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1. HELYZETELEMZÉS 

1.1. Személyi feltételek 

1.1.1. A tanévet úgy kezdtük meg, hogy az ellátandó feladatok elvégzésére megfelelő számú 

és végzettségű pedagógussal rendelkeztünk. Néhány feladat elvégzésére óraadókat fog-

lalkoztattunk. A tanév során a 3 pedagógus végzettség nélküli kollégám közül ketten 

sikeresen befejezték tanulmányaikat. 6 kolléga volt tartósan távol. 

Személyi feltételek 
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1.1.2. Év közben egy kolléganő nyugdíjba vonult, kettő pedig másik iskolában folytatta mun-

káját. Kettőjüket új kollégák felvételével, harmadik távozó kolléganőnket belső átcso-

portosítással pótoltuk. 

1.1.3. Intézményünkben két fő NOKS-os alkalmazott van, az iskolatitkár és a rendszergazda. 

Személyükben nem történt változás. 

1.1.4. Technikai alkalmazottjaink száma és személye az év során nem változott, 12 segítették 

az intézmény működését. 

1.1.5. A tanév során 17 pedagógus minősítése történt meg (1 fő szerzett Pedagógus I., 16 Pe-

dagógus II. minősítést), egy kolléganő visszalépett. 

Pedagógus önértékelést 14 kolléga végzett. 

Tanfelügyeleti eljárás a tanév során intézményünkben nem volt. 

1.1.6. Továbbképzések 

A tanév során 

• 65-en végezték el a 30 órás Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi 

alaprendszer (KRÉTA) pedagógus moduljaihoz című képzést. 
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• 60-an végezték el a szintén 30 órás A pedagógusok digitális kompetenciájának 

megújítása. IKT eszközök rendszerszerű használata a tanulási-tanítási folyamat-

ban – EFOP-3.2.4-16 – Alapozó továbbképzést. 

• 30 órás mentálhigiénés képzést 4-en végeztek. 

1.2. Tárgyi feltételek 

A feleltételek adottak voltak a minőségi szakmai munkavégzéshez. Felújított, karbantartott épü-

letben, megfelelő technikai háttérrel rendelkezünk.  A szabadtéri mozgást az udvari sportlétesít-

mények és játszóudvar biztosítják. Udvaraink felújításra szorulnak, amennyire tudjuk, karbantart-

juk, igyekszünk minél szebbé tenni ezeket. A mindennapos testnevelést tanórai keretek között 

sikerült megoldanunk, minden osztálynak napi egy testnevelés órája volt. A testnevelés órák és 

sportfoglalkozások döntő többsége október 1. és április 30. között teremben zajlott. Ezek megtar-

tásához 2 tornateremmel és 1 tornaszobával rendelkezünk. Fenntartónk tornacsarnok bérlésével 

tudta biztosítania a fennmaradó teremigényünket. 

Az önálló ismeretszerzést támogatja iskolai könyvtárunk és az internet elérhetőség, tanév során 

elkészült az egész iskolát lefedő WIFI hálózat. Technikai eszközök közül hiányt szenvedünk pro-

jektorokból, illetve fixen telepített interaktív felületekből, laptopok mellé hangfalakkal. Ezen hi-

ányon egyelőre nem sikerült javítani. 
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1.3. Tanulói létszámadatok 

ta
n

u
ló

k
 l

ét
sz

á
m

a
 (

2
0
1
8
. 
o
k

tó
b

er
 1

.)
 

2
0
1
8
. 
sz

ep
t.

 1
 -

 2
0
1
9
. 
jú

n
. 
1
4
. 
k
ö
zö

tt
 é

rk
ez

et
t 

ta
n
u
ló

k
 s

zá
m

a
 

2
0
1
8
. 
sz

ep
t.

