondozás 

2.1.1. Székhelyintézmény 

A tehetséggondozás és a felzárkóztatás, a hátránykompenzáció jelentőségét a Karcagi 

Tankerületi Központ Fejlesztési Terve 2.2.4.10 Tehetséggondozás, felzárkóztatás, 

esélyegyenlőség fejezetében hangsúlyozza. Egységes gyógypedagógiai módszertani 

intézményünkben is kiemelt fontosságúak e feladatok.  

Miután a tehetséggondozó műhelyeket vezető kollégák beazonosították a tehetségígéretes 

tanulókat, heti 6 órában terveztünk tehetséggondozó foglalkozásokat. A 

székhelyintézményben a tehetségműhelyt vezető kollégák délutáni foglalkozás keretében 

agyagos és kézműves tevékenységekkel várják a gyerekeket. Alkotás közben a műhelyt 

vezetők dúsítják, gazdagítják a tanulók kiemelkedő képességeit, amely lehetőséget teremt arra 

is, hogy olyan technikát sajátítsanak el, amelyre máskor nem lenne lehetőség. Az agyagos 

tehetséggondozó foglalkozásokon a gyerekek megismerkedtek az agyaggal, és annak minden 

varázslatával. Főleg lapokból összeállított és gipszformákba öntött alkotásokat készítenek. A 

foglalkozások nagyban segítik a gyerekek önkifejezését, kreativitását, esztétikai érzékét. 

Örömmel alkotnak, és alkotásaikat nem csak szüleiknek mutatják meg, hanem vásárokon 

keresztül városunk lakosainak is, hisz ők maguk árulják a termékeiket. 

A kézműves foglalkozáson főleg színezni, festeni szeretnek a gyerekek, de megismerkednek 

egyéb technikákkal is. Kreativitásuk mellett szociális kompetenciáik is fejlődnek. 

A délutáni Zenekör a kiváló ritmus- és zenei érzékkel rendelkező tanulók csoportja, akik évek 

óta sikeresen mutatják be produkciójukat rendezvényeinken. Az elért eredmények pozitívan 

hatnak a diákok személyiségfejlődésére.  

Az autizmussal élő tanulók a szociális, kommunikációs készségek, valamint a kreatív 

képességek fejlesztése területén értek el jelentős fejlődést. Megemlítem itt Zoltán Noel 

Gordont, aki több rajzversenyen ért el kimagasló eredményt. 

Mindkét intézményben van jó néhány tanuló, aki igen tehetséges a sportban. A felkészítő 

testnevelők és a FODISZ jóvoltából rendszeresen van lehetőségük a tanulóknak 

sportversenyeken részt venni.  

Évente megrendezzük a Regionális „Ki mit tud?” Versenyt, ahol több tanulónk jeleskedik 

dramatikus játékban, táncban, zenében, vers- és mesemondásban. 
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2.2.2. Karcagi tagintézmény 

A karcagi tagintézményben heti 4 órában folynak tehetséggondozó foglalkozások, amelyet a 

tantárgyfelosztásban is tervezünk. Ezen alkalmak lehetőséget biztosítanak arra, hogy fejlődjön 

a foglalkozáson részt vevő tanulók képessége. A kulturális és sport rendezvényeken is lehetőség 

nyílik a tanulónak, hogy megmutathassák ki miben tehetséges.  

Kiemelhető – a szakiskolában tanító kollégákat ide idézve -, hogy vannak fiatalok, akik az 

életben való helytállásukkal, szorgalommal és kitartással végzett szakirányú tanulmányaikkal 

bizonyították tehetségüket.  

 

2.2.3. Utazó gyógypedagógusi hálózat 

 

2021. április-június között, 3 fordulós „Kádas” Tehetséggondozó levelezős versenyt 

indítottunk alsó és felső tagozatos tanulóknak, melyen összesen 81 fő együttnevelésben 

ellátott SNI tanuló vett részt. A résztvevők közül 9 fő tanuló mindhárom fordulóban 

hibátlanul oldotta meg a feladatokat, ők ajándékban részesültek (tollasütő szettet és labdát 

kaptak).  

2.3. Különleges bánásmód, esélyegyenlőség 

Fenntartónk, a Karcagi Tankerületi Központ Fejlesztési Tervében kiemelt feladatként 

szerepel az SNI gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása. Támogatásukat az első perctől 

kezdve érezzük, amely nagyon fontos számunkra. 

Intézményünk minden tanulója különleges bánásmódot, kiemelt figyelmet igénylő sajátos 

nevelési igényű gyermek, ezért fő feladatunknak tekintjük a tanulóink esélyegyenlőségének 

biztosítását. Pedagógiai programunk céljai között szerepel, hogy váljunk olyan inkluzív 

köznevelési intézménnyé ahol, a szakmai alapdokumentumunknak megfelelően hatékonyan 

neveljük, oktatjuk, segítjük az összes olyan kiemelt figyelmet igénylő, sajátos nevelési igényű 

gyermeket és tanulót, akinek fejlődése, különnevelt vagy integrált keretek között biztosított.  

A különleges bánásmód a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban részt vevő fogyatékos tanulók 

életének minden területére kiterjedő állandó feladat. A pedagógusok a tanulók állapotára és 

életkori sajátosságokra figyelemmel adaptált gyógypedagógiai és konduktív pedagógiai 

képességfejlesztő módszereket alkalmaznak. A csoportos, a kiscsoportos és az egyéni 

foglalkozásokon egyénre szabott feladatokkal, többszintű differenciálással és segítségadással 

juttatják a tanulókat sikerélményhez. Támogatják őket, hogy személyiségfejlődésükben minél 

magasabb szintre legyenek képesek eljutni.  
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A befogadó intézményi környezet biztosításán túl olyan programokat szervezünk, ahol a 

tanulóink bekapcsolódhatnak a város vérkeringésébe. A MÁSNAP, Regionális „Ki mit tud?”, 

sportversenyek mind hozzájárulnak tanulóink társadalmi esélyegyenlőségének biztosításához. 

Az utazó gyógypedagógusi hálózati munkaközösség működtetésével az inkluzív 

szemléletmód kialakítását hangsúlyozzuk, szakmai segítséget nyújtunk. A rehabilitációs 

foglakozásokkal támogatjuk a sajátos nevelési igényű tanulók hatékony együttnevelését, 

felzárkóztatását. 

 

2.4. Szociális kompetencia-fejlesztés 

2.4.1. Székhelyintézmény 

A szociális kompetencia fejlesztés, társas viselkedés, szociális rutinok tanítása áthatja az egész 

nevelési, oktatási folyamatunkat. A szociális tanulás területei, témái a gyermekek 

képességeihez és életkorához igazítottan koncentrikusan bővülnek. A közösséghez tartozás, a 

társas viselkedési szabályok követése már óvodás kortól a személyiségfejlesztés részét képezi. 

Gyermekkorban a család után az iskola befolyása a legerőteljesebb a szociális kompetenciák 

fejlődésére. Ezért a pedagógus kulcsszereplő, hisz az amúgy is szocializációs hiányosságokkal 

érkezett gyerekek segítése, fejlesztése egyre több feladatot ró rájuk. Az iskola és az osztály 

fizikai környezete, szociális strukturáltsága és kultúrája együtt befolyásolja a szociális 

kompetencia fejlődését. Fontos gyermekközpontú, infokommunikációs eszközökkel 

támogatott nevelés-oktatás, a közösen megfogalmazott célok és szabályok (elvárásfa), a 

kooperatív tanulás, projektmódszer, alkalmazása. 

Szinte minden csoportban megemlítették a kollégák közös sétákat, programokat, mint 

közösségfejlesztési lehetőséget. Több osztályban hagyomány a születésnapok közös 

megünneplése. 

Pozitív hatású a közösség előtti dicséret. Azok kerülhetnek fel a dicsőségfalra, akik 

magaviseletükkel, szorgalmukkal, versenyeredményükkel kiérdemlik azt. 

Iskolai hagyományos ünnepeink a jeles napok, Sérültek napi kirándulás mind erősíti a 

közösségünk összetartó erejét, tanulóink szociális kompetenciáját. 

Egységesen törekszünk a felnőttek és gyerekek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott 

normáinak és helyes formáinak, az egymás iránti tisztelet és tolerancia kialakítására egymás 

iránt. A pedagógusok tudatosan terveznek szabad együtt játszást, kártyáznak, társasjátékoznak, 

tanulmányi sétára mennek. A jó közösség csak akkor alakul ki, ha sok alkalmat teremtünk a 

kötetlen együtt tevékenykedésre. Tanulásban akadályozott tagozaton osztályfőnöki óra 

keretében különböző szituációs, személyiség- és közösségfejlesztő játékokat játszanak 

tanulóink. 
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Utazó gyógypedagógusi hálózat 

A rehabilitációs foglalkozásokon – főként komplex gyógypedagógiai, pszichopedagógiai 

megsegítés – hangsúlyos volt a szociális kompetencia-fejlesztés. Az egyéni differenciálás 

mellett az alábbi szociális kompetenciát fejlesztő feladatok valósultak meg: 

- napi, heti történések megbeszélése, 

- sérelmek, konfliktusok megoldása, 

- versenyhelyzetek kialakítása (kudarctűrő-képesség fejlesztése, nyerés és vesztés feldolgozása) 

társasjátékokkal, 

- szituációs gyakorlatok, 

- önértékelés, egymás munkáinak értékelése, 

- meleg, nyitott, motiváló iskolai légkör teremtése. 

2.4.2 . Karcagi tagintézmény 

A tanulóink szociokulturális hátterének megismerését-, a családokkal való kapcsolattartás 

hatékonyságának növelését-, tanulóink szociális kompetenciájának korai évektől való 

fejlesztését jelölték meg első helyen a kollégák a beszámolóikban.  

Az iskolánkat sem tudja elkerülni az a káros tendencia, ami az embertársak- és a világ szeretettel 

való odafordulásának útjába áll. Az embert pedig az együtt munkálkodás emelte ki az 

állatvilágból. Olyan globális problémák vannak, amit csak együtt és teljes felelősséggel lehet 

megoldani. A tolerancia, a másik ember megértése, a kialakult konfliktusok – mindkét fél 

számára – kedvező megoldása, a kommunikáció fontossága a személyes kapcsolatokban, csak 

néhány olyan terület, amit a tanulóink viselkedésébe kell átültetni. A pedagógus hiteles 

magatartása, az iskola jó mintája ehhez jó kiindulópont – természetesen az első sorban leírtakkal 

egyetemben. A családi minta – ahonnan nap-mint nap - a tanulóink többsége jön,  alapjaiban 

meghatározza az iskolánk tanulóinak társas kapcsolatát, viselkedését ezen a téren. Mérhetően 

– általában – több probléma van azokkal a tanulókkal, akiknek családjában is probléma van.   

A szociális kompetencia, egy osztály közösséggé fejlesztése, nagyon sok tényezőből áll össze, 

aminek egyik kovásza maga a pedagógus. És itt van egy nagy kihívása a tantestületnek: közösen 

kell egy közösen elfogadott normarendszert képviselni. Mint ahogy a tanulókkal is egy közösen, 

egymásért, a közösségért létrehozni – az iskola házirendjén túl – egy saját szabályrendszert, 

aminek hatására a tanuló is érzi, hogy ő is fontos döntést hozó tevékeny tagja lehet egy 

közösségnek, ami egy irányba néz: a lelki fejlődés felé. 

A szociális kompetencia-társas készségek fejlesztése, mint türelem, tolerancia, egymásra való 

odafigyelés, egymás segítése-elfogadása, becsületesség, felelősségvállalás, konfliktuskezelés 

stb. tanítása kiemelt feladata nevelő-oktató munkánknak. Annál is inkább, mert tanulóink 
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többsége családjában nem kap erre megfelelő mintát, vagy hibás-torz szokások rögzülnek. A 

személyes példamutatáson túl igyekszünk minden iskolai és iskolán kívüli színteret, lehetőséget 

kihasználni erre. Több olyan programot szervezünk, ahol lehetőség van az együtt 

tevékenykedésre, közös sportolásra, játékra. E kompetencia fejlesztése nagy kihívás a 

tantestületnek, hiszen közösen kell egy közösen elfogadott normarendszert képviselni.  

2.5. Tanulói hiányzás, annak kezelése 

Székhelyintézmény 

A 9. ábrán öt évre visszamenőleg látható a tanulók mulasztása-  

A 2019/2020-as és a 2020/2021-es tanévben főként a digitális oktatásnak köszönhetően 

csökkent a mulasztott napok száma. 

A 2020/2021-es tanévben az összes hiányzás 20 514 óra, az egy főre eső mulasztás 129,8 

óra. Az összes mulasztás 4%-a igazolatlan hiányzás, ez a 777 óra igazolatlan hiányzás 100%-

át a gyermekvédelmi szakellátásban lévő egy tanuló hiányozta, folyamatos szökései miatt. 

 

 

9. ábra Igazolt és igazolatlan hiányzások aránya az elmúlt öt tanévben 
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10. számú ábra: Egy főre eső hiányzások száma a székhelyintézményben 

Az igazolatlan mulasztással érintett tanulók száma a tanévben: 1 fő nevelésbe vett gyermek. 

A magas óraszámú igazolt hiányzást az óvodások, az autista csoportok, az ért.ak. 1-2. és 6-7., 

osztályos gyermekek általános egészségügyi állapotának gyengesége és a pandémiás 

helyzet okozza. 

Minden tanévben kiemelt feladat az igazolatlan hiányzások számának csökkentése, naprakész 

nyilvántartás vezetése, szoros együttműködésre törekvés a szülővel, gyermekjóléti 

szolgálatokkal, gyámhivatalokkal. A jelzőrendszer működésének biztosítása, azonnali jelzés a 

hivatalok felé. Folyamatos feladat, a törvényi változások követése, ismertetése, betartása és 

betartatása.  

Fejlesztő nevelés-oktatás 

 

11. számú ábra: Mulasztott órák száma a fejlesztő iskolában 
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A fejlesztő iskola összes hiányzása: 1191 óra, az egy főre eső hiányzások aránya: 80 óra. 

A fejlesztő iskolában a tanulói hiányzások oka mindig egészségi probléma. A tanulók többsége 

a súlyos-halmozott fogyatékosság mellett belgyógyászati és egyéb betegségekkel küzd és 

időnként vizsgálatokon, szakrendeléseken is meg kell jelenniük. A fejlesztő nevelés-oktatás 

közel féléven keresztül tantermen kívüli digitális munkarendben folyt, ezért a mulasztott órák 

száma jelentősen eltér (kevesebb) a korábbi évekhez viszonyítva. A kisújszállási fejlesztő 

iskolai csoportba járó tanulók súlyos egészségi állapotára hivatkozva több szülő is élt a 

mindennapos iskolába járás alóli mentesség lehetőségével. 

Utazó gyógypedagógiai hálózat 

A tanulói hiányzásokat az utazó gyógypedagógusok rendszeresen, havonta dokumentálták a 

többségi intézmények KRÉTA-rendszerében. A hiányzások oka legtöbbször betegség volt. 

Ebben a tanévben is voltak tanulók (többségében felső tagozatos tanulók), akik nehezen tudták 

elfogadni, hogy fejlesztő, rehabilitációs foglalkozásra kell járniuk. Ezeket a hiányzásokat az 

intézményvezetők (tagintézmény-vezetők), osztályfőnökök segítségével tudták hatékonyan 

kezelni az utazó gyógypedagógusok. A tantermen kívüli digitális munkarend bevezetésével a 

tanulók motiválása még inkább hangsúlyossá vált, ebben az időszakban a tanulói mulasztások 

kezelése nem volt releváns.   

Karcagi tagintézmény 

 

12. ábra Hiányzások alakulása a tagintézményben 
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óra, amelyből mindössze 37 óra volt igazolatlan. Az egy főre eső hiányzás 79 óra volt 

tagintézményi szinten.  

A 2020/21-es tanévben az összes mulasztás 8977 óra, melyből nincs igazolatlan hiányzás. Az 

egy főre eső hiányzás 97 óra volt. A 2020/21-es tanévben kis mértékben emelkedett az összes 

hiányzás, mely a pandémiás helyzet miatt alakult így. A hiányzások 100%-a igazolt volt a 

Karcagi Tagintézményben.  

 

 

13. számú ábra: Egy főre eső összes hiányzás a tagintézményben 

 

2.6. Fegyelmi intézkedések 

Fegyelmi intézkedés egyik intézményben sem történt a 2020/2021. tanévben. 
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A DÖK pénztámogatása révén kaptak ajándékot a gyermekek Mikulás ünnepségen, a 

gyermeknapon a Karcagi Tankerületi Központ jóvoltából kerékpárokat és rollereket  
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2.8. Környezet- és egészségtudatos nevelés 

A tanév során a gyógypedagógusok már az óvodában szem előtt tartják azt a célt, hogy a 

gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve alakítsák a környezet- és egészségtudatos 

szemléletet, magatartást.  

A mindennapi séták alkalmával megfigyeltetik a gyermekeket körülvevő környezetet, annak 

változásait, virágokat ültettek, gondoztak, és figyelemmel kísérték a növények fejlődését.  

A speciális autista csoportokban a tanulók egészséges és környezettudatos életmódra nevelése 

az egész tanévet végig kísérte. A gyógypedagógusok fontosnak tartották azt, hogy a tanulók 

megismerjék, és belső igényükké váljon az egészséges életmódra törekvés, melynek 

legfontosabb területei a táplálkozás, a testmozgás, valamint a személyi higiénia, a káros 

szenvedélyek kerülése. A felsoroltak részben tanórákon, részben az osztályfőnöki órákon, 

rehabilitációs foglalkozáson, másik részük a napi rutin részeként (pl: kézmosás) épültek be 

mindennapokba. Alkalmazott módszerek a példamutatás, megbeszélés és a magyarázat.  

Az osztályfőnöki és természetismeret órákon a tanulók megismerkednek a fogalmakkal és 

azok értelmezésével, pontos használatával, rendszerezik és csoportosítják a környezetet 

károsító anyagokat valamint a környezetet negatívan befolyásoló viselkedésformákat és 

tevékenységeket. A tananyag érinti a víz,- levegő,- hulladékgazdálkodás,- szelektív 

hulladékgyűjtés témaköröket is.  

Ezek feldolgozása gyűjtőmunkával és kooperatív technikával, kísérletezéssel történik, melyet 

szívesen végeznek a tanulók. 

Egészség-napok feladata volt a mozgás fontosságának tudatosítása, gyümölcsök, zöldségek 

ismerete, kóstolása.  

Részt veszünk az iskolai gyümölcsprogramban. A gyümölcsöket nemcsak nyersen, de egyes 

osztályok feldolgozott formában is fogyasztják. Gyümölcssalátát, kompótot, süteményt, aszalt 

csemegét készítenek belőle. 

Fokozottan felhívjuk a tanulók figyelmét a vízzel, árammal való takarékoskodásra, a tiszta, 

rendezett környezet fenntartására, a hulladék megfelelő elhelyezésére. Minden csoport 

alkalmazza a beszélgetés, figyelemfelkeltés módszerét. Egy-egy könyv elolvasásával, 

rajzkészítéssel, közös iskolai programokon, vetélkedőn, pályázatokon való részvétellel 

mélyítjük el a megszerzett ismereteket.  

Környezetismeret óra keretében gyakran alkalmazták a szelektív hulladékgyűjtés 

elsajátításának technikáját, plakátkészítést. 

A nagyobb diákok között gyakori probléma volt a dohányzás, energiaital fogyasztás. A 

pedagógusok beszélgetéssel, a káros hatások szemléltetésével a személyes példaadással 

igyekeznek hatni rájuk. 

Mind a székhely-, mind a tagintézményben volt a tanévben szervezett hulladékgyűjtés, 

amelyben nagy örömmel vettek részt a tanulók. A szelektív hulladékgyűjtés fontosságára külön 

felhívták a figyelmet a pedagógusok, a környezettudatosság keretében több osztály PET palack- 
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és elemgyűjtést is szervezett.  Csatlakoztunk a Te Szedd! és a használt sütőolaj gyűjtése 

akcióba. 

3. Eredmények 

3.1.  Tanulmányi mutatók (magatartás-szorgalom; tantárgyi átlagok; továbbtanulási 

mutatók; kitűnő tanulók – bukások száma; dicséretek – figyelmeztetések száma;) 

A tanulmányi mutatók a 2020-2021. tanév mutatói elnevezésű Excel dokumentumban pontosan 

részletezve találhatók. 

3.1.1. Székhelyintézmény 

 

16. számú ábra: Tanulásban akadályozott tagozat tantárgyi átlagainak összehasonlítása 

A tanulásban akadályozottak helyi tanterve szerint tanuló osztályokban az előző tanévhez 

alakultak a tantárgyi eredmények. 

A legjobb tanulmányi eredményt informatika, angol, etika és a készségtárgyakból érték el a 

tanulók. A tehetséggondozást ezért a készségtárgyakhoz kötötten szerveztük meg. Kiváló 

sportolóink felkészítése heti rendszerességgel sportköri foglalkozáson történik. Jó 

kézügyességű diákjaink agyagozó és kézműves tehetséggondozó foglalkozásokon vesznek 

részt. Jó zenei érzékű gyermekek hangszeres zenekarunk tagjai. Tehetségüket 

0

2

4

6

M
ag

ya
r 

n
ye

lv
 é

s 
ir

o
d

al
o

m

M
at

e
m

at
ik

a

K
ö

rn
ye

ze
ti

sm
e

re
t/

te
rm

é
sz

e
ti

sm
e

re
t

Fö
ld

rj
z

In
fo

rm
at

ik
a

Tö
rt

é
n

e
le

m
, t

ár
sa

d
a

lm
i é

s
ál

la
m

p
o

lg
á

ri
 is

m
e

re
te

k

A
n

go
l

Et
ik

a

K
é

sz
sé

gt
ár

gy
ak

3,42 3,33
3,88 4,21 4,53

3,86
4,39 4,46 4,314,01 3,78

4,22 4,37
4,71

4,2 4,22
4,6 4,61

3,88
3,82

3,92 4,23

4,77

3,61
4,56 4,46 4,51

Tanulásban akadályozott tagozat tantárgyi áltagainak összehasonlítása az
elmúlt három tanévben

2018/2019. 2019/2020. 2020/2021.



40 
 

sportversenyeken, rajzversenyeken, kulturális megmérettetéseken csillogtatják, növelve 

iskolánk hírnevét.  

 

17. számú ábra: Értelmileg akadályozott tagozat tantárgyi átlagainak összehasonlítása 

Az értelmileg akadályozott tanterv szerint tanuló osztályokban az előző tanévhez képest 

gyengébb teljesítmény tapasztalható szinte minden tantárgy esetében. Sajnos az értelmileg 

akadályozott gyermekek fejleszthetősége egy idő után stagnálást mutat. A tanulásuk 

milyensége, a tanultak észlelése, feldolgozása nagymértékben függ a sérülés súlyosságától is. 

Nevelési célunk, hogy olyan készségeket alakítsunk ki, amelyekkel diákjaink a készségfejlesztő 

iskolában és azt követő életükben a legnagyobb önállósággal tudjanak boldogulni felnőtt életük 

során. Számukra nem a tanulmányi átlagok jelentik a sikert, hanem egy-egy gyakorlati 

tevékenység elvégzése, annak a célnak az elérése, hogy aktív, értékes embernek érezzék 

magukat. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulóink általában a középsúlyos értelmi 

fogyatékos gyermekek közül kerülnek ki, mivel néhányan nagyon gyenge kognitív 

képességgel, pszichés zavarokkal rendelkeznek sérülésükből kifolyóan. Az ő átlag tanulmányi 

eredményük nem éri el a 3,0 átlagot, ezért számukra még több egyéni fejlesztési lehetőséget 

biztosítunk. Egészségi és mentális állapotukról folyamatosan egyeztetünk szüleikkel, közös 

részcélok kitűzésével biztosítjuk a kis lépésekben való haladás és a fokozatosság elvét. 

Tehetséggondozásukat elsősorban zenés, táncos lehetőségekkel biztosítjuk. „Ki mit tud?” 

vetélkedők aktív résztvevői, ahol már országos első helyezést is elértek. 
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18. számú ábra: Készségfejlesztő iskola tantárgyi átlagainak összehasonlítása 

A készségfejlesztő iskola tantárgyainak átlaga a legtöbb esetben romlást mutat. A tanulmányi 

mutatók romlásának az az oka, hogy a 2019-2020-as tanévben olyan 9. évfolyam indult, ahol 

a diákok képességei nagyon alacsony színvonalúak. A pedagógusok véleménye szerint csak 

alig néhányan képesek a követelmények minimális teljesítésére. A középsúlyos fiatalokra 

jellemző a serdülő kor körüli egészségi és mentális állapotromlás, mely több fiatal esetében 

is tapasztalható. A nagyszámú habilitációs, rehabilitációs foglalkozások során egyénre szabott 

fejlesztésben részesülnek, melynek célja az állapotromlás lassítása, szinten tartás. A 

diagrammon jól látható, hogy az idei tanévben javulást mutat a fiatalok tanulmányi eredménye.  

Magatartás-szorgalom átlag 

A magatartás átlaga az alsó tagozaton: 4,19, a felső tagozaton: 4,22, a készségfejlesztő 

iskolában a magatartás átlaga: 3,33. Az intézményi átlag: 3,91. 

A szorgalom átlaga az alsó tagozaton: 4,37, a felső tagozaton: 4,05, a készségfejlesztő 

iskolán: 4,33. Az intézményi átlag: 4,25. 
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Utazó gyógypedagógusi hálózat 

A többségi pedagógusok visszajelzései alapján zömmel tapasztalható javulás a gyermekek 

képességeit tekintve, kevés esetben tapasztalható állapotromlás (pszichés problémák miatt). A 

felső tagozatos tanulók esetében, bukás miatt volt szükséges tantárgyi fejlesztésre is. 

 

3.1.2. Karcagi tagintézmény 

 

19. számú ábra: Általános iskola tantárgyi átlagai a Tagintézményben 

A tagintézményben az általános iskolai tantárgyi átlagok az előző tanévhez viszonyítva javulást 

mutatnak, mely a digitális oktatás eredményének, a pedagógusok humánusabb értékelésének 

eredménye. A pedagógusok beszámolójukban kitértek arra, hogy értékelték a tanulók 

szorgalmát, hozzáállását és a segítség nélküli feladatmegoldásokat. A készségtárgyak átlag 

eredménye minden esetben jobb eredményt mutat, hiszen tanulóink ezen területeken 

ügyesebbek. A közismereti tárgyak eredményeit erősítik a rehabilitációs órák keretében végzett 

egyéni fejlesztések. 
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20. számú ábra: Szakiskola tantárgyi és vizsga átlagai a tagintézményben 

A szakiskolai tantárgyi átlagok is javulást mutatnak az előző tanévekhez viszonyítva, amely 

részben a digitális oktatás eredményének is köszönhető.  

A szakmai gyakorlati tárgyak minden esetben magasabb átlagot mutatnak.  

Magatartás 

A magatartás átlageredménye az általános iskola, alsó tagozatán: 4,17, felső tagozatán: 4,16, a 

szakiskolában 4,72. Intézményi átlag: 4,42. 

Szorgalom: átlageredménye az általános iskola, alsó tagozatán: 4,1, a felső tagozaton: 3,88, a 

szakiskolában: 4,54. Intézményi átlag: 4,23. 

A szakmaképzésben résztvevő tanulókat motiválja a szakma szeretete, a munka során elért 

sikerélmény, produktum. 

Szakmai vizsga 

Az idei tanévben négy szakmacsoport végzősei készültek szakmai vizsga letételére.  

A vizsgát megelőzően szakmacsoportonként vizsgára felkészítő konzultációt szerveztünk a 

tanulóknak. 

Népi kézműves (Szőnyegszövő szakmairány) OKJ 34 215 01 

-vizsgázók száma: 3 fő 

-eredmény: jeles (5) – (mindhárom vizsgázó) 

  

Népi kézműves  (Kosárfonó, fonottbútor készítő szakmairány) OKJ 43 215 01 

-vizsgázok száma: 3 fő 

-eredmény: közepes (3) 1 fő, jó (4) 2 fő 
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Kerti munkás OKJ 21 622 01 

-vizsgázók száma: 2 fő 

-eredmény: közepes (3) 1 fő, jó (4) 1 fő 

  

Mézeskalács-készítő OKJ 21 215 02 

-vizsgázók száma: 2 fő 

-eredmény: jeles (5) – mindkét vizsgázó 

 

3.1.3. Lemorzsolódással veszélyeztett tanulók 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma a székhelyintézményben:  

A félév értékelésénél, minősítésénél 5 tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi 

átlageredménye nem érte el a közepes szintet az alapfokú nevelés-oktatásban: 1 fő 5., 2 fő 

6., 2 fő 7. évfolyamos tanuló. Az érintett 5 fő közül 3 fő egyéni munkarendű tanuló, 4 fő 

értelmileg akadályozott, 1 fő tanulásban akadályozott diagnózisú. Alacsony tanulmányi 

eredményük romló egészségügyi és mentális állapotukból ered.  

