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   „Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy 

   szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra.”  

         (Öveges József) 

 

Bevezetés 
 

2012. május 24-én a város valamennyi önkormányzati fenntartású általános iskolájának 

valamennyi telephelyén ugyanabban az időben és azonos körülmények között második 

alkalommal került sor a 2. és 4. évfolyamos tanulók részvételével matematika, nyelvtan-

helyesírás és olvasás-szövegértés városi szintű tantárgyi mérésre.  

 

„A mérőlapok olyan matematikai eszköztudást, szövegértést valamint nyelvtani ismereteket 

mérő feladatokból álltak, amelyek elsősorban az iskolai tanterv konkrét megvalósulását 

mérték. E mellett mérte a tanulóknak azt a képességét is, ahogyan a tanultakat valódi 

problémák, megoldandó helyzetek kapcsán alkalmazni tudják.  

A mérőlapok anyagának összeállítása a mérés tartalmi keretében előre meghatározott arányok 

és elvek szerint történt, a próbamérés tapasztalatainak figyelembevételével.”
1
  

 

A mérés célja: 

- Továbbépítkezéshez szükséges, tantárgyi ismeretek szintjének mérése a 2. és 4. 

évfolyamon. 

- Alapkészség vizsgálat valamennyi feladat-ellátási helyre kiterjedően, matematikai 

eszköztudás, írás-helyesírás, szövegértési képesség felmérésével.  

- Pedagógiai mérés-értékelés módszereinek terjesztése.  

- Iskolák és fenntartó számára a helyi szintű értékeléshez szükséges adatok biztosítása. 

 

A mérésben résztvevők: 

- Önkormányzati fenntartású általános iskolák 2. és 4. évfolyamos tanulói függetlenül a 

feladat-ellátási helytől 

 

A mérés tárgya: 

- matematika 

- nyelvtan-helyesírás 

- olvasás- szövegértés 

 

Miért fontos ez a mérés? 

 „Az iskolák osztályszintű és városi szintű visszajelzést kapnak teljesítményükről. Az 

iskolai jelentések segítségével az intézmények összehasonlíthatják teljesítményüket a város 

többi általános iskolájával.  

Az idei mérés eredményének tudatában az iskolák megállapíthatják, hogy jobb vagy rosszabb 

eredményt értek el a korábbi évhez képest, illetve ahhoz viszonyítva, ami az iskola tanulói 

összetétele alapján várható lenne. Megvizsgálhatják tanulóik „fejlődését” esetleg 

                                                 
1
 FENNTARTÓI JELENTÉS a 2012 májusában lebonyolított általános iskolai tantárgyi mérésről (4. oldal)  
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„visszaesését”a 2011-es és 2012-es mérések közötti időszakban az intézményi, városi 

mutatókhoz viszonyítva.” 
2
 

 Olyan adatok, oksági összefüggések birtokába juthatunk, amelyek felhasználásával 

jobbá, eredményesebbé tehetjük az oktatásunkat.  

 A városi mérés során kapott fejlődési mutatók birtokában a tanítványaiért felelősséget 

érző minden pedagógus nevelő – oktató munkáját még tudatosabban tervezheti és 

eredményesebben végezheti. 

 Ezeken kívül egyéb okok is fontossá teszik számunkra a méréssel való beható 

foglalkozást. A szülők iskolaválasztását befolyásoló tényezők között kiemelkedő helyet tölt 

be (az iskola által biztosított körülmények, a pedagógusok személyisége, a tanulói összetétel, 

a korszerű oktatási eszközök használata a mindennapi tanítás során, a nevelés színvonala, a 

szülők kötődése a „régi” iskolájukhoz szempontok mellett) az iskola oktatásának színvonala: 

  - az iskola tanulmányi átlaga 

  - a beiskolázás eredményei 

  - az országos és városi mérések eredményei 

Ma, amikor csökken a gyereklétszám, létérdekünk, hogy jó eredményeket mutassunk fel, 

amelyek arra indítják a szülőket, hogy hozzánk írassák be gyermekeiket. 

 

Helyzetelemzés 

 

A városi tantárgyi mérésen résztvevő 2. osztály tanulói összetétele 

 

 

                                                 
2
 FENNTARTÓI JELENTÉS a 2012 májusában lebonyolított általános iskolai tantárgyi mérésről (5. oldal)  

A tanuló 

sorszáma 
SNI BTM 

Javaslatok, korrekciós nevelési tanácsok, 

mentesítések 

1-18. — — — 

19. – 22. — X 

● Tanórákon, dolgozatíráskor kapjon hosszabb időt egy-

egy feladatlap megoldására. 

● Szövegértési nehézségei miatt az instrukciók 

értelmezésében szüksége lehet tanári segítségre. 

● Speciális megsegítése és értékelése a matematika 

tantárgy oktatása során is szükséges (pl.: többletidő a 

feladatok és az önellenőrzés elvégzése érdekében). 

● Nehézségei a többi tantárgy tanulására is kihatnak. 

Ezért speciális megsegítése és értékelése szükséges ezen 

tantárgyak oktatása során is. 

23. X — 

● Szükséges számára mind tanórákon, mind a 

számonkérések során többletidő biztosítása. 

● Szükséges számára matematika órán segédeszközök 

használata (pl. számegyenes, számtábla, ujjai). 