 1
 -

 2
0
1
9
. 
jú

n
. 
1
4
. 
k
ö
zö

tt
 t

áv
o
zo

tt
 t

an
u
ló

k
 s

zá
m

a
 

2019. június 14-i adatok 

ta
n

u
ló

k
 l

ét
sz

á
m

a
 

S
N

I 
k
ét

sz
er

es
 s

zo
rz

ó
 

S
N

I 
h
ár

o
m

sz
o
ro

s 
sz

o
rz

ó
 

sz
ám

ít
o
tt

 l
ét

sz
ám

 

S
N

I 
ta

n
u
ló

k
 a

rá
n
y

a 
(%

) 

m
ag

án
ta

n
u

ló
k 

H
H

-s
 t

an
u

ló
k 

H
H

H
-s

 t
an

u
ló

k 

H
H

 é
s 

H
H

H
 t

an
u

ló
k 

ar
án

ya
 (

%
) 

B
TM

N
-e

s 
ta

n
u

ló
k 

b
ej

ár
ó

 t
an

u
ló

k 
sz

ám
a 

n
em

 m
ag

ya
r 

an
ya

n
ye

lv
ű

 t
an

u
ló

k 

n
em

 m
ag

ya
r 

ál
la

m
p

o
lg

ár
 t

an
u

ló
k 

5
8
9

 

1
3
 

9
 

5
9
3

 

5
6
 

2
 

6
5
1

 

9
,7

8
 

8
 

3
2 0
 

5
,4

0
 

3
7  0
 

0
 

 

 

mailto:celliskola@cellkabel.hu
http://www.celliskola.hu/


CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
Levélcím: 9500 Celldömölk, Árpád u.34. 

Telefon:  95/420-218     30/195-7677 

e-mail:  celliskola@cellkabel.hu 

web:  www.celliskola.hu 

 

6 

 

2. PEDAGÓGIAI MUNKA 

2.1. A 2018/2019. tanév pedagógiai munkájának elemzése 

2.1.1. Az alábbi célok valósultak meg a munkatervben rögzítettek alapján 

• Önértékelési terv és szabályzat elkészítése. Önértékelési terv és szabályzat bevezetése, 

gyakorlati alkalmazása. Önértékelési terv és szabályzat korrekciója. 

• Eddigi kapcsolatok megújítása, új külső kapcsolatok kialakítása. Külső kapcsolataink 

újraértékelése, a további együttműködés biztosítása. 

• A megfelelő külső és belső kommunikációs csatornák megújítása, kialakítása. 

• Nyugdíjba vonuló pedagógusok pótlása, új kollégák beilleszkedésének biztosítása. 

• Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra való odafigyelés. 

2.1.2. Az intézmény specialitásának megvalósulása, eredményessége 

• Bevezettük az 5. évfolyamon a matematika és a magyar nyelv és irodalom tantárgya-

kat képesség szerinti csoportbontásban való tanítását. 

2.1.3. Tanulmányi eredmények, magatartás, szorgalom 
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2.1.4. Hiányzások, igazolatlan hiányzások száma, az igazolatlan hiányzások csökkentése érde-

kében tett intézkedések 

 

 Igazolt Igazolatlan Összes 

Hiányzások száma 34 549 óra 274 óra 34 823 óra 

Egy tanulóra jutó hiányzás 
58,3 óra 4,7 óra 63 óra 

10,6 nap 0,9 nap 11,5 nap 
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2.1.5. Bukások száma 

 

 

A 7 bukott tanuló közül 4 sikeres javítóvizsgát tett, így a következő évfolyamra léphetett. 

Egy tanuló 4 tantárgyból kapott elégtelent, így ő évfolyamismétlőként folytathatja tanul-

mányait. Két tanuló pedig sikertelen javítóvizsgát tett (egyikük meg sem jelent), így ők 

is évfolyamot kénytelenek ismételni. 

Százalékosan kimutatva az év végén elégtelen osztályzatot kapott a tanulók 2 %-a, évfo-

lyamot köteles ismételni a tanulók 0,5 %-a. 

A tanév végén nem volt olyan tanulónk, akinek hiányzásai miatt kellett volna évfolyamot 

ismételnie. 
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2.1.6. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma 

Az 5-8. évfolyamosok száma a székhely intézményünkben 328 fő, ebből 25 fő (7,6%) 

tanulmányi átlaga nem éri el a 3 szintet, olyan tanulónk nincs, akinek 1,1 mértéket meg-

haladó tanulmányi átlag romlása volt. A 25 főből 4 kapott elégtelen osztályzatot a tanév 

végén. Ez a tanulók 1,2 %-a. 