Felzárkóztatásuk érdekében az osztályfőnökök folyamatosan kapcsolatban állnak a szülőkkel, 

egyéni képességeknek megfelelő feladatokkal látták el a tanulókat. Mind az 5 tanuló sikeresen 

teljesítette a tanévet, nem buktak egyetlen tantárgyból sem. 

A készségfejlesztő iskolában nem volt lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló. 

A tagintézményben nem volt lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló.  

3.1.4. Kiemelkedő (kitűnő) tanulmányi eredmények 

A székhelyintézményben kitűnő tanulmányi eredményt az átalános iskolában 8 fő, a 

készségfejlesztő iskolában 2 fő ért el. A tagintézményben 3 kitűnő tanuló volt a tanévben.  

3.1.5. Évismétlések 

A székhelyintézményben az első évfolyamos tanulók esetében történt évismétlés. Az Nkt. 57§ 

(1) alapján 10 gyermek ismétli meg az első évfolyamot. 1 fő gyermekvédelmi szakellátásban 

lévő tanuló mulasztásai miatt nem volt értékelhető.  

A tagintézményben 6 első osztályos tanuló ismétli a tanévet szülő kérésére. 

3.1.6. Dicséretek, figyelmeztetések 

Dicséretek száma a székhelyintézményben: Tantárgyi dicséretet egy fő értelmileg akadályozott 

tanuló kapott három tantárgyból. 

Figyelmeztetésben nem részesült egy tanuló sem. Magatartási probléma minimális mértékben 

volt csak tapasztalható. Leginkább egy nevelésbe vett 6. osztályos tanulóval voltak problémák. 
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Az osztályfőnök folyamatos kapcsolatban állt a tanuló gyermekvédelmi gyámjával, egységes 

nevelési elveket beszéltek meg. 

Dicséretek száma a tagintézményben: 12 tanuló kapott tantárgyi dicséretet, 5 fő az általános 

iskolában 7 fő a szakiskolában. Figyelmeztetést 6 fő kapott, akik mindannyian általános 

iskolások voltak. 

3.2 Eredményes továbbtanulás (beiskolázás, visszajelzések)  

Az értelmileg akadályozott tagozatos diákjaink intézményünkben folytatják középfokú 

tanulmányaikat. A 2020-2021-es tanévben minden készségfejlesztő iskolás eredményesen zárta 

tanulmányait. 

A tanulásban akadályozott tanulók a tagintézménybe, illetve a lakóhelyükhöz közeli 

szakiskolákban folytatják középfokú tanulmányaikat.  

Autizmussal élő tanulóink számára problémát jelent a megfelelő középfokú befogadó 

intézmény választása. A legtöbb iskola nem fogad autizmus diagnózisú fiatalt. Ebben a 

tanévben elballagó autizmus és tanulásban akadályozott diagnózisú gyermekeink számára 

hiánypótló és képességeiknek megfelelő intézményes ellátást biztosít a 2021. szeptember 1-jén 

induló számítógépes adatrögzítő szakiskolai résszakképesítés. 

 

3.2.1  Beiskolázás 1. évfolyamra, 5. és 9. évfolyamra 

Székhelyintézmény: A 2021-2022-es tanévre az általános iskola 1. osztályába 3 fő iratkozott 

be, akik mindannyian az óvodásaink.  

A jövő tanévre minden 8. osztályos értelmileg akadályozott tanulónk beiratkozott, akik 

szeptemberben készségfejlesztő iskola 9. osztályos tanulói lesznek. 

Az új szakiskolai képzésre eddig 5 fő iratkozott be, további 5 fő beiratkozására a későbbiekben 

kerül sor. 

Fejlesztő nevelés-oktatásban 3 fő súlyosan, halmozottan fogyatékos tanuló heti 20 órában 

fejlesztő iskolai csoportban, 2 fő gondozási helyén, 1 fő otthonában, egyéni fejlesztésben kezdi 

meg tankötelezettségének teljesítését a következő tanévtől.  

Tagintézmény: A tagintézmény 1. osztályába 2 fő iratkozott be, ezen kívül 6 tanuló a törvényi 

lehetőséggel élve megismétli az 1. osztályt.  

A szakiskolába 12 fő iratkozott be, melyből volt 8. osztályosunk 7 fő, más intézményből jövő 

5 fő. 

3.2. Verseny- és pályázati eredmények 

Székhelyintézmény: 

FODISZ és az MSOSZ rendezésével rendszeresen részt vesznek tanulóink sportversenyeken, 

ahol megtanulhatják az egyéni és a csapatmunka fontosságát.  
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 Délutáni sportkört és atlétikát tartunk alsósóknak és felsősöknek. A kicsiknél főleg 

játékos feladatokat végzik, míg a nagyokkal a versenyekre készülnek kollégáink. 

 Januártól kezdődik a gyerekek fittségi felmérése a Netfit felmérés. Ez az országos 

fizikai fittségi mérés kötelező 5. osztálytól felfelé minden diáknak, aki normál 

testnevelés órákon vesz részt.  

Sajnos a koronavírus járvány miatt az idén elmaradtak a FODISZ által szervezett külsős  

sportversenyek. 

4. Esélyegyenlőség 

Tanulóink különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyermekek. Több tanuló 

halmozottan sérült, esetükben nemcsak értelmi, hanem testi (látás-hallás-mozgás) fogyatékosság is jelen 

van. Egyéni munkarendben teljesítik tankötelezettségüket azok a tanulók, akik halmozott 

fogyatékosságuk, vagy pszichiátriai problémáik miatt nem képesek a mindennapos iskolába járásra. 

Tanulóink összetétele helyi lakos, kollégista, illetve a környező településekről naponta bejáró tanulók. 

A székhely- és tagintézményben is magas a hátrányos, halmozottan hátrányos és veszélyeztetett tanulók 

száma, mely a családok egyre rosszabb szociális helyzetének következménye. 

 

4.1. Esélyegyenlőségi mutatók intézményi alakulása 

Intézményünk minden tanulója sajátos nevelési igényű, sérült gyermek, ezért különös gondot 

fordítunk a fogyatékkal élő személyek iránti megkülönböztetett figyelemre. Fontos feladatunk 

a gyermekvédelmi tevékenység, mely munkát mindkét intézményben gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős pedagógus segíti. 

A gyermekvédelmi munka az alábbi főbb feladatokat tartalmazták: 

 Hátrányos helyzet nyomon követése 

 Igazolatlan mulasztások  

 Szülőkkel való kapcsolattartás 

 Együttműködés az észlelő-és jelzőrendszer tagjaival 

 Prevenciós programok 

Az iskolai gyermek-és ifjúságvédelem folyamatos feladatai minden tanévben: 

 jogszabályi előírásnak megfelelően, észlelő-és jelzőrendszeri tagként, együttműködési 

és jelzési kötelezettség  

 a hátrányos helyzetű (HH) és a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH), tanulók 

helyzetfelmérése tanév elején, változások folyamatos aktualizálása 

 a veszélyeztetett (alapellátásban gondozott, vagy védelembe vett) tanulók felmérése, 

veszélyeztetettség okainak feltárása, kialakulásának megelőzése, a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetése,  
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 a családdal és a szülőkkel való kapcsolattartás: szülői értekezleteken, rendszeres 

fogadóóra biztosítása, illetve szükség szerint szülőkkel történő team megbeszélés 

 tanulókkal kapcsolatos gyermekvédelmi munka koordinálása, együttműködés az 

osztályfőnökökkel  

 nyilvántartások, tanulókkal összefüggő dokumentációk vezetése 

 prevenciós programok szervezése. 

 

A hátrányos helyzet adatai a székhelyintézményben 

A hátrányos helyzet jogosultságának feltételeit a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény tartalmazza. A hátrányos helyzet megállapítását a 

szülők kérelmezik a települési önkormányzatok jegyzőjénél, mely kérelem elbírálása után egy 

évre szóló határozatot kapnak. Ezeket, a határozatokat az önkormányzatok folyamatosan 

megküldik az intézményeknek. Minden tanév elején megtörténik az iskolánkba már korábban 

beiratkozott tanulók jogosultsági érvényességi idejének áttekintése, illetve az új tanulók 

jogosultságának felmérése és határozatok bekérése az illetékes jegyzőktől. 

A megállapított jogosultságok érvényességét figyelembe véve, nyomon követtük annak 

folyamatosságát vagy megszűnését a tanév során. 

A következő diagram a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók arányát mutatja a 

székhelyintézményben 7 tanévre visszamenőleg. 

 

14. számú ábra: Hátrányos helyzetű tanulók a székhelyintézményben 
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A 2020/2021-es tanév végi adatok alapján, a 158 tanulóból a hátrányos helyzetű tanulók száma 

54 fő, amely az összlétszám 34%-a, ebből halmozottan hátrányos helyzetű 32 tanuló. A 

tanulók összetétele hátrányos helyzet tekintetében a tavalyi tanévekhez képest javulást mutat. 

(Az előző tanévben a tanulók 39 %-a volt hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű).  

Tanulóink 5 %-a (8 fő) veszélyeztetett. 

Veszélyeztetett az a tanuló, akit az illetékes család-és gyermekjóléti szolgálat alapellátásban, 

a család-és gyermekjóléti központ védelembe vétel keretében, illetve a területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat gyermekvédelmi szakellátás keretén belül gondoz. 

A hátrányos helyzetű gyermekek fejlődése érdekében kollégáim különösen odafigyelnek rájuk 

és arra törekednek, hogy minden esetben segítséget tudjanak nyújtani a tanulónak. Lényeges 

számukra, hogy az iskolai környezetben tudjanak olyan élményeket, tapasztalatokat biztosítani, 

melyeket a családi környezetükben nem kapnak meg. Biztosítják a négyszemközti beszélgetést, 

s a problémák feltárását. A gyenge iskolai teljesítménynek legfőként a tanulás iránti érdeklődés 

hiánya az oka. Fontos törekedni ezért arra, hogy a tanulási motivációjukat felkeltsük és hosszú 

távon fenntartsuk. Olyan tanulásszervezési eljárásokat alkalmazunk, ahol minden gyermek 

sikerélményhez juthat (kooperatív tanulás, projektmódszer). 

Hátrányos helyzetű tanulók a tagintézményben 

 

15. számú ábra Hátrányos helyzetű tanulók a tagintézményben 
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A 2020/21-es tanévben ezek a mutatók a tavalyihoz hasonlóan alakultak. A teljes tanulói 

létszám 62 %-a hátrányos helyzetű, melyből halmozottan hátrányos helyzetű a tanulók 

46%-a. 

A tanulók összetétele hátrányos helyzet tekintetében a tavalyi tanévhez képest pozitív változást 

mutat ugyan, de még mindig magas a hátrányos helyzetű tanulók aránya. 

Az 1997. évi XXXI. Gyermekvédelmi törvényben meghatározott feltételek közül, a családban 

élő gyermekeknél, a hátrányos helyzet okaként legnagyobb arányban a szülők alacsony iskolai 

végzettsége szerepel. 

A tagintézmény tanulóinak 14 %-a (13 fő) veszélyeztetett.  

A tagintézményben is új tanulásszervezési eljárásokat alkalmaznak a hátrányos helyzetű 

gyermekek megsegítésére. Az újgenerációs pedagógiai módszerek – mint a kiscsoportos 

feladatmegoldás, projektmunka –, melyek segítségével könnyebb ránevelni a tanulókat a 

gyakorlatias gondolkodásra és problémamegoldásra. 

A hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét javítja az, hogy a tagintézményben évek óta 

pályáznak az Útravaló Ösztöndíjprogramra, Erzsébet-táborozási lehetőségre. 

 

4.2. Tankerületi Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtására tett 

intézkedések 

Infrastrukturális és pedagógiai-módszertani megújulás megvalósulása: Fenntartói 

támogatással megújult, további tantermekkel bővült, korszerű intézményi környezetben folyt a 

nevelő-oktató munkánk. Az EFOP-3.1.6-16-2017-00043 "Te is közénk tartozol!" projekt 

támogatásával megtörtént a terápiás szobák (sószoba, konduktív mozgásfejlesztő szoba, zene-

meseterápiás szoba, Snoezelen relaxációs szoba) kialakítása, a szobák rendeltetésszerű 

használata. Sérülésspecifikus eszközökkel bővült fejlesztő-eszközkölcsönzőt, illetve 

szakkönyv-kölcsönzőt működtetünk az inkluzív nevelés-oktatást támogatva. A projekten belül 

ebben a tanévben 50 fő pedagógus vett részt pedagógus-továbbképzésen. A továbbképzések a 

digitális kompetencia fejlesztését, módszertani megújulást szolgálták (drámapedagógia, 

művészetterápiás képzés, autizmussal élő tanulók pedagógiai ellátásának elmélete és 

gyakorlata, mozgásterápia). 

Humánerőforrás-fejlesztés, a tanári utánpótlás biztosítása: A tanév végén 6 fő pedagógus 

szerzett gyógypedagógus végzettséget, s további 10 fő tanul még azért, hogy szakirányú 

végzettséget szerezzen. 

Intézmények, iskolák közötti munkakapcsolat erősítése: Az EFOP-3.1.6-16-2017-00043 

„Te is közénk tartozol” projekten belül együttműködő intézményeinkkel több alkalommal 

tartottunk online szakmai konferenciát, műhelymunkát. A súlyosan, halmozottan fogyatékos 

tanulók fejlesztő nevelés-oktatását, ellátásuk során alkalmazott projektmódszer bemutatását 
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2021. március 29-én a DNRE Immanuel Otthon és Iskola, 2021. május 4-én a Kalocsai 

Nebuló EGYMI gyógypedagógusainak bevonásával. Az együttnevelést segítve 2021. április 

20-án online szakmai műhelymunka alkalmával bemutatásra került a differenciált feladatbank 

és mérőanyag, melyen az utazó gyógypedagógusi hálózattal ellátott intézmények 

gyógypedagógusai, pedagógusai vettek részt.  

Az Oktatási Hivatal Őszi és Tavaszi Pedagógiai Napok programján belül szakmai videó-

összeállításunkat ajánlottuk a többségi intézmények számára, kiemelten a KLG Kossuth Lajos 

Általános Iskolája, a Karcagi Általános Iskola és AMI, illetve Hunyadi Mátyás Magyar-Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola pedagógusai, gyógypedagógusai részére. 

2021. február 24-én Ágazati Hálózati Műhely 2. műhelymunkán bemutatásra került 

intézményünk szakmai és utazó gyógypedagógus, utazó konduktori hálózati együttműködése, 

tevékenysége a tanulói lemorzsolódás csökkentésére, megelőzésére vonatkozóan.  

A Szolnoki POK-kal, Oktatási Hivatallal való szoros együttműködés: A 2018/2019-es 

tanévtől az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként jó gyakorlatainkat bemutató, szakmai 

programokat szervezünk minden tanévben. Ebben a tanévben részt vettünk az Oktatási Hivatal 

Őszi és Pedagógiai Napok programjain, ahol online szakmai műhelymunkát, nyílt tanítási órák, 

foglalkozások, szakmai videófilm-összeállítások bemutatása történt. Online szaktanácsadás az 

alábbi témakörökben valósult meg: digitális eszközhasználat, fejlesztési terv készítése a 

hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat érintően. 

Élménypedagógiai módszerek meghonosítása, adaptív módszertan alkalmazása: A 

Montessori-pedagógia adaptált módszerei beépültek az általános iskola, tanulásban 

akadályozott, alsó és felső tagozatos tanulócsoportjainak nevelő-oktató munkájába. A Meixner-

módszert tanulásban akadályozottak alsó tagozatán, illetve az utazó gyógypedagógusi hálózat 

logopédiai foglalkozásain alkalmazzuk. A projektpedagógia módszerét a súlyosan, 

halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelés-oktatásában tíz témakör feldolgozásával, 

valamint az óvodai csoportokban minden foglalkozás fejlesztő tevékenységébe beépítve 

alkalmazzuk. Álltasszisztált terápiás foglalkozásokat (lovasterápia, kutyás terápia) tanulásban 

akadályozott tanulók, autizmussal élő tanulók csoportjaiban, fejlesztő nevelés-oktatásban, 

illetve az utazó gyógypedagógusi hálózatban szerveztünk. Boldogság órákat tartunk havi 

rendszerességgel a székhely- és tagintézményben is a sikeres Boldog Iskola pályázatunknak 

köszönhetően. 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók szociális és kognitív fejlesztését támogató 

foglalkozások:  

Az EFOP-3.1.11.-19. számú pályázatban eredményesen vettek részt intézményünk 

kedvezményezett településein feladatellátást végző pedagógusai, nevelő-oktató munkát 

közvetlenül segítő alkalmazottai. A pályázaton belül hangsúlyos volt a mérőanyagok 

használata, digitális taneszközök használata, motiváló szerepe, az élményszerű oktatási 
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környezet kialakítása, egyéni fejlesztés, felzárkóztatás biztosítása, tanulói énkép 

megerősítése, a KRÉTA rendszerben kialakított jelölő rendszer folyamatos, pontos 

használata. 

Az együttnevelésben a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását a szakértői véleményekben 

foglaltaknak megfelelően láttuk el, a fogyatékossági típushoz igazodó, többnyire szakirányú 

utazó gyógypedagógusok biztosításával, az előírt óraszámban. A későbbiekben a Tiszafüredi 

Járásban logopédia és pszichopedagógia szakirányon végzett utazó gyógypedagógusok 

alkalmazásával ez az ellátottság még hatékonyabb lehetne.  

Az együttnevelésben tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek lemorzsolódásának 

megelőzésére odafigyelünk az alábbiakra: 

- tantárgyi bukások miatt szorosabb kapcsolattartás a többségi pedagógusokkal, 

szaktanárokkal 

- a gyógypedagógusok az SNI gyermekek beilleszkedésének és tanulásának támogatása 

érdekében tanulási technikákat tanítanak 

- az alacsony létszámú csoportokban több lehetőség nyílik az egyéni megsegítésre 

- a készségek, képességek fejlesztése érdekében adaptált fejlesztő eszközöket használnak 

- az IKT-eszközök alkalmazását is szem előtt tartják a motiváció és a foglalkozásról való 

hiányzások visszaszorítása érdekében 

- a tehetséggondozás is fontos feladat szakembereink számára, ezért készülnek az SNI 

tanulókkal a „KI-MIT-TUD?” versenyre, valamint az újonnan indított levelező 

tehetséggondozó versenyre. 

Tehetséggondozás fejlesztése: A járványügyi helyzet miatt sajnos a Regionális „Ki mit tud” 

ebben a tanévben is elmaradt.  

Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatban 2021. április 7-től június 10-ig 

rendeztük meg az első „Kádas” Tehetséggondozó levelező versenyt, melyben az 

együttnevelésben ellátott sajátos nevelési igényű tanulók vettek részt.  

A székhelyintézményben, tagintézményben a tanítási órán belül és kívül tehetséggondozó 

foglalkozásokon, szakkörökön vehettek részt a tanulóink, ahol a tehetségek azonosítása után 

folyik a képességek dúsítása, gazdagítása. Leginkább zenei, sport és kézművesség területén 

tehetségesek tanulóink. 

 

5. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

5.1. Szakmai munkaközösségek, munkacsoportok tevékenysége, együttműködése, belső 

tudásmegosztás 

Az intézmény pedagógusai, pedagógiai munkát segítői jó partneri kapcsolatot ápolnak a 

székhelyintézményben, illetve a karcagi tagintézményben, fejlesztő iskolában dolgozó 
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kollégákkal. A székhelyintézményben történik a gazdálkodással, munkaügyekkel kapcsolatos 

ügyintézés, anyagbeszerzés, a többi feladatellátási helyeken folyó szakmai munka segítése.  

Intézményi szinten hét munkaközösségünk működik öt a székhelyintézményben, kettő a 

tagintézményben. 

Székhelyintézmény:  

• Tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók nevelését-oktatását végző, általános 

szakmai munkaközösség  

• autista tanulókat nevelő-oktató szakmai munkaközösség 

• fejlesztő iskolai munkaközösség 

• utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat munkaközössége 

• kollégiumi munkaközösség 

 

Általános szakmai munkaközösség 

A munkaközösségek feladata a szakmai munka színvonalának erősítése, esetmegbeszélések 

szervezése, jó gyakorlatok ismertetése, hospitálások biztosítása a munkaközösség tagjainak. 

A munkaközösségek a gyakornokok, új dolgozók támogatására is nagy gondot fordítanak.  

Az általános szakmai munkaközösség fontosnak tartja a belső tudásmegosztást. Állandó 

résztvevői a bázisintézményi programoknak, bemutató óráknak. Minden évben 

megszervezik az újonnan végzett kollégák kutatásainak bemutatását.  

A tantermen kívüli oktatás során a digitális feladatokat gyűjtötték, megosztották egymással. 

Minden tanév elején összeállítják az éves eseménynaptárt, annak megvalósítását nyomon 

követik.  

Autista munkaközösség 

Az autista munkaközösség aktív szerepet vállalt az idei tanévben az általuk készített és 

használt adaptált eszközök bemutatásában. Mindig segítik az új kollégák beilleszkedését, 

mentorálását, támogatják az autista tanulók szigetszerű képességeinek megismertetését. 

Állandó résztvevői a bázisintézményi programoknak, bemutató óráknak, éves 

eseménynaptár megvalósításának. Az idén Ráczné Ari Erika ismertette a 

Mesterprogramját, amely az autista tanulók utánkövetéséről szól. 

Fejlesztő iskolai munkaközösség 

A munkaközösségi megbeszéléseken rendszeresen sor kerül a jó gyakorlatok ismertetésére, 

szakmai tapasztalatok megbeszélésére. Az egymás munkájából való tanulás a belső innovatív 

munkának hasznos módja és erősíti a fejlesztő iskolai csoportokban dolgozó szakemberek 

közötti együttműködést. A kisújszállási, Százszorszép csoportban a tavalyi tanévtől kezdve 

bevezetésre került a projektmódszer, amelynek megvalósításában nagy segítséget nyújtott a 

munkaközösség. 
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Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori munkaközösség 

A munkaközösség éves feladatát a „Szakmai protokoll” tartalmazza. 

A járványügyi helyzet miatt az utazó gyógypedagógusi munkaközösség sajnos személyes 

jelenléttel nem tudott értekezletet tartani a tanév során. Elkészült az éves munkaterv, mely a 

munkaközösség éves feladatát tartalmazza. Az EFOP-3.1.6-16-2017-00043 azonosító számú 

„Te is közénk tartozol!” pályázat digitális műhelymunkáinak szervezését támogattuk 

elsősorban. Az elkészült videókat eljuttattuk a többségi iskolák érdeklődő pedagógusai részére.  

Online szakmai rendezvények: 

- 2021. április 20. – Differenciált feladatbank és mérőanyag szerepe az együttnevelés 

segítésében – szakmai műhelymunka 

- 2021. április 21. – A Meixner módszer beépülése az utazó gyógypedagógusi logopédiai 

megsegítésben kiscsoportos foglalkozás során – online videofilm 

Több helyszíni, szakmai programot (pl. nyílt tanítási foglalkozások) is terveztünk, melyek 

sajnos a digitális munkarend miatt elmaradtak. 

A munkaközösség az elmúlt tanévben egységes értékelési rendszert, szövegbankot dolgozott 

ki, mellyel megtörtént ebben a tanévben is a tanulók félévi és tanév végi értékelése az e-KRÉTA 

naplóban. 

 

Kollégiumi munkaközösség 

A kollégiumi munkaközösségi foglalkozásokon szakmai, módszertani javaslatok megtételére 

került sor, a kollégium minél hatékonyabb működésének érdekében. A foglalkozások, 

szakkörök, délutáni tevékenységek ellenőrzésével hozzásegítettük intézményünk 

minőségbiztosítási rendszerének működését. A kollégiumi szakmai közösség jól működő 

munkaközösség, a napi tevékenységek, feladatok ellátását a jól felkészült szakemberek szakmai 

tudása biztosítja. A feladatok, programok, ellátása, megvalósítása, a munkatervben 

meghatározott módon történt. A munkaközösségek együttműködése segítette az intézményi 

szervezeti kultúra fejlődését.  

 

Karcagi tagintézmény 

Egységes munkaközösség, innovációs munkaközösség 

Mindkét munkaközösség fontos feladatának tekinti a belső tudásmegosztást, amely a 

pedagóguskompetenciák folyamatos fejlesztését jelenti. Rendszeresek az olyan tevékenységek, 

amelyen a továbbképzéseken részt vett kollégák beszámolnak az ott elhangzott és elsajátított új 

és korszerű módszerekről, eljárásokról. Az innovációs munkaközösség folyamatosan figyeli az 

olyan pályázatokat, amely a hátrányos helyzetű, SNI tanulók esélyegyenlőségét javítja, 

(Útravaló Ösztöndíjprogram, Erzsébet-táborok). 
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5.2. Kommunikáció 

Az információáramlásra, kommunikációra, tájékoztatásra nagy gondot fordítunk, hiszen az 

eredményes kommunikáció a működésünk sikerességét biztosítja.  

Az intézményegységekkel, tagintézménnyel közvetlen kommunikációt biztosítok, amely 

havi rendszerességgel vagy sokszor még gyakrabban tartott vezetői értekezleten, és napi 

szinten, telefonon, e-maileben valósul meg. A vírushelyzet alatt zárt Messenger csoportot 

hoztunk létre mindkét nevelőtestület számára, ahol gyorsan tudtuk a kollégák számára az 

információkat közölni. Ezt a bevált jógyakorlatot a jövőben is alkalmazni fogjuk. 

A nevelőtestülettel napi beszélgetések során, -normál helyzetben hetente 

munkaértekezleteken-, illetve e-mail levelezéssel közvetlen kommunikációt biztosítunk. 

Ezen alkalmakkor igyekszem az eredményeiket elismerni, dicsérni, vagy azt is jelezni, ha a 

tevékenységével elégedetlen vagyok. 

A tanári szobában elhelyezett információs táblák strukturáltak, külön táblán találhatók a 

fontos információk, külön az eseti helyettesítések, és külön azok az információk, amely egyéb 

dologról tájékoztatnak. Az intézményvezető-helyettes odafigyel arra, hogy a faliújságok 

folyamatosan frissítve legyenek. A naprakész információ bizonytalanságot szüntet meg, amely 

igen fontos a szervezet működésében.  

A Karcagi Tankerületi Központtal csakis pozitív tapasztalatokról számolhatok be. 

Segítőkészek, az információáramlás gyors, bármely jelzés esetén szinte azonnal kapok 

visszajelzést, személyesen, telefonon vagy e-mailben. Azt gondolom, kiemelten jól működik 

szervezeti kommunikációnk.  

Az utazó gyógypedagógusi hálózaton belül a kollégákkal a kommunikáció, kapcsolattartás 

rendszeres volt. Az információközlés személyesen, legtöbb esetben telefonon, e-mail-ben 

történt. A kollégák többször kérték a segítségemet, véleményemet. Az intézmények vezetőivel, 

tagintézmény-vezetőkkel sikerült jó kapcsolatot kialakítani. 

A Karcagi Tankerületi Központ tájékoztatása a tanév során gördülékeny, akadálymentes volt. 

A fenntartótól kapott információt folyamatosan továbbítottam az utazó gyógypedagógusok felé. 

Az utazó gyógypedagógusi hálózaton belül a kollégákkal a kommunikáció, kapcsolattartás 

rendszeres volt. Az információközlés személyesen, legtöbb esetben telefonon, e-mail-ben 

történt. A kollégák többször kérték az intézményegység-vezető segítségét, véleményét. Az 

intézmények vezetőivel, tagintézmény-vezetőkkel sikerült jó kapcsolatot kialakítani. 

Az utazó gyógypedagógusok a többségi intézményekben dolgozó pedagógusokkal, 

intézményvezetővel, tagintézmény-vezetővel álltak kapcsolatban. Több esetben a szülőkkel 

történő kapcsolattartás is zökkenőmentes volt. 
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5.3. Gyakornokok mentorálása 

Nevelőtestületben megvalósult a gyakornok mentorálása. A mentorálás célja, hogy segítse a 

pedagógust a beilleszkedésben, szakmai munkájában illetve, hogy felkészítse a gyakornokot a 

pedagógus életpálya feladataira.  

A székhelyintézményben négy és tagintézményben két pályakezdő gyakornok végezte a 

munkáját. 

● Békési Fanni történelem, biológia szakos tanár, kollégiumi nevelőtanár mentora: 

Vidics Zoltán Lászlóné gyógypedagógus, 

● Kiss Zsuzsanna Erzsébet gyógypedagógus hallgató mentora Zsódi Károlyné 

gyógypedagógus, 

● Tóth Viktória tanító, gyógypedagógus hallgató mentora Barta Mária gyógypedagógus, 

● Kovács Krisztina II. mentora: Törös Szilvia.  

● Markót Imre mentora: Markótné Molnár Borbála.  

● Petróczki Vivien mentora: Rázsó Judit 

A mentor feladata segíteni a gyakornokot az intézményi szervezetbe történő beilleszkedésben 

és a pedagógiai-módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában. A mentornak legalább 

félévente írásban értékelni kell a gyakornok tevékenységét. Feladata továbbá a gyakornok 

felkészítése a minősítő vizsgára. 