● Figyelemkoncentrációs nehézsége és szövegértés 

gyenge színvonala miatt fontos feladatvégzéskor, órai 

munka, számonkérés során a feladatértés, 

feladatkövetés, feladattartás ellenőrzése. 

24. Hiányzott - a mérésen nem vett részt 
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A városi tantárgyi mérésen résztvevő 4. osztály tanulói összetétele 

 

A tanuló sorszáma SNI BTM 
Javaslatok, korrekciós nevelési tanácsok, 

mentesítések 

1-24. — — — 

25. – 27. — X 

● Az írásbeli, valamint szóbeli instrukciók/utasítások 

pontos értelmezésében szüksége lehet tanári segítségre, 

ellenőrzésre (pl.: magyar/anyanyelvi órákon). 

● Amennyiben szükséges, kapjon hosszabb időt a 

dolgozatok megírására. Biztosítsunk számára 

segédeszközöket (pl.: helyesírási szótár). 

● Nehézségei a többi tantárgy tanulására is kihatnak. 

Ezért speciális megsegítése és értékelése szükséges ezen 

tantárgyak oktatása során is. 

 

A mérésben résztvevő tanulók száma 

 

Évfolyam Mérési terület Jelentésben szereplő 

tanulók száma (fő) 

2. Matematika 23 

Nyelvtan-helyesírás 23 

Olvasás-szövegértés 23 

4. Matematika 27 

Nyelvtan-helyesírás 27 

Olvasás-szövegértés 27 

 

Iskolánkban az érintett osztályokban egy tanuló kivételével (ő betegség miatt igazoltan 

hiányzott) a felmérésben valamennyi tanulónk részt vett.  

Az Iskolai jelentésben a második osztály 24 tanulójából 23 tanulónk, a negyedik osztály 27 

tanulójából mind a 27 tanuló eredménye benne van az iskola összesített teljesítményét 

illetően. 
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Teljesítményelemzés 

 

Az iskola összesített eredménye 

Az iskola összesített eredménye a tantárgyi átlageredmények átlaga alapján 75,6 %. 

Ez az előző tanévi eredményekkel összehasonlítva 1,6 %-os teljesítménynövekedést mutat. 

 

 

 

 

Évfolyamok/osztályok átlageredményei  

 

Mérési terület Évfolyam/Osztály Átlageredmények 

(%) 

Matematika 2. 79 

4. 59 

Nyelvtan-helyesírás 2. 87 

4. 79 

Olvasás-szövegértés 2. 78 

4. 82 

 

 

Második osztályban nyelvtan-helyesírásból dicséretesen magas, 87% a tanulók 

teljesítménye. 

Negyedik osztályban pedig olvasás-szövegértésből értek el 80% fölötti eredményt (82%) a 

gyerekek. 

A negyedikes matematika tantárgy kivételével a többi mérési területen is a 80%-hoz nagyon 

közeli (79%, 78%) átlageredmények pozitív visszajelzést mutatnak tanulóink tudásáról, 

képességeiről. Megállapítható, hogy a pedagógusok oktató-nevelő munkája eredményes volt. 

 

A negyedik osztályos matematika tantárgy 59%-os átlageredménye számottevően alacsony 

teljesítményt mutat, de ez a városi átlaghoz közeli érték, attól nem sokkal tér el.  
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BTM-es, SNI-s gyerekek teljesítménye  

 

BTM-es, SNI-s gyerekek teljesítménye az iskolai átlageredményeket jelentősen befolyásolták, 

hiszen összesített teljesítményük az osztály átlageredménye alatt van.  

 

2. osztály 
 

 Matematika 
Nyelvtan - 

helyesírás 

Olvasás - 

szövegértés 

BTM-es, SNI-s gyerekek 

teljesítményének átlaga 
56,2 % 62,66 56,68 % 

Osztályátlag 79 % 87 % 78 % 

 

 

4. osztály 

 

 Matematika 
Nyelvtan - 

helyesírás 

Olvasás - 

szövegértés 

BTM-es, SNI-s gyerekek 

teljesítményének átlaga  
36.6% 65.56% 66.1% 

Osztályátlag 59 % 79 % 82 % 

 

Jónak értékelhető azonban, hogy - a folyamatos és rendszeres felzárkóztató és fejlesztő 

foglalkozásoknak is köszönhetően - nyelvtan- helyesírásból második és negyedik 

osztályban is, olvasás-szövegértésből pedig negyedik osztályban a tanulási nehézséggel 

küzdő gyerekek is 60%, vagyis a továbbhaladáshoz szükséges minimumszint fölött 

teljesítettek. 

 

Évfolyamok átlageredményeinek összevetése (2011-2012) 

 

Mérési terület Évfolyam Átlageredmények 

2011 

(%) 

Átlageredmények 

2012 

(%) 

Matematika 2. 81 79 

4. 80 59 

Nyelvtan-helyesírás 2. 80 87 

4. 63 79 

Olvasás-szövegértés 2. 76 78 

4. 74 82 

Évfolyami átlagok átlaga 75,6 77,2 
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Az alapszintet el nem érő tanulók aránya  

 

„ A mérőlapok összeállítói 60%-ban határozták meg az „alapszintet”, ezt az értéket el nem érő 

tanulók esetében a felső tagozaton, illetve a követő iskolai évfolyamon nehézségek 

adódhatnak a növekvő tantárgyi követelmények elsajátításában.” 
3
    

 

Mérési terület Évfolyam Alapszint (%) Az alapszintet el nem érő tanulók 

aránya (%) 

Intézményben Városban** 

Matematika 2. 60 17 5 

4. 48 41 

Nyelvtan-

helyesírás 

2. 60 9 3 

4. 4 6 

Olvasás-

szövegértés 

2. 60 17 8 

4. 7 8 

 

Negyedik osztályban matematikából magas az alapszintet el nem érő tanulók aránya, azonban 

nem tér el lényegesen a városi átlagtól. 