2.1.7. SNI ellátás 

Intézményünkben az SNI-s tanulók ellátása a tanév során megoldott volt. Minden tanuló 

számára tudtuk biztosítani a megfelelő számú és minőségű rehabilitációs foglalkozást, 

melyeket gyógypedagógusok és logopédus tartott. Egy tanulónk gyógytornára szorult, őt 

külsős szakember és gyógypedagógus látta el. 

Az SNI-s tanulókat integráltan oktatjuk, neveljük, tantárgyi óráikra is készült egyéni fej-

lesztési terv a gyógypedagógusok segítségével, a szakvéleményeikben megfogalmazot-

takhoz igyekszünk tartani magunkat. 

2.1.8. Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

Alsó tagozaton minden héten minden osztályban 1-2 órában felzárkóztató, 1-2 órában 

tehetséggondozó foglalkozásokat tartottak az ott tanítók. 

Felső tagozaton is igyekeztünk minél több lehetőséget biztosítani az arra rászorulóknak 

a felzárkózásra, illetve biztosítottunk tehetséggondozó foglalkozásokat is. 

A sikeres középiskolai felvétel érdekében a nyolcadik évfolyamon külön felvételi előké-

szítő foglalkozásokat tartottak kollégáim. 

2.1.9. Szakmai munkacsoportok működése 

Intézményünkben 9 szakmai munkaközösség működik, egyéni munkatervekkel. A mun-

katervekben megfogalmazott főbb célok a tanév során teljesültek. 

A munkaközösségeken kívül két fős munkacsoport foglalkozik a gyermek-, és ifjúság-

védelmi feladatokkal, az ő tevékenységük is sikeres volt a tanév során. 

2.1.10. Mindennapos testnevelés megvalósulása 

Pedagógiai programunk szerint minden évfolyam minden osztályában naponta egy test-

nevelés órát tartunk. Ehhez 2 kisebb tornaterem és egy tornaszoba áll rendelkezésünkre, 

valamint az iskola udvara. Ez jó idő esetén elég is, rossz időben a fenntartó által bérelt 

tornacsarnokot használhatjuk októbertől áprilisig. Így a mindennapos testnevelés szemé-

lyi és tárgyi feltételei is adottak voltak. 
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2.1.11. Diákönkormányzati tevékenység 

A diákönkormányzat munkáját egy pedagógus segíti. A diákönkormányzat az osztályok 

képviselőiből tevődik össze, tanácskozásaikat éves munkatervük alapján tartották. A tör-

vényekben előírt jogaikat érvényesíthették, több kérdésben is megfogalmazhatták véle-

ményüket, javaslatokat tettek, melyek egyeztetések után meg is valósulhattak (pl. mobil-

telefon használatának újra szabályozása a házirendben). 

A diákönkormányzat megszervezte a „Tiéd a színpad, iskolai ki mit tud” rendezvényt, 

ahol tanulóink szüleik előtt bemutathatják tehetségüket. A rendezvényt a farsangi idő-

szakhoz kötve rendeztük meg. 

Szintén a diákönkormányzat szervezte a „Tehetségek találkozóját”, ahol a tanulmányi és 

sportversenye-ken legjobb eredményt elért tanulóinkat jutalmaztuk. 

2.1.12. Tanórán kívüli tevékenységek, egyéb foglalkozások 

A fent említett rehabilitációs, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokon kívül 

szakköri foglalkozásokon vehettek részt tanulóink. 

Továbbá kollégáim külön foglalkozásokon, eredményesen készítették fel versenyzőin-

ket.  

2.2. A pedagógiai munka ellenőrzése (külső, belső); tanfelügyelet, minősítés eredményei 

2.2.1. Az elmúlt tanévben 17 kolléga minősült sikeresen (1egy kolléganő tett sikeres minősítő 

vizsgát és vált pedagógus I. fokozatúvá, 16-an minősültek pedagógus II-vé). 