5.4. Együttműködés az Intézményi Tanáccsal, Szülői szervezettel, Iskolaszékkel, 

Diákönkormányzattal 

A nemzeti köznevelési törvény és a 20/2012. EMMI rendelet alapján intézményünk mellett 

Intézményi Tanács és Iskolaszék is működik. Minden esetben kikértük az Intézményi 

Tanács, Iskolaszék véleményét a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend, a munkaterv 

elfogadásakor, az intézményegység-vezetők megválasztásakor továbbá az 

intézményátszervezésére benyújtott javaslat elkészítésekor is.  

Az EFOP-3.1.6-16-2016-00043 azonosítószámú „Te is közénk tartozol!” pályázat szakmai 

előrehaladásáról részletes beszámolót küldtünk az Intézményi Tanácsnak. 

A diákönkormányzat (DÖK) a tanulók/tanulóközösségek által létrehozott, a tanulók 

érdekeinek képviseletére, jogaik és érdekeik érvényesítésére és igény szerint közös 

tevékenységük szervezésére alakított szervezet. A DÖK mindkét intézményben működik, de 

mivel SNI gyerekekről van szó, nagyobb támogatást nyújtunk számukra. Folyamatosan DÖK-

segítő pedagógus támogatja a munkájukat. Erősítjük azt, hogy bátran mondják el véleményüket, 

tegyék meg észrevételeiket.  

Szülői Szervezet: A törvénynek megfelelően a szülői szervezet véleményét is kikérjük az 

intézményt érintő döntések során. Lehetőséget biztosítunk gyermekükkel kapcsolatos 
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szaktanácsadásra. Bevonjuk a szülői szervezetünket a nagyobb iskolai rendezvényünk 

szervezésébe. A következő tanévtől szülői klubbot szeretnénk létrehozni az azt igénylők 

részére. 

6. Az intézmény külső kapcsolatai 

6.1. Együttműködés a település intézményeivel 

Városunk intézményeivel igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani. Nyílt hetünkre, DÖK és 

egyéb rendezvényeinkre meghívjuk az óvodák, általános iskolák pedagógusait, tanulóit. 

Kisújszállás és Karcag város ünnepségein, előadásain vezetőink képviselték intézményünket. 

Minden naptári év végén részletes beszámolót készítek az előző tanév zárásáról, az új tanév 

indításáról, amelyet a képviselő testület számára továbbít a polgármester. 

A városban működő Móricz Zsigmond Református Gimnázium tanulói rendszeresen nálunk 

töltik közösségi szolgálati idejüket, de jó kapcsolatot ápolunk a szolnoki Verseghy Ferenc 

Gimnáziummal, a Karcagi SZC Mezőtúri Szakképző Iskola és Kollégium intézményekkel 

is.  

A Kisújszállás Város Önkormányzata a Városi Rendezvénynaptár készítésekor, karcagi Déryné 

Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár rendszeresen meghívja az intézményeinket 

az üléseire, ahol tájékoztatást kapunk a városban folyó kulturális és hagyományőrző 

programokról. Ezen alkalmakkor mi is informáljuk a település intézményeit iskolánk közérdekű 

programjairól. 

A fejlesztő iskolában a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona, „Gólyafészek 

Otthon” lakóiként teljesítik tankötelezettségüket, ezért mindennapos kapcsolatot ápolnak, mely 

elengedhetetlen a gyermekek egészségi állapota miatt.  

6.2. Közös szakmai feladatvállalás hazai intézményekkel 

Intézményünk tagja, én pedig elnökségi tagja vagyok az Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Központok Országos Egyesületének valamint a Nemzeti Pedagóguskar EGYMI 

Tagozatának. A szervezetek rendezvényein e tanévben is részt vettünk, a helyzetre való 

tekintettel online formában. Idén újabb öt évre megválasztotta a közgyűlés az elnökségi tagokat, 

felügyeleti bizottsági tagokat.  

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központtal való kapcsolattartásunk jó és folyamatos. A 

továbbképzési kínálatokról, a bázisintézményi hálózat programjairól időben és a megfelelő 

módon kapunk értesítést. Büszkék vagyunk arra, hogy a Szolnoki Pedagógiai Oktatási 

Központ közreműködésével a mi bázisintézményünk is tevékeny tagja a magyarországi 

hálózatnak, amely megtisztelő címet az tavaly másodszor is elnyertünk! 

Úgy gondolom, nagyon fontos, hogy egységes gyógypedagógiai módszertani 

forrásközpontként tudjuk közvetíteni a felhalmozott gyógypedagógiai tapasztalatainkat, 
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valamint hozzá tudunk járulni a többségi iskolák és a gyógypedagógiai intézmény közötti 

kapcsolatok erősítéséhez, a jó gyakorlatok megosztásához. 

A 2020/2021-as tanévben 20 alapfokú nevelési-oktatási intézményben biztosítottunk utazó 

gyógypedagógusi, utazó konduktori ellátást, mely intézmények felsorolása az 1. pontban 

található. 

7. Együttműködés civil szervezetekkel 

Az Egységes Gyógypedagógiai Intézmények Országos Egyesületének intézményünk alapító 

tagja, én elnökségi tagja vagyok. Az egyesület segítségével és támogatásával rendezzük meg 

minden évben az Észak-alföldi Régióban a „Ki mit tud?” regionális döntőjét. Az egyesület 

szakmai javaslatainkat tovább viszi az érintett szervezeteknek, döntéshozóknak. Így 

lehetőségünk van törvények, rendeletek előterjesztésének véleményezésére. 

A Nemzeti Pedagógus Kar rendezvényein rendszeresen részt veszünk, élünk véleményezési 

jogunkkal. A 2021-ben megalakult EGYMI tagozat elnökségi tagjának kért fel Dr. Benczéné 

Csorba Margit mb. elnök. 

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének 

(ÉFOÉSZ) tagja intézményünk, minden ősszel részt veszünk az általuk szervezett „Sérültek 

napjá”-n.  

A FODISZ (Fogyatékosok Országos Diákverseny és Szabadidősport Szövetsége) és az MDSZ 

(Magyar Diáksport Szövetség számtalan előre tervezett a versenynaptárba kiírt programmal, 

versennyel juttatja sikerélményhez a sajátos nevelési igényű tanulóinkat.  

A Kádas György EGYMI mellett működik az „Együtt a holnapért” Alapítvány, és a karcagi 

Szalmaszál Alapítvány, melynek célja a fogyatékos tanulók tehetséggondozása, tanulmányi 

kirándulások és egyéb programok szervezése és támogatása. 

„Jessi és Társai Önálló Életre Képtelen Fogyatékkal Élőket Segítő Alapítvány” több 

alkalommal is segíti a fogyatékos tanulók mentális és fizikális állapotfejlődését a tanévek során. 

Az általuk szervezett sokszínű programokon tanulóink ingyenesen vehettek részt. Sajnos idén 

nem lehetett rendezvényt tartani. 

7. A pedagógiai munka feltételei 

7.1. Személyi feltételek alakulása 

Az engedélyezett álláshelyeink, személyi feltételeink is kedvezően változtak a fenntartó 

támogatása jóvoltából. 

A személyi feltételeink változása az intézményi, alkalmazotti létszám esetén a 2020/2021. 

tanévben , a fenntartó engedélye alapján a lenti ábrán látható módon alakult. 
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21. számú ábra: Személyi feltételek változása intézményi szinten az elmúlt 4 évben 

Intézmény Státusz 
Betöltött pedagógus 

álláshely 

Vezetői 

létszám 
Üres státusz 

 Székhely 42 41 3 1 

Tagintézmény 25 25 2 0 

Fejlesztő nevelés, 

oktatás 

9 4 - 5 

Utazó gyp. hálózat 13,5 5 1 8,5 

Összesen: 89,5 74 6 15,5 

22. ábra: Pedagógusok létszáma intézményegységenként 2021. június 15-től 

A pedagógusok létszáma intézményegységenként 2021. június 15-től a 22. ábrán látható. 

A 2020/2021. tanévben még a 2019/2020. tanévben engedélyezett pedagóguslétszámokkal 

dolgoztunk. 

Székhely: 41 fő. 

Kisújszálláson a helyi tantervben meghatározott óraszámokat a 41 pedagógus munkaideje csak 

részben fedte le. Közülük 35 fő gyógypedagógusi, illetve szakoktatói munkakörben, 6 fő pedig 

kollégiumi nevelőtanári státuszban dolgozott. A fennmaradó órákat – összesen 40 órát - három 
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nyugdíjas és egy megbízási szerződéses kolléga teljesítette. Ezen kívül szükség volt 24 óra 

megállapodáson alapuló túlmunka elrendelésére is.  

Ebben a tanévben nyugdíjba vonult: Tóth Tibor Imréné, Sipos Miklósné. 

Újonnan érkezett dolgozóink:  

  

 Markót Imre utazó gyógypedagógus,  

 Petróczki Vivien gyógypedagógus,  

 Nagy Krisztina gyógypedagógus,  

 Fehérvári Ildikó Anna szakoktató,  

 Vasas Luca gyógypedagógus,  

 Vízi Jánosné gyógypedagógus, 

 Banai Bernadett gyógypedagógiai asszisztens, 

 Lukács László műszaki dolgozó,  

 Baranya Károly műszaki dolgozó,  

 Gál Anikó kisegítő dolgozó,  

 Szilágyiné Boriz Ilona kisegítő dolgozó 

 

Karcagi tagintézmény:  

A karcagi tagintézmény engedélyezett pedagógus létszáma: 26 fő volt, ebből betöltött 25. 

Karcagon a helyi tantervben meghatározott tanórákat a 25 pedagógus munkaideje majdnem 

teljesen lefedte, csak 12 óra megállapodáson alapuló túlmunka elrendelésére volt szükség.  

Az alkalmazott pedagógusok közül 19 fő gyógypedagógusi, illetve testnevelői, 5 fő szakoktatói 

munkakörben, 2 fő pedig kollégiumi nevelő tanári státuszban dolgozott.  

Nyugdíjba vonult: Moldvai Katalin, szabadságát, majd felmentését tölti Nagy Erzsébet. 

Újonnan érkezett dolgozóink:  

 Kun László Attila testnevelő tanár 

 Bordás József történelem szakos tanár,  

 Ferenczi Imre műszaki dolgozó.  

Fejlesztő iskola: 9 álláshely van, ebből üres 5, mely státuszok terhére végzik a 

gyógypedagógusok az otthonukban és gondozási helyükön lévő SHF-es gyermekek 

fejlesztését, mely nem fedi le a szakértői bizottság által előírt óratömeget. 

Utazó gyógypedagógiai hálózat: 11 álláshely, melyből 6 üres álláshely. 

A feladatokat kötelező órában 5 fő/100 órában, megállapodáson alapuló túlmunkában 5 fő/17 

órában, megbízási szerződéssel 7 fő/44,5 órában, összesen 12 fő/161,5 órában látta el. 
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Az üres gyógypedagógus álláshelyeket folyamatosan hirdetjük a közalkalmazottak 

állásportálján. 

 

Intézmény Státusz 

Betöltött 

NOKS 

álláshely 

Az összes NOKS 

alkalmazottból 

gyógypedagógiai 

asszisztensek 

száma 

Üres 

státusz 

 Székhelyintézmény 28 28 15 0 

Tagintézmény 8 8 5 0 

Fejlesztő iskola 4 4 4 0 

Utazó 

gyógypedagógusi 

hálozat 

0 0 0 0 

Összesen: 40 40 23 0 

23. ábra: A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők létszáma intézményegységenként 

A nevelő-oktatató munkát közvetlenül segítők száma: 39-ről 40 főre emelkedhetett. 

A 40 főből 10 fő kollégiumi gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő, 1 fő kollégiumi ápolónő, 

3 fő iskola- illetve kollégiumi titkár, 1 fő rendszergazda, 24 fő gyógypedagógiai asszisztens. 

A gyógypedagógiai asszisztensek létszáma intézményi szinten: 24 fő, melyből  

• 15 fő a székhelyen,  

• 6 fő a tagintézményben,  

• 4 fő a fejlesztő iskolában van alkalmazásban. 

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők számát a 326/2013. Korm.rendelet 4. melléklete 

írja elő, amely kimondja, hogy enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében 15 tanulóként egy 

fő, középsúlyos, autista, súlyos, halmozottan fogyatékos gyermekek intézményében 6 

tanulóként kell alkalmazni egy segítőt.  
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7.2. Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

7.2.2. Megvalósult fejlesztések 

A fenntartóval történő partneri együttműködés, széleskörű anyagi hozzájárulása 

nagymértékben segítette a tartalmi munka megvalósítását. Azt gondolom az utóbbi 20 

évben nem valósult meg ennyi fejlesztés intézményi szinten, mint 2017 óta.  

Csak néhányat említve: 

• Álláshelyeink bővítése 

• Udvar aszfaltozása a székhelyen 

• Teljes nyílászárócsere, homlokzatjavítás a tagintézményben 

• 4 új tanterem, 1 tanári, 2 vizesblokk kialakítása a Kossuth utcai telephelyen 

• Tantermek padlócseréje  

• Iskolapadok, székek, tároló szekrények folyamatos beszerzése 

• Karácsonyi, tanév végi ajándékok a gyermekeknek, dolgozóknak 

• Kollégiumi ágyak, szekrények cseréje mindkét intézményben 

• Internet, wifi-hálózat kiépítése  

• Babzsákfotelek vásárlása a fejlesztő iskolába 

• Székhelyintézmény két épület tetőjének teljes felújítása, nyílászárócsere, 

homlokzatszigetelés, festés 

• Az épületek állagának javítása jelzéseink alapján 

• Nemesített útpadka kialakítása a Bajcsy-Zs. épület előtt 

• Tanári szoba bővítése a főépületben folyamatban van, 

• Teljes járólap csere a tagintézmény aulájában, ebédlőjében 

• Robotika tanterem kialakítása a tagintézményben 

• Speciális fejlesztőeszközök széleskörű bővítése, fejlesztőszobák kialakítása az (EFOP-

3.1.6-16-2017-00043 projekt segítségével 

A fenntartó támogatásán túl igyekszünk minden lehetőséget megragadni, valamint  

szponzorokat keresni ahhoz, hogy javíthassunk a feltételeinken.  

A hulladékgyűjtések, az „Együtt a holnapért!” Alapítványunk valamint a monori, elektromos 

alkatrészeket gyártó cég jóvoltából udvari játékok telepítésére került sor, amely a tanulók 

kötetlen játékának strukturálásához és a mozgáskordinációs fejlesztéséhez is hozzájárul.  
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Belső környezetünk a gyógypedagógiai asszisztensek, műszaki dolgozók keze nyomán 

újulhatott meg.  

A „Te is közénk tartozol!” projekt jóvoltából a székhelyintézményben, a karcagi 

tagintézményünkben és a fejlesztő iskolánkban sószobák, snoezelen szobák, konduktív 

mozgásfejlesztő szobák, terápiás szobák kerültek kialakításra. 

7.2.3. Tárgyi, infrastrukturális fejlesztési igényeink 

Nagyon hálásak vagyunk a Karcagi Tankerületi Központnak a támogatásukért, amelynek 

köszönhetően sokkal jobb állapotba kerültek épületeink. A több mint hatvanéves illetve még 

régebbi épületeinken azonban továbbra is akad javítani való. 

A legfontosabbak: 

• Fűtés korszerűsítése mindkét intézményben 

• Tornaterem építése pályázati lehetőségek keresésével a székhelyintézményben 

• Riasztórendszer kiépítése a Kossuth utcai telephelyünkön, illetve a meglévő 

biztonsági rendszer javítása a karcagi tagintézményben 

• Szennyvízhálózat felújítása a tagintézményben 

• A sportudvar aszfaltjának felújítása a tagintézményben 

• Kollégiumok teljes körű felújítása  

• Nagyfokú salétromosodás, vizesedés megszüntetése a Kossuth utcai épületben 

• Tornaterem statikai állapotának felmérése, javítása a tagintézményben 

• Akadálymentesített tanterem kialakítása a tagintézményben 

7.3. Szervezeti feltételek (felelősség- és hatáskörök szabályozottsága, érvényesülése; 

szakértelem és egyenletes terhelés alapján történő feladatmegosztás érvényesülése) 

A szervezeti feltételek (felelősség- és hatáskörök szabályozottságát, érvényesülését az 

intézményi SZMSZ szabályozza.  

Az eseti helyettesítések megszervezése során figyelembe vettük az egyenletes terhelést. 

Az intézményvezetőt távollétében az általános intézményvezető-helyettes helyettesíti, az 

intézményvezető-helyettest pedig az intézményegység-vezetők. A tagintézmény-vezetőt 

távollétében a szakiskolai intézményegység vezető helyettesíti. 

Az általános intézményvezető-helyettes hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor – saját 

munkaköri leírásában meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő 

döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az 

intézményvezető döntési és egyéb jogait (pl. felvételi döntések esetén) részben vagy egészben 
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átruházhatja az intézményvezető-helyettesre, az iskolavezetés más tagjaira. A döntési jog 

átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az általános intézményvezető-helyettes 

felhatalmazását. 

Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működését a Karcagi Tankerületi 

Központ által kiadott eljárásrend és a „Szakmai protokoll” segíti.  

 

7.4. A pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási terv megvalósulása 

A Pedagógus Továbbképzési Programunk (2018. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig 

érvényes), és a 2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig érvényes Beiskolázási tervünk 

elkészült, amelyet a fenntartó jóváhagyott. 

Tanulmányi szerződésünk Jakab Sándor testnevelő, edző, gyógypedagógus hallgatóval, Papp 

Anikó, Tóth-Szabó Zsuzsa, Dömök-Széll Márta és Baloghné Matus Adrienn 

gyógypedagógus hallgatókkal volt.  

A Pedagógus Továbbképzési Programunkban célul tűztük ki, hogy a szakirányú 

továbbképzések szerzésével javuljon a gyógypedagógusi szakos ellátottságunk, s az egyre 

növekvő létszámú autizmussal élő gyermekek szakszerű ellátása érdekében vegyenek 

részt minél többen autizmus továbbképzéseken. Ezeket a tanfolyamokat az EFOP-3.1.6-

16-2017-00043 számú pályázatunkból biztosítottuk. 

Öröm, hogy a székhelyintézményben 10 fő, (Békési Fanni, Cs. Nagyné Szilágyi Anikó, Tóth-

Szabó Zsuzsa, Vargáné Bozóki Ilona, Kovács Krisztina II., Igriczi Edit, Kis Ildikó, Vasas Luca, 

Bárdi Beatrix, Nagy Krisztina) tanul tovább gyógypedagógiai szakirányban. Rajtuk kívül Szőke 

Andrea gyógypedagógus szomatopedagógiai szakirányon, Dobos Róbert pszichológusnak 

tanul. 

A tanév során az alábbi kollégák szereztek sikeresen szakirányú végzettséget: 

 Kiss Zsuzsanna Erzsébet gyógypedagógus, 

 Kovács Krisztina okleveles szociálpedagógus mesterképzési szakon, 

 Jakab Sándor gyógypedagógus. 

A járványhelyzet ideje alatt hozott kormányzati döntésnek köszönhetően idén is több, 

sikeres záróvizsgát teljesítő kollégánk kapja meg diplomáját a nyelvvizsga mentességnek 

köszönhetően:  

 Tóth Viktória gyógypedagógus,  

 Dömök-Széll Márta gyógypedagógus,  

 Papp Anikó gyógypedagógus,  

Tagintézményünkben:  

 Baloghné Matus Adrienn gyógypedagógus. 

Szívből gratulálok! 
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7.5. Pedagógus életpálya-modell, minősítési rendszer 

A 2020-as eljárásba nyolc kolléga került be, s mindannyian sikeres minősítő eljárásban 

vettek részt. 

1. Ráczné Ari Erika Mesterpedagógus fokozat 

2. Papp Attila Pálné Pedagógus II. fokozat 

3. Barta Erzsébet- Pedagógus II. fokozat, 

4. Barta Mária - Pedagógus II. fokozat, 

5. Békési Fanni - Pedagógus I. fokozat, 

6. Bíró Lászlóné - Pedagógus II. fokozat, 

7. Kis Ernő - Pedagógus II. fokozat, 

8. Zsódi Károlyné- Pedagógus II. fokozat 

A 2021-es minősítő eljárásra jelentkezett és bekerült pedagógusok: 

1. Pirók Marianna - Pedagógus II. fokozat 

2. Fürjesné Barta Ágnes - Pedagógus II. fokozat 

3. Nagyné Balogh Orsolya - Pedagógus II. fokozat 

Fürjesné Barta Ágnes és Nagyné Balogh Orsolya sikeres minősítési eljáráson van túl, Pirók 

Marianna minősítésére 2021 októberében kerül sor. 

A 2022. évi minősítési eljárásra jelentkezett és bekerült pedagógusok: 

1. Petróczki Vivien – Pedagógus I. fokozat, 

2. Markót Imre – Pedagógus I. fokozat, 

3. Fábiánné Jámbor Éva – Pedagógus II. fokozat 

4. Lajtos Ákos – Pedagógus II. fokozat 

7.6. Pályázati tevékenység 

Intézményünk innovatív, számos EU pályázatot készített, valósított meg, mely lehetővé tette a 

pedagógusok szakmai megújulását, a fejlesztőeszközeink bővítését, a hálózati tanulás 

biztosítását. 

A 2016/2017. tanévben pályázatot nyújtottunk be, majd el is nyertük az Oktatási Hivatal 

Bázisintézménye megtisztelő címet. 2020. január 31-ig újra elkészítettük a bázisintézményi 

pályázatunkat, amely ismét nyertes lett, így másodszor is elnyertük az „Oktatási Hivatal 

Bázisintézménye” megtisztelő címet. 

A bázisintézmény olyan magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, más intézmények 

számára is példaértékű, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, módszertani, szervezeti 
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kultúrával és innovációval rendelkező intézmény, mely alkalmas adott területen magas 

színvonalú, hatékony tudásmegosztásra.  

Jelen tanévben a bázisintézményi munkatervünknek megfelelően az őszi és tavaszi pedagógiai 

napokon betervezett programjainkat online formában tartottuk meg a vírushelyzet miatt. 

Ebben a tanévben az együttnevelés támogatása érdekében bemutató foglalkozások 

megtekintését, speciális eszközök bemutatását, work shopokat, előadásokat terveztünk. A 

veszélyhelyzetre való tekintettel online formában valósítottuk meg feladatainkat. Videóinkban 

széles spektrumú kínálatot biztosítottunk, melyekben speciális eszközeinket, azok 

hasznosíthatóságát, terápiás foglalkozásainkat mutatjuk be. Autista, adaptált taneszközök 

használatát több éves gyakorlatunk alapján ismertettük, melyet a jól funkcionáló, 

együttnevelésben tanuló autizmussal élő tanulókkal foglakozó kollégák is hatékonyan tudnak 

alkalmazni. 

Az adaptált Montessori eszközöket tanítási óra keretében mutattuk be. A videóban látható 

eszközök egyaránt használhatóak a külön – és együttnevelésben.  

A mozgásos, zenei terápiás bemutatóink által az érdeklődők betekintést nyerhettek azon 

gyógypedagógusaink munkájába is, akik az EFOP-3.1.6-16-2017-00043. azonosítószámú, „Te 

is közénk tartozol!” projektünk keretében speciális képzéseken sajátították el ismereteiket.  

Ízelítőt adtunk a fejlesztő nevelés-oktatás keretében ellátott súlyos, halmozottan fogyatékos 

tanulók fejlesztésével kapcsolatban is, ahol a projekt módszert alkalmazzuk. Az érdeklődő 

szakemberek betekintést kaphattak az intézmény Snoezelen terápiás szobájába is, ahol a 

súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók látványelemekkel gazdagított érzékelés-észlelés 

fejlesztése történik.  

A vírushelyzet miatt az AURA Segítő Kutya Alapítvány nem tudott a megbeszélt időpontban 

eljönni az intézményünkbe, ezért a meghirdetett kutyaterápiás foglalkozást nem tudtuk 

megvalósítani. 

Az elégedettségi kérdőívek értékelése alapján az érdeklődők visszajelzései magas értékeket 

mutatnak, felkínált bemutató videóink sikeresnek bizonyultak. 

A tavaszi Pedagógiai Napok keretében online szakmai műhelymunkára hívtuk az 

együttnevelésben dolgozó kollégáinkat. Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat 

feladatellátásának bemutatását követően online műhelymunkán vehettek részt az érdeklődők, 

ahol a „Te is közénk tartozol” projekten belül készített, együttnevelést segítő differenciált 

feladatbank mérőanyagát ismerhették meg. A matematikai, számolási, illetve olvasási- és 

íráskészséget mérő és fejlesztő feladatgyűjteményt gyakorlati példákkal szemléltetve 

prezentálták a szakmai anyagot összeállító gyógypedagógusok. A program végén konzultációs 

lehetőséget biztosítottunk kötetlen, szakmai beszélgetés formájában, ahol a résztvevők 
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elmondása szerint a későbbiekben szeretnék ezt az innovációt beilleszteni saját 

gyógypedagógiai, rehabilitációs, fejlesztő tevékenységükbe. 

A székhelyintézmény utazó gyógypedagógusa online mutatta be az érdeklődők számára azt, 

hogyan alkalmazza a Meixner módszert az utazó gyógypedagógusi, logopédiai 

tevékenységben. Szemléltette a módszerhez kapcsolódó, adaptált fejlesztő eszközök sokoldalú, 

célirányos felhasználásának lehetőségét is. Az online videófilm megtekintését követően 

elektronikus úton biztosítottunk konzultációs lehetőséget, ahol pozitív visszajelzés érkezett a 

módszer alkalmazására vonatkozóan. 

A karcagi tagintézményünkben is változatos bemutató foglalkozásokat tekinthettek meg 

online formában az érdeklődők. A BMM módszer alkalmazása tanulásban akadályozott 

gyermekek számára foglalkozáson egy kis ízelítőt kaphattak abból, hogyan használjuk 

természetismeret órán a 8. osztályos tanulókkal ezt az eszközt, amit bárki el tud készíteni.  

A zeneterápia foglakozás keretében megtapasztalhatták a videót megtekintő kollégák, hogy a 

zene nem csak a ritmusérzéket fejleszti, hanem a kommunikációt, a szóbeli kifejező készséget 

is elősegíti.  

A lovasterápiát a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területen a 2020/21-es tanévtől 

kezdődően vezettük be az első és második évfolyamon felmenő rendszerben. A digitális 

formában bemutatott filmben az érdeklődők megismerhették az egyéni lovasterápia felépítését, 

a lóápolást, szerszámozást, fel-leszállást, amelyet mozgással kísért mondókázással, voltizs 

elemekkel gazdagítottunk.  

„Az erő legyen veled!” jógyakorlatot a tavaszi nyílt hét keretében mutatta be a 

tagintézményünk. A verseny hozadéka, az SNI tanulók személyiségének fejlődése: 

önbecsülése, önismerete. Mindemellett a rendszeres sportolás olyan rendszert épít életükben, 

ahol egy ígéretesebb jövőkép is felsejlik számukra. A jövőben szeretnénk, ha a versenybe 

bekapcsolódnának a helyi, többségi iskolák olyan tanulói is, akik kedvet éreznek a sport iránt, 

ezzel is segítve a különleges bánásmódot igénylő tanulók befogadását.  

Újra sikeres pályázatot nyújtottunk be a Boldog Iskola Program-ra mindkét intézményben. 

A program jó kiegészítője az iskolai munkának, hiszen segítségével lehetőség nyílik arra, hogy 

a hagyományos tudásmegosztást és az életben szükséges személyes és szociális kompetenciák 

fejlesztését összhangba hozzuk. A program a tanév minden hónapjában olyan témát jár körül, 

mely segíti és támogatja a gyerekeket a hétköznapi problémákkal való megküzdésben, és a 

folyamatos önismereti fejlesztéssel és boldogságérzetet fokozó technikák bemutatásával 

személyes, lelki egészségüket is tápláló kompetenciáikat fejleszti. 

A Karcagi Tankerületi Központ idén is sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési 

Operatív Program keretében az EFOP-3.3.5-19-2020-00010 számú „Csodaszarvas Iskolai 

Közösségi Program megvalósítása a Karcagi Tankerületi Központban” című projektre. Mindkét 
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intézményünkben napközis tábort valósítottunk meg. Kisújszállási napközis tábor 2021. június 

21-től június 25-ig, a karcagi tagintézményünkben június 28-tól július 2-ig valósult meg. A 

napközis tábor célja, hogy a tanulók meglévő digitális ismereteire alapozva játékos keretek 

között tudatos digitális felhasználóvá váljanak.  

 2017 áprilisában készítettük el, és nyújtottuk be az EFOP-3.1.6. A köznevelés esélyteremtő 

szerepének növelése „Te is közénk tartozol” című pályázatunkat. A pályázat pozitív 

elbírálásáról 2019 júliusában kaptunk értesítést, melynek értelmében 135 000 000 Ft 

vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg céljaink megvalósítására. 