A többi mérési területen második és negyedik osztályban is az alapszintet el nem érő tanulók 

százalékos arányát összehasonlítva  a tanulási nehézséggel küzdő gyerekek arányával kedvező 

képet kapunk. 

 

A mérésben részt vevő BTM-es, SNI-s tanulóink valamint az alapszintet el nem érő 
tanulók arányának összehasonlítása 
 

Mérési terület Évfolyam BTM-es, SNI-s 

tanulóink 

aránya 

Az alapszintet el nem érő tanulók 

aránya (%) 

Intézményben Városban** 

Matematika 2.  

 

21 % 

17 % 5 % 

Nyelvtan-

helyesírás 

2. 9 % 3% 

Olvasás-

szövegértés 

2. 17% 8% 

Matematika 4.  

 

11% 

48% 41% 

Nyelvtan-

helyesírás 

4. 4% 6% 

Olvasás-

szövegértés 

4. 7% 8% 

 

A mérésben BTM-es, SNI-s tanulóink teljes létszámmal azonos körülmények és feltételek 

mellett vettek részt. 

Az eredmények a számszerű adatok alapján azt mutatják, hogy az iskolai felzárkóztató és 

fejlesztő foglalkozások hatékonyak és eredményesek.  

 

 

 

                                                 
3
 FENNTARTÓI JELENTÉS a 2011 májusában lebonyolított általános iskolai tantárgyi mérésről (7. oldal)   
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Alapszintet el nem érő tanulók összevetése (2011-2012) 

 

Mérési terület Évfolyam Alapszint (%) Az alapszintet el nem érő tanulók 

aránya (%) 

2011 2012 

Matematika 2. 60 0 17 

4. 9 48 

Nyelvtan-

helyesírás 

2. 60 3 9 

4. 32 4 

Olvasás-

szövegértés 

2. 60 11 17 

4. 27 7 

 

 

Az iskolai, tanulmányi eredményt befolyásoló háttértényezők: 
 

Ha a tanuló nem tud megfelelni az iskola által támasztott tanulmányi (vagy magatartásbeli) 

követelményeknek, alulteljesít, akkor az a saját pedagógiai kudarcunkat is jelenti. Az 

alulteljesítés az iskola és a gyermek közös munkájának az eredménye, éppúgy, mint a siker.  

Az alulteljesítés általában több tényező együttes hatására alakul ki. 

 

A tanulói összetétel hatása az eredményre 

 

A mérés iskolai összesített eredményét jelentősen befolyásolja a tanulói összetétel. 

 a tanulási nehézséggel küzdő tanulók száma 

 a hátrányos helyzetű tanulók száma 

 A mérésben részt vevő gyerekek 16%-a tanulási nehézséggel küzdő, illetve hátrányos 

 helyzetű tanuló volt. 

 a tanulók viszonyulása az iskolához, hozzáállása a tanuláshoz, motivációja 

 

A családi háttér hatása a teljesítményre 

 

A mérés során felvett Szülői-tanulói háttérkérdőív lehetőséget teremtett arra, hogy 

megvizsgálják a legfontosabb családi jellemzők és a tanulók szövegértési képessége, 

matematikai eszköztudása közötti kapcsolatot.  

 

„Az Országos Kompetenciamérés kutatási eredményeit alapul véve meghatározhatók azok a 

változók, amelyek a családi háttér jellemzésére alkalmasak, továbbá leginkább befolyással 

vannak a tanuló iskolai teljesítményére. 

Ezek a következők: 

 szülők iskolai végzettsége (kiemelten az anya iskolai végzettsége) 

 tervezett iskolai végzettség 

 otthoni könyvek száma 

 otthoni számítógép 

 saját könyv”
4
 

                                                 
4
 FENNTARTÓI JELENTÉS a 2012 májusában lebonyolított általános iskolai tantárgyi mérésről (22. oldal) 
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„A szülők iskolai végzettsége a tanulói teljesítményekkel összefüggő egyik legfontosabb 

családi jellemzőnek bizonyult a vizsgálatok során. A magasabb végzettségű szülők általában 

jobban tudnak segíteni gyerekeiknek a tanulásban, és elvárásaik is nagyobbak a tanulás iránt. 

Emellett a magasabb iskolai végzettséghez általában magasabb jövedelem és életszínvonal és 

alacsonyabb munkanélküliség párosul, ami a tanulási feltételek szempontjából szintén 

kedvező. 

A két szülő végzettsége nagyon hasonló hatással van a teljesítményekre, de az anya 

végzettségének valamivel nagyobb a befolyása.  

 

A tanuló tervezett iskolai végzettsége általában az a mutató, amelynek segítségével a 

leginkább megbecsülhetők a tanulói teljesítmények. Az a végzettség ugyanis, amelyet a 

gyerek általános vagy középiskolai tanulóként el kíván érni tanulmányai befejezésekor, 

utalhat arra, hogy milyen a hozzáállása a tanuláshoz, milyen a motivációja, hogyan látja az 

elsajátított tudás hasznosulását, emellett elképzelésében tükröződnek korábbi iskolai 

eredményei, az iskola hatékonysága és a család tanulással kapcsolatos elvárásai is.”
5
  

 

„A család birtokában lévő könyveket tartalmuktól függetlenül a tanulást segítő eszközökhöz 

szokás sorolni. 

