2018/2019.tanév munkájának értékelése

Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda közös igazgatású köznevelési
intézményben a nevelő-oktató munkát az elfogadott munkaterv és a hatályban lévő kötelező
dokumentumok alapján láttuk el. A törvényi előírások betartása és betartatása nagy odafigyelést és
felelősséget jelent az intézményvezető számára, valamint minden közalkalmazott számára.
Az elmúlt nyári időszakban két táborban vehettek részt tanulóink: XIII. Nemzetközi fazekas tábor és a
fiesi nyelvi táborban Szlovéniában.
A 2018/2019-es tanévet 45 tanulóval zártuk.
Osztály
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Létszám
6 fő
7 fő
6 fő
6 fő
4 fő
5 fő
8 fő
3 fő

Összesen

45 fő

8 tanulócsoportunk és 2 napközis csoportunk működött. Az alsós napköziben 19 tanuló volt, a felső
tagozatban 15 tanuló.
Személyi feltételek:
- Intézményvezető
1 fő
- Teljes munkaidős pedagógus
10 fő
- Óraadó
1 fő
- Technikai alkalmazott
2 fő
- Szlovén pedagógiai asszisztens
1 fő
Egy fő tanító néni sikeres középfokú nyelvvizsgát szerzett. Egy fő tanító néni folytatta tanulmányait
szlovén-szlavisztika szakon, és reményeink szerint júniusban befejezi a tanulmányait. Egy fő tanár
kolléganő pedig az egri egyetem testnevelés szakát végzi levelező képzés keretében. Az első évet
sikeresen teljesítette. Két pedagógus heti két alkalommal szlovén nyelvvizsga felkészítőn vett részt.
Szalainé Anderkó Anikó tanár 2019. február 26-án sikeres Pedagógus II. minősítő eljáráson vett részt.
Az intézményvezető mesterpedagógus minősítő eljárására 2019. március 14-én . A minősítő eljárás
sikeres volt. Ljubljanai nyelvi kurzuson vett részt nyáron Őze Judit tanító néni.
A tanév fő célkitűzései terén a következőkre fektettünk nagy hangsúlyt és elértük a céljainkat:
-

az iskola jó hírnevének erősítése és fenntartása

Törekedtünk a kis iskola jó hírnevének megőrzésére és fenntartására. Sajnos akadtak
problémáink a szülőkkel és a tanulókkal is. Ez kis csorbát ejtett e fő feladat teljes
megvalósításában.
- színvonalas iskolai műsorok szervezése
A már hagyományos rendezvényeinket sikerült megvalósítanunk. Rendezvényeink,
műsoraink két nyelven lettek felépítve és lebonyolítva.
- szervezeti kultúránk fejlődött
Kiemelném e téren az egymás közötti folyamatos információáramlást és kommunikációt,
tájékoztatást. Bár még ezen 1-2 kollégának a pozitív hozzáállása hiányzott.
- folyamatos belső ellenőrzés erősebben jelent meg a vezető részéről (nem minden kolléga
tartotta be a vezetői kéréseket és figyelmeztetéseket)
Mindkét félévben óralátogatásokon vett részt az intézményvezető. Két alkalommal
minden pedagógusnál. Az óráról vázlatot kért a vezető, valamint írásbeli feljegyzéseket
készített. A pedagógusok rövid szóbeli értékelést kaptak az intézményvezetőtől.
Az osztálynaplók folyamatos ellenőrzésére és a jelenléti ív folyamatos ellenőrzésére nagy
figyelmet fordított az intézményvezető, valamint a 32 óra kötelező bent tartózkodásra. A
tanév folyamán sajnos volt olyan kolléga, akit többször kellett figyelmeztetni. Egy
alkalommal írásbeli feljegyzés is készült,amit a kolléga nem írt alá és nem vett át.
- gyermekvédelmi feladatok minden pedagógus oktató-nevelő munkájába beépültek
Egy gyermekről kellett pedagógiai jellemzést készítenünk a Család-és Gyermekjóléti
szolgálat felé.
- a jó, kiegyensúlyozott közösség kialakítása mindenki számára fontos volt a tanév során
A kitűzött cél és feladat teljes körű megvalósítása során még adódtak problémák a tanév
során.
- a tolerancia és egymás elfogadása kiemelt szerepet kapott
Ez a terület nemcsak a pedagógusok közössége, hanem a szülők és a tanulók
szempontjából is elengedhetetlen volt. Intézményvezetői szemszögből ezen mindenkinek
van még javítani valója.
- a pedagógusok minősítése megtörtént a tervezettek szerint-pozitív visszajelzések
mindenki részéről
Oktatás területén:
- a kéttannyelvű oktatást tovább erősítettük és mélyítettük
A szakos ellátottság megfelelő biztosításával, a nyelvi kommunikációval és a
továbbképzéseken szerzett tapasztalatok, ismeretek felhasználásával
- a differenciált óravezetés a vezetői óralátogatások során megerősítést nyert
- a nemzetiségi értékek, kultúra nyelv bevitele és beépítése az oktató-nevelő munkába
Nemcsak a szlovén nyelvi órákon és a népismereten valósultak meg, hanem a kétnyelvű
órákon is. A délután tevékenységek során is jelen volt a nemzetiségi kommunikáció,
hagyományok és a kultúra
- tanulói motiváció a tanulásban és tanítás során
A tanulók motivációjára folyamatosan figyeltek a pedagógusok, erre ösztönözték őket az
oktató munka során.
- az alapkészségek lerakása, valamint az erre való építés, hátrányok és hiányosságok
pótlása