A projekt célja: Tevékenységeinkkel járuljunk hozzá az inkluzív, minőségi nevelés-oktatáshoz 

való hozzáférés javításához, az esélyegyenlőség biztosításához. Társadalmi érzékenyítő 

programjaink segítségével valósuljon meg a súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek 

társadalmi elfogadása. Javuljon a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő családok 

társadalmi helyzete, esélyegyenlősége.   

A szakmai tevékenységek megvalósítása érdekében kilenc szakmai csoport jött létre. 

Vállalásainkat három feladatellátási helyen teljesítjük: székhelyintézmény, tagintézmény, 

fejlesztő iskola. 

A projekt előrehaladása: 

Határidőre megtörtént az eszközök közbeszereztetése, a fejlesztőeszközök, IKT eszközök 

hiánytalanul megérkeztek. 

Megtörtént a Snoezelen, konduktív mozgásfejlesztő, terápiás és sószobák kialakítása 

mindhárom feladatellátási helyen 

A műhelyfoglalkozások, bemutató órák, eszköz-bemutatók, szülősegítő programok és minden 

betervezett program –kivéve a MÁS-NAP-ok-, az ütemezés szerint valósultak meg, jelenléti, 

majd online formában. 

Megtörtént Béres Mária Montessori képzése, a Drámapedagógia, a Vizuális művészetterápia, a 

Meixner, a Kutyás- és kisállatterápia, a Félfigyelemből a teljes figyelembe zeneterápia, a 

JóLenni, etetési és evészavarok, autizmus alapozó és haladó továbbképzés, Mozgásterápia a 

tanulási nehézségek megelőzésére és oldására című, valamint a TSMT képzés első három 

modulja tanfolyam. Folyamatban van a TSMT I. TSMT II. tanfolyam, valamint a 

szomatopedagógiai szakirányú továbbképzés.  

Megvalósult az integrációs és az SHF gyermekek tábora. 

Elkészült és elfogadásra került az első és második mérföldkő szakmai beszámolója. 

A csoportok dolgoznak a módszertani fejlesztéseken, differenciált feladatbankon, melyet 

kiadványokban teszünk közé. Határidő: nyár vége! 
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Előkészítésre került az érzékenyítő tréning, amely augusztusban valósul meg. 

Fontos feladat: MÁS-NAP-ok előkészítése, szeptemberi megvalósítása! 

Továbbra is számítok mindenki segítő együttműködésére! A projektben NINCS nyári szünet! 

Havonta legalább egy projektértekezletet minden csoportnak tartani szükséges! A nyár 

folyamán ugyanúgy be kell nyújtanunk minden hónap 15-ig a munkaidő nyilvántartásokat, 

jelenléti íveket, szakmai beszámolókat! Az otthoni munkát is dokumentálni szükséges! 

Köszönöm! 

8. A tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 

8.1. Koherencia a központi szabályozó dokumentumokkal 

A 2020/2021-as tanév indítását szabályozó törvények, központi dokumentumok: 

Törvények 

 2011. évi CXC. (190) törvény a nemzeti köznevelésről 

 2011. évi CLXXXVII. (187.) törvény a szakképzésről  

 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés 

fejlesztésének támogatásáról 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről   

Kormányrendeletek 

 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 

és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a 

köznevelési intézményben történő végrehajtásáról  

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

 229/2012.(VIII.28) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

Miniszteri rendeletek 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
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 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé 

nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

Belső szabályzók 

Nevelési, oktatási munkánkat, stratégiai és operatív tervezésünket meghatározzák a belső 

szabályozó dokumentumain: 

 SZMSZ 

 Intézményi házirend 

 Pedagógiai program 

 Intézményvezetői pályázat 

 Továbbképzési program a beiskolázási tervvel 

 Kerettantervek és helyi tantervek 

 Intézményi munkaterv 

 Belső önértékelési program 

Törvényi és egyéb nevelő-oktató munkát érintő változások 

A 2020/2021-as tanév pedagógiai folyamatainak előkészítését meghatározták a nevelést-

oktatást érintő törvények, rendeletek és azok aktuális változásai. A köznevelés rendszerét 

érintően az elmúlt évben lényeges, koncepcionális jogszabályi változásra nem került sor. A 

módosítások elsősorban más jogszabályokkal való összhang megteremtését, a rendszer 

működésének optimalizálását célozták meg, illetve technikai jellegűek voltak. 
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A nemzeti köznevelési törvény változásai 

A nemzeti köznevelési törvény 4§-a az értelmező rendelkezéseket tartalmazza. Ennek 13. 

pontja írja le a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók körét. Itt változás, hogy a 

különleges bánásmódot igénylő gyermekek, a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési 

magatartási zavarral küzdő, kiemelten tehetséges tanulók közé bekerült a tartós gyógykezelés 

alatt álló gyermek tanuló is. 

E paragrafus 18. pontja írja le a tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló fogalmát, mely 

szerint az a gyermek, akinek egészségügyi ellátása általános járóbeteg-szakellátásban vagy 

általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos véleménye alapján az adott nevelési 

évben, tanévben a harminchat nevelési napot, tanítási napot várhatóan meghaladja, és emiatt az 

óvodai nevelésben nem tud részt venni, illetve tankötelezettségét iskolába járással nem tudja 

teljesíteni. 

Kikerült a jogi szabályozásból több, a nevelés-oktatás tartalmi kérdéseire vonatkozó 

rendelkezés. Jelenleg már nem jogszabályok határozzák meg a sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelésének, iskolai nevelésének, oktatásának irányelvét. Ezeket a szakmai 

iránymutatásokat az oktatásét felelős miniszter adja ki és az Oktatási hivatal honlapján érhetők 

el. 

Kivezetésre kerül az Nkt-ból a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben 

foglalkoztatottak végzettségi és szakképzettségi követelményeit tartalmazó 3. melléklet. Ezt a 

szabályozást a 326/2013. Korm.rendelet 6. melléklete tartalmazza. 

20/2012. EMMI rendelet módosítása: 

A Házirendnek tartalmaznia kell: 

-Az iskola, kollégium által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó 

iskolán, kollégiumon kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartást, 

- a mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb 

foglalkozásokon való használatának szabályait, 

- büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy a köznevelési 

intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló 

tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények megelőzésének, 

kivizsgálásának, elbírálásának elveit és az alkalmazandó intézkedéseket.  

E jogszabályi változás miatt történt meg februárban a házirendünk SZMSZ-ünk módosítása, 

amelyet a nevelőtestület, szülői szervezet, iskolaszék, diákönkormányzat, intézményi tanács 

jóváhagyott. 

Egyéb változások a 20-as rendeletben: 

-7.§ (1) A szakiskolában olyan képzés folytatható, amelyre az emberi erőforrások minisztere a 

kerettantervet kiadta. Ezt eddig sem tettük másként, most a jogszabály ezt meghatározza. 
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 (2) A sajátos nevelési igényű tanulók számára kidolgozott szakiskolai kerettanterv szakmai 

óraszáma az összefüggő gyakorlat óraszámával és a szabad szakmai sávval együtt két 

évfolyamos szakképzés esetén 1703 óra, négy évfolyamos szakképzés esetén 3482 óra. 

114.§ (3) Bizonyítványmásodlat kiadása esetén a törzslapon fel kell tüntetni a kiadott másodlat 

iktatószámát, a kiadás napját, továbbá azt, ha az eredeti bizonyítványt megsemmisítették, 

elvesztették vagy érvénytelenné nyilvánították. 

117.§ (5) Nevelőtestületi értekezleten el kell végezni az adott intézményre vonatkozó NETFIT 

mérések adatainak elemzését, értékelését. 

Tapasztalataink a KRÉTA rendszer alkalmazásával kapcsolatban: 

- A tanévkezdés előtt többletmunkát jelentett a folyamatosan változó tantárgyfelosztás 

és a hozzá tartozó órarendek feltöltése. A gyógypedagógiai intézményekben több 

összevont osztály működik, s az évfolyamok eltérő óraszámai nehezítik a célszerű 

alkalmazást. 

- A pedagógusok visszajelzései alapján az elektronikus napló vezetése gyorsabb, 

pontosabb adminisztrációt tesz lehetővé. 

- A félév értékelésénél tapasztalataink szerint az érdemjegyes minősítés gyorsan, 

pontosan alkalmazható. A szöveges, mondatbankos minősítés azonban nehézkes. Az 

évfolyamokhoz előre feltöltött értékelés az összevont osztályoknál nem jelenik meg, 

ezért a pedagógusoknak külön, külön be kell írniuk a megfelelő szöveget és 

minősítést.  

- További problémát jelentett azoknak a tanulóknak az értékelése, akik értelmileg 

akadályozott, autizmussal élőként tanulásban akadályozott tagozatú osztályba járnak, 

vagy fordítva. Őket át kellett sorolni a számára megfelelő tagozatú és évfolyamú 

osztályba, hogy az adott tantárgyakból értékelni lehessen. 

- A tanév során számtalan alkalommal kellett újra feltölteni a tantárgyfelosztást az egyes 

ellátási területeken lévő személyi és óraszámváltozások miatt. 

- A megbízási szerződéssel rendelkezők teljesítésigazolása a KRÉTA rendszerből 

lekérdezett munkaidő elszámoló lappal történik, mely gyors és átlátható. 

- A KRÉTA rendszer adminisztrációjának pontos vezetése megköveteli a folyamatos 

ellenőrzést, a tanulók és alkalmazotti adatok újbóli áttekintését. 

- Az elektronikus napló értékelési menüjében legnehezebb feladat a súlyos, halmozottan 

fogyatékos gyermekek és az utazó gyógypedagógusi hálózat által ellátott tanulók 

szöveges értékelése. 

8.2. Megfelelés a helyi tanulói sajátosságoknak (pedagógiai, tanulásszervezési módszerek, 

eljárások célirányos alkalmazása) 

Intézményünkben olyan pedagógiai, tanulásszervezési módszereket, eljárásokat alkalmazunk, 

amellyel az SNI gyermekeket, tanulókat a lehető leghatékonyabban lehet fejleszteni. 
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A tanulásban akadályozottak osztályaiban több éve sikeresen alkalmazzuk a diszlexia-

prevenciós olvasástanítási módszert, mely maximálisan megfelel az enyhe értelmi 

fogyatékosok szórt képességprofiljához. 

A diszlexia prevenciós és reedukációs program, munkáltató, cselekedtető módszer. Az eljárás 

figyelembe veszi az aprólékosság, fokozatosság, kis lépések elvét. Betűtanításkor követi a 

homogén gátlás elkerülésének elvét. A tanulás, a felidézés annál hatékonyabb lesz, minél több 

érzékszervvel erősítjük a bevésést, ez a cselekedtető program ezt maximálisan figyelembe 

veszi. 

A székhely és a tagintézményben is kiváló, a sok éves tapasztalatokkal rendelkező 

gyógypedagógusok, szakértői e módszer alkalmazásának. 

Differenciált óravezetés 

Az általános iskolában a tanítás fő célja az alapkészségek, az írás, olvasás és a számolási 

készségek elsajátítása. Az értelmileg akadályozott tanulók esetében a sérültség mértéke és 

mélysége határozza meg, képes lesz-e a gyermek valaha is e kompetencia megszerzésére. A 

tanulásban akadályozott gyermeknél sem valósulhat meg e cél hagyományos óravezetéssel és 

módszerekkel.  

Fontos, hogy tudjuk és higgyük, az SNI tanulóink is képesek hatékonyan tanulni, de a 

hagyományostól eltérő módon, többféle, változatos tanulásszervezési eljárással, egyéni 

feladatadással, eszközökkel megsegítve. 

A differenciálás az egyéni különbségek figyelembevételét, a tanítási tartalom, tanítási idő 

rugalmas kezelését jelenti. 

Tevékenységközpontú nevelés-oktatás 

A tanulási kudarcot megélt tanulóink esetében kiemelt szerepe van a tanítás során a sokoldalú 

érzékleti megerősítésnek, és a tevékenységközpontúságnak. Amit csak lehet, tevékenységhez 

kötünk, vagy játsszunk el.  

Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása 

Az új tanulásszervezési eljárásokat, mint a kooperatív tanulást, projekt módszert eredményesen 

alkalmazunk, amely segíti az SNI tanulók kognitív és szociális képességeinek fejlesztését. 

A kooperatív tanulás együttműködő tanulást jelent, amely nem egyenlő a hagyományosan 

használt csoportosan végzett munka kifejezéssel. A kooperatív tanulás egyenlő esélyt biztosít a 

hátrányos helyzetű, tanulási kudarcokat megélt, lassabban haladóknak is a munkában való 

részvételre.  
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IKT eszközök használata 

Az IKT eszközök használata (számítógép, laptop, aktívtábla, internetes hozzáférés) a sajátos 

nevelési igényű tanulók egyik leghatékonyabb fejlesztő programjának a megvalósítását 

szolgálja. A tanulási kudarcot megélt tanulók tapasztalata, élményvilága, motiváltsága, 

önértékelése és önbecsülése is fejlődik az IKT eszközök segítségével. 

Projektmódszer alkalmazása 

A 2017/2018-as tanévtől kezdődően a fejlesztő nevelés-oktatásban bevezettük a 

projektmódszert, melyet az újonnan induló fejlesztő nevelés-oktatás munkaközösség dolgozott 

ki Oláh Katalin munkaközösség-vezető irányítása mellett. A súlyosan, halmozottan fogyatékos 

tanulók fejlesztő nevelés-oktatásában alkalmazott projektmódszer, tartalmi elemei elsősorban 

az időjáráshoz, ünnepkörökhöz kapcsolódnak, melynek nevelés-oktatási tartalma minden 

foglalkozás részét képezik. Kezdetben 9 projektet terveztünk, mely a 2020/2021-es tanévtől 

újabb témakörrel bővült. A projektek időtartama a foglalkozások tartalmi tematikájához 

igazodik: 2-8 héten keresztül, komplex módon, változatos tartalmi és feldolgozási 

lehetőségekkel, módszerekkel, folyamatos ismétléssel, gyakorlati tevékenységekkel történik. 

Autizmus specifikus oktatási módszerek 

Az autizmussal élő tanulóink sokszor voltak tanulási kudarcnak kitéve. Mióta megkapják a 

specifikus megsegítést beilleszkedésük, felzárkóztatásuk sokkal sikeresebben valósul meg.  

Az oktatási szolgáltatások kialakítása szempontjából kulcsfontosságú annak megértése, hogy 

az autizmus tüneteinek egyénenkénti megjelenése a károsodások egységes triásza ellenére 

mennyire egyedi és változatos. Ennek megfelelően a módszereknek is változatosnak, 

rugalmasnak és az egyén szükségleteihez igazodónak kell lenniük. 

Az autizmussal élő gyermekek, tanulók számára kidolgozott egyéni fejlesztési terv minden 

esetben magában foglalja a szociális és érzelmekkel kapcsolatos információk feldolgozását, 

megértését, a hatékony kommunikáció tanítását, mely a beszédet és annak alternatíváit is 

jelenti. Középpontban a kommunikatív funkciók megértése és alkalmazása áll. E mellett a 

fejlesztési terv minden esetben kiterjed a rugalmasabb gondolkodás és viselkedés fejlesztésére. 

Súlyos, halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztésének módszerei 

A pedagógiai módszerek, eljárások és eszközök alkalmazása a fejlesztő iskolai tanulók esetében 

különösen nagy figyelmet, körültekintést és óvatosságot igényel. 

A súlyosan, halmozottan fogyatékos fejlesztő iskolai tanulók egészségi állapotának, 

belgyógyászati és egyéb krónikus betegségeinek figyelembe vétele a napi munka tervezésekor 

nagy hangsúlyt kap. Aktuális gyógyszerezésük, orvosi vizsgálatokon való részvételük 

befolyásolja állapotukat. A tanulók többsége babakocsiban, kerekesszékben, speciális 
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modulokban szállítható, mozgatásuk nagy körültekintést igényel. A szállítóeszközbe való 

beültetésük és kiemelésük naponta többszöri fizikai terhelést is jelent a dolgozóknak csakúgy, 

mint a csoportszobában a fejlesztő foglalkozásokon illetve az önkiszolgálási mindennapos 

tevékenységek, étkezések során a tanulók emelése, mozgatása, pozicionálása.  

 

8.3. Az éves munkaterv összhangja a stratégiai dokumentumokkal 

A pedagógiai folyamatok dokumentumai, a munkatervek, a feladatok éves tervezését 

tartalmazó tanmenetek, az egyéni fejlesztési tervek, a tanulói mérések dokumentációi 

összhangban vannak a Pedagógiai programunkkal, tantervi szabályozó dokumentumokkal, 

azok operatív lebontása.  

Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatban a tanulócsoportok szervezése a 

többségi intézményekben a Karcagi Tankerületi Központ segítségével, együttműködésével 

történt. A tanév eleji feladatok: tanulók csoportba sorolása, mérése, egyéni fejlesztési tervek 

készítése megvalósultak. Az ellenőrzést segítette a rendszeresen megküldött belívek, 

munkaigazolások határidőre történő érkezése. A tanév végi értékelés az utazó 

gyógypedagógusi, utazó konduktori munkaközösség által összeállított egységes értékelési 

rendszer alapján történt papír alapon és a KRÉTA felületén is. 

A fejlesztő nevelés-oktatásban A munkaközösségi munkaterv és a fejlesztő foglalkozások 

feladatainak éves tervezése összhangban van a Rehabilitációs Pedagógiai Programmal, az 

abban leírt céloknak, feladatoknak megfelelően készültek. 

 

8.4. Az éves szintre lebontott feladatok teljesülése 

Az éves szintre lebontott feladatok teljesültek minden feladatellátási helyünkön. bevezettük és 

működtetjük a KRÉTA-rendszert. Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatban a 

tanulócsoportok szervezése a többségi intézményekben a Karcagi Tankerületi Központ 

segítségével, együttműködésével történt. A tanévre tervezett feladatok mind megvalósultak. A 

tanulók csoportba sorolása, mérések, egyéni fejlesztési tervek készítése, tanulók egyéni 

értékelésének elkészítése megvalósultak. A tanügyi ellenőrzést segítette a rendszeresen 

megküldött belívek, teljesítésigazolások határidőre történő beérkezése. Működik az utazó 

gyógypedagógusi, utazó konduktori munkaközösség. A Karcagi Tankerületi Központ 

fenntartása alatt álló nevelési-oktatási intézményekben a sajátos nevelési igényű tanulók 

ellátása biztosított. Szakos ellátottságunk közel 100%-os.  

Megvalósult kiemelt feladataink: 

 KRÉTA e-naplót naprakészen vezettük 

 Bázisintézményi, és a Boldog Iskola Programokat működtettük 
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 Pályaorientációs napok megvalósultak 

 Folytatódtak a pedagógusi önértékelések. 

 Megtörtént a Pedagógiai program, SZMSZ, Házirend Helyi tanterv átdolgozása. 

 Az utazó gyógypedagógusi munkaközösség is digitális formában tartotta a 

kapcsolatot. 

 Folytatódott az EFOP-3.1.6-16-2017-00043 „Te is közénk tartozol!” projekt 

megvalósítása 

 A LEP-programokon online vehettek részt tanulóink 

 Online nevelési értekezletet, műhelymunkát, nevelőtestületi értekezleteket 

tartottunk. 

 Könyvtár, irattár, raktárak rendbetétele megtörtént 

 A munkatervben szereplő jeles napok osztálykeretben és online valósultak meg. 

 Háromfordulós tehetséggondozós levelezőverseny az utazó gyp. hálózatban 

 Kialakításra került egy magaságyásos élménykert, a készségfejlesztő iskolai 

csoportok konyhakertet alakítottak ki, az udvarok újabb virágágyásokkal 

gazdagodtak.  

 Sikeres Ökoiskola pályázatot nyújtottunk be. 

 

Kiemelt feladatok a 2021/22-es tanévre: 

 Új szakképzések indítása, rendszeres belső és külső tudásmegosztás, nyílt napok 

szervezése 

 Esetmegbeszélések, belső tudásmegosztások szervezettebbé, rendszeresebbé tétele 

 Pedagógiai program kiegészítése az innovációkkal 

 Számítógépes adatrögzítő képzéshez taniroda előkészítése 

 Új Bázisintézményi munkaterv elkészítése, programok tervezése a POK tematikája 

szerint 

 Szülősegítő programok szervezése 

 Mérések, értékelések eredményeinek elemzése, összehasonlítása, munkacsoport 

létrehozása 

 Projekt módszer bevezetése az értelmileg akadályozott tagozaton is 

 Az EFOP 3.1.6-16-2017-00043. „Te is közénk tartozol” projekten belül megvalósuló 

programok, szakmai műhelymunkák hatékony segítése, aktív együttműködés 

 MÁS-NAP-ok szervezése, megvalósítása! 

 Új tanári szoba arculatának tervezése, otthonossá tétele 

 Új kollégák, gyakornokok felkészítése, mentorálása 

 Az információáramlás hatékonysága érdekében online kapcsolattartás mellett  a 

faliújságok folyamatos frissítése, felelősök kijelölése 

 Boldog Iskola Program folytatása 
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 Ökoiskola Program megvalósítása, munkatervének elkészítése 

 Újabb 5 évre szóló Önértékelési Program, éves Önértékelési terv elkészítése 

 Munkaközösségeink külön-külön, havonta egyszer tartsanak szakmai, pedagógiai 

jellegű foglalkozást 

 Levelező verseny folytatása az utazó gyp. hálózat tanulóinak (tehetséggondozás) 

 Kiadványok nyomdai előkészítése, befejezése 

 Utazó gyógypedagógusok IKT eszközellátottságának javítása 

 Frissen végzett gyógypedagógusaink kutatásainak bemutatása 

 Diákügyelet működtetése, DÖK előtti elismerések, „Akikre büszkék vagyunk” 

 Diákvállalkozás további működtetése 

 Felkészülés a Koncz Dezső, és a Komplex Tanulmányi Versenyre 

 Regionális „Ki mit tud?” előkészítése 

 Kertszépítés az iskolákban 

 Pályázati kiírások nyomonkövetése: Decathlon, Erzsébet tábor pályázat, stb benyújtása 

 Munkaközösségek további hatékony működtetése, szakmai fórumok szervezése 

Intézményvezetőként úgy ítélem meg, hogy sikeres eredményes tanévet zártunk. Köszönöm 

minden kollégám munkáját! 
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Mellékletek 
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1. Pedagógiai folyamatok 

1.1. Tanórai nevelő oktató munka, rehabilitációs foglalkozások 

A 2020/2021-es tanévben 19 településen, 20 alapfokú nevelési-oktatási intézményben 

biztosítottunk utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori ellátást. 

Karcagi Járás: 

Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Karcag 

 Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye 

Arany János Általános Iskola, Karcag 

Kunmadarasi Általános Iskola, Kunmadaras 

Veress Zoltán Általános Iskola, Berekfürdő 

 

Mezőtúri Járás: 

Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola, Túrkeve 

 

Törökszentmiklósi Járás: 

Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Törökszentmiklós  

Tiszatenyői Szent István Általános Iskola, Tiszatenyő  

Kossuth Lajos Általános Iskola, Kengyel 

Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskolai, Fegyvernek 

 - Szalai Sándor Általános Iskolai Tagintézmény, Örményes 

 

Kunhegyesi Járás: 

Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Kunhegyes 

- Tiszagyendai Tagintézmény 

Tomajmonostorai Általános Iskola 

Kovács Mihály Általános Iskola, Abádszalók 

 

Tiszafüredi Járás: 

Kossuth Lajos Gimnázium Kossuth Lajos Általános Iskolája, Tiszafüred  

- KLG Nagyiváni Általános Iskolája, Nagyiván 

- KLG Balkay Pál Általános Iskolája, Tiszaörs 

- KLG Tiszaderzsi Általános Iskolája, Tiszaderzs 

- KLG Tiszaszőlősi Általános Iskolája, Tiszaszőlős  

Vasvári Pál Általános Iskola, Tiszaszentimre 

 

 

Az SNI tanulók rehabilitációs megsegítése az alábbi területeken történt: 
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- komplex gyógypedagógia 

- logopédia 

- szomatopedagógia 

- pszichopedagógia 

- konduktív mozgásfejlesztés 

 

 

1.2. Tanórán kívüli nevelő-oktató munka 

Nem releváns 

1.3. Iskolán kívüli nevelő-oktató munka 

Nem releváns 

1.4. Iskolai hagyományok, rendezvények 

Nem releváns 

1.5. Országos és intézményi mérések, értékelések tapasztalatai, 5 (2020. év nélkül 4) éves 

tendencia elemzése) 

A tanulók tanév eleji bemeneti mérése, értékelése, az egyéni fejlesztési tervek elkészítése az 

alábbiak szerint történt: 

- tanulói megfigyelés, szakértői vélemény, 

- artikulációs vizsgálat 

- olvasási-és íráskészültség területen saját készítésű feladatlap (hallás utáni szövegértés 

vizsgálat, szövegértés feladatlap) 

- hallás utáni szövegmegértés vizsgálata 

- kognitív képességek felmérése saját készítésű feladatlap alapján (matematika felmérő) 

- MAMUT-R teszt, 

- EDTEFELDT teszt 

1.6. Szakmai innováció 

Elkészült az éves munkaterv, mely a munkaközösség éves feladatát tartalmazza. Az EFOP-

3.1.6-16-2017-00043 azonosító számú „Te is közénk tartozol!” pályázaton belül online 

szakmai műhelymunkák szervezését támogattuk elsősorban.  
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2021. tavaszán 3 fordulós „Kádas” Tehetséggondozó levelezős versenyt indítottunk, melyen 

összesen 81 fő együttnevelésben ellátott SNI tanuló vett részt. Közülük 9 fő mindhárom 

fordulóban hibátlanul oldotta meg a feladatokat, ők ajándékban részesültek. 

 

1.7.  Ellenőrzések területei és tapasztalatai 

A tanügyi dokumentumok ellenőrzése folyamatos volt, havonta történt. Személyes 

ellenőrzésre 2 alkalommal került sor, önértékelési óralátogatás alkalmával. 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

2.1. Statisztikai mutatók: tanulói létszámadatok 

 

Az utazó gyógypedagógus hálózatban a tanulók létszámváltozása folyamatos volt a félév során, 

kimagasló változás azonban a tanév első félévében nem történt. A tanulói létszám változásáról 

az intézmények vezetői, illetve az utazó gyógypedagógusok tájékoztattak. 

2.2. Tehetséggondozás 

Kiemelt feladat ebben a tanévben is az együttnevelésben tanulók tehetséggondozása. A 

járványügyi helyzet miatt továbbra sem tarthattuk meg a Ki-mit-tud vetélkedőt, melyen több 

együttnevelésben részesülő SNI tanuló is részt vett volna.  

2021. április-június között, 3 fordulós „Kádas” Tehetséggondozó levelezős versenyt 

indítottunk alsó és felső tagozatos tanulóknak, melyen összesen fő együttnevelésben ellátott 

SNI tanuló vett részt. A résztvevők közül 9 fő tanuló mindhárom fordulóban hibátlanul 

oldotta meg a feladatokat, ők ajándékban részesültek (tollasütő szettet és labdát kaptak).  

 

 

 

 

 2020. szeptember 

1. 

2020. október 1. 2021. január 22. 2021. június 15. 

Utazó 

gyógypedagógusi 

hálózat 

 226 fő 218 fő 223 fő 225 fő 
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2.3. Különleges bánásmód, esélyegyenlőség 

A Karcagi Tankerületi Központ által fenntartott intézményekben a sajátos nevelési igényű 

tanulók ellátottak – többségük megfelelő, szakszerű ellátásban részesül az intézményekben 

dolgozó gyógypedagógusok, illetve az utazó gyógypedagógusok által. 

 

2.4. Szociális kompetencia-fejlesztés 

A rehabilitációs foglalkozásokon – főként komplex gyógypedagógiai, pszichopedagógiai 

megsegítés – hangsúlyos volt a szociális kompetencia-fejlesztés. Az egyéni differenciálás 

mellett az alábbi szociális kompetenciát fejlesztő feladatok valósultak meg: 

- napi, heti történések megbeszélése, 

- sérelmek, konfliktusok megoldása, 

- versenyhelyzetek kialakítása (kudarctűrő-képesség fejlesztése, nyerés és vesztés feldolgozása) 

társasjátékokkal, 

- szituációs gyakorlatok, 

- önértékelés, egymás munkáinak értékelése, 

- meleg, nyitott, motiváló iskolai légkör teremtése. 

 

2.5. Tanulói hiányzás, annak kezelése 

A tanulói hiányzásokat az utazó gyógypedagógusok rendszeresen, havonta dokumentálták a 

többségi intézmények KRÉTA-rendszerében. A hiányzások oka legtöbbször betegség volt.  

 

2.6. Fegyelmi intézkedések 

Nem releváns. 

2.7. Tanulói közösségek együttműködése, DÖK 

Nem releváns. 

2.8. Környezet- és egészségtudatos nevelés 

A rehabilitációs foglalkozásokon a környezet- és egészségtudatos nevelést az alábbi 

tevékenységek támogatják: 

- szituációs játékok 
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- környezeti neveléssel kapcsolatos szövegfeldolgozások 

- szókincsbővítés 

- helyes ülő testtartás, ceruzafogás kialakítás 

 

 

3. Eredmények 

3.1. Tanulmányi mutatók (fejlesztési eredmények, fejlesztendő területek) 

A többségi pedagógusok visszajelzései alapján zömmel tapasztalható javulás a gyermekek 

képességeit tekintve, kevés esetben tapasztalható állapotromlás (pszichés problémák miatt).  