2.2.2. Tanfelügyeleti eljárás intézményünkben nem volt. 

2.2.3. 14 kolléga végzett pedagógus önértékelést. 

2.2.4. 7 kolléganőnél kértünk szaktanácsadót. 

2.3. Tantárgyi mérések 

A 2018-as kompetenciamérés eredményei a szokásosnál sokkal később jelentek meg az Oktatási 

Hivatal honlapján, ezért annak kiértékelése a következő tanév feladata. Ezzel együtt fogjuk kiér-

tékelni az idegen nyelvi mérés és a NETFIT mérés eredményeit is. Az elemzések hiányában a 

következőkben csak az eredmények fognak szerepelni. 

 

 

 

mailto:celliskola@cellkabel.hu
http://www.celliskola.hu/


CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
Levélcím: 9500 Celldömölk, Árpád u.34. 

Telefon:  95/420-218     30/195-7677 

e-mail:  celliskola@cellkabel.hu 

web:  www.celliskola.hu 

 

12 

 

2.3.1. Kompetenciamérés eredményei 

A telephely létszámadatai 

Évfolyam Képzési forma 

 Tanulók száma  
Összesen A jelentésben 

szereplők 
CSH-indexszel 

rendelkezők 
A 2016-os ered-
ménnyel is ren-

delkezők 

6. Általános iskola 94 78 63 - 

8. Általános iskola 80 71 54 71 
Piros szín jelzi, ha valamely évfolyamon és képzési formában a telephely CSH-indexe vagy a 

2016-os eredmények alapján a várható eredmény nem becsülhető megbízhatóan. 

Átlageredmények 

Mérési terület Évfolyam Képzési 
forma 

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

A 
telephelyen Országos 

Az első viszonyítási cso-
port 

A második viszonyítási cso-
port 

Neve Eredménye Neve Eredménye 

Matematika 

6. ált. isk. 1482 
(1452;1506) 

1499 

(1498;1499) 
Városi ált. 

isk. 
1480 

(1478;1482) 

Közepes 
városok 
ált. isk. 

1495 

(1493;1498) 

8. ált. isk. 1589 
(1555;1624) 

1614 

(1613;1616) 
Városi ált. 

isk. 
1586 

(1584;1588) 

Közepes 
városok 
ált. isk. 

1599 

(1597;1602) 

Szövegértés 

6. ált. isk. 1480 
(1452;1506) 

1492 

(1491;1493) 
Városi ált. 

isk. 
1474 

(1472;1476) 

Közepes 
városok 
ált. isk. 

1491 

(1489;1493) 

8. ált. isk. 1591 
(1556;1639) 

1602 

(1601;1603) 
Városi ált. 

isk. 
1574 

(1572;1576) 

Közepes 
városok 
ált. isk. 

1587 

(1583;1590) 

  A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték 

  A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől 

  A telephely eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték 
A telephely eredménye a tanulók CSH-indexének tükrében 

Mérési terület Évfolyam Képzési forma 

A tényleges eredmény a várhatóhoz képest 

Országos regresszió 
alapján 

A megfelelő képzési 

forma/településtípus 
telephelyeire illesztett 

regresszió alapján 

Matematika 
6. ált. isk.   

8. ált. isk.   

Szövegértés 
6. ált. isk.   

8. ált. isk.   

  A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál 

  A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól 
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  A telephely eredménye szignifikánsan gyengébb a várhatónál 
A telephely eredménye a tanulók korábbi eredményének tükrében 

Mérési terület Évfolyam Képzési forma 

A tényleges eredmény a várhatóhoz képest 

Országos regresszió 
alapján 

A megfelelő képzési 

forma/településtípus 
telephelyeire illesztett 

regresszió alapján 

Matematika 

6. ált. isk. 
- - 

8. ált. isk.   

Szövegértés 

6. ált. isk. 
- - 

8. ált. isk.   

  A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál 

  A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól 

  A telephely eredménye szignifikánsan gyengébb a várhatónál 
A telephely eredménye az eddigi kompetenciamérésekben 

Mérési terület Évf. 
Képzési 
forma 

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

2018 2017 2016 2015 2014 

Matematika 
6. ált. isk. 