Feltételezhető, hogy a könyvek számának növekedésével párhuzamosan nő a tanulók 

teljesítménye is. 

 

A saját könyvek esetében csak azt kérdeztük meg, hogy a tankönyveken kívül vannak-e saját 

könyvei a tanulónak. A saját könyvek valószínűleg kisebb hatást gyakorolnak a 

teljesítményre, mint az otthoni könyvek száma. Az adatok elemzésekor fontos kiemelni, hogy 

évfolyamonként a válaszadók elenyésző száma válaszolta azt, hogy a tankönyvein kívül 

nincsenek saját könyvei.  

 

A vagyontárgyak közül a család tulajdonában lévő számítógép (internet), mint az 

ismeretszerzés egyik legfontosabb eszköze gyakorolja a legnagyobb hatást a tanulói 

teljesítményre.”
6
 

„Azok a tanulók, akiknek az otthonában nincs számítógép feltételezhetően gyengébb 

teljesítményt nyújtottak, mint azok, akiknél van ilyen eszköz otthon.” 
7
 

 

 

Az iskola hatása a teljesítményre 

 

A diákok teljesítményét — kutatások igazolják — a családi háttér mellett a pedagógus 

munkájának a minősége befolyásolja leginkább, pedagógiai és módszertani megújulásra, 

kooperációra és kompetencialapú tanításra épülő tudás megszerzésére van szükség. 

     

 

 

 

 

                                                 
5
 FENNTARTÓI JELENTÉS a 2012 májusában lebonyolított általános iskolai tantárgyi mérésről (24. oldal) 

6
 FENNTARTÓI JELENTÉS a 2012 májusában lebonyolított általános iskolai tantárgyi mérésről (26. oldal) 

7
 FENNTARTÓI JELENTÉS a 2012 májusában lebonyolított általános iskolai tantárgyi mérésről (27. oldal) 
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Célunk: 

 
 Tanulóink iskolai teljesítményét olyan szintre hozni, hogy esélyük legyen az 

iskoláztatás további fokozatain helytállni. 

 Az alulteljesítő, tantárgyi követelményeknek megfelelő minimumszintet el nem érő 

tanulóink felzárkóztatása annak érdekében, hogy a követő iskolai évfolyamon, 

illetve a felső tagozaton a növekvő tantárgyi követelmények elsajátítása ne okozzon 

számukra nehézséget. 

 Az érintett osztályoknál az osztályszinten alulteljesített feladattípusok eredményesebb   

megoldásához szükséges a tantervi követelményekben rögzített tantárgyi ismeretek 

megfelelő közvetítése, illetve készségek, képességek sokoldalú fejlesztése. 

 

Feladat: 

 
A nevelés és oktatás folyamatjellegéből adódik az a tény, hogy az intézkedési tervben 

megjelölt célokat csak a fokozatos és visszatérő fejlesztés módszerével érhetjük el. Ebből 

következik, hogy az előző tanév intézkedési tervében megfogalmazott célok az idei tanévben 

is érvényesek, tehát feladatunk az előző tanévben megkezdett munka folytatása az ez évi 

intézkedési tervben rögzített feladatokkal kiegészülve a fejlődés biztosítása érdekében. 

 

 A tanulók fejlesztéséhez tudnunk kell, hogy az iskola tanulói milyen problémákkal, 

hiányosságokkal küzdenek, mely feladattípus, művelettípus megoldása okozza az 

iskola tanulóinak a legtöbb gondot, és melyek azok a területek, ahol a diákok többsége 

jól teljesít, valamint ennek tudatában milyen fejlesztési feladatokat kell a 

továbbiakban megvalósítanunk 

 
 Kiemelten kell kezelnie azokat a témaköröket, fejlesztési területeket, amelyeket a 

városi mérés eredményeinek elemzésekor feltártunk és megismertünk. 

 

 Olvasás-szövegértés: 

 „Olvasási-szövegértési készség meghatározza az összes többi, így a matematikai, 

 nyelvtan-helyesírási készségben elért teljesítményt, hiszen biztos olvasás, szövegértés 

 nélkül nincs feladatmegértés-feladatmegoldás a többi területen sem.”
8
 

 

Bármely tantárgyat tanítunk is folyamatosan és rendszeresen, munkánk részévé kell 

tennünk az olvasási készség –  kiemelten a szövegértő, szövegértelmező 

képesség – fejlesztését. 

 Az olvasás tanítása valamennyi szakos kollégának feladata. Tantestületi  feladat és 

 tantárgyközi feladat. 

 

 Nyelvtan és a helyesírás 

 A pontos, hibátlan, esztétikus írásmunkák elvárását minden tanórán, minden 

 pedagógusnak követelményként kell a gyerekek felé támasztania. Az írásmunkák 

 javítása minden tantárgy esetében közös feladatunk.  

 

 

                                                 
8
 FENNTARTÓI JELENTÉS a 2012 májusában lebonyolított általános iskolai tantárgyi mérésről (35. oldal) 
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 Matematika: 

 A matematika tantárgy tanítása során erősíteni kell a tantárgyak közötti 

 koncentrációt. 