3.1.1. Magatartás-szorgalom 

Nem releváns 

3.1.2. Tantárgyi átlagok 

Nem releváns 

3.1.3. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

Nem releváns 

3.1.4. Kiemelkedő (kitűnő) tanulmányi eredmények 

Nem releváns 

3.1.5. Évismétlések 

Nem releváns 

3.1.6. Dicséretek, figyelmeztetések 

Nem releváns 

3.2. Eredményes továbbtanulás (beiskolázás, visszajelzések) 

Nem releváns 

3.2.1. Beiskolázás első évfolyamra (gimnázium esetében 5. és 9. évfolyamra) 

Nem releváns 

3.2.2. Továbbtanulás, középiskolai felvételi eljárás eredménye (gimnáziumban 

felsőoktatási felvételi eljárás eredménye, illetve relevancia esetén a 8 évfolyamos 

gimnáziumból 8. évfolyam után távozókról szóló tájékoztatás) 

Nem releváns 
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3.2.3. Eredmények – a továbbtanulók tanulói előmeneteléről a középiskolák 

visszajelzésének bemutatása 

Nem releváns 

3.3. Verseny- és pályázati eredmények 

3.3.1. Versenyeredmények 

Nem releváns 

 

 

4. Esélyegyenlőség 

4.1. Esélyegyenlőségi mutatók intézményi alakulása 

4.2. Tankerületi Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtására tett 

intézkedések 

5. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

5.1. Szakmai munkaközösségek, munkacsoportok tevékenysége, együttműködése 

A járványügyi helyzet miatt az utazó gyógypedagógusi munkaközösség sajnos személyes 

jelenléttel nem tudott értekezletet tartani a tanév során. Elkészült az éves munkaterv, mely a 

munkaközösség éves feladatát tartalmazza. Az EFOP-3.1.6-16-2017-00043 azonosító számú 

„Te is közénk tartozol!” pályázat digitális műhelymunkáinak szervezését támogattuk 

elsősorban. Az elkészült videókat eljuttattuk a többségi iskolák érdeklődő pedagógusai részére.  

Online szakmai rendezvények: 

- 2021. április 20. – Differenciált feladatbank és mérőanyag szerepe az együttnevelés 

segítésében – szakmai műhelymunka 

- 2021. április 21. – A Meixner módszer beépülése az utazó gyógypedagógusi logopédiai 

megsegítésben kiscsoportos foglalkozás során – online videofilm 

Több helyszíni, szakmai programot (pl. nyílt tanítási foglalkozások) is terveztünk, melyek 

sajnos a digitális munkarend miatt elmaradtak. 
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5.2. Nevelőtestületi belső tudásmegosztás 

Az nevelési-oktatási intézményekben dolgozó többségi pedagógusok rendszeresen tartották a 

kapcsolatot az utazó gyógypedagógusokkal, véleményüket, segítségüket kérték több esetben is 

a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásával kapcsolatosan. Esetmegbeszélésen vettek részt: 

Markótné Molnár Borbála, Fürjesné Barta Ágnes. 

 

5.3. Kommunikáció 

Az utazó gyógypedagógusi hálózaton belül a kollégákkal a kommunikáció, kapcsolattartás 

rendszeres volt.  

A kapcsolattartás formái: 

- személyesen 

- e-mailben 

- telefonon 

5.4. Gyakornokok mentorálása 

Gyakornoki minősítésben Markót Imre, utazó gyógypedagógus volt ebben a tanévben. 

Mentora: Markótné Molnár Borbála. 

5.5. Együttműködés az Intézményi Tanáccsal, Szülői Szervezettel 

Nem releváns 

6. Az intézmény külső kapcsolatai 

6.1. Együttműködés a településen működő társintézményekkel 

6.2. Közös szakmai feladatvállalás, együttműködés hazai intézményekkel 

6.3. Együttműködés civil szervezetekkel, alapítványokkal 

 

7. A pedagógiai munka feltételei 

7.1. Személyi feltételek alakulása 

 
Kötelező 

órában 
Túlmunkában 

Megbízási 

szerződéssel 
Összesen 

Utazó 

gyógypedagógusi 

hálózat 

5 fő/100 óra 5 fő/17 óra 7 fő/44,5 óra 
12 fő/ 

161,5 óra 
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A tavalyi tanévhez képest jelentősen változott a főállású utazó gyógypedagógusok száma. 2020. 

szeptember 1-től 5 fő utazó gyógypedagógus segíti a tanulók ellátását. Markótné Molnár 

Borbára és Markót Imre a Törökszentmiklósi Járásban, Fürjesné Barta Ágnes a Kunhegyesi 

Járásban, Magyar Ildikó Zsuzsánna a Karcagi, illetve a Törökszentmiklósi Járásban segítik az 

együttnevelést. Fábiánné Jámbor Éva a Tiszafüredi Járásban látja el a sajátos nevelési igényű 

tanulókat. A főállás mellett túlmunkában 5 fő, megbízási szerződéssel pedig 6 fő 

gyógypedagógus és 1 fő konduktor lát el utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori 

feladatokat. A korábban 20 fő utazó gyógypedagógussal ellátott feladatot jelenleg 12 fő utazó 

gyógypedagógus és 1 fő utazó konduktor segíti.  

 

7.2. Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

A foglalkozásokat többségében jól felszerelt fejlesztő szobákban végzik a kollégák. 

Szakkönyvek, fénymásolási lehetőség is rendelkezésre állnak. Az iskolák felújításával 

egyidőben nehezedtek (Fegyverneken, Törökszentmiklóson), illetve jelentősen javultak a 

fejlesztő foglalkozások tárgyi feltételei. Szükséges lenne az utazó gyógypedagógusok számára 

további IKT-eszközök biztosítása (tabletek, melyeket a tanulók is használhatnak), megbízási 

szerződéssel dolgozó kollégáink részére elsősorban az adott intézmény támogatásával. A 

sajátos nevelési igényű tanulók tanulását segítő fejlesztő eszközök, játékok pályázati forrásból 

beszerzésre kerültek, kölcsönözhetők. Továbbra is biztosított a szakkönyvek kölcsönzésének 

lehetősége is. 

7.3. Szervezeti feltételek 

Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működését a Karcagi Tankerületi 

Központ által kiadott eljárásrend és a „Szakmai protokoll” – éves munkaterv segíti.  

 

7.4. A pedagógus továbbképzési terv megvalósulása 

7.5. Pedagógus életpálya-modell, minősítési rendszer 

 

Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működését a Karcagi Tankerületi 

Központ által kiadott eljárásrend és a „Szakmai protokoll” – éves munkaterv segíti.  

7.4. A pedagógus továbbképzési terv megvalósulása 

Nem releváns. 

7.5. Pedagógus életpálya-modell, minősítési rendszer 
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A 2020/21-es tanév II. félévében 2021. február 25-én sikeres Pedagógus II. minősítő vizsgát 

tett Fürjesné Barta Ágnes, utazó gyógypedagógus. 

 

7.6. Pályázati tevékenység 

2019. szeptember 2-án kezdődött az EFOP 3.1.6-16-2017-00043. „Te is közénk tartozol” 

pályázat megvalósítása. Ennek köszönhetően a szakmai műhelymunka, illetve a 

fejlesztőeszköz-kölcsönző még gazdagabbá vált, segítve ezzel az utazó gyógypedagógusi 

hálózat eredményes működését, az együttnevelésben résztvevők hatékony munkáját. Az utazó 

gyógypedagógusok közül többen részt vettek szakirányú továbbképzéseken, melyek pályázati 

forrásból valósultak meg. A járványügyi helyzet miatt folyamatosan támogattuk, segítettük a 

online szakmai műhelymunkák tartalmi összeállítását, megvalósítását. 

 

8. A tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és 

a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 

8.1. Koherencia a központi szabályozó dokumentumokkal 

A tanév szakmai munkáját a „Szakmai protokoll”-ban foglaltak szerint végeztük a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően. 

8.2. Megfelelés a helyi tanulói sajátosságoknak (pedagógiai, tanulásszervezési módszerek, 

eljárások célirányos alkalmazása) 

A sajátos nevelési igényű tanulók többsége megkapta a szakértői véleményben leírt fejlesztést. 

A tanulók többségénél kettő fejlesztési területen is folyt a rehabilitációs foglalkozás (logopédia, 

komplex gyógypedagógia, illetve pszichopedagógia). A pszichopedagógiai csoportokat, illetve 

az autista tanulók foglalkozásait ebben a tanévben is igyekeztünk alacsony tanulói létszámmal 

szervezni, mely eredményesnek bizonyult. IKT-eszközök alkalmazásával, differenciált 

tanulásszervezéssel valósult meg a rehabilitációs foglalkozások többsége. 

8.3. Megfelelés a helyi tanulói sajátosságoknak (pedagógiai, tanulásszervezési módszerek, 

eljárások célirányos alkalmazása) 

 

8.4. Az éves munkaterv összhangja a stratégiai dokumentumokkal 

Az éves munkaterv teljes mértékben összhangban van a stratégiai dokumentumokkal. 
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8.5. Éves szintre lebontott feladatok teljesülése 

A tanulócsoportok szervezése a többségi intézményekben a Karcagi Tankerületi Központ 

segítségével, együttműködésével történt. A tanév eleji feladatok: tanulók csoportba sorolása, 

mérése, egyéni fejlesztési tervek készítése megvalósultak. A félévi és tanév végi szöveges 

értékelés az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori munkaközösség által összeállított 

egységes értékelési rendszer alapján történt a KRÉTA felületén is.  

8.6. A tanév kiemelt pedagógiai feladatainak megvalósulása 

- A Karcagi Tankerületi Központ fenntartása alatt álló nevelési-oktatási intézményekben a 

sajátos nevelési igényű tanulók ellátása biztosított. Szakos ellátottságunk közel 100%-os.  

- A szakmai ütemterv szerint folyamatosan megvalósulnak az EFOP 3.1.6-16-2017. „Te is 

közénk tartozol” projekt feladatai. 

- Megvalósult – és szeretnénk, ha hagyománnyá válna - az együttnevelésben részesülő tanulók 

tehetséggondozó, levelezős, komplex versenye. 

- Az intézményi önértékelésben részt vettek a főállású utazó gyógypedagógusok is. 

Kiemelt feladatok a következő tanévre: 

- SNI tanulók tehetséggondozása – komplex gyógypedagógiai, levelezős verseny 

folytatása. 

- Az EFOP 3.1.6-16-2017-00043. „Te is közénk tartozol” projekten belül megvalósuló 

programok, szakmai műhelymunkák hatékony segítése. Aktív együttműködés a 

pályázat megvalósítóival. 

- Az utazó gyógypedagógusi munkaközösség által az együttnevelést segítő pedagógusok 

támogatása.  

- Helyszíni ellenőrzések ütemezése, megvalósítása. 

- Gyógypedagógiai, fejlesztő szakkönyv-katalógus, szakirodalom összeállítása az utazó 

gyógypedagógusok, együttnevelést segítő pedagógusok számára. 

- IKT-eszközök beszerzése a főállású utazó gyógypedagógusok számára. 

- Elmaradt szakmai programok megvalósítása, tervezése a következő tanévre (pl. nyílt 

tanítási órák szervezése, helyszíni szakmai megbeszélések stb.). 

Kisújszállás, 2021. június 15. 

         Pirók Marianna 

              intézményegység-vezető 
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      Készítette: Pirók Marianna 

        intézményegység-vezető 
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1. Pedagógiai folyamatok 

1.1. Tanórai nevelő-oktató munka 

A 2020/2021-es tanévben a fejlesztő nevelés-oktatás 4 helyszínen valósult meg: 

- a kisújszállási székhelyintézményben (1csoport) heti 20 órában, 

- a karcagi fejlesztő iskolában (3 csoport) heti 20 órában, (Karcag, Zöldfa u. 48.) 

- a tanulók gondozási helyén (Karcag, „Gólyafészek Otthon”) egyéni fejlesztés 

- a tanulók otthonában – egyéni fejlesztés keretén belül. 

 

1.1.1. Fejlesztő iskolai csoportok - Karcag 

A fejlesztő iskola épületének izolálása miatt 2020. szeptember 1-től a fejlesztő nevelő-oktató 

munkát a „Gólyafészek Otthon” tornatermében kezdték meg a csoportok, mely 2020. 

november 11-ig  hagyományos tanítási keretek között folyt. A rendkívüli helyzet szülte 

nehézségek ellenére a tornateremben biztosítani lehetett a csoportok és a foglalkozások 

elkülönítését szolgáló tereket. A tanév három tanulócsoporttal indult el, csoportonként 8-9 

tanulóval: 

Ficánka csoport (9 fő) 

Osztályfőnök: Gyurkóné Kiss Anikó, gyógypedagógus 

Gyógypedagógiai asszisztens: Fazekas Istvánné 

Micimackó csoport (8 fő) 

Osztályfőnök: Oláh Katalin, gyógypedagógus 

Gyógypedagógiai asszisztens: Péntek Katalin 

Napraforgó csoport (8 fő) 

Osztályfőnök: Némethné Szopkó Mária, konduktor 

Gyógypedagógiai asszisztens: Mándi Erzsébet 

A fejlesztő iskolai pedagógiai folyamatok tervezési munkaszakasza a tanulók megfigyelésével 

és képességeik mérésével kezdődött. A feladatok éves tervezése a Rehabilitációs Pedagógiai 

Programban megfogalmazott célok és feladatok figyelembe vételével a fejlesztő iskolai 

csoportokban alkalmazott projektmódszer szerint készült el.  
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2020. november 12-től bevezetésre került a digitális munkarend. A Karcagon működő 

fejlesztő iskolai csoportok esetében a nevelés-oktatás feladatai heti rendszerességgel a 

„Gólyafészek Otthon” vezetésének közreműködésével jutottak el a tanulókhoz.  

A fejlesztő iskolai tananyag átadása és a képességek szinten tartása az intézményben dolgozó 

fejlesztő szakemberek, gondozók által valósult meg. A kapcsolattartás folyamatos volt. A 

digitális munkarend miatt a fejlesztő iskolában dolgozó gyógypedagógiai asszisztensek a 

karcagi tagintézmény munkáját segítették jelenléti formában 2021. május 7-ig. Ezt követően 

megkezdődött a jelenléti oktatás a fejlesztő nevelés-oktatásban is.   

A digitális munkarenddel kapcsolatos tapasztalataink: 

Pozitív eredményként tapasztaltuk, hogy a digitális tananyagátadás során javult a két 

intézmény (a fejlesztő iskolai pedagógusok és a Gólyafészek Otthon pedagógusai) közötti 

kommunikáció és a munkakapcsolat is. 

A visszajelzések a Gólyafészek Otthon pedagógusaitól pontos képet kaptak a tanulók 

tanulási helyzetekben való együttműködéséről és képességeik alakulásáról.  

Negatív tapasztalat: 

Az autizmussal élő tanulók számára átmeneti nehézséget jelentett a napi tanulási 

tevékenységek, foglalkoztatási rutinok más, nem iskolai helyszínen való megélése.  

 

Jelenléti oktatás során alkalmazott rutinok, tevékenységek a karcagi fejlesztő iskolában: 

- kommunikációs képességek fejlesztése 

- nyugodt, szeretetteljes motiválás 

- tanulói együttműködés fokozása, érzelmi, szociális nevelés 

- játékkészség fejlesztése (gyakorlójáték, szerepjáték) 

- Reggeli körön belüli napi edzés 

- önkiszolgálási szokások fejlesztése 

1.1.2. Székhelyintézmény – fejlesztő iskolai csoport 

Százszorszép csoport (7 fő) 

Osztályfőnök: Szőke Ágnes Andrea 

Gyógypedagógiai asszisztens: Szilágyi Mihály Károlyné majd Szabó Erika 

A csoport fejlesztő nevelés-oktatása 2020. november 12-től digitális munkarendben zajlott 

2021. május 7-ig. A tananyag átadása zárt Messenger csoporton, illetve az e-KRÉTA DKT 

felületén történt az osztályfőnök segítségével. 2 tanuló esetében papír alapú postázás is segítette 

a feladatok eljutását a tanulókhoz. A projektmódszert alkalmazva került feldolgozásra a 10 
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témakör. Május 10-től új gyógypedagógiai asszisztenssel, és 1 fő új pedagógussal (Nagy 

Krisztina) bővült a csoportban tanítók száma.  

1.1.3. Gondozási helyükön ellátott tanulók 

A gondozási helyükön ellátott tanulók közül 21 fő a karcagi „Gólyafészek Otthonban” 1 fő 

pedig a JNSZM-i Hetényi Géza Kórház fekvőbeteg-osztályán ellátott. A digitális 

munkarendben a tananyagot az intézményvezetőn keresztül juttatták el a pedagógusok, heti 2 

órában. 2021. május 10-től tanév végéig jelenléti oktatás formájában folytatódott a tanév 

elején megkezdett egyéni fejlesztés mozgásterapeuta és gyógypedagógusok által. 

1.1.4. Otthonukban ellátott tanulók 

A 2020/21-es tanévben 11 településen láttunk el súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulókat 

otthonukban, egyéni fejlesztésben. A digitális munkarendben 2020. november 7-től, 2021. 

május 7-ig heti 2 órában biztosítottunk konzultációt és a tananyag átadását a szülők részére, 

majd a tanév elején megkezdett jelenléti munkarendben folytatódott a fejlesztő nevelés-oktatás. 

1.2. Tanórán kívüli nevelő-oktató munka 

Nem releváns 

1.3. Iskolán kívüli nevelő-oktató munka 

Nem releváns 

1.4. Iskolai hagyományok, rendezvények 

A pandémiás járványhelyzetre való tekintettel a külső helyszínre szervezett és a külső 

helyszínről az intézményen belülre szervezett programok elmaradtak. Ezért különösen fontos 

volt a hagyományos iskolai ünnepek, jeles napok csoportszintű megszervezése.  

1.5. Országos és intézményi mérések, értékelések tapasztalatai, 5 (2020. év nélkül 4) éves 

tendencia elemzése) 

A Rehabilitációs Pedagógiai Programban meghatározott módon és eszközzel, a TARC-

módszerrel és a Fröhlich-féle fejlődésdiagnosztikai eljárással a tanév elején megtörtént a 

tanulói képességek mérése. Az eredmények figyelembe vételével történt meg a pedagógiai 

munka tervezése és az egyéni fejlesztési tervek összeállítása is. 

A 2017/2018-as tanévtől dokumentáljuk súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók esetében a 

TARC teszteredményeket. 

Az elmúlt évek számadatai, illetve megfigyelései által elmondható, hogy fejlődés a 

kommunikáció, a motoros ügyesség és az önellátási, önkiszolgálási területeken tapasztalható, 

mely kiemelt fejlesztési szempont a súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók esetében.  
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1.6. Szakmai innováció 

A súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelés-oktatásában alkalmazott 

projektmódszer, tartalmi elemei elsősorban az időjáráshoz, ünnepkörökhöz kapcsolódnak, 

melynek nevelés-oktatási tartalma minden foglalkozás részét képezik. Kezdetben 9 projektet 

terveztünk, mely a 2020/2021-es tanévtől újabb témakörrel bővült. A projektek időtartama a 

foglalkozások tartalmi tematikájához igazodik: 2-8 héten keresztül, komplex módon, változatos 

tartalmi és feldolgozási lehetőségekkel, módszerekkel, folyamatos ismétléssel, gyakorlati 

tevékenységekkel történik. 

Továbbképzésen részt vevők: 

1. Gyurkóné Kiss Anikó részt vett A Gondolkodj Egészségesen Alapítvány által szervezett  

„Drámajáték-vezetés projektszemlélettel az óvodai egészségnevelésben” című akkreditált-

továbbképzési programban. 

 

1.7. Ellenőrzések területei és tapasztalatai 

A tanügyi dokumentumok, e-KRÉTA napló ellenőrzése folyamatos volt. Helyszíni ellenőrzés 

a karcagi fejlesztő iskolában a járványügyi előírások szigorú betartása, illetve a látogatási 

tilalom valamint a digitális munkarend miatt nem volt. 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

2.1. Statisztikai mutatók: tanulói létszámadatok 

Fejlesztő nevelés-

oktatás 

2020. 

szeptember 1. 

2020. 

október 1. 

2021. 

január 22. 

2021. 

június 15. 

Fejlesztő iskola 25 fő 25 fő 25 fő 25 fő 

Gondozási helyén 

ellátottak 
23 fő 23 fő 21 fő 22 fő 

Otthonukban 

ellátottak 
14 fő 14 fő 14 fő 14 fő 

Székhelyintézmény 7 fő 7 fő 7 fő 7 fő 

Összesen: 69 fő 69 fő 67 fő 68 fő 
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2.2. Tehetséggondozás 

A járványügyi helyzet és a digitális munkarend miatt sajnos több program elmaradt. Zeneiskolai 

foglalkozásba sem tudtak bekapcsolódni a fejlesztő iskola tanulói. A fejlesztő iskola jó 

mozgáskészséggel rendelkező tanulói számára egy program valósult meg fejlesztő iskolai 

keretek között: a mozgásélmény-vetélkedő. 

2.3. Különleges bánásmód, esélyegyenlőség 

A pedagógusok a tanulók állapotára és életkori sajátosságaira figyelemmel adaptált 

gyógypedagógiai, szomatopedagógiai és konduktív pedagógiai képességfejlesztő módszereket 

alkalmaznak. Évről-évre növekszik a gyermekvédelmi ellátásban részesülő, súlyosan, 

halmozottan fogyatékos tanulók száma. 

 

Az ellátás helye 

Tanulók száma 

Hátrányos helyzetű 
Halmozottan hátrányos 

helyzetű 

Fejlesztő iskola (25 fő) 6 fő 7 fő 

Székhelyintézmény – 

fejlesztő iskolai csoport (7 fő) 

 1 fő 1 fő 

Gondozási helyén ellátottak 

(21 fő) 
4 fő 11 fő 

Otthonában ellátottak (14 fő) 2 fő 6 fő 

Összesen: 12 fő 25 fő 

 

 

2.4. Szociális kompetencia-fejlesztés 

A nevelő-oktató munka során nagy hangsúly került a társadalmi elvárások, normák és a 

szociális készségek fejlesztésére, a társadalom által elfogadott viselkedési formák tanítására 

nem csak a jelenléti oktatás ideje alatt, hanem heti tervezések ajánlásaival online formában is. 

Kiemelt feladat volt az együttműködés, egymásra figyelés, viselkedési szokások betartása, 

együttes élmény megtapasztaltatása, alkalmazkodó képesség fejlesztése, biztonságérzet 

kialakítása, megerősítése. 

Kiemelt feladatként a fejlesztő nevelés-oktatáson belül is megvalósult az EFOP-3.1.11-19 

projekt keretében (2020. szeptember 1. és 2021.január 31. között) a tanulók önmegismerésének 

segítsége, önállóságra nevelése, orientációs támogatása és szocialitásuk fejlesztése. 
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2.5. Tanulói hiányzás, annak kezelése 

 
Mulasztott 

napok száma 

Egy tanulóra 

jutó átlag 

Mulasztott 

órák száma 

Egy tanulóra 

jutó átlag 

Ficánka 

csoport 
49 nap 5 nap 196 óra 21 óra 

Micimackó  

csoport 
61 nap 7,6 nap 244 óra 30,5 óra 

Napraforgó 

csoport 
55,7 nap 6,9 nap 223 óra 27,9 óra 

Százszorszép 

csoport 
132 nap 19,8 nap 528 óra 75, 4 óra 

Összesen: 165,7 nap 5 nap 663 nap 20 óra 

 

A tanulói hiányzások oka általában egészségi probléma. A tanulók többsége a súlyosan, 

halmozottan fogyatékossága mellett belgyógyászati és egyéb betegségekkel küzd és 

rendszeresen vizsgálatokon, szakrendeléseken is meg kell jelenniük. A digitális munkarend 

miatt a hiányzások száma alacsonyabb volt ebben a tanévben. 

2.6. Tanulói közösségek együttműködése, a DÖK 

Nem releváns. 

2.7. Környezet- és egészségtudatos nevelés 

Egészségtudatos nevelés: A pandémia miatt a szigorú járványügyi előírások betartása kiemelt 

feladat volt, mely az önkiszolgálási tevékenységekben hangsúlyos szerepet kapott. 

A karcagi fejlesztő iskolában minden napnak hangsúlyos része a reggeli 5-10 perces 

időtartamú edzésprogram és a levegőztetés mellett a mozgásigény kielégítése sétákkal, udvari 

játékokkal. Ezek a tevékenységek az online munkarend alatt kiemelt figyelmet kaptak. 

Környezeti nevelés: A karcagi „Gólyafészek Otthon” udvarán létesített élménykert mellett a 

kisújszállási Százszorszép csoport számára is készült magaságyásos fűszernövény, és 

konyhakert, melynek ültetését, gondozását a pedagógusok segítségével a tanulók végzik. 

3. Eredmények 

3.1. Tanulmányi mutatók (fejlesztési eredmények, fejlesztendő területek) 

3.1.1. Magatartás-szorgalom 
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Nem releváns 

3.1.2. Tantárgyi átlagok 

Nem releváns 

3.1.3. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

Nem releváns 

3.1.4. Kiemelkedő (kitűnő) tanulmányi eredmények 

Nem releváns 

3.1.5. Évismétlések 

Nem releváns 

3.1.6. Dicséretek, figyelmeztetések 

Nem releváns 

3.2. Eredményes továbbtanulás (beiskolázás, visszajelzések) 

Nem releváns 

3.2.1. Beiskolázás első évfolyamra (gimnázium esetében 5. és 9. évfolyamra) 

Nem releváns 

 

3.2.2. Továbbtanulás, középiskolai felvételi eljárás eredménye (gimnáziumban 

felsőoktatási felvételi eljárás eredménye, illetve relevancia esetén a 8 évfolyamos 

gimnáziumból 8. évfolyam után távozókról szóló tájékoztatás) 

Nem releváns 

3.2.3. Eredmények – a továbbtanulók tanulói előmeneteléről a középiskolák 

visszajelzésének bemutatása 

Nem releváns 

3.3. Verseny- és pályázati eredmények 

3.3.1. Versenyeredmények 

Nem releváns 

4. Esélyegyenlőség 

4.1. Esélyegyenlőségi mutatók intézményi alakulása 
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4.2. Tankerületi Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtására tett 

intézkedések 

5. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

5.1. Szakmai munkaközösségek, munkacsoportok tevékenysége, együttműködése 

Fejlesztő iskolai munkaközösség: 

A fejlesztő iskolai munkaközösség kiemelt feladata volt az EFOP-3.1.6-16-2017-00043. 

azonosító számú „Te is közénk tartozol!” pályázat programjaiban, tevékenységeiben való 

aktív részvétel. A járványügyi szabályok betartása miatt a munkaközösségi megbeszélések 

online, Google Meet-en valósultak meg. Minden hónapnak megvolt a kiemelt feladata: 

projekttervezés, mérések elvégzése, esetmegbeszélések, továbbképzések tapasztalatainak 

megosztása, szakmai filmvetítés, a projektek tapasztalatainak összefoglalása, online szakmai 

napokon, programokon való aktív részvétel. 2021. március 29-én a debreceni Immanuel 

Otthon, 2021. május 4-én pedig a Kalocsai Nebuló EGYMI pedagógusaival közösen, 

szakmai műhelymunkán vett részt a fejlesztő iskolai munkaközösség, ahol bemutatásra került 

az intézményünkben folyó fejlesztő nevelés-oktatás, illetve a projektmódszer.  

5.2. Nevelőtestületi belső tudásmegosztás 

A munkaközösség tagjai közötti jó partneri kapcsolat lehetővé teszi egymás munkájának 

támogatását, segítését. A mindennapi munkában a szakmai elhivatottság mellett jelen van az 

egymásra figyelés, az érdeklődés egymás munkája, módszerei és eredményei iránt és jól 

működik a feladatok megosztása.  

5.3. Kommunikáció 

Jól működő kapcsolat van a fejlesztő iskola és a székhelyintézmény, valamint a karcagi 

tagintézmény között. Az információk átadása gyors és pontos, a belső információmegosztás 

gyakorlata megfelelő, időben megtörténik a tájékoztatás.  

A kapcsolattartás formái: 

- e-mailben 

- telefonon 

- zárt Facebook Messenger csoporton belül 

- Google Meet alkalmazáson keresztül 

 

5.4. Gyakornok mentorálása 

Nem releváns 

5.5. Együttműködés az Intézményi Tanáccsal, Szülői Szervezettel 

Nem releváns 
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6. Az intézmény külső kapcsolatai 

6.1. Együttműködés a településen működő társintézményekkel 

A fejlesztő iskola dolgozói speciális helyzetük miatt szoros kapcsolatban állnak a „Gólyafészek 

Otthon” intézményvezetőjével, a részlegek főnővéreivel, a tanulók ápolását-gondozását végző 

szakdolgozókkal és a szabadidős tevékenységet szervező pedagógusokkal, asszisztensekkel.  