1482 
(1452;1506) 

1520 

(1475;1563) 
1504 

(1475;1540) 
1457 

(1421;1494) 
1424 

(1393;1459) 

8. ált. isk. 
1589 

(1555;1624) 
1540 

(1502;1589) 
1549 

(1512;1585) 
1611 

(1567;1645) 
1572 

(1518;1619) 

Szövegértés 
6. ált. isk. 

1480 
(1452;1506) 

1526 

(1473;1568) 
1532 

(1504;1566) 
1509 

(1467;1550) 
1465 

(1417;1502) 

8. ált. isk. 
1591 

(1556;1639) 
1530 

(1491;1573) 
1570 

(1521;1607) 
1562 

(1517;1596) 
1536 

(1485;1588) 

 A 2018. évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan magasabb 

 A telephely 2018. évi eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott év eredményétől 

 A 2018. évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan gyengébb 
Az alapszintet el nem érő tanulók aránya 

Mérési terület Évfolyam Képzési forma Alapszint 

Az alapszint alatt teljesítő tanulók aránya (%) 

A telephelyen Országosan 

A megfelelő kép-

zési 
típusban/telepü-

léstípusban 

Matematika 
6. ált. isk. 3. képességszint 30,8 37,6 41,5 

8. ált. isk. 4. képességszint 54,9 41,6 47,1 

Szövegértés 
6. ált. isk. 3. képességszint 16,6 23,4 25,5 

8. ált. isk. 4. képességszint 25,3 28,9 33,1 
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A minimum szintet el nem érő tanulók aránya* 

Mérési terület Évfolyam Képzési forma Minimum szint 

A minimum szint alatt teljesítő tanulók aránya (%) 

A telephelyen Országosan 

A megfelelő kép-

zési 
típusban/telepü-

léstípusban 

Matematika 
6. ált. isk. 2. képességszint 7,7 13,2 14,7 

8. ált. isk. 3. képességszint 8,4 18,7 21,9 

Szövegértés 
6. ált. isk. 2. képességszint 3,8 7,4 8,1 

8. ált. isk. 3. képességszint 8,1 11,5 13,2 
* Ez az arányszám a jelentésre jogosult és nem a jelentésben szereplő tanulók létszámaira vonatkozik. 
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2.3.2. NETFIT mérés 
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2.3.3. Nyelvi mérés 

Intézményünkben angol és német idegen nyelvű mérés is történt. 
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Eredményeink 2018-ban az alábbiak szerint alakultak (megfelelt az a tanuló aki minimum 

60%-os eredményt ért el): 

6.évfolyam angol:  átlag pontszám 19,2 pont, ami 64%,  megfelelt: 62% 

6. évfolyam német:  átlag pontszám 19,8 pont, ami 66%,  megfelelt: 74% 

8. évfolyam angol:  átlag pontszám 26,4pont, ami 66%,  megfelelt: 66% 

8. évfolyam német:  átlag pontszám 22,2 pont, ami 55%,  megfelelt: 40% 

2.3.4. Lemorzsolódás 

Az 5-8. évfolyamosok száma a székhely intézményünkben 328 fő, ebből 25 fő (7,6%) ta-

nulmányi átlaga nem éri el a 3 szintet, olyan tanulónk nincs, akinek 1,1 mértéket megha-

ladó tanulmányi átlag romlása volt. A 25 főből 4 kapott elégtelen osztályzatot a tanév vé-

gén. Ez a tanulók 1,2 %-a.  