 

 A humán, a matematika és a természettudományos munkaközösség készítsen az 

iskolai intézkedési terv alapján egy munkaközösségi intézkedési tervet, amely 

tartalmazza, mivel járul hozzá a munkaközösség a fejlesztési feladatok 

megvalósításához. 

 

 A mérési eredmények figyelembe vételével az osztálytanítóból, a napközis nevelőből, 

fejlesztő pedagógusból és a gyermekvédelmi felelősből megalakuló „fejlesztő team” 

közös munkájával elkészített egyéni és osztály szintű fejlesztési terveket az 

osztályban tanító minden pedagógussal meg kell ismertetni.  

 A fejlesztő tevékenységben való részvétel számukra is kötelező.  

 A tanulói képességek maximális kibontakoztatása érdekében minden pedagógus 

feladata:  

 A gyerekek eltérő fejlődési fokához és tempójához alkalmazkodjon.  
 Minden gyereket a saját képességeihez mérten fejlesszen, valamennyi tanuló 

 képességfejlesztését optimálisan valósítsa meg. 

 A legnagyobb esélyt az egyéni fejlesztésre a személyre szabott tanulásirányítás 

 biztosítja, amely legmegbízhatóbban a differenciált tanulásszervezéssel és párhuzamos 

 fejlesztéssel oldható meg.  

 A tanulók motiválása és a motiváció fenntartása, korszerű óravezetési technikák 

 alkalmazásával. 
 Fejlesztő értékelés, érzelmileg támogató bánásmód, pozitív megerősítés alkalmazása.  
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Iskolafejlesztési feladatok / Intézkedési terv 

Iskolavezetés 

A 2011. évi intézkedési 

tervben megjelölt feladatok 
Tevékenység Elvárt eredmény Elért eredmény 

A 2012/2013-as tanévben 

megvalósítandó feladatok 
Felelős 

A fejlesztő tevékenység 

intézményi humán 

erőforrásának biztosítása. 

Az intézményben tagozatonként 

legalább két kolléga szerezzen 

mérés-értékelés terén minimum 

30 órás tanfolyamon 

megszerezhető jártasságot, 

illetve egy kolléga szakvizsgás 

képzést.  

A belső mérés-

értékelés beépül az 

intézmény 

gyakorlatába. 

Egy kollégát mérés-értékelés területen 

szakvizsgás képzésre beiskoláztunk. 

Tagozatonként mérés-értékelés 

területen további két kolléga 

szerezzen minimum 30 órás 

tanfolyamon megszerezhető 

jártasságot. 

igazgató 

A továbbképzési terv 

módosítása. 

Pedagógus továbbképzések, 

belső képzések szervezése, 

biztosítása. 

A tanóra 

módszertanának 

fejlődése.  

Mérések szerepe az oktató nevelő 

munkában. Megbízható 

tantárgytesztek készítése, az értékelés 

és a tanulói teljesítmény összefüggései 
címmel 5 órás  tantestületi továbbképzést 

szerveztünk. A mérés – értékelés 

területére vonatkozóan a kollégák 

módszertani és pedagógiai ismeretei, 

kompetenciái gazdagodtak. A Különleges 

bánásmódot igénylő gyerekek oktatása 

– nevelése című továbbképzésen a BTM-

es tanulóinkkal való bánásmód, törődés és 

odafigyelés területén kaptunk oktató-

nevelő munkánkhoz segítséget. 

Pedagógus továbbképzések, 

belső képzések szervezése, 

biztosítása a tanóra 

módszertanának folyamatos 

fejlesztése érdekében. 

igazgató 

A belső ellenőrzés erősítése. 
Óralátogatások és elemzések 

rendszeressé tétele.  

A tanév során megvalósult óralátogatások 

szervezeti szintű fejlesztések 

megalapozását segítették.  

A belső vezetői ellenőrzések 

erősítésével a tantárgyi 

követelmények és mérések, 

számonkérések, illetve 

értékelések egységesítésének 

elérése. 

A tanórai látogatások során a 

pedagógusok által alkalmazott 

tanulásszervezési és 

tanulásirányítási módok 

fejlesztő értékelését előtérbe 

kell helyeznünk. 

igazgató 
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Munkaközösségek 

A 2011. évi intézkedési 

tervben megjelölt feladatok 
Tevékenység Elvárt eredmény Elért eredmény 

A 2012/2013-as tanévben 

megvalósítandó feladatok 
Felelős 

A munkaközösségek olyan 

újraszervezése, amely nem 

választja szét az alsó és felső 

tagozaton tanító 

pedagógusokat, hanem az 

azonos tantárgyat tanító 

nevelők alkotnak 

munkaközösséget tagozati 

szintek nélkül. 

Természettudományos 

(matematika, fizika, kémia, 

biológia, földrajz), humán 

(magyar, történelem), idegen 

nyelvi (angol, német), 

osztályfőnöki, testnevelés, 

mérés-értékelési és napközis 

munkaközösség létrehozása. 

Erősödik iskolán belül 

az alsó és a felső 

tagozat közötti 

kommunikáció, 

kapcsolattartás, 

együttműködés a 

pedagógusok között.  

A munkaközösségek újraszervezésével, 

erősödött iskolán belül az alsó és a felső 

tagozat közötti kommunikáció, 

kapcsolattartás, együttműködés a 

pedagógusok között.   