6.2. Közös szakmai feladatvállalás, együttműködés hazai intézményekkel 

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00043 azonosító számú „Te is közénk tartozol!” pályázat 

megvalósítása során együttműködő partnereink: 

- DNRE Immanuel Otthon és Iskola 

- Kalocsai Nebuló EGYMI 

 

6.3. Együttműködés civil szervezetekkel, alapítványokkal 

A Jessi és Társai Alapítvány munkája szorosan kapcsolódik a fejlesztő iskolához, az 

együttműködés folyamatos és jó. Sajnálatos módon a járványhelyzet miatt az Alapítvány ebben 

a tanévben nem szervezhetett a tanulók számára programokat, de adománygyűjtésekkel segíteni 

tudta a fejlesztő iskolát.  

7. A pedagógiai munka feltételei 

7.1. Személyi feltételek alakulása 

A karcagi fejlesztő iskolában 2 fő gyógypedagógus, 1 fő konduktor dolgozik teljes állásban 

heti 60 órában. Minden csoport munkáját szakképzett gyógypedagógus asszisztens segíti. 

Horváthné Raffai Judit, gyógypedagógiai asszisztens jelenleg GYED-en van.  

A gondozási helyén ellátott tanulókkal túlmunkában 1 fő konduktor, 2 fő gyógypedagógus 

foglalkozott ebben a félévben. A járványügyi helyzet, illetve a látogatási tilalom miatt az ellátott 

óraszám összesen: heti 10 óra. 

Az otthonukban ellátott tanulókat túlmunkában 3 fő gyógypedagógus, megbízási szerződéssel 

pedig 8 fő gyógypedagógus, 1 fő mozgásterapeuta látta el. Az ellátott óraszám összesen: heti 

61 óra. 

A fejlesztő nevelés-oktatás heti óraszáma összesen: heti 151 óra volt. 
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Kötelező 

órában 
Túlmunkában 

Megbízási 

szerződéssel 

Összesen 

Fejlesztő iskola 

(Karcag) 

3 fő/60 óra - - 60 óra 

Százszorszép 

csoport 

(Kisújszállás) 

4 fő/20 óra   20 óra 

Gondozási 

helyén ellátottak 

0 fő 3 fő/10 óra - 10 óra 

Otthonukban 

ellátottak 

0 fő 3 fő/10 óra 9 fő/51 óra 61 óra 

Összesen: 7 fő/80 óra 6 fő/20 óra 9 fő/51 óra 151 óra 

 

7.2. Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

 A fejlesztő iskola eszközellátottsága jó, nem csak a tankönyvtámogatás összegét lehet minden 

tanévben a tanulóink valós igényeihez igazítani és felhasználni, hanem a pályázati forrásból 

sok, jól használható fejlesztő eszköz beszerzése is megvalósulhatott.  

Sajnos sem az eszközöket, sem a terápiás szobákat nem tudjuk használni egyelőre, mivel az 

iskola épülete izolációs helyiségként funkcionál a karcagi „Gólyafészek Otthon” számára. 

7.3. Szervezeti feltételek 

7.4. A pedagógus továbbképzési terv megvalósulása 

7.5. Pedagógus életpálya-modell, minősítési rendszer 

7.6. Pályázati tevékenység 

Az   EFOP – 3.1.6-16-2017-00043- „Te is közénk tartozol!” pályázat feladatainak 

megvalósításában a munkaközösség minden tagja aktívan részt  vesz, a  terápiás  és  az érzékelés 

- észlelés fejlesztő team munkáját segítik.   

- „Érzékeld és érezd a világot” szakmai kiadvány három fejezetéinek kidolgozása 

(Gyurkóné Kiss Anikó). Tudás és gyakorlati tapasztalatok megosztása.  

1. A bazális stimuláció gyógypedagógiai módszer alkalmazása a súlyosan halmozottan 

fogyatékos tanulók fejlesztő iskolai oktatása- nevelése során.  

2. Az érzékelés észlelés beépítése a mindennapos tevékenységekbe.  

3. A hangtálak által nyújtott hangfürdő szerepe az egészség-megőrzésben.  
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- Részvétel szakmai műhelymunkákban.  

- A 2021. június utolsó hetében megrendezésre kerülő öt napos SHF tábor tervének 

elkészítése. A napi programok leírása, a szükséges eszközök, a lebonyolításban 

részvevő kollégák megnevezése (Némethné Szopkó Mária, Oláh Katalin). 

8. A tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 

8.1. Koherencia a központi szabályozó dokumentumokkal 

A pedagógiai folyamatok dokumentumai: a munkatervek, a feladatok éves tervezését 

tartalmazó tanmenetek, az egyéni fejlesztési tervek, a tanulói mérések dokumentációi 

összhangban vannak a tantervi szabályozó dokumentumokkal, a szabályozó dokumentumok 

elvárásai alapján készültek el. A fejlesztő iskola Rehabilitációs Pedagógiai Programja az OM 

Irányelveinek (2005) figyelembe vételével készült és a súlyos, halmozott fogyatékosság által 

megkívánt fejlesztési szükségleteket, rehabilitációs célokat, feladatokat jeleníti meg. Tanév 

elején a feladatok éves tervezése a projektmódszer szerint készült el.  

8.2. Intézményi stratégiai és operatív dokumentumok összhangjának bemutatása, 

relevancia esetén a dokumentumok átdolgozásáról szóló beszámoló 

8.3. Megfelelés a helyi tanulói sajátosságoknak (pedagógiai, tanulásszervezési módszerek, 

eljárások célirányos alkalmazása) 

Projektmódszer: A 10 projekt a tanévet az évszakoknak és a naptári ünnepeknek megfelelően 

tagolja. A tananyag tervezésénél ad egy vázat, célt és irányt, ami alapján nagyon jól lehet 

tagolni, előkészíteni és utólag ismételni a projekten belül tanított ismereteket. Lehetőséget ad a 

különböző évszakok, ünnepkörök - a korábbinál teljesebb - megélésére. Minden projekt sajátos 

hangulatot hordoz, aminek a kifejezésére a módszer nagyobb teret és változatosabb lehetőséget 

biztosít. A foglalkozások jellege többirányú megközelítést ad egy-egy téma feldolgozásához.  

A projektmódszer segítségével egy-egy téma feldolgozása a téma időbeni aktualitásának 

megfelelően történik, így a projekt adta keretek között könnyebben, sokoldalúbban, 

élményszerűbben megközelíthető. Ez a tanulók számára a saját környezetükben, a 

hétköznapokban, az évszakok és az ünnepek között az időbeni tájékozódást segíti, könnyebbé 

teszi.  

Minden projekt bevezető szakasszal indul, melynek időtartama legalább egy hét. Ennek a 

szakasznak a célja a projekt témájára való ráhangolódás, hangulati előkészítés. Minden 

projekthez tartozik egy projektdal a kapcsolódó hívóképpel és elkészül egy motivációs 

projektfal is a fő hangulati elemekkel. A feldolgozási szakaszban a projekt ideje alatt minden 

tevékenység arra irányul, hogy a tanulók a lehető legtöbb tapasztalati csatornán keresztül 

bővíthessék ismereteiket. A foglalkozásokon készült tanulói munkák folyamatosan 
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elhelyezésre kerülnek a projektfalon, ez a témát egyre kézzelfoghatóbbá teszi és folyamatos 

motivációt jelent a tanulók számára. A projekt záró szakaszában lehetőség van a tapasztalatok 

és az ismeretek felidézésére és elmélyítésére. A záró foglalkozáson a tanulók a projektfal előtt 

is büszkék lehetnek a munkáikra.  

Az online munkarendben a hét feladatainak tervezése szintén a projekt-módszer szerint történt.  

 

8.4. Az éves munkaterv összhangja a stratégiai dokumentumokkal 

A munkaközösségi munkaterv és a fejlesztő foglalkozások feladatainak éves tervezése 

összhangban van a Rehabilitációs Pedagógiai Programmal, az abban leírt céloknak, 

feladatoknak megfelelően készültek. 

 

8.5. Éves szintre lebontott feladatok teljesülése 

8.6. A tanév kiemelt pedagógiai feladatainak megvalósulása 

- Sajnos a terápiás tereket, szobákat nem tudtuk kialakítani a Karcag, Zöldfa u. 48. sz. alatt. 

 

Kiemelt feladatok a következő tanévre: 

- A karcagi fejlesztő iskola épületének használata, terápiás terek, szobák berendezése. 

- A projektmódszer további alkalmazása, ajánlása külső érdeklődők, illetve 

intézményen belül az értelmileg akadályozott tanulócsoportok részére. 

- Nyílt tanítási órák, foglalkozások szervezése a fejlesztő nevelés-oktatásban. 

 

 

Kisújszállás, 2021. június 15. 

 

 

                       Pirók Marianna 

        intézményegység-vezető 
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 Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

OM azonosítója: 038 402 

 

 

                                      

 

 

Kollégium 
 

Tanév végi beszámoló 

a 

2020/2021 tanévre 

 

 

        

Készítette:                   Kozma Zsuzsanna  

 kollégiumi intézményegység-vezető 
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Pedagógiai folyamatok 

1.1. Tanórai nevelő-oktató munka  

1.2. Tanórán kívüli nevelő-oktató munka 

A délutáni nevelő-oktató munka keretében a délutáni tanulási tevékenységek és a szabadidős 

foglalkozások valósulnak meg a csoportok napirendjének megfelelően. A nevelő, oktató munka 

kiterjed a házi feladatok elvégzésére, gyakoroltatásra, a megismert új ismeretek rögzítésére, 

elsajátítják az önálló tanulás elemeit. A tanulás során az önállóan feladatot végző tanulók 

mellett lehetőség van az egyéni megsegítést igénylő tanulókkal való fejlesztésre. A 

pedagógusok nagyon figyelnek a gyerekek napi állapotára. Amennyiben fáradtnak látják őket 

egy kis pihenő beiktatása után kezdődnek a foglalkozások. A szabadidős tevékenységek 

megvalósítása a foglalkozási tervben meghatározott módon történik. Az iskolánkban tanuló 

gyerekeinknél fontos figyelembe venni az egyéni képességeket, leterhelhetőséget, adott 

állapotot, időhöz igazodás tényét. A tanórán kívüli nevelőmunka lényeges szerepet tölt be 

nevelési céljaink elérésében; kiegészíti, elmélyíti és tovább fejleszti a tanórákon elsajátított 

ismereteket. A délutáni foglalkozások keretében a pedagógusok biztosítják a tanulóknak, közös 

kézműves foglalkoztatást, a közös játék élményét, mesenézést, zenehallgatást. A digitális 

oktatás bevezetésével, ami március 10-étől lépett érvénybe más jellegű tanítási, tanulási 

módszerek hárultak mind a pedagógusokra, mind a tanulókra és a szülőkre egyaránt. A 

kollégium éves munkatervében rögzített nevelési célok közül az eseménynaptári feladatok a 

2020/2021 tanévben a jelenléti oktatási időszakban megvalósultak. A változatos programokon 

a gyerekek differenciáltan, képességeihez mérten vehettek részt. A kollégák biztosították a 

családias, szeretetteljes környezetet a gyermekek számára, segítséget adtak a szokások 

kialakításában, különböző készségek, képességek fejlődéséhez. A délutáni foglalkozások 

megtartásával erősítették kollégista gyerekeknek a szociális és kommunikációs fejlődését. 

Nagyobb rendezvény a Mikulás, az Adventi készülődés, a kollégiumi karácsony és a farsang 

volt. Ezek az események mindig jó hangulatban telnek. A kézműves foglalkozás során több 

tevékenységformából választhatta ki mindenki a számára legmegfelelőbbet, legjobban tetszőt 

és leginkább kivitelezhetőt. A szabadidős tevékenységeknél sajnos egyre több gyermeknél 

tapasztalják a pedagógusok, hogy diagnózisukból adódóan, nem képesek sem a társakkal való 

közös tevékenység végzésére. Ők ilyenkor szabad foglalkozásként olyan tevékenységet 

végeznek felnőtt jelenlétében, ami számukra örömöt és megnyugvást hoz. Például. van olyan 

sérült kollégista. aki azt szereti, ha a kollégiumban saját kis „rongyókájával” sétálhat, így 

megbeszélheti magával a napi történéseket, saját kis világának belső gondolatait. Ilyenkor 

látszik, hogy boldog. Ő ezt igényli, neki ez jó, és ezt a nevelők tiszteletben tartják.  

 

1.3. Iskolán kívüli nevelőoktató munka 

A pandémiás helyzetre való tekintettel, sajnos ebben az időszakban sok program elmaradt, 

(kiállítások, városi kulturális programok, közös iskolai programok), amit a gyerekekkel az 
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elmúlt években kiegészítő tevékenységként meg tudtunk valósítani. A nevelési tevékenység 

ebben az időszakban a közös délutáni sétákra redukálódik le, de ezzel a tevékenységgel is 

hozzásegítik a gyerekeket a csoport szocializációhoz és az egészséges életmódra neveléshez. 

Séta közben számos megbeszélnivaló akad, akár a látottakról, akár más iskolában történt 

eseményről. A kétszemélyes kapcsolat, beszélgetés fontos a kollégista gyerekek számára, 

ilyenkor nyílik ki a gyermek igazán érzelmileg.  

 

1.4. Iskolai hagyományok, rendezvények 

2020/2021 tanévben is a hagyományoknak megfelelően, a lehetőségekhez mérten a kollégiumi 

rendezvények megvalósultak. A legfontosabb eseményeket a mikulást, a karácsonyi ünnepséget 

a farsangot a kollégiumban csak szűkebb keretek között, kevesebb létszámú gyermekkel 

sikerült lebonyolítani.  A pandémiás helyzet miatt nem volt lehetősége a kollégiumnak az 

iskolai farsang megrendezésére a művelődési házban. A városi szintű és regionális 

rendezvények a közös Más-nap programok elmaradtak. Az iskolai hagyományok, 

rendezvények a járványügyi eljárások és szabályzások miatt a legtöbb esetben kis közösségben 

/osztály, délutáni csoport, kollégiumi csoport/ valósult meg.  

 

1.5. Országos és intézményi mérések, értékelések tapasztalatai, 5 (2020. év nélkül 4) 

éves tendencia elemzése) 

A kollégiumban bevezetésre került egy olyan mérőanyag, amely a gyerekek szociális, értelmi 

és érzelmi fejlettségét méri fel. A gyerekekkel közvetlenül mindennap foglalkozó 

nevelőtanárok, a gyermek és ifjúságvédelmi felügyelők egyéni megfigyelést alkalmaztak 

gyerekenként. A mérés szempontrendszere a „Ryans-féle” becslési skála, a kategóriák 

pontozása 1-5.-ig pontozással történik. Alkalmazott tehetségkoncepció Renzulli-Mönks féle 

modell adaptációja.  A mérőanyag, a két diagrammos értékelés és szöveges értékelés a 

meghatározott kategóriák alapján, gyerekenként, és az egész kollégiumra vonatkozó egységes 

eredmény és annak kiértékelése elkészült. Az eredmény függvényeként, esetleges tehetséges 

területek, vagy felzárkóztatni kívánt területek fejlesztésére vonatkozó fejlesztési terv, fejlesztési 

programok elkészültek. A gyakorlatban olyan fejlesztő tevékenységeket kerültek 

meghatározásra , melyek a gyengébb területek erősítését segítik elő. A gyakorlati alkalmazás 

sajnos a pandémiás helyzet miatt nem tudott megvalósulni, ezért a gyakorlati alkalmazása a 

következő tanévben történik. 

 

1.6. Szakmai innováció 

Az EFOP 3.1.6-16-2017-00043 „Te is közénk tartozol!”  pályázat keretében több lehetőség van 

az intézményben oktató pedagógusoknak a szakmai fejlődésre, módszertani, tanítási technikák 

fejlesztésére, újítására különböző területeket érintve. Ebben a tanévben lehetőség volt a 
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Digitális kompetencia fejlesztése című EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú 

pedagógus akkreditált továbbképzést elvégezni. 

 

1.7. Vezetői ellenőrzések területei és tapasztalatai 

A délutáni tanulmányi munka és a foglalkozások ellenőrzése során a pedagógusok 

felkészültek voltak. A foglakozási tervek szakmailag megfelelően készültek el. Az adott 

csoport képességeihez igazodó feladatokat végeztek a gyerekek. Látszott a folyamatos, 

következetes munka eredménye 

 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

2.1. Statisztikai mutatók: tanulói létszámadatok 

A kollégiumban ebben a tanévben 39 beírt kollégista volt. Évközben különböző okok miatt 

/egyéni munkarend, elköltözés, bejárás miatt néhány tanuló kiiratkozott/ de új tanulók 

felvétele is történt. Szeptember 1-én 33 fő kollégistával kezdtük a tanévet, év végén 35 fővel 

zártuk. Három fiú hálóban és egy lány hálóban lettek elhelyezve. A fiúk létszáma az utóbbi 

időben növekszik. Nő az autista és az értelmileg akadályozott tanulók száma és csökken a 

tanulásban akadályozottaké.  

2.2. Tehetséggondozás 

Kiemelt feladatok közé tartozik a sajátos nevelési igényű gyermekek tehetségének gondozása 

és az egyéni felzárkóztatás. A kollégium, a szakkörök megtartásával támogatja a sajátos 

nevelési igényű gyermekek egyéni fejlődését, biztosítja az esélyt, hogy minden gyermeknél 

kibontakoztassa a rá jellemzően jó képességeket. Lehetőséget ad felzárkóztatásra a kevésbé 

ügyes gyermekeknek egy-egy szakköri foglalkozás, az eseménynaptárban meghatározott 

foglalkozások. A kollégiumi mérőanyag a következő tanév gyakorlati megvalósításával, a 

fejlesztési terv alkalmazásával is a tehetséggondozást, felzárkóztatást segíti elő. Sport és játék 

szakkör keretében a játékok során nő a gyerekek állóképessége, kitartása. A tréningjátékok 

fejlesztik a  a beszédet is ez által a szókincsük is bővül. A szabályok betartása együttműködésre, 

önfegyelemre nevel. A  kézműves foglalkozáson változatos technikával  készült produktumokat 

hazavihették a tanulók.  A kollégiumi zenekör továbbra is működik. A témakörök az 

ünnepekhez, a jeles napokhoz igazodtak. Nagyon fogékonyak a zenére, jó a ritmusérzékük, 

szívesen vesznek részt a szakkör munkájában. A második félévben tervezett ismerkedés a 

komolyzene néhány klasszikusával a digitális átállás miatt csak a jelenléti oktatás 

megkezdésével folytatódhatott. A természetbúvár szakkörön érdekes növényekkel, állatokkal 

ismerkednek meg a gyerekek. A kollégiumban megtörtént a Boldog Iskolai Program 

bevezetése, a kolléganő, ennek keretében több foglalkozást megtartott a kollégiumi gyerekek 

részére 
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2.3. Különleges bánásmód, esélyegyenlőség 

A kollégiumi nevelés célja, hogy biztosítani a különleges, egyenlő bánásmódot minden 

gyermeknél, tiszteletben tartani az emberi méltóságot. A tanév során lehetőséget biztosítunk 

minden hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett gyermeknek a hátrányok leküzdésében. Az 

elkötelezett kollégák egyenlő bánásmóddal biztosítják az esélyegyenlőséget. Az intézmény  és 

az ott dolgozó pedagógus kollegák különös figyelmet szentelnek az intézményünkbe járó 

hátrányos helyzetű tanulókra, és azonnali jelzéssel élnek a családsegítő szolgálat, a szociális 

segítő és a szülő felé, ha valami problémát észlelnek a tanulók állapotára vonatkozóan. Az 

iskola javaslatokat tesz, esélyegyenlőségi tervet készít a feladatok ellátására, célok 

megvalósítására vonatkozóan. A csoportban és az iskolában mindenki egyenlő. A tanulók 

különböző családi háttérből érkeznek, és ez nem adhat okot a megkülönböztetésre. Az sem 

számít, a csoportban ki milyen faji hozzátartozásból érkezik. Nincs faji megkülönböztetés! A 

tanulásban mindenki egyenlő segítséget kap kérése alapján. 

Minden tanulónak meg kell adni a lehetőséget, hogy személyisége kibontakozhasson, és ez által 

megmutassa mire képes. A különleges bánásmód iskolánkban minden gyermek esetében 

alkalmazandó. A kollégiumban élő gyermekeknél megfigyelhető volt, hogy a hosszan tartó 

otthoni tartózkodás nem tett jót a szocializációs fejlődésüknek. Új attitűdök jelentek meg 

némely gyermeknél, nehezen szoktak vissza a szabályok világába. Ennek orvoslására, kollégák 

együtt próbálják még intenzívebben kialakítani a szeretetteljes, nyugodt légkört. 

 

2.4. Szociális kompetencia-fejlesztés 

Intézményünk, ezen belül a kollégiumunk nagy hangsúlyt fektet a szociális kompetencia 

fejlesztésére. Az egyéni fejlesztésekkel, differenciált foglalkozásokkal, változatos módszerek 

alkalmazásával fejlesztik a tanulók kommunikációs, döntési, életviteli, énkép-és önismereti, 

együttműködési, társaskapcsolati képességét.  Az önállóságra nevelésben bíztatást kapnak a 

gyerekek a feladatok elvégzéséhez. Néha egy tevékenység nagyobb időráfordítást igényel. 

Egyes tanulók még a ruhájukat sem képesek felismerni, nem tudnak cipőt kötni. Hosszú 

folyamat eredményeképpen jutnak el a gyerekek ezeknek a tevékenységeknek elvégzésére. A 

délutáni foglalkozások keretében is érvényesülhet az összekovácsolódás, társakkal való 

együttműködés, elfogadás „érzése”. Itt van idő megbeszélni az esti, délelőtti történéseket. 

Megtanulni azt, hogy meghallgatom a társamat, ki tudom várni a soromat, amíg én nem 

következek. A beszélgetőkör fontos mozzanata a délutánnak. Figyelünk és meghallgatunk. 

Sokszor nem is olyan könnyű dolog ez néhány gyermeknél. Segítünk a társunknak, elfogadjuk, 

ha nem tudja. Elfogadjuk-elfogadtatjuk, hogy nem „én” vagyok az első. A kollégiumban többen 

hátrányos helyzetű településről érkeznek. Nem is hallottak még a szabályokról, mit szabad és 

mit nem. Honnan is tudnák ezeket az írott és íratlan szabályokat, ha senki sem mondta nekik?  

A feladat meg kell értetni, el kell fogadtatni velük azt a tényt, hogy amit ott abban a kis 
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közösségben lehet, a társadalom többi színterén nem. Ez nagyon sok beszélgetéssel, ismétléssel, 

többszöri helyreigazítással érhető el.  

 

2.5. Tanulói hiányzás, annak kezelése 

A tanulói hiányzásokat az osztályfőnök jelzése alapján a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek 

jelentik. A felelős a jelzőrendszerben meghatározott törvényi előírásoknak megfelelően értesíti 

a szülőt, gyermekjóléti szolgálatot, gyermekvédelmi központot, gyámhivatalt, majd legvégsőbb 

esetben, (most már az oktatási intézmény dolga) feljelentést tesz a kormányhivatalnál és a 

családi pótlék szüneteltetését kéri. A tanulók hiányzásának kezelését az iskolai házirend és 

kollégiumi házirend tartalmazza, és szabályozza. Ebben az évben a járvány miatt lehetősége 

volt a szülőknek arra, hogy beteg gyermeküket igazoltan otthon tarthassák. Ezért a 

kollégiumban is kevesebb tanuló volt jelen. 

 

2.6. Tanulói közösségek együttműködése, a DÖK 

2.7. Környezet-és egészségtudatos nevelés 

Az intézmény életében fontos a környezettudatos nevelés az egészséges életmódra való nevelés, 

a testi és lelki egészség biztosítása. Az iskolában dolgozó munkatársak közös erővel, biztosítják 

ennek megvalósulását, amit minden évben, a kollégium munkaterv eseménynaptárába rögzít. 

Külön program keretében a gyerekeknek egészséggel, és környezettudatos neveléssel 

kapcsolatos foglalkozásokat szerveznek a kollégák. A mindennapi gyakorlatban, neveléssel, 

példamutatással tudják a tanulók figyelmét felhívni a környezet tisztasáságára, fontosságára. 

Sokat sétálnak a szabadban, játszanak az udvaron.  

Fontos a helyes öltözködés, a helyes és helytelen táplálkozás ismerete, balesetek, betegségek 

megelőzésének ismerete. A kollégiumban, fontos szerep jut a szűkebb (osztályterem, háló) és 

a tágabb (utca, udvar) környezet tisztán tartására a szemetelés elkerülésére. A sérült gyerekek 

is kiveszik részüket a rend és tisztaság megtartásában. Az iskolai gyümölcsprogram is jó 

alkalom az egészségtudatos nevelés megvalósításához.  

A tanteremben a tevékenykedés után, minden tanuló rendbe teszi a padját és elpakolja a 

felszerelését. A munkafolyamatok némelyike (pl. vágás) után a padlót felseperik. A mosdó 

használatát a pedagógiai asszisztenssel, a gyermek-és ifjúságvédelmi felügyelővel közösen 

figyelemmel kísérik, szükség esetén beavatkoznak. Rögzítik a tanulóban az elvárt higiéniás 

szabályok betartásához szükséges ismereteket. A kollégiumban jó idő esetén a gyerekek 

szívesen tartózkodnak az udvaron és a játszótéren.  

Pandémiás helyzet miatt naponta többször történik fertőtlenítés, mely kiterjed a padokra, 

eszközökre.  

 

3. Eredményesség 

3.1. Tanulmányi mutatók 
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3.1.1. Magatartás-szorgalom 

3.1.2. Tantárgyi átlagok 

3.1.3. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

3.1.4. Kiemelkedő (kitűnő) tanulmányi eredmények 

3.1.5. Évismétlések 

3.1.6. Dicséretek, figyelmeztetések 

A kollégium életében minden hónap elején történik az értékelés arról, hogy ki hogyan tartotta 

be a kollégiumi együttélés szabályait. A megbeszélésekkel, jutalmazásokkal próbálják a 

gyermek-és ifjúságvédelmi felügyelők tudatosítani a tanulókban a helyes magatartást, az 

önállóság fejlesztését, önkontrolt. Év végén az egész éves kollégiumi tevékenység jutalma a 

kollégiumi Méhecske díj átadása. A délutáni nevelőtanári, napközis órákon, a kollégiumban 

történt kirívó magatartási, problémákat jegyzőkönyvbe rögzítik a kollégák. Ha szükséges 

esetmegbeszélést tartanak, megbeszélik az egységes kezelési stratégiát az ügyben 

3.2. Eredményes továbbtanulás (beiskolázás, visszajelzések) 

3.2.1. Beiskolázás első évfolyamra (gimnázium esetében 5. és 9. évfolyamra)  

3.2.2. Továbbtanulás, középiskolai felvételi eljárás eredménye (gimnáziumban 

felsőoktatási felvételi eljárás eredménye, illetve relevancia esetén a 8 évfolyamos 

gimnáziumból 8. évfolyam után távozókról szóló tájékoztatás)  

3.2.3. Eredmények – a továbbtanulók tanulói előmenetelről a középiskolák 

visszajelzésének bemutatása 

3.3. Verseny-és pályázati eredmények 

3.3.1. Versenyeredmények 

4. Esélyegyenlőség 

4.1. Esélyegyenlőségi mutatók intézményi alakulása;  

4.2. Tankerületi Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtására tett 

intézkedések 

4.3. (csak Karcagon) A Karcagi Arany János Általános Iskola és a Karcagi Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tekintetében a Deszegregációs Intézkedési 

Tervben foglaltak időarányos végrehajtása 

5. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

5.1. Szakmai munkaközösségek tevékenysége, együttműködése 

Kollégiumi szakmai munkaközösség-vezetői feladatok közül a 2020/2021-es tanévben 

megvalósult a munkaközösség szakmai munkájának irányítása, a munkaközösség 

programtervének elkészítése. (eseménynaptár). A jelenléti oktatásban minden hónapban 

lejzajlott a munkaközösségi értekezlet, amelyen szakmai, módszertani javaslatok megtételére 

került sor, a kollégium minél hatékonyabb működésének érdekében.  A kollégiumi szakmai 

közösség jól működő munkaközösség, a napi tevékenységek, feladatok ellátását a jól felkészült 

szakemberek szakmai tudása biztosítja. A feladatok, programok, ellátása, megvalósítása, a 
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munkatervben meghatározott módon történt. A munkaközösségi működés intézményi szinten 

valósul meg, a közös programok szervezésével, megtervezésével. Ezeken a programokon 

(gyereknap) közösen együttműködve szervezik meg a gyerekek programjait.. A külső 

környezetben megtartott volna „Ki Mit Tud”, Más-Nap, iskolai farsangi rendezvényünk a 

pandémiás helyzet miatt elmaradt. A farsangot osztályszinten tartották meg intézményünkben. 