Az 1. és 2. osztályban a fejlesztő órák keretében adódott alkalom a lassabban, esetleg
gyengébben haladó tanulók fejlesztésére. Az alacsony osztály létszámok miatt a
tanórákon több idő áll rendelkezésre a pedagógusoknak az alapkészségek fejlesztésére,
esetleges hiányosságok pótlására
- gyermekközpontúság
Teljes mértékben átszőtte a pedagógusok mindennapi munkáját, amely nemcsak a
tanórákon, hanem a szünetekben és a délutáni napközi, szakkörök, szabadidős
tevékenységek során valósultak meg.
- a 8. osztályosok továbbtanulásának segítése, támogatása
- dráma pedagógiai bevezetése az 5. osztályban
Nevelési területen:
- a tanulói viselkedés kultúra terén nem értük el a kitűzött céljainkat teljes mértékben
Sajnos adódtak olyan tanulóink, akikkel az év során több alkalommal adódtak
magatartási-viselkedési problémák. Azon dolgoztunk, hogy ezeket közös erővel (szülőpedagógus-gyerek) megoldjuk és korrigáljuk.
- a magatartás-és viselkedés javítására sok időt és energiát fordítottak a pedagógusok
- kirándulások során mélyebben megismerték a tanulók az anyaországot, Szlovéniát
A felső tagozatosok két napos, az alsó tagozatosok pedig egy napos szlovéniai
kiránduláson vettek részt.
- felelősségtudat kialakítása során nehézségekbe ütköztünk többször is
- a tanulók nyitottak voltak a tanórákon és a különböző tevékenységek során
Nagyon sok programot szerveztünk a tanulóknak a tanév során.
A feladatok és az elvárt eredmények sorából kiemelnénk a következőket, amelyekre nagy
hangsúlyt fektettünk:
- A magas színvonalú, hatékony szakmai munka
- A hatékony, önálló tanulás kulcskompetencia fejlesztése
- A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése
- Az iskola jó hírnevének erősítése
- A szervezett kultúra fejlesztése
A tanév helyi rendjét a 13/2018. EMMI rendelet szabályozta és ennek értelmében terveztük
és valósítottuk meg a nevelő-oktató munkát. Az előírt 181 tanítási napot megvalósítottuk.
A tanév során szaktanácsadói látogatást igényelt az intézményvezető a tanítói munka még
hatékonyabb megvalósítása érdekében. A szaktanácsadói látogatás célja volt, hogy a vezető
és a tanító nénik megerősítést kapjanak egy külsős személytől az oktató-nevelő munkájukkal
kapcsolatban. A másik cél pedig az volt, hogy fejlesztési terv készüljön a további munkájukat
illetően. A tantárgygondozói látogatás állt egy óralátogatásból, az óralátogatás
tapasztalatainak megbeszéléséről, valamint a pedagógus szakmai fejlődési tervének
elkészítéséből. Ez az intézményvezető számára is megerősítés, valamint a további
fejlesztéshez előre mutatás.
Az intézményvezető is igénybe vett szaktanácsadói tájékoztatást, mégpedig a pedagógiai
értékeléssel kapcsolatban.
A pedagógusok a tanév során több alkalommal vettek részt továbbképzéseken.
IKT továbbképzésen vettek részt: Horváth Piroska, Majczán Zoltán, Őze Judit.
Differenciál pedagógiai továbbképzésen: Keresztes-Nagy Edina, Kukor Éva Eszter,