Az intézményben folyó lemorzsolódást megelőző tevékenység jól működik. A veszélyez-

tett tanulókkal való egyéni foglalkozások, sok esetben egyéni fejlesztési terv alapján a leg-

hatékonyabbak. Az iskola sokszínű kapcsolatrendszere, a társintézmények kínálta számta-

lan lehetőség jelentős segítség ahhoz, hogy tanulóink az elmélet mellett a mindennapi élet 

gyakorlati problémáival, azok megoldásával is ismerkedhessenek. Az igazolatlan mulasz-

tások száma csökkent az intézményben. A szülőkkel a kapcsolattartás rendszeres, több-

nyire jónak mondható. Amennyiben problémát észlelünk, segítenek a társintézmények an-

nak megoldásában.  
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Természetesen amíg nem érjük el azt, hogy ne legyen lemorzsolódással veszélyeztetett ta-

nulónk, addig mindig keressük az új lehetőségeket is arra, hogy növeljük ezeknek a gyere-

keknek az esélyeit az iskola sikeres elvégzésére, továbbtanulásuk segítésére. 

2.4. Versenyeredmények 

Egyéni versenyeredmények: 

verseny neve szintje 

he-

lye-

zés 

tanuló neve 

osz

tá-

lya 

felkészítő 

Bendegúz Tudásbajnok-

ság-matematika 

megyei 6. Ady Tünde 7.a Pálné Horváth katalin 

Bendegúz Tudásbajnok-

ság-matematika 

megyei 8. Árvai Dávid 6.d PálnéHorváth Katalin 

Bendegúz Tudásbajnokság 

- Irodalom 

megyei 2. Bakonyi Bog-

lárka 

6.c Rozmán Kristóf 

Bendegúz Tudásbajnok-

ság-matematika 

megyei 5. Bókkon Gergő 6.d Pálné Horváth Katalin 

TUdásbajnokság-Iroda-

lom, szövegértés 

megyei 12. Boros Illangó 3.b Kreiner Györgyné 

Bendegúz Tudásbajnok-

ság-természetismeret 

megyei 2. Csékei Lilla 5.d Gálné Nagy Erika 

Bendegúz Tudásbajnokság megyei 9. Csizmazia Kata 4.b Szalókyné Pőcze Nóra 

Bendegúz nyelvész ver-

seny 

megyei 6. Csuka Dorka 1.b Ferenczyné Horváth 

Anita 

Bendegúz Tudásbajnokság 

- Anyanyelv 

megyei 9. Erdélyi Emese 7.d Rozmán Kristóf 

Bendegúz Tudásbajnok-

ság-matematika 

megyei 10. Farkas Vivien 5.d Pálné Horváth Katalin 

Titok Arany János Anya-

nyelvi Verseny 

orszá-

gos 

15. Fonyó Virág 

Anna 

7.d Rozmán Kristóf 

Szép magyar beszéd ver-

seny 

megyei 1. Gálik Nóra 5.d Szabóné Nagy Henri-

ette 

Bendegúz Tudásbajnok-

ság-irodalom 

megyei 3. Gulyás Boglárka 6.b Szabóné Nagy Henri-

ette 

Titok Arany János Anya-

nyelvi Verseny 

orszá-

gos 

10. 6.b Szabóné Nagy Henri-

ette 

Bendegúz Tudásbajnokság 

- Anyanyelv 

megyei 8.  Győrvári Gréta 7.d Rozmán Kristóf 

Tiszán innen, Dunán túl 

népdaléneklési verseny 

megyei aran

y 

  5.a Hegedüs Erzsébet 

Titok Herman Ottó Termé-

szetismereti Verseny 

orszá-

gos 

5.   5.a Kazári Józsefné 

Bendegúz Tudásbajnok-

ság-matematika 

megyei 7. Horváth Jázmin 7.a Pálné Horváth Katalin 
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verseny neve szintje 

he-

lye-

zés 

tanuló neve 

osz

tá-

lya 

felkészítő 

Bendegúz Tudásbajnokság 

- történelem 

megyei 10. Jankovics Patrik 

Balázs 

6.d Horváthné Boros 

Enikő 

Titok Herman Ottó Termé-

szetismereti Verseny 

orszá-

gos 

2. Joó Luca 6. b Kondics Erika 

Titok Herman Ottó Termé-

szetismereti Verseny 

orszá-

gos 

8. Káldi Zsombor 6.a Kazári Józsefné 

Bendegúz- Nyelvész megyei 7.  Kozma Petra  8.a Németh-Vass Vero-

nika 

Szép magyar beszéd ver-

seny 

megyei 5. 8.a Németh-Vass Vero-

nika 

Bendegúz Tudásbajnok-

ság-Biológia 

megyei 10. 