Az asszisztensek és a felügyelők közötti kapcsolat jó segítik egymás munkáját. Ha bármelyik 

csoportban délelőtt probléma  adódik mindig számíthatnak egymásra. Ha kollégista gyerekkel 

van probléma,  akkor a felügyelőkkel együtt keresik megoldást . 

 

 

5.2. Nevelőtestületi belső tudásmegosztás 

Az intézmény vezetése irányítja az iskola, kollégium dokumentumainak frissítését amennyiben 

a törvény, a jogszabály változik. A tervek, munkatervek elkészítése az ott dolgozó munkatársak 

bevonásával történik. Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal, és a 

munkaközösségek terveivel. Az intézmény éves terveinek, dokumentumainak gyakorlati 

megvalósítása a pedagógusok a munkaközösségek bevonásával történik. Az ellenőrzésekkel, 

óralátogatásokkal, nyíltórák, más intézmények óralátogatásával szakmai konferenciák 

részvételével lehetőséget biztosítanak az intézményi belső tudásmegosztásának. 

Munkaértekezleten a pedagógusok beszámolnak tanulmányaikról, kutatásukról.  A 

nevelőtestületi belső tudásmegosztás fejlődött az elmúlt időszakban. Az újonnan érkezők és a 

pályakezdők beszámolói alapján elmondható, hogy a tapasztalt kollégák szívesen nyújtanak 

segítséget, tudásátadással, hospitálással.  

A kollégiumi munkaközösség tagjai szakmai tudásuknak megfelelően, egységes szemlélettel 

vesznek részt a kollégiumi pedagógiai műhelymunkákban, családias légkört, nyugalmat és 

biztonságérzetet kialakítva a kollégiumba járó gyerekek számára. 

 

 

5.3. Kommunikáció 

Az intézményben a kommunikációs csatorna és az információáramlás jól működik, mind a 

vezetőség, mind az intézményi dolgozók részéről.  A segítségadást mind az önértékelésnél, 

mind a problémás kérdések megoldásánál megkapják a vezetőségtől. 

A vezetők a délutános és délelőttös munkatársaknak külön értekezlettel biztosítják a megfelelő 

információk átadását. A tájékoztatás egységes. Mindenki egyformán megkapja az információt 

zárt csoportok alkalmazásával. Az iskolára egységesen azt mondható, hogy a megfelelő helyen 

a megfelelő információ mindenki számára elérhető. 
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5.4. Gyakornok mentorálása 

A gyakornokok mentorálása szükséges, fontos feladat. Több mentorált is megjegyezte, hogy 

mennyi segítséget kapott az óraterv készítésekor. Javaslatokat kaptak, amelyek hasznos 

tudással bővítették ismereteiket. Segítőkészen fordultak feléjük a mentorok, ugyanakkor 

megkövetelték a pontosságot, precizitást.  

 

6. Az intézmény külső kapcsolatai 

Az intézmény működéséről, az itt folyó munkáról bárki tájékozódhat, hiszen az aktuális 

tanügyigazgatási dokumentumok hiánytalanul elérhetőek mindenki számára az intézményi 

honlapon. Az intézményvezető személyesen irányítja az intézmény partneri kapcsolatát. 

Törekszik a jó partneri kapcsolat kialakításában, bővítésében. A fenntartóval való 

együttműködés hatékony, de a civil szervezetekkel, támogató szervekkel is jó és hasznos.  

 

6.1. Együttműködés a településen működő társintézményekkel 

6.2. Közös szakmai feladatvállalás, együttműködés hazai intézményekkel 

6.3. Együttműködés civil szervezetekkel, alapítványokkal 

 

7. A pedagógiai munka feltételei 

7.1. Személyi feltételek alakulása 

Hat kollégiumi nevelőtanár és nyolc gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő, egy kollégiumi 

ápoló gondoskodik a kollégisták mindennapjairól. 

7.2. Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

A kollégium épülete régi, nagy belmagasságú épület. Négy háló, mosdóhelyiségek, nevelői 

szoba, klubszoba, társalgó és szülői váró található benne. A mosdók felújításra szorulnak. Jó 

lenne, ha leválasztható lenne a fűtés az iskola épületétől, mert a kollégium épülete sokkal 

hűvösebb, mint az iskola. A lakhatás, fürdés miatt szükséges fűteni akkor is, ha már az 

iskolában nincs szükség napközben a fűtés bekapcsolására. 

7.3. Szervezeti feltételek 

7.4. A pedagógus továbbképzési terv megvalósulása 

7.5. Pedagógus életpálya-modell, minősítési rendszer 

Intézményünkben folyamatos az önértékelés, a minősítési eljárások megvalósítása. A 

2020/2021. tanévben, szeptemberben Barta Erzsébet és Bíró Lászlóné nevelőtanárok 

minősültek Pedagógus. II. fokozatba, valamint januárban Békési Fanni nevelőtanár minősítése 

megtörtént. A járványügyi helyzet miatt a minősítés időpontja tolódott, de végül online 

formában megvalósult. 

Ez évben minden nevelőtanárnak megtörtént az önértékelése. 
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7.6. Pályázati tevékenység 

 

8. A tantervi szabályozó dokumentumokban megfogalmazott elvárásoknak és a 

pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 

8.1. Koherencia a központi szabályozó dokumentumokkal 

Az intézményvezető mindig tájékoztatja a nevelőtestületet az aktuális törvényi változásokról, 

mely alapján az intézményi dokumentumokat is átdolgozzuk. A nyári szünet és a tanév kezdete 

előtt a pedagógusok átdolgozták a helyi tantervet a központilag kiadott kerettantervvel.  

8.2. Megfelelés a helyi tanulói sajátosságoknak (pedagógiai, tanulásszervezési 

módszerek, eljárások célirányos alkalmazása) 

8.3. A csoportok tanulóinak az eredmények elérése érdekében változatos tanulás 

szervezési módszereket kellett kidolgozni. Délután az önálló munka mellett az egyéni 

és a kiscsoportos tanulás, felkészítés jellemző. A két legfontosabb pillére a délutáni 

munkának a játékosság és a szemléltetés volt. 

8.4. Az éves munkaterv összhangja a stratégiai dokumentumokkal 

A kollégiumi egység tartalmi feladatait, pedagógiai tevékenységét, az intézmény pedagógiai 

programja, az intézmény munkaterve határozza meg. Mivel a kollégium egy kisebb egysége 

intézményünknek így a kollégiumi munkaterv az intézmény munkatervben meghatározott elvek 

szerint határozza meg a nevelési elveket a kollégiumba járó gyerekeknek. Fontos, hogy a 

tartalmi szabályozás összhangba kerüljön az iskolánkba járó tanulók, gyermeki sajátosságaival, 

gyerekek képességeivel. A kollégiumi munkaközösségünk tagjai szakmai tudásának 

megfelelően, egységes szemlélettel vesznek részt a kollégiumi pedagógiai műhelymunkákban, 

családias légkört, nyugalmat és biztonságérzetet kialakítva a kollégiumba járó gyerekek 

számára. Az éves munkatervben megtalálható minden olyan kollégiumban megrendezésre 

kerülő kiemelt feladat, melyeket a helyi központi dokumentumokban célként jelöltünk meg. 

Kétségkívül ezek egy jelentős része nem valósulhatott meg a járványhelyzet miatt.  

 

8.5. Éves szintre lebontott feladatok teljesülése 

A kollégium éves munkatervében rögzített nevelési célok , feladatok a 2020/2021 tanévben a 

jelenléti oktatási időszakban részben valósultak meg. Az online tanulás a sérült és hátrányos 

helyzetű gyermekek esetében csak akkor valósítható meg, ha a szülő is segít. A kollégák 

figyelembe vették azt, hogy otthoni körülmények között moit lehet megvalósítani és ehhez 

igazították a kiadott feladatokat. A jelenlét ideje alatt a kollégáink biztosították a családias, 

szeretetteljes környezetet a gyermekek részére, segítséget adtak a szokások kialakításában, 

különböző készségek, képességek fejlődéséhez. A délutáni foglalkozások, szakkörök 

megtartásával erősítették kollégista gyerekeknek  a szociális és kommunikációs  fejlődését. A 

nevelési feladatok közül kiemelhető az önkiszolgálási feladatok napi szinten történő fejlesztése, 

és a kollégiumi hagyományok ápolása, a szakkörök megtartása, a közösségi összetartozás 
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erősítése. A munkaközösségi értekezleteken a tapasztalatok átadásával, a tudásátadással 

segítjük a versenyképesség megtartását, minőségbiztosítást.  

 

 

8.6. A tanév kiemelt pedagógiai feladatainak megvalósulása 

Az intézményi munkatervben meghatározott kiemelt feladatok közül a kollégiumi 

intézményegységre vonatkozó feladatok közül a következők valósultak meg. 

Három kollégiumi nevelőtanár minősítése megtörtént. Két kolléga önértékelése megvalósult.  

Egy kollégiumi nevelőtanár a kollégiumban is bevezette a Boldog Iskola programot. 

A környezeti nevelés beépült a kollégiumi programokba és ezeket sikerült megvalósítani. 

Az EFOP 3.1.6 „Te is közénk tartozol” pályázatában a kollégiumi nevelőtanárok aktívan részt 

vettek /továbbképzéseken, táborokban és egyéb események megvalósításában/. 

A könyvtárállományt a pandémia ideje alatt sikerült rendbe tenni a gyógypedagógiai 

asszisztensek segítségével. 
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I. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK     

 I.1. Tanórai nevelő – oktató munka 

Kiemelendő a beszámolókból, hogy – az előző évekhez hasonlóan -  a tanórai nevelő-oktató 

munka pozitív oldala jelenik meg a sorok mögött. Ebben különösképpen megjelölve azt a – 

családias – légkört, ami küldetésnyilatkozatunk egyik sarokpontja is: pótolni azt, amit az élet 

elvett ezektől a gyerekektől-fiataloktól - a szeretetet. Az iskolánkban tanító, és a tanítást segítők 

többsége tudja, hogy a pozitív megerősítést állandó jelleggel biztosító légkör,  jó alapja a sikeres 

tanulásnak. Mindemellett az egyéni megsegítés, differenciálás is kidomborodik a 

beszámolókból. Jól lehet ennek hatékonyságát az összevonásból adódó időveszteség – amit a 

tanulókra lehetne fordítani – nagyban befolyásol. Elmondható továbbá, hogy a 

továbbképzéseken megszerzett ismereteket bátran alkalmazzák kollégáink, a jól bevált 

módszerek mellett - aminek alapját a cselekedtető-, játékos-, életszerű foglalkozások adják..  

Az IKT-s eszközök is egyre nagyobb teret és lehetőséget kapnak a tervező-, és a tanulmányi 

munkákban – az idei tanévben már minden osztályban interaktív tábla van. És nagyon fontos, 

hogy a tanító kollégákat segítő asszisztensek, rendkívüli munkát végeztek egész nap az adott 

osztályban. Köszönet érte! Köszönet az 1.osztályban Fazekas Istvánné – „Timi néni”-nek; a 

2.osztályban Andrásiné Kovács Katalin – „ Kati néni „-nek; 3-4.osztályban Ferencziné Petkes 

Éva – „ Éva néni”-nek; 5 és 8.osztályban Ökrös Barbara „ Barbi néni”-nek; 6-7.osztályban 

Turcsányi Gabriella „ Gabi néni „-nek! 

Kiemelendő – végig tekintve az osztályokon -, hogy az 1. osztály hat tanulója – akik az idei 

tanévben kezdték tanulmányaikat, közös megegyezéssel a szülőkkel -, megismétlik az 

évfolyamot. Az osztály három tanulója felsőbb évfolyamba lép. Az általános iskola-, és a 

szakiskola minden tanulója teljesítette a tanév minimális követelményeit. Nyolcadikosaink és 

a szakiskolát befejezők elballagnak. Többségük – nyolcadikból szinte mindenki - visszajön 

iskolánkba választott első-, és – szakiskolásaink közül - második szakmájára. A tanulmányi 

munka területén – az osztályfőnökök jelzése alapján - néhány tanulót kiemelnénk: az 1. 

osztályban Budai Patríciát, a 2. osztályban Koczka Csillát és Koszta Károly Szebasztiánt, 8. 

osztályban Ürmös Alízt, a 10-11. osztályban Fekete Judit Csillát, valamint a 12. osztályban 

Papp Fruzsina Adriennt. Magaviseletük-, tanulmányi munkájuk követendő jó például szolgál a 

többieknek. Az általános iskolában és a szakiskolában – is – a közismereti tantárgyak 

számítottak nehezebbnek. Ezen belül különösen a magyar és a matematika…   

A mindennapi tanulást-tanítást nagyban befolyásolta a tanulóink neveltségi szintje, amit 

igyekeztünk a mindennapokban pozitívan befolyásolni mindannyian, az osztályokba tanítók és 

nevelők. Ezen a téren kiemelendő: az 1.osztály megszokta, az iskolai környezetet, elfogadták 

egymást, a házirendet, együttműködők - de az önfegyelem terén fejlődniük kell,  különösen egy 

tanuló esetében S.A. A 2. osztályban B.Á. A 3-4. és 5. valamint a  6-7. osztályban – is voltak 

tanulók, akik  kifejezetten hátráltatták a csoport munkáját-,  illetve a társaikkal való 
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együttműködést… Esetükben olyan intézkedéseket kellett alkalmazni, aminek hatására sikerült 

megoldani a problémát. Ezek a tanulók azonban továbbra is nagy odafigyelést és közös törődést 

igényelnek. A megnyugtató és mindenki számára jó megoldás természetesen, a családdal való 

szorosabb kapcsolatban van. Szerencsére kirívó magatartási probléma nem volt, aminek 

következménye fegyelmi eljárás lett volna. Egy tanulónk a 6-7-ben - K. K. - orvosi segítségre 

szorult. A nevelés központi célja és feladata az osztályok közösségé válásának segítése. Ebből 

a szempontból: az általános iskola 6-7-8. osztályában, valamint a szakmát tanuló végzős 

osztályokban, már tetten érhető a közösséggé válás folyamata. 

Természetesen – bár egyáltalán nem annak számít -,  a beszámoló ezen részén, igazán 

hangsúlyosan jelenik meg a járványnak nem csak a tanulmányi munkákra, de a tanulóink 

személyiségére gyakorolt negatív hatása is. Az első félév tanulmányi munkáját nagyban 

meghatározta, a 2019-20-as tanév második félévének kényszerű Home Office-ban való 

tanulásból fakadó problématerületek felmérése, elmaradásainak pótlása, felzárkóztatás. 

Minderre lehetőséget nyújtott az EFOP 3.1.11-19-2020-00001 „Kedvezményezett 

településeken működő állami fenntartású köznevelési intézmények munkájának támogatása” 

pályázat – is. A sikeresnek mondható felzárkózást, újból megingatta a tavasszal kezdődő 3. 

hullám. Így ez a tanév a tanulmányi téren, a minimális tantervi követelményekre fókuszált. 

Mindemellett rendkívül fontos szerepet kapott a személyes felelősség kérdése a 

mindennapokban, a közösségünk védelme érdekében. A kötelező óvintézkedések betartása és 

betartatása segített ebben bennünket… Szakiskolásaink esetében a november elejétől kezdődő 

és május 10-ig tartó Home Office tanulás rendkívül lelassította-, megnehezítette - az egyébként 

is gyakorlat orientált – felkészülést. A kontakt napok, ezen igyekeztek enyhíteni. A sikeres 

vizsgák mindezt visszaigazolták.  

 Elmondható továbbá, hogy – a tanulmányi munkákban, különösen ilyen nehéz helyzetekben -

szükség van összehasonlításokra, tendenciák feltárására, mert ebből kiolvasható az, hogy mi az, 

ami folytatható, követendő, jó irány, és mi az, ami nem jó fele visz, esetleg teljes zsákutca.       

Meg kell még valamit említeni: a tanév tanulmányi munkáját a járvány nagyon megnehezítette, 

de mindemellett a mindennapok tanítása és adminisztrációs munkája sokszor nem volt 

megoldható az internet szolgáltatás hiánya, akadozása miatt -  volt, hogy napokig nem volt… 

És még e sorok írásakor is tapasztaljuk mindezt… 

I.2. Tanórán kívüli nevelő - oktató munka 

Összegezve elmondható, hogy tanórán kívül elsősorban a napközis-, és 

rehabilitációs/habilitációs foglalkozások töltik ki időnk jelentős részét. Fontos hangsúlyozni, 

hogy nagyban segítette-segíti – 2020-21-től - a habilitációs-rehabilitációs fejlesztést – pozitív 

élmények befogadása mellett – az újonnan-, a tanévelejétől megnyílt-, és birtokba vett fejlesztő 

szobáink – a tanulást segítő-; az érzékelést-, és mozgást fejlesztő szobák. Mindez az EFOP 

3.1.6-16. „Te is közénk tartozol” pályázatunknak köszönhető. Továbbá elmondható, hogy ezek 
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a fejlesztő órák - az órák többségében - a sok-sok hiányzásokból fakadó elmaradások 

enyhítésére – is – tettek kísérletet. A napköziben folyó munkát jól segítette,  a délelőttben tanító 

kollégák, és délutáni tanulást segítő kollégák együttműködése. Az előirányzott – a tanévvégi és 

eleji mérésekre épített – fejlesztések, a járvány okozta kényszerű helyzet miatt, nagyban 

sérültek, hiszen tanulóinknak a közvetlen – szükségletükből fakadó – segítségadás nehezített 

volt, illetve volt, hogy nélkülözniük kellett - tavasszal.  Kiemelendő még mindemellet, hogy a 

szakiskola életében a habilitációs-rehabilitációs órák nagyrészt feladatlapok formájában 

valósultak meg. A közvetlen-, támogató segítséget igénylők épp ezért igen megszenvedték ezt 

az időszakot, amit utólag már nem igen lehetett pótolni  - csak némiképp a hiányokat 

csökkenteni…  Fontos kiemelni, hogy a fejlesztést végző gyógypedagógus kollégák 

együttműködése megfelelő, de még sok tekintetben van lehetőség – ez irányban is – fejlődésre, 

lehetőségek kihasználására. 

Iskolánkban a tanórákon kívül sajnos már nincsenek meg azok a - korábban meglévő – 

szakkörök – pl. barkács, irodalmi, sport szakkörök -, amik fölkínálták a játszva tanulás és a 

szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét. A tanórákon kívüli lehetőségeket alapvetően 

korlátozza – különösen szakiskolában, de általános iskolában is -, a tanulók óraszámának túlzott 

felszaporodása. Ami – a megálmodott jó szándékok ellenére – épp az ellenkező hatást érte el. 

A tanulók teljesen elfáradnak, kimerülnek a nap végére és a tanuló szoba sem tölti be azt a 

szerepét, amiért azt kitalálták… 

A Hittan foglalkozások továbbra is fontos szerepet játszottak és játszanak néhány tanulónk 

életében… A tanórán kívüli nevelő-oktató munkához köthető még a Lázár Ervin program, 

aminek keretében néhány színházi előadást volt szerencséjük megnézni tanulóinknak az 

általános iskolában. A lehetőséget köszönjük! 

I.3. Iskolán kívüli nevelő-oktató munka 

A járvány a legtöbb tervezett programunkat keresztülhúzta.  

Mindennek ellenére az általános iskola alsó tagozatának sikerült kisebb tanulmányi 

kirándulásokat szervezni. Vincze Dóra gyógypedagógus lovasterapeuta vezetésével 

gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna folyt a karcagi Kunlovardában.  

Májusban a felsősök a Gyereknap program keretében a helybéli Lombkorona sétány és kisfürdő 

programját élvezhették. 

A tanév után igyekeztünk olyan programokat biztosítani tanulóinknak – aminek egyik feltétele-

, alapja, természetesen, a jutalom volt -, aminek keretében, tanuló és pedagógus még közelebb 

kerülhet egymáshoz, és a tanuló újabb építőkockát rakhat személyiségének jó irányú fejlődése 

útjához. A napközis-, az integrációs-, és Erzsébet tábor és sport táborok kárpótolnak talán 

valamit abból, amit a tanév nehéz-, járványos időszakokkal terhes napjai elvettek.    

I.4. Iskolai hagyományok, rendezvények 
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Az erős érzelmi kötődések alapjait teremtik meg az iskola és az ott tanuló diákok között azok a 

hagyományok és azok a rendezvények, amelyek színessé teszik az iskola életét, benne a tanuló 

életével egyetemben. Az ezekben való részvétel - az előkészületek és a megrendezés –, olyan 

személyiségformáló hatással bír, amit nem lehet mással pótolni az iskolában. Ezek az 

események a közösséggé válás csíráivá is válhatnak. Ilyen helyzetek mutatják meg az egyes 

tanulók erősségeit-gyengeségeit. Ilyenkor alakul a közösségi háló. 

Megállapítható, hogy a munkatervben tervezett rendezvényeink csak részben valósultak meg. 

A tanév elején még bizakodón indultunk, de az őszi szünet körül már látni lehetett, hogy újból 

visszatér a járvány, és megzavarja mindazt, amit iskolai tanévünkkel kapcsolatosan 

elterveztünk. 

A tanévben megtartott iskolai szintű rendezvényeinken - fenntarthatósági témahét, 

pályaorientációs nap, október 23.-i megemlékezés, egészséghét, fenyőünnep, farsang, Roma 

nap, Föld nap és Gyereknap - igyekeztünk – a körülményekhez képest –, színvonalas és 

maradandó élményekkel gazdagítani tanulóinkat. - Tantestületünk sikeres próbálkozása volt az 

on-line mese-kuckó az adventi időszakban. 

A II. félévben, a március 8-tól életbe lépő digitális tanrend miatt, ismételten számos - a gyerekek 

körében népszerű- programunk elmaradt… 

Az idén – immáron 7. alkalommal - a tantestületünk egyhangú döntése alapján Hetényi Kornél 

díjas lett, tagintézmény vezetőnk Sándorné Szakácsi Ildikó. 

Természetesen a tantestület - a körülményekhez képest -,  igyekszik teret engedni a 

csapatépítésnek, a nyugdíjba vonuló kollégáink megünneplésének is. 

I.5. Mérések, értékelések tapasztalatai 

A tantárgyi mérések tanév elején-, és tanév végén megtörténtek. – Az első félév felzárkóztató 

időszakában, a félév végén is történt mérés. Ezek a mérések és ezek alapján történő 

kiértékelések - a szakértői véleményekkel egyetemben -,  jól kijelölték a további fejlesztések 

irányát… Azonban a kialakult járványhelyzet nagyon megnehezítette a tanév érdemi munkáját, 

a nevelő-oktató-fejlesztő munkát. 

Az előző tanévben – 2019-20-ban - új mérőanyaggal történt az év eleji és év végi tudásszint 

felmérés az alsó tagozaton.  Az új mérőanyag azonban átdolgozásra szorult, így ebben a 

tanévben már a nyelvi fejlettségi szintet hivatott mérni.  

A további – tantárgyi - méréseink egyértelműen feltárták a fejlesztést igénylő-, és a már jól 

működő területeket. A mérőanyag személyre-, és osztály szintre is lebontva, beszédesen 

elmondta a fejlesztőnek, amiket a következő évben célszerű lesz megtervezve elvégezni. 

Tendenciákat is követhetünk, amik jó kiindulásul szolgálhatnak arra nézve, mi az, amit 

különösképp figyelembe kell venni. A majdani szakiskolába lépés különösképp igényli, hogy 
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feltárjuk és beépítsük az általános iskola megalapozó éveiben azokat a készségeket, amit a 

szakiskolában már alkalmazni kell. A szövegértési-, kommunikációs készséget vizsgáló 

méréseink így nagyon fontosak… Az adott fejlesztési területek markánsan megjelennek 

ezekben a táblázatos formába öntött anyagokban, hiszen színeket alkalmazva – mindemellett 

százalékosan is -, képet adnak a tanuló tantárgyi készségét illetően. Ezek az anyagok minden 

fejlesztő gyógypedagógus számára – a szakértői vélemények mellett -, jó kiindulópontul 

szolgálnak a rehabilitációs/habilitációs munkákban. Különösen fontos annak a két tantárgynak 

– matematika és magyar - a mérése, és a „Honnan-hová„ fejlődési ív végig követése, hiszen az 

alapvető számolási-, és szövegértési-, valamint kommunikációs készségre van a leginkább 

szüksége – az iskolai falain túl is – tanulóinknak. Az önismereti-, és önértékelési mérések is 

iskolánk alapvető mérései közé tartoznak. Ezek a mérések – is -, azt a célt szolgálják, hogy a 

tanulók jobban megismerve önmagukat - ez által reális képet kapva magukról -, az önelfogadás 

útjára lépjenek és megpróbáljanak – jó irányban – változtatni magukon...         

…Az értékelésekről röviden: alapvető szempont a tanuló önmagához – is – mért fejlődése. Az 

értékelések – ismerve azt, hogy bizonyos osztályok összevonásban vannak – nagyon nagy 

átgondoltságot igényelnek, és a tantervi követelmények kettő éves szintjei is kellő mérlegelést 

kívánnak…  

I.6. Szakmai innováció 

A ténylegesen megvalósult eredmények előtt néhány - általam fontosnak tartott - gondolat. A 

folytonosan változó világunkban szükség van megújulásra és olyan újításokra, amelyek a jövőt, 

a gyermekből-felnőtté váló tanulót kell, hogy szolgálják. Ahogy az oktatáspolitikánk zászlaján 

olvasható: „Befektetés a jövőbe”. Fontos, hogy lássuk az összefüggéseket, a tendenciákat, mert 

csak így lehet valami új módszert, eszközt, gondolatiságot behozni az iskolánk falain belülre. 

Szükség vagy igény – a szakmai innováció? Ugyanolyan szükséglet, mint tanulóinknak a 

sajátos-, csökkentett tartalmú-, és hosszabb időszakra megtervezett tanulás. Vagy a társadalmi 

integráció esélyét jelentő: a munka világába való bejutás is…  A legfontosabb, hogy jól képzett, 

a gyakorlatban használható tudással felvértezett tudással bíró gyógypedagógusaink-, 

pedagógusaink-, és segítőink legyenek – akik elhivatottak. A közös gondolkodáshoz-, majdani 

munkához olyan emberekre van szükség, akik - tantestületi szinten - egy irányba néznek. – Ha  

nagyobb perspektívából szemléljük az újítás eme szükségletét, akkor az aktuális 

oktatáspolitikának még nagyobb a felelőssége… Olyan időt élünk, amikor a technikai 

civilizációs újdonságok kényszerű erővel betörnek az oktatásba és kikényszerítik, hogy a 

pedagógus bekapcsolja a jövő nemzedékét – a technikai újdonságok egy kis területének 

megismertetésével – ebbe a jövőbe. A szakmai megújulásunk is ebbe az irányba tart. 

Megismertük, hogy mi is az e-napló. Mára már, kezdjük meg is tanulni. Megújítottuk az elavult, 

papíralapú naplóvezetést. - Ezzel talán időnk is megnövekedett, amit tanulóinkra 

fordíthatunk… Hiszen az újítás célja, hogy könnyebbé, gazdaságosabbá, élhetőbbé tegye 
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életünket – iskolai életünket. A rendelkezésre álló technikai eszközeink, – különösen a minden 

osztályban szolgálatba állított - interaktív tábláink -, az újonnan kialakított Robotika tanterem 

– a lehetőségek és a folyamatos innovációk kiapadhatatlan tárházát is magukban hordozzák… 

Folyamatos a módszertani megújulás - zeneterápia, gyógypedagógiai lovasterápia, 

kutyaterápia, kooperatív technikák, drámapedagógia, élménypedagógia, digitális technikák. A 

jó gyakorlatnak számító „Az Erő Legyen Veled„ – sportrendezvényünk… Az őszi-, és a tavaszi 

pedagógia napok keretében ezek megmutatása online formában megtörtént. 

Az előző tanévünkben – 2019-20-as tanév elején - bekapcsolódtunk a hazai „Boldog Iskola„ 

programjába. Mindez új színt is vitt az iskolai életünk mindennapjaiba, ami erős érzelmi 

kötődések létrejöttét teremthette meg iskolánk tanulói között. -A program záloga is lehet az 

iskola későbbi, egy boldogabb életet építő generációinak is – és nem csak az iskola falain 

belül… A Boldog Iskola idei programjait ebben a tanévben nem tudtuk tovább folytatni – mint 

innovációt -, mert a járvány okozta helyzet hatására nem lehetett ezeket megtartani. 