A munkaközösség-vezetők 

aktív és eredményes irányító 

munkájukkal segítsék elő 

iskolai szinten a szakmai 

munka fejlesztését, 

megújítását a minőségi 

munka érdekében. 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 

A műhelymunka, az 

egymástól való tanulás 

igényének erősítése. 

Az egymás oktató-nevelő 

munkáját támogató és segítő 

megbeszélések, foglalkozások, 

fórumok tartása.                                                                                                                                                    

Az egymás közötti hospitálások 

gyakorlatának bevezetése. 

Együttműködés, közös 

gondolkodás 

megvalósulásával az 

intézmény 

célkitűzéseinek elérése. 

  

Az egymás oktató-nevelő 

munkáját támogató és segítő 

rendszeres megbeszélések, 

foglalkozások, fórumok 

tartása.                                                                                                                                                    

Az egymás közötti 

hospitálások gyakorlatának 

bevezetése. 

munkaközösség-

vezetők 

A módszertani megújulás 

igényének erősítése.  

Folyamatos szakmai 

továbbképzés, tanfolyamokon 

való részvétel, a szakmai 

ismeretek bővítése. Módszertani 

kosár, feladatbankok 

létrehozása. 

A továbbképzéseken a 

pedagógusok a 

tanulásban lemaradó, 

tanulási nehézségekkel 

küzdő gyerekek 

hatékony fejlesztéséhez 

szükséges ismereteket 

szereznek.  

A Különleges bánásmódot igénylő 

gyerekek oktatása – nevelése című 

továbbképzésen a BTM-es tanulóinkkal 

való bánásmód, törődés és odafigyelés 

területén kaptunk oktató-nevelő 

munkánkhoz segítséget. 

A módszertani megújulás 

igényének további erősítése. 

A tanórai tanulásszervezési 

módszerek megújítása, 

változatos alkalmazása. A 

kooperatív,a csoportmunka, 

a páros munka, a 

differenciált egyéni munka 

és a projekt-munka 

alkalmazása a tanórákon 

igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

munkaközösség-

vezetők 

A tanórai 

tanulásszervezési 

módszerek megújítása, 

változatos alkalmazása. 
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A 2011. évi intézkedési 

tervben megjelölt feladatok 
Tevékenység Elvárt eredmény Elért eredmény 

A 2012/2013-as tanévben 

megvalósítandó feladatok 
Felelős 

A Pedagógiai Program Helyi 

tanterv részének elemzése. 

A tantervi követelmények 

felülvizsgálata és esetleges, 

szükséges módosítása.                                                                                                                                           

A továbbhaladás 

követelményeinek 

pontosítása az 

eredményesség javítása 

céljából. 

A továbbhaladás 

követelményeinek és a témazáró 

dolgozatok, felmérők 

értékelésének összehasonlítása.                                                                                                                            

A tanulók értékelésének és a 

mérési eredményeknek az 

összehasonlítása. A 

következtetések levonása.  

A tantervi 

követelmények 

betartása. 

  

Az intézményi 

dokumentumok 2012. 

december 31-ig kötelező 

tartalmi felülvizsgálatával és  

módosításával együttjáró 

feladatok elvégzésével a 

tudatosabb nevelő-oktató 

munka megvalósítása.  

munkaközösség-

vezetők, minden 

tanító, szaktanár 

A tanmenetek tartalmi és 

módszertani elemzése. 

A tanmenetek egységes 

szempontok szerinti, 

kompetencia alapú korrekciója, 

átdolgozása. 

Az éves munka tudatos 

tervezése. A tantárgyak 

közötti koncentráció.  

  

igazgatóhelyettes, 

munkaközösség-

vezetők, minden 

tanító és szaktanár 

Az alkalmazott tankönyvek 

beválás-vizsgálatának 

ellenőrzése. 

Egymásra épülő 

tankönyvcsaládok rendelése a 

tanulók szempontjainak 

figyelembe vétele mellett.  

Egy tankönyvcsalád 

alkalmazása lehetővé 

teszi, hogy egységes 

követelményrendszert 

dolgozzunk ki az alsó 

és a felső tagozat 

számára. Megkönnyíti 

a tanítók és a 

szaktanárok 

munkájának 

összehangolását. 

  

igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

munkaközösség-

vezetők, minden 

tanító és szaktanár 
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Fejlesztő pedagógia 

 

A 2011. évi intézkedési 

tervben megjelölt feladatok 
Tevékenység Elvárt eredmény Elért eredmény 

A 2012/2013-as tanévben 

megvalósítandó feladatok 
Felelős 

Az 1. osztályos tanulók 

iskolakészültségi szintjének 

felmérése, az alapkészségek 

fejlettségének feltárása, 

vizsgálata az osztálytanítóval 

együtt a tanév elején szerzett 

tapasztalatok alapján.                                      

DIFER-mérés.  

A Nevelési Tanácsadó 

szakvéleménye alapján a 

fejlesztő foglalkozások 

megszervezése. 

A mérés során 

kapott fejlődési 

mutatók birtokában 

nevelő-oktató 

munkánk 

tudatosabb 

tervezése.   

A fejlesztő és felzárkóztató 

foglalkozásokon résztvevő tanulóink 

tanulmányi eredménye, iskolai 

teljesítménye a tanév végére javulást, 

fejlődést mutatott a tudatos és tervezett 

egyéni fejlesztés eredményeként. 