Kétnyelvű továbbképzéáseken vettek részt pedagógusaink. Az egész nevelőtestület részt vett
a MOZAIK Kiadó által szervezett 5 órás „Digitális tananyagok használata a tanítási órán” című
kihelyezett képzésen. 4 pedagógus részt vett „Módszertani megújító képzés általános
iskolában tanító szlovén nemzetiségi pedagógusok számára” szervezett továbbképzésen.
Gerencsér Norbert részt vett „IKT eszközök és módszerek megismerése és játékos használata
az oktatásban”című képzésen Szombathelyen. Szalai Marietta pedig részt vett „A pozitív
motivációs környezet kialakítása és mozgástanítás korszerű megközelítése az iskolai
testnevelésben: elmélettől a gyakorlatig” című képzésen Szombathelyen.
A következő szakköreink működtek:
-szlovén néptánc : Szalainé Anderkó Anikó
-énekkar: Kukor Éva
-diákspor: Szalai Marietta
-fazekas szakkör: Stefan Zelko, Holecz Lajosné
- citera
-kézműves foglalkozás: Farsang Adriána
Diák önkormányzat munkáját Kukor Éva tanárnő segítette. Gyermekvédelmi felelős Őze Judit
tanító néni volt. A tankönyvrendelési feladatokat az intézményvezetője látta el.
A következő rendezvények, programok kerültek megrendezésre és lebonyolításra a tanév
során:
Szeptember:
- ünnepélyes tanévnyitó szeptember 3 -án
- szülőértekezlet szeptember 17-én
- pályaorientációs nap Szombathelyen szeptember 12-én
- Színházi előadás a kultúrházban szeptember 13-án
- Žogarija Szarajevóban szeptember 20.-21-én
- Könyvtári foglalkozás Muraszombati könyvtár segítségével szeptember 28-án
- Intézményi dokumentumok elkészítés: munkatervek, tanmenetek
- Munkaköri leírások felülvizsgálata
- Szakköri igények felmérése
- Robot építő versenyen való sikeres részvétel
Október:
- Hulladék gyűjtés október 1.-5. között
- Diákolimpiai Atlétikai ügyességi verseny október 1-én
- Aradi vértanúkról való megemlékezés október 5-én
- Statisztika elkészítése, költségvetési koncepció a 2019.évre,tankönyvellátás felmérése
- Mozgó Planetárium megtekintése Szentgotthárdon október 11-én
- Közös iskolai nap a szlovéniai kétnyelvű testvériskolákkal október 12-én
- tanulmányút Felsőszölnökön október 13-án
- Országos Tájfutó verseny eredményhirdetésén szerepelt az iskola néptánccsoportja
október 14-én
- Orfalusi tájházban kreatív műhelyfoglalkozáson vettek részt a felsős tanulók október 19én
- Október 23-áról való megemlékezés
- Budapesti kirándulás október 26-án
November:

December:
Január:
Február:
Március:
Április:
Május:

Márton-napi vetélkedő, program november 10-én
osztálynaplók, napközis naplók ellenőrzése megtörtént
Mézes reggeli november 16-án
Mozaikos továbbképzés a pedagógusoknak november 12-én
Vers-és mesemondó verseny Szentgotthárdon az alsós tanulók részvételével november
16-án
Mézeskalács díszítés a Lipában november 21-én és 25-én
Vers-és prózamondó verseny Szentgotthárdon november 23-án
Győrfi Vanessza 3. helyezett, Csizmár Yvett különdíjas
Műhelyfoglalkozás a gradi iskolásokkal november 22-én
Télapó december 6-án
Fogadóóra december 10-én
Muraszombati könyvtár műhelyfoglalkozása december14-én
Templomi karácsonyi műsoron szerepeltek az 1. és 3. osztályosok december 17-én
Karácsonyi vásárral összekötött karácsonyi program december 21-én
Tornaverseny Szombathelyen január 24-én
Magyar kultúra napjáról való megemlékezés január 22-én
I. félév zárása január 25-én
Február 7-én Szlovén Kultúra Napján való részvétel Felsőszölnökön
A helyi nemzetiségi rendezvényen fellépett az iskola énekkara február 9-én
Terematlétikai verseny Szentgotthárdon február 14-én
Kurentek Ptujból február 26-án
Iskolai nyílt nap február 27-én
8. osztályosok továbbtanulási jelentkezések elkészítése
Iskolai farsang és diáknap március 5-én
tornaverseny Körmenden március 12-én
március 15-ről való megemlékezés
Március 20-án Csizmár Yvett 10. helyezést ért el a megyei mezei futó versenyen
Nemzetiségi rajz pályázat díjkiosztója Budapesten, Horváth Regina különdíjat kapott
Megyei csecsemőápolási verseny március 28-án
MAT Talent 4.osztályos online verseny
Magyar költészet napjáról való megemlékezés április 11-én
Iskolai beíratások április 11.-12.
PannonKapu által szervezett vers-és prózamondó versenyen Csilinkó Zsóka 2. helyezést
ért el
Húsvéti műhelyfoglalkozás április 12-én
Közös iskolai nap április 16-án
Országos Szlovén Tanulmányi versenyen való részvétel április 29-én
Előadás Pál Zsolt iskola rendőr által

-

Anyák napi műsor május 6-án
Rajzversenyen való részvétel: Csilinkó Zsóka 1. helyezett, Szupper Noémi 3. helyezett,
Sömenek Barbara különdíjat kapott
Május 10-én Pál Zsolt előadása a 7.-8. osztályosoknak
Lepkekaland május 17-én Szalafőn
Csizmár Yvett 2.helyezést ért el a május 20-án megrendezett versenyen 800 m futás
kategóriában. Részt vesz az országos döntőn Debrecenben június 19.-20.között
Idegen nyelvi mérés német nyelvből május 22-én
Felsős hittanosok kirándulása Szlovéniában Brezjében május 21-én
Országos kompetenciamérés május 29-én
Május 27-én gyereknap keretében a katasztrófavédelem rendezett programot a gyerekek
számára
Alsósok szlovéniai kirándulás május 28-án
felsősök két napos kirándulása Szlovéniába május 30.-31.
Leendő első áldozók lelki napja Vasváron május 30-án

Június:
-

-

Felsőszölnöki közös iskolai nap az 5.-6. osztályosok számára június 4-én
Pedagógusok köszöntése a DÖK által június 3-án
Mačkovci iskolások mesedarab bemutatása június 6-án
Milyen színű a világ? rajzpályázat eredményhirdetése és a programon való részvétel
Ausztriában június 7-én Győrfi Vanda, Győrfi Vanessza, Ésik Anna és Tóth Anna
részvételével
2. osztályosok kirándulás a Velencei tónál
Kirándulás Csodaszarvas parkban június 12-én
Sportnap Bodonciban június 13-án
Ballagás június 14-én
Tanévzáró nevelőtestületi ülés, bizonyítványosztás június 17-é
XIV. Nemzetközi fazekas tábor június 18.-21.

Kitűnő tanulmányi eredményt 9 tanuló ért el
Jeles tanulmányi eredményt 7 tanuló ért el.
Igazgatói dícséretben 5 tanuló részesült a tanév folyamán.

Apátistvánfalva, 2019.06. 17.

Holecz Lajosné
intézményvezető