Természetesen ez csak átmeneti – a járvány okozta nehézségek számlájára írható.  A 

Fenntarthatósági témahét keretében azonban – még – lehetőségünk nyílt a másik projekt 

megtartására, ami olyan innovációnak számít, aminek célja és várható hozadéka szintén a 

felnövekvő generációkban gyökerezik. A „Világ legnagyobb tanórája„ a minden – mindennel 

összefügg felismerésére épít. A „ Világ legnagyobb tanórája „ végső soron azt célozza-, és 

célozta meg, ami minden ember életének is a végső célja lenne: a lelki fejlődés. Az az: tegyünk 

a változásért – önmagunk-, és a világ jobbításáért! Ebben a tanévben 5 osztály 36 tanulójával 

csatlakoztunk az egyetemes célok-, és feladatokhoz. Miután megismertük a programot, és az 

idei célokat – „3.cél: Egészséges élet; 7.cél: Megfizethető- és tiszta energia-; 13.cél: Fellépés 

az éghajlat változás ellen”. A pályázatok figyelése munkaközösségünk fontos feladata. A 

pályázatok közül igyekszünk olyat választani, ami jól illeszkedik a már meglévőkhöz, hiszen 

az említett pályázatok vállalásai, programjai, az egész tanévre adnak feladatot. A belső 

tudásmegosztás folytatása, digitális tudásbázis bővítése, meglévő-, és új mérőanyagaink 

eredményeinek elemzése, szintén az innovációnk ez irányú fenntartását igényli. Egymás 

módszertani kultúráinak megismerése bővíti saját eszköztárunkat. A digitális tudásbázis 

igénybevétele, kollégáink segítségére lehet szükséges esetekben.  A mérőanyagok elemzése új 

tapasztalatokat vihet a jövőre vonatkozólag - pl. tendenciák feltárása - összevetése. A fentebb 

felsorolt tevékenységek nem számítanak kifejezetten új ötleteknek, de mint korábbi években 

bevezetett újítások, igénylik ezek fenntartását.  

Én azt hiszem, hogy a jövőben továbbra is figyelemmel kell kísérni a pályázatokat. De- újból 

kihangsúlyozva -, a bevezetett és már meglévő projekteknek időt és nyugalmat kell/kellene 

biztosítanunk, hogy ezek hozadékát lemérhessük. Mindebből következik, hogy a következő 

évek innovációs területe kell legyen: a tendenciák feltárása. A „Honnan-hová?...” kérdésének 
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tisztázása. Mindezt olyan összefüggésbe ágyazottan, ami messzemenően figyelembe veszi az 

aktuális kor, és társadalom, valamint tanulóink szükségleteit és lehetőségeit… 

II. SZEMÉLYISÉG-, ÉS KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉS           

II.1. Statisztikai mutatók, tanulói létszámadatok 

Jelenlegi létszámadatunk 61 fő az általános iskolában- és 31 fő a szakiskolában.  

Összesen a tanév végén 92 beírt tanulónk volt, amiből 11-en kollégisták. 

II.2. Tehetséggondozás 

A tanári pályánk – egyik - legnagyobb kihívása: észrevenni a tehetséget. Majd gondozni azt, 

hogy kibontva, sok-sok embernek örömöt okozhasson a valamiben különleges képességet 

nyújtó ember. A jelenlegi gyógypedagógusi életpálya azonban nem kedvez mindennek. 

Miközben emberarcúnak mondja magát, eközben megfosztja a pedagógust attól, hogy ideje és 

energiája maradjon arra - ami pedig mindannyiunk szent kötelessége lenne - megajándékozni a 

társadalmat egy különleges emberrel… 

Az utolsó keserű gondolat már egy felerősödő tendencia lenyomata… Miközben az egyik 

oldalon a technika sok időt szabadítana föl a - sokszor feleslegesen sokat adminisztráló – 

pedagógusnak, addig a másik oldalon még több időt generáló feladatok zúdúlnak a pedagógus 

nyakába. Bátran ki lehet jelenteni – az elmúlt időszakon: a rendszerváltás utáni időszakon végig 

tekintve -, hogy mára, kevesebb idő jut a tanulóra… Ilyen feltételek mellett is teszik a kollégák 

a dolgaikat. Vannak alkalmak - főként kulturális és sport rendezvények -, ahol lehetősége nyílik 

a tanulónak, hogy megmutathassa miben tehetséges…  

Idén a járvány volt az, ami ellehetetlenítette azoknak az iskolán kívüli rendezvényeknek a 

megtartását, ahol különös lehetősége lett volna a mi tanulóinknak is, hogy megmutassák, hogy 

ők is jók valamiben. Az iskola falain belül azonban - mindennek ellenére - volt lehetőség, hogy 

tanulóink a megtartott iskolai programunk aktív részvételével, tehetségüket is megmutassák. A 

fenntarthatósági témahét, pályaorientációs nap, október 23.-i megemlékezés, egészséghét, 

fenyőünnep, farsang, Roma nap, Föld nap és Gyereknap mind ezekre lehetőséget nyújtott. Az 

évvégi rajzpályázat valamint versmondó verseny is további lehetőség volt. – Természetesen 

ezen utóbbiak - a járvány helyzetnek megfelelően - a digitális érintkezési formát igényelték…  

…A tehetségnek 1000 arca lehet. – Példának okáért támogatni kell azokat a szakiskolás 

korosztályhoz tartozó fiatalokat, akik élettörténeteikkel egy olyan világba vezetik/vezethetnék 

el a kívülállót, ahol megismerhetnénk őket,… küzdelmeiket, vágyaikat, mindennapjaikat 

alakító történéseiket. Az olyan nehéz helyzetből – lakóotthonból, nevelőszülőktől és 

halmozottan hátrányos helyzetben levő családokból - jönnek jó néhányan, amit meg kell/kellene 

ismernie a másik embernek, a „kívülállónak” az elfogadás jegyében… Hiszem, hogy néhányan  
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képesek lennének arra, hogy megírják életüket – és talán lenne valaki, aki rajzokkal is 

illusztrálná ezeket….  

 

II.3. Különleges bánásmód, esélyegyenlőség 

Fogyatékosságuknak, egyéni haladási ütemüknek megfelelő differenciált óravezetéssel és 

egyéni fejlesztéssel valósítjuk meg személyiségük minél teljesebb kibontakoztatását – írta egy 

kolléga beszámolójának ebben a részében. Igen. Mi – életpályán lévők - mindezeket figyelembe 

véve, alkalmazva, igyekszünk az iskolai és iskolán kívüli nevelő-oktató munkáinkat 

megvalósítani. Az általános iskola alsó tagozatán egy-, felső tagozatán minden osztályban van 

néhány tanuló, és a szakiskolában is van tanuló, akik hallókészüléket használnak. 

Tanulmányaik során erre különösen figyelünk. A mozgás-, és beszédsérült fiataljainkra is 

különös figyelemmel vagyunk. Az 1-2.osztályban kérték a szülők - a járványra való tekintettel-

, hogy gyermekük otthon maradhasson. Részükre folyamatosan – heti rendszerességgel -, 

biztosítottuk a felkészülést jelentő feladatlapokat. Mert a járvány újabb kihívás elé állította 

iskolánkat, hiszen a családok anyagi háttere, nem tette lehetővé, hogy a digitális oktatásba 

bekapcsolódjanak, így a papíralapú – feladatlapos – megoldás bizonyult a megvalósíthatónak. 

– Néhány kivétel volt ez alól, szülői kérésre. A szakiskolában hosszan elnyúló - a járvány 

okaként HomeOffice mód okozta -elmaradások enyhítésére, a kontakt napjaink jelentettek 

megoldást.  

A hátrányos és a halmozottan hátrányos tanulók beiskolázásának a segítésére a tanév elején 

tanszercsomag került kiosztásra. 

 

 

 

II.4.Szociális kompetencia fejlesztés  

A tanulóink szociokulturális hátterének megismerését-, a családokkal való kapcsolattartás 

hatékonyságának növelését-, tanulóink szociális kompetenciájának korai évektől való 

fejlesztését jelölték meg első helyen a kollégák a beszámolóikban.  

Az iskolánkat sem tudja elkerülni az a káros tendencia, ami az embertársak- és a világ szeretettel 

való odafordulásának útjába áll. Az embert pedig az együtt munkálkodás emelte ki az 

állatvilágból. Olyan globális problémák vannak, amit csak együtt és teljes felelősséggel lehet 

megoldani. A tolerancia, a másik ember megértése, a kialakult konfliktusok – mindkét fél 

számára – kedvező megoldása, a kommunikáció fontossága a személyes kapcsolatokban, csak 

néhány olyan terület, amit a tanulóink viselkedésébe kell átültetni. A pedagógus hiteles 

magatartása, az iskola jó mintája ehhez jó kiindulópont – természetesen az első sorban leírtakkal 
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egyetemben. A családi minta – ahonnan nap-mint nap - a tanulóink többsége jön, alapjaiban 

meghatározza az iskolánk tanulóinak társas kapcsolatát, viselkedését ezen a téren. Mérhetően 

– általában – több probléma van azokkal a tanulókkal, akiknek családjában is probléma van.   

A szociális kompetencia, egy osztály közösséggé fejlesztése, nagyon sok tényezőből áll össze, 

aminek egyik kovásza maga a pedagógus. És itt van egy nagy kihívása a tantestületnek: közösen 

kell egy közösen elfogadott normarendszert képviselni. Mint ahogy a tanulókkal is egy közösen, 

egymásért, a közösségért létrehozni – az iskola házirendjén túl – egy saját szabályrendszert, 

aminek hatására a tanuló is érzi, hogy ő is fontos döntést hozó tevékeny tagja lehet egy 

közösségnek, ami egy irányba néz: a lelki fejlődés felé.                       

II.5. Tanulói hiányzások és annak kezelése 

7.976 igazolt órai hiányzás az általános iskolában.  

765 igazolt órai hiányzás a szakiskolában 

8741 igazolt órai hiányzás összesen 

90.73 órai hiányzás egy főre vetítve. (iskolánk 92 tanulójával számolva) 

Összességében nagyon soknak mondható a hiányzás. Az elmúlt évekhez képest kiugróan 

magas.  A hiányzások - az óraszámokat tekintve - leginkább az általános iskola alsó és felső 

tagozatán jelentkeztek. Ezen hiányzások okaként a járvány jelölhető meg. A kollégák 

megemlítik, hogy tanulóinkat a körzeti orvosaik már egy kis betegséggel is kiírták két hétre… 

A kialakult járvány helyzeten túl – és az ebből eredő hiányzások mellett -, volt néhány tanuló, 

akik nagyon sokat hiányoztak. – Néhányan közülük hangot is adtak azon elgondolásuknak, 

hogy bizony jobb otthon. (A kontroll nélküli körülmények között.) 

Ez irányban tett intézkedések, amit az osztályfőnökök megjelöltek: A hiányzások minden 

esetben betegségek miatt történtek. Az igazolatlan hiányzások elkerülése végett, minden 

esetben tájékoztatták a szülőket. A gyermek-, és ifjúságvédelmi felelőssel minden esetben 

együtt működtek.  

A járványhelyzeten túl, amennyiben a tanuló veszélyeztetettségére utaló jeleket tapasztalunk, 

írásos jelzések mellett, folyamatosan együttműködünk gyermekvédelmi feladatokat ellátó 

intézményekkel, a tanuló sorsának további nyomon követése mellett… Célunk továbbra is a 

szülőkkel való szorosabb kapcsolattartás, a megelőzés jegyében. A szülőkkel rendszeresen van 

kapcsolattartás, telefonon keresztül – a járvány különösen szükségessé tette. 

II.6. Tanulói közösségek együttműködése, DÖK 

A beszámolókból kiolvasható, hogy a kialakult járványhelyzetben, a közösségek 

együttműködése, csak szigorúan az óvintézkedések betartása mellett valósulhatott meg. A 

szervezett, és kiscsoportos együttműködés vált hangsúlyossá. 
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A nyolcadikos-, és a szakiskolás tanulók jó néhányan a jelenléti oktatás alatt sokat segítették az 

ügyeleti munkát.  

 II.7. Környezet és egészségtudatos nevelés 

A környezet és egészségtudatos magatartás kialakítása folyamatos. A 2021-es tanévünk elején 

– 2020.10.5-10 között – került megrendezésre a „Fenntarthatósági” témahét. ( A projekthét őszi 

megjelenése, az előző tanév tavaszi pandémiás helyzete miatt volt. ) Lehetőségünk volt folytatni 

a témahét alatt a „Világ Legnagyobb Tanórája vállalásunkat is – 3. alkalommal. Az idén 5 

osztállyal kapcsolódtunk a nagy célokhoz. Természetesen a témahét lehetőséget teremtett, hogy 

a környezetvédelem terén különböző foglalkozásokat is megtarthassunk. A szemléletformálás, 

a környezettudatos magatartás csiráinak elültetése volt a cél. A kollégák igyekeztek – itt is – 

hiteles, követendő magatartással bizonyítani a tanult ismereteknek az igazát… Az egészséghét 

tematikus hete – 2020.11.16-20 között - is jól kiegészítette mindezt.  - A lelki és testi 

egészségünk elválaszthatatlan egymástól.  

Megjegyzés:  „A Zöld Föld fenntarthatósági tankönyv és nevelési-oktatási program célja, hogy 

felhívja a fiatal generációk figyelmét a fenntarthatóság, fenntartható életmód fontosságára. A 

diákok egy élet- és életkorközeli tankönyvet kapnak a kezükbe, ami szakmailag hitelesen, 

ugyanakkor szellemesen, interaktív módon, a játékosságot sem mellőzve kelti fel a 9. és 10. 

évfolyamosok érdeklődését a téma iránt… „https://kbka.org/tankonyv/?cn-reloaded=1    

A fentieket azért volt fontos ideidézni, mert az Etika tantárgy létjogosultsága a tantárgyak 

között a szakiskolában, már kezd megkopni. - A 9.e és 9-ben már nincs… Így helyette 

mindenképp jó lett volna egy ilyen – szemléletformáló – tantárgy. De – megkeresve az 

illetékeseket – sajnos, a mi iskolatípusunkban, erre nem nyílik mód. Pedig - beemelve a 

Pedagógiai programunkba - talán mi is – leendő kertimunkásokként különösen -, sokat tudtunk 

volna tenni, hogy élhetőbb környezet részesei lehessünk. - Vagy talán mi nem ennek a 

környezetnek a részét képezzük?!...    

 

III. EREDMÉNYEK     

III.1. Tanulmányi mutatók 

Az első osztályban 6 tanuló – szülői kérésre – évfolyamot ismétel. A többi évfolyamon bukás 

nem volt. A szakiskolások – a beszámoló írásáig -, sikeres vizsgát tettek. 

Általános iskolában a magatartás átlaga: 4.14; Szakiskolában: 4.72 

Általános iskolában a szorgalom átlaga: 3.95; Szakiskolában: 3.90 

III.1.2. Tantárgyi átlagok 
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III.1.3. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

Általános iskolában: nincsen. 

Szakiskolában: nincsen. 

III.1.4. Kiemelkedő (kitűnő) tanulmányi eredmények 

2. osztály: 2 - Koczka Csilla, Koszta Károly Szebasztián 

10-11.osztály: 1 – Fekete Judit Csilla (11.o.) 

12. osztály: 1 – Papp Fruzsina Adrienn 

 

III.1.5. Évismétlés 

1. osztály: 6 tanuló; 

III.1.6. Tanulmányi mutatók 

 

1. osztály: Dicséretek: Budai Patrícia, Bernáth Ibolya Virág; Figyelmeztetések:- 

… 

 

III.2. Eredményes továbbtanulás 

 

8. osztályból – előreláthatólag - 7 tanuló intézményünk szakiskolai tagozatát választotta, míg 

1tanuló ősztől a Szolnoki SZC Sipos Orbán Szakképzőiskola és Kollégium diákja lesz. 

Előzetes felmérés alapján a 12. osztályból 3 tanuló szeretne másodszakmára jelentkezni (kerti 

munkás részszakképesítést jelölték meg). A döntésben az oktató pedagógus személye és az 

osztálytársakhoz való ragaszkodás az elsődleges szempont. 

 

III.3. Verseny-és pályázati eredmények 

A járvány helyzet miatt csak iskolai szinten volt néhány verseny megtartva.  

Szakiskolában az iskolai szépíró versenyen vettek részt a tanulók. II. Farkas Zsuzsi szépíró 

versenyre a 9-10.osztályból a 10-11. osztálybl jelentkeztek tanulók. A 10-11.osztályból 1-2. 

helyezést értek el. Szöveges dicséretben részesültek. Sportverseny nem volt megrendezve. A 

gyermeknapon fekvenyomó verseny volt egy első és második helyezést szereztek a tanulók a 

9-10.osztályban 
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IV. ESÉLYEGYENLŐSÉG 

IV.1. Esélyegyenlőségi mutatók 

 Lsd. intézményvezető beszámolója. 

V. BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ 

V.1. Szakmai munkaközösségek, munkacsoportok, tevékenysége, együttműködése 

Az intézményben a két munkaközösség – az általános és az innovációs - folyamatosan egyeztett 

és a munkatervben megfogalmazott tervezet szerint igyekezett együtt megvalósítani az 

elvégzendő feladatokat. A személyes kapcsolat hiánya miatt nehezebben tudtuk egyeztetni a 

ránk váró feladatokat. 

V.2. Nevelőtestületi belső tudásmegosztás 

2020. decemberében tartott előadást Dr Demján Adalbert szaktanácsadó, a google meet és a 

classroom használatáról. Bordás József kollégánk a „Bűnmegelőzés az iskolában” című 

továbbképzéséről számolt be. Krómi Zoltánné szaktanácsadó a Szolnoki Pedagógiai Oktatási 

Központ jóvoltából tartott előadást a „Fejlesztési terv készítése a hátrányos helyzetű, 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat érintően.”  témában. A szakmai innováció jegyében 

a Kutyaterápiáról, BMM módszerről, Lovasterápiáról láthattunk kisfilmeket a kollégáink 

munkájáról. Szakmai nap keretében tartottak beszámolót kollégáink. Pályaorientáció, DiaPed-

diabétesz oktatási program pedagógusoknak, Fenntarthatósági témahét továbbképzési 

programról, Sulifloorball- florball az iskolában Lego robotika. 

V.3. Kommunikáció 

A nevelőtestületben jó kommunikációs csatorna működött a tanév során. A vezetőség minden 

héten a keddi értekezleteken tájékoztatta a pedagógusokat az aktuális témákról, határidőkről, 

elvégzendő feladatokról. A szülőkkel napi kapcsolatot, internetes kapcsolatot tartottunk a 

gyermekek fejlődése érdekében. Az osztályt érintő feladatokról, gondokról az osztályba 

betanító munkatársakkal, szakoktatóval rendszeresen megbeszéltük az tanév folyamán. A 

vezetőség felé pedig tájékoztatással éltünk. A pedagógusok között (a digitális oktatásra való 

átállás miatt is, valamint a járványügyi intézkedések révén) kiemelt szerepet kapott az IKT 

eszközökön keresztül történő kommunikáció - Google Drive, Facebook, E-Kréta, Messenger, 

E-mail csatornák. 

V.4. Gyakornokok mentorálása 

A tanév során, három kolléganő is mentorált főiskolai hallgatókat. Az alsó és a felső tagozaton 

is. Feladatuk volt a hospitálásban résztvevő osztályt megismerni, jellemzést írni róluk, 

megismerkedni az intézményi dokumentumokkal, a hospitálási napló megadott szempontok 

szerinti vezetése, korszerű, aktuális gyógypedagógiai szakirodalom feldolgozása. Ha minden 

feltételt teljesítettek a hallgatók, elkészült számukra a hospitálási záróbejegyzés. Személyes 
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tapasztalat a hallgatókról, hogy – általában -  nagyon igényesen, precízen, alaposan felkészülten 

jelentek meg az intézményben, a hospitálási naplót határidőre és kellő alapossággal készítették 

el.  

V.5. Együttműködés a Tankerületi Tanáccsal, Intézményi Tanáccsal, Szülői szervezettel, 

Iskolaszékkel, Diákönkormányzattal 

Az általános munkaközösség vezetője személyes kapcsolatban volt a szülőkkel, a belső 

ellenőrzési csoport tagjaként. Az értékelt pedagógusok részére a szülők kérdőívet töltöttek ki a 

pedagógus munkájáról. A szülőkkel való kapcsolata pozitív. A szülők nagyon együttműködőek 

és segítőkészek voltak a tanév során. 

A DÖK szervező munkájával közösen, együtt vettünk részt a programokon. 

VI. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

VI.1. Együttműködés a település intézményeivel 

A járvány mindezt nem tette lehetővé. 

VI.2. Közös szakmai feladatvállalás hazai intézményekkel 

A Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Főiskola Gyógypedagógiai Karának hallgatói 

hospitáltak három gyógypedagógus kolléganőnél. Közülük néhányan abban gondolkodnak, 

hogy a jövőben a nagy gyakorlatukat is szeretnék nálunk tölteni. 

VI.3. Együttműködés civil szervezetekkel, 

alapítványokkal 

Az általános munkaközösség vezetőjének beszámolójából a következők olvashatók ki: A tanév 

második felében a Nexus Egyesület adományozott ruhaneműt és játékot az iskolánk 

gyermekeinek. A jövőben tovább kívánjuk mélyíteni az Egyesület fiataljaival a kapcsolatunkat, 

közös programok keretében. 

VII. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 

VII.1. Személyi feltételek alakulása 

Az 1. osztályban a tanév során ketten segítették a tanulmányi munkát, a mindennapi életet. Betti 

néni várandóssága szükségessé tette, hogy egy másik ember helyettesítse őt, így a fejlesztő 

iskolából – a járványhelyzet miatt kialakult átcsoportosítások miatt -, Timi nénit – Fazekas 

Istvánnét – kaptuk. Akit gyermekszeretete, hivatástudata miatt mindenki nagyon megszeretett. 

A 2. osztályban Kati néniről-, a 3-4.osztályban Éva néniről és a 6-7.osztályban Gabi néniről 

ugyanezt tudjuk elmondani. Áldozatkész munkájuk nélkül nagyon nehezek lennének a 

mindennapok. A járványhelyzet miatt kialakult átcsoportosítások miatt a 8. osztály is kapott 

egy nagyszerű segítőt: Erzsike nénit. Ez a helyzet is bizonyítja, hogy a pedagógus munkája 
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mellett nagy szükség van az asszisztensekre, van olyan osztály, ahol nem is egy asszisztens 

foglalkoztatása indokolt…  

VII.2. Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

A feltételek e tekintetben kielégítőek – természetesen állandó fenntartást is igényelnek a 

használatból kifolyólag, és az állandóan változó kor technológiai kihívásaival is lépést kell 

tartanunk. Általánosságban elmondható, hogy a tanulást segítő eszközeink és módszereink is 

bővültek.  

Az idén birtokba vett fejlesztőszobáink – a tanulást-, a mozgást-, és az érzékelést-észlelést 

segítő – nagyon jó lehetőségeket jelentenek a fejlesztésre. 

7.3. Szervezeti feltételek egyenletes terhelés alapján történő feladatmegosztás érvényesülése 

Az aktuális feladatokat igyekeztünk vállalás alapján egyenletesen felosztani. Természetesen 

mindig lesz olyan, aki túlvállalja magát és sokat dolgozik, sokat tesz a közösség megfelelő 

működése érdekében. Alapjában véve, egy összetartó közösség vagyunk, akik minden feladatot 

elvégeztek, és senkit nem hagytunk magára, a nehézséget jelentő feladatai megoldásában.  

Megjegyzés: az áttanításból származó adminisztrációs terhek jelentősen megnövekedtek az 

áttanító – szakiskolában is tanító – kollégák esetében. És nagyon fontos kiemelni, hogy a 

minőségi munka nagyon nagy kihívás az olyan osztályokban, ahol összevonásban kell tanítani. 

Ez az egész tanéves felkészülést érinti és nagyon nehéz a tantervi követelményeket teljesíteni. 

A közismereti tantárgyak – különösen a matematika, magyar – eredményessége ezért olyan 

gyenge… 

VII.4. Továbbképzési modell terv megvalósítása  

 

VII.5. Pedagógus életpálya-modell, minősítési rendszer 

 

VII.6. Pályázati tevékenység 

-A beszámolókban mindenhol tetten érhető, hogy a tanév elején indított pályázatunk - az EFOP 

3.1.11-19-2020-00001 „Kedvezményezett településeken működő állami fenntartású 

köznevelési intézmények munkájának támogatása” – sikeresnek mondható volt, elérte a célját, 

mert a járvány okozta elmaradások - a sok gyakorlás, ismétlés mellett - nagyon sokat javultak. 

- Kollégáink digitális kompetenciája is sokat fejlődött az év vége körül indult pályázatnak 

köszönhetően -  EFOP 3.2.4-16-2016-00001 „Digitális kompetencia fejlesztése” (laptop 

továbbképzések, LEGO képzés).  

- EFOP 3.1.6-16. „Te is közénk tartozol” pályázat előirányzott – munkatervben is rögzített – 

rendezvényeit nem tudtuk megtartani, de a csoportok – online – tartották egymással a 
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kapcsolatot és az aktuális feladatokat elvégezték. Külön köszönet Pirók Marianna vezetőnek 

aki összefogta, koordinálta a csoportok munkáját! 

- Vincze Dóra gyógypedagógus kollégánk elvégezte a 3.1.6. EFOP pályázat továbbképzésén 

belül a TSMT terápiát. Második félévben online képzés és vizsga keretén belül elvégezte a 

Neuro-szenzomotoros szemléletű Longitudinális Komplex Vizsgálat (Longikid) felvétele és 

értékelésének szempontjai című 84 órás, és a Neurológiai alapismeretek a tanulás és szenzo-

motoros terápiák tükrében 32 órás továbbképzést. 

- Néhány kollégánk 2020. október 16-17-18-án 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzésen 

vett részt Kisújszálláson. Az EFOP 3.1.6-os pályázat jóvoltából „Zene, mozgás, tánc, vizuális 

művészetek komplex megvalósítás, személyiségformáló hatása az óvodában”  címen. 

VII.7. A digitális oktatás tapasztalatai 

A digitális oktatás infrastrukturális háttere tanulóinknál hiányzott, épp ezért volt eredményes a 

papíralapú távoktatás. A feladatlapokat általában elkészítették, határidőre visszajuttatták. Az új 

helyzet, új kihívások elé állította a tantestületet, de mindenki igyekezett nyitott lenni a 

számítástechnika újdonságaira. Tehát új ismeretekre – pl. A pedagógusok digitális 

kompetenciájának megújítása - tettünk szert, amit máskor is tudunk majd kamatoztatni… 

Természetesen nem csak mi - gyógypedagógusok -, de tanulóink is nagyon igényelték - 

jelzéseikből is ez derült ki -, a közvetlen, személyes kontaktust - hiszen mi így tudunk igazán 

tanulni-tanítani...   

VIII. A tantervi szabályozó dokumentumokban megfogalmazott elvárásoknak és 

 

 VIII.4. Az éves munkaterv összhangja a stratégiai dokumentumokkal 

Az éves munkatervünk elkészítésekor figyelembe vettük, azokat a stratégiai dokumentumokat, 

amelyek alapjaiban meghatározzák a tervezést. Ezen irányelvek mentén készítettük el a 

tanévünk éves munkatervét - ami így tehát teljes mértékben összhangban volt a stratégiai 

dokumentumokkal. 

 VIII.5. Éves szintre lebontott feladatok teljesülése 

A munkaközösségek éves munkatervében megfogalmazott célok és ehhez rendelt feladatok – 

ebben a tanévben, a Covid járvány hatására -, a tervekhez-, és elképzelésekhez képest sok 

tekintetben változtak. Szakmai-, oktatási-, és nevelési szempontból az idei tanévünk első 

felében az előző tanév digitális oktatásából származó elmaradások csökkentése volt az egyik 

kiemelt cél. Nyilvánvalóvá vált, hogy a digitális tanulás nem helyettesítheti, a – minden 

tekintetben – jelenléti oktatás szükségletére támaszkodó tanulóink előrehaladását. Ezért sok-

sok ismétléssel igyekeztünk elejét venni, hogy nagy elmaradások ne legyenek és főként 

lemorzsolódás ne következzen be. 
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VIII.6. A tanév kiemelt pedagógiai feladatainak megvalósulása 

A fentebb is említett - EFOP 3.1.6-16. „Te is közénk tartozol” - MÁS NAP rendezvényünket 

nem tudtuk megtartani a járványügyi helyzet miatt. A munkatervünkben előirányzott többi 

kiemelt feladatot is csak a védelmi intézkedések betartása mellett lehetett megvalósítani. 

JAVASLATOK A KÖVETKEZŐ TANÉV KIEMELT FELADATAINAK, CÉLJAINAK 

Megjegyzés: az előző tanév végén megfogalmazott elképzeléseink továbbra is érvényesek.  

Tehát úgy általában: az oktatásban a feltételek javítása, úgy mint – lehetőség szerint – az 

összevonás megszüntetése. A létszámunkból fakadó helyigény.  A rendelkezésre álló IKT 

eszközök jobb és átgondoltabb kihasználása.  

Szakmai területen: a belső tudásmegosztás jobb kihasználása, a digitális tudásbázis bővítésével 

egyetemben, valamint a szakmai ismeretek szélesítése különösképp pedagógiai napok 

keretében. Valamint - ha úgy adódik - szakmai kerekasztal beszélgetések megszervezése, 

lebonyolítása. - Különösképp jubileumi vagy országos rendezvények esetén. A hozadéka 

ezeknek a beszélgetéseknek messze mutató lenne, nem beszélve élő kapcsolatok kialakítására. 

Nevelés területén: a neveltségi szint javítása érdekében motiváló lehetőségek bevezetése – pl. 

rendszerességgel megtartott tisztasági/rend/legjobb önfegyelemmel bíró közösség címéért 

folytatott versenyek. 

A feltörekvők kiemelése, és díjazása. 

 

 

 