A 2011. évi intézkedési tervben 

megjelölt feladatok folytatása. 

fejlesztő 

pedagógus, 

osztálytanító, 

napközis nevelő 

Az eredményes fejlesztéshez 

személyre szabott, egyéni 

fejlesztési tervek készítése.A 

gyerekek ismeretén, 

képességeik mérésén alapuló, 

differenciált, egyéni fejlesztés 

megvalósítása.  

A fejlesztendő területek és a 

hozzájuk kapcsolódó feladatok 

és módszerek meghatározása.  

Az iskolai léthez és 

a fejlődéshez 

nélkülözhetetlen 

elemi alapkészségek 

fejlesztésével 

eredményesebb 

pedagógiai 

tevékenység.  

fejlesztő 

pedagógus, 

osztálytanító, 

szaktanár 

A fejlesztő foglalkozásokon 

részt vevő tanulók 

fejlődésének, iskolai 

teljesítményének 

figyelemmel kísérése, a 

szükséges intézkedések 

megtétele az osztálytanítóval 

történt egyeztetés után.                                                                      

A felzárkóztató foglalkozások 

igazítása az elvárt 

eredményekhez. 

A tudatos és 

tervezett egyéni 

fejlesztés 

eredményeként a 

hozzáadott 

pedagógiai érték 

növekedése.                                                                                                                                                                         

A kiindulási 

állapothoz mért 

fejlődés.  

fejlesztő 

pedagógus, 

osztálytanító, 

szaktanár 
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Gyermekvédelem 

 

A 2011. évi intézkedési 

tervben megjelölt feladatok 
Tevékenység Elvárt eredmény Elért eredmény 

A 2012/2013-as tanévben 

megvalósítandó feladatok 
Felelős 

A gyermekvédelmi felelős és 

az osztályfőnök fokozott 

odafigyeléssel, 

"családgondozással" segítse 

a hátrányos helyzetű tanulók 

helyzetét. 

A segítségadás helyi módjának 

kidolgozása.                                                                                                                                                                                                                                              

Családlátogatások, egyéni 

beszélgetések kezdeményezése. 

A pedagógus, a diák 

és a szülő 

összefogása 

hozzájárul a 

nevelés-oktatás 

eredményeinek 

javulásához. 

Az iskola és a szülői ház kapcsolata 

erősödött, az összefogás eredményeként a 

tanulási nehézségekből, iskolai 

kudarcokból adódó problémák száma 

csökkent.   

A 2011. évi intézkedési 

tervben megjelölt feladatok 

folytatása. 

gyermekvédelmi 

felelős, 

osztályfőnök, 

iskolapszihológus 

Az iskola és a szülői ház 

kapcsolatának erősítése.                                                                                                                                                                                                                             

A hátrányos helyzetű és 

halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók szüleivel 

együttműködés kialakítása. 

A tanulók eredményeinek 

nyilvántartása, nyomon 

követése. 

Az alulteljesítés, iskolai 

kudarc okozta viselkedési és 

beilleszkedési nehézségek 

korrigálása. 
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Minőségbiztosítás 
 

A 2011. évi intézkedési 

tervben megjelölt feladatok 
Tevékenység Elvárt eredmény Elért eredmény 

A 2012/2013-as tanévben 

megvalósítandó feladatok 
Felelős 

Az intézményi 

alapdokumentumok 

felülvizsgálata és módosítása.                                                                                                                                                                 

Az intézményi minőségcélok 

megvalósulásának 
támogatása.                                                                               

A pedagógiai tevékenység 

eredménytelenségéhez vezető 

okok, körülmények feltárása. 

A tanulók félévi és év végi 

tanulmányi eredményeinek 

összehasonlító elemzése, 

értékelése figyelembe véve a 

tanulók egyéni fejlődését és az 

osztályok teljesítményét. 

Az intézmény 

szakmai célkitűzései 

és a tényleges 

működés, valamint 

a szakmai 

eredmények 

közelítenek 

egymáshoz.                                          

A megfelelő 

színvonalú oktatás-

nevelés, eredmény 

elérése.  

  

A 95.§ (6) bekezdése szerint az 

intézményi minőségirányítási 

program elkészítését elrendelő 

közoktatásról szóló 1993.évi 

LXXIX. törvény 40. §-a 2012. 

szeptember 1-jétől hatályát 

vesztette, ez az intézményi 

alapdokumentum kikerült a 

kötelező belső szabályzatok 

köréből. 

  
A központi mérések 

eredményeinek összehasonlító 

elemzése, értékelése. 
  

A tanulói teljesítmények 

mérésének-értékelésének 

folyamatszabályozása, egységes 

tantestületi eljárásrend szerinti 

kidolgozása, biztosítása. 
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Záró gondolatok   

 

    A tanulót ott kell kézen fogni, onnan kell együtt továbbhaladni, 

    onnan kell önálló továbblépést inspirálni, ahol éppen tart.” 

         (M. Nádasi Mária) 

 

 

A városi tantárgyi mérés bevezetése óta nagyobb hangsúlyt helyezünk a magyar nyelv és 

irodalom, valamint a matematika tantárgyak oktatására, a matematikai eszköztudás, logika és 

a szövegértés kompetenciaterületek fejlesztésére. Esélyteremtéssel, felzárkóztatással, 

tehetséggondozással igyekszünk segíteni diákjaink képességeinek kibontakoztatását. 

A 2011-es városi tantárgyi mérés eredményeit látva az iskolavezetés – a nevelőtestület 

egyetértésével – úgy döntött, még tudatosabban kell készülnünk ezekre a megmérettetésekre. 

Reméljük, ezek a fejlesztési irányok a tanulói teljesítmények növekedését fogják szolgálni. 

 

 
Sikerkritérium: 

 A követő iskolai méréseken, illetve a következő városi tantárgyi mérésen jobb 

teljesítmény, magasabb százalékos arány elérése osztályszinten és tanulói szinten is. 

 Tudatosan szervezett felzárkóztató és fejlesztő foglalkozások tartásával kevesebb 

alulteljesítő tanulónk legyen. 
 Alulteljesítő tanulóink száma ne haladja meg a városi szintet. 
 Tanév végén a tanulók tanulmányi eredményeinek javulása az elmúlt év végi 

teljesítményhez, adatokhoz viszonyítva.  
 

 

 

Határidő: 2012. november 5-től folyamatosan  

 

 

Felelősök: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők, tanítók, szaktanárok,            

napközis nevelők 

 

 

 

 

 

 

Paks, 2012. november 5. 

 

              

         Puskásné Ömböli Mária 

              intézményvezető 
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Melléklet 

 
A szülői-tanulói kérdőív összesített eredményei 
 
„A mérésben, mint korábbról ismeretes 310 tanuló vett részt. Közülük 290 esetében (93,5%) 

került sor értékelhető Szülői-tanulói kérdőív kitöltésre. A 93,5%-es kitöltés, illetve az 

iskolákba való visszajuttatási arány igen jónak mondható. (2011-ben ez az arány 92% volt, 

tehát a tavalyinál valamivel jobb volt a szülők körében a kitöltési hajlandóság.)”
9
 

 
 

 A szülők legmagasabb iskolai végzettsége  
 

 

 2. osztály 4. osztály 

Anya Apa Anya Apa 

Nem fejezte be az 

általános iskolát 

0 0 0 0 

Általános iskola 13,0 8,7 3,7 0 

Szakmunkásképző, 

szakiskola 

34,8 39,1 18,6 33,3 

Érettségit adó 

középiskola 

17,4 26,1 44,4 40,7 

Egyetemi vagy 

főiskolai diploma 
34,8 26,1 33,3 26,0 

 

 

Intézményünkben a kulturális hátrányokkal induló tanulóink mellett jelentős a száma az 

iskolázott családi háttérrel rendelkezőknek. 

 

 

 Te milyen végzettséget szeretnél elérni? 
 
 

 2. osztály 

(%) 

4. osztály 

(%) 

Szakmunkásvizsga 8,7 3,7 

Érettségi 

bizonyítvány 
34,8 18,5 

Egyetemi vagy 

főiskolai diploma 

56,5 77,8 

 

 
 
 
                                                 
9
 FENNTARTÓI JELENTÉS a 2012 májusában lebonyolított általános iskolai tantárgyi mérésről (21. oldal) 
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 Megközelítőleg hány könyvetek van otthon, szüleidnek és neked együtt? 
 
 

 2. osztály 

(%) 

4. osztály 

(%) 

Kevesebb, mint 

egypolcnyi (kb. 

0-50 könyv) 

4,3 7,4 

Egypolcnyi (kb. 

50 könyv) 

Egypolcnyi (kb. 

50 könyv) 

26,1 3,7 

2-3 

könyvespolcnyi 

(kb. 150 könyv) 

30,5 26,0 

5-6 

könyvespolcnyi 

(kb. 300 könyv) 

13,1 14,8 

2 

könyvszekrényre 

való (300–600 

könyv) 

17,4 11,1 

3 vagy több 

könyvszekrényre 

való (600–1000 

könyv) 

4,3 22,2 

1000-nél több 

könyv 

4,3 14,8 

 
 

 Megtalálhatók-e otthon a következők? 
 
 

 2. osztály 

(%) 

4. osztály 

(%) 

Számítógép 100 100 

Saját 

számítógéped 

13,0 22,2 

Saját könyveid 100 100 
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 Az önök véleménye szerint mi lesz gyermekük foglalkozása 30 éves 
korában? 

 
 

2. osztály 

Diplomához kötött 

munkakör 

Érettségire épülő 

szolgáltató jellegű 

tevékenység 

Szakképző iskolában 

megszerezhető szakma 

 mérnök (3) 

 óvónő (2) 

 programozó 

 matematikus 

 pedagógus 

 állatorvos 

 jogász 

 fodrász (2) 

 kozmetikus 

 egészségügyi dolgozó 

 rendőr 

 irodai dolgozó 

 programszervező 

 

 asztalos 

 szobafestő 

 állatgondozó 

vállalkozó, zenész 

 

 

4. osztály 

 

Diplomához kötött 

munkakör 

Érettségire épülő 

szolgáltató jellegű 

tevékenység 

Szakképző iskolában 

megszerezhető szakma 

 állatorvos (2) 

 informatikus (4) 

 grafikus 

 pedagógus (3) 

 mérnök 

 divattervező 

 pszichológus 

 fodrász (2) 

 kozmetikus (2) 

 autószerelő 

 rendőr 

 

 gépész 

 eladó 

 

kreatív szakember, étteremtulajdonos, profi labdarúgó, országgyűlési képviselő 

 