hely 

8.a Horváth Lászlóné 

Madarak, fák napja razpá-

lyázat 

megyei kü-

lön-

díj 

Kuthi Lia 4.a Ambrusné Horváth 

Alexandra 

Bendegúz Tudásbajnokság 

- történelem 

megyei 3. Kuthi Marinka 

Renáta 

6.d Horváthné Boros 

Enikő 

Bendegúz Tudásbajnok-

ság-Biológia 

megyei 9. 

hely 

Kuthi Mira 8.a Horváth Lászlóné 

Bendegúz Tudásbajnok-

ság-irodalom 

megyei 6. Majthényi Panna 5.d Szabóné Nagy Henri-

ette 

Úszás orszá-

gos 

5. 

hely 

Mell-Varga Máté 5.d Modori Barbara 

Zrínyi Ilona Matematika-

verseny 

megyei 5. Mesterházy Péter  7.c Balhási Istvánné 

Hebe Kft. Olvasóverseny  orszá-

gos  

13. 7.c Németh-Vass Vero-

nika 

Bendegúz nyelvész ver-

seny 

megyei 4. Molnár Borbála 1.b Ferenczyné Horváth 

Anita 

Bendegúz nyelvész ver-

seny 

orszá-

gos 

11. 1.b Ferenczyné Horváth 

Anita 

Bendegúz Tudásbajnok-

ság-matematika 

megyei 8. Németh Eszter 7.a Pálné Horváth Katalin 

Taekvando orszá-

gos 

2. 

hely 

Németh Róbert 8.a Szarkali Dezső 

Bendegúz nyelvész ver-

seny 

megyei 5. Perlaki Márk 1.b Ferenczyné Horváth 

Anita 

Tiszán innen, Dunán túl 

népdaléneklési verseny 

megyei ezüs

t 

Pörneczi Zsófi 7.a Hegedüs Erzsébet 

Hebe Kft. Világjáró Ver-

seny 

orszá-

gos  

2.  Pup Sára 8. b Kondics Erika 

Bendegúz matematika ver-

seny 

megyei 4. Remport Zalán 2.a Tóthné Dancsecs Ka-

talin 
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verseny neve szintje 

he-

lye-

zés 

tanuló neve 

osz

tá-

lya 

felkészítő 

Titok Arany János Anya-

nyelvi Verseny 

orszá-

gos 

9. Révfi Dalma 8.b Hartmanné Fekete Il-

dikó 

Teleki Pál Földrajz,- Föld-

tan Verseny 

megyei 1. 8.b Kondics Erika 

Teleki Pál Földrajz,- Föld-

tan Verseny 

orszá-

gos 

3. 8.b Kondics Erika 

Gábor Dénes Számítás-

technika Emlékverseny 

orszá-

gos 

9. 8.b Pörnecziné Lakatos 

Klementina 

Szép magyar beszéd ver-

seny 

megyei 2. Sali Dorka 6.a Szabóné Nagy Henri-

ette 

VASIVÍZ Zrt. "A víz min-

denkié!" rajzpályázat 

megyei díja-

zott 

  8.c Horváth Lászlóné 

VASIVÍZ Zrt. "A víz min-

denkié!" rajzpályázat 

megyei díja-

zott 

  5.a Horváth Lászlóné 

Bendegúz Tudásbajnokság 

- matematika 

megyei 2. Szabó Márton 8.a Kisváriné Németh Ju-

dit 

Varga Tamás Matematika-

verseny 

megyei 3. 8.a Kisváriné Németh Ju-

dit 

Öveges Fizikaverseny megyei 1. 8.a Pálné Horváth Katalin 

Tiszán innen, Dunán túl 

népdaléneklési verseny 

megyei ezüs

t 

  5.b Hegedüs Erzsébet 

Bendegúz Tudásbajnok-

ság-Természetism. 

megyei 11. 

hely 

Tomasits Márk 5.c Horváth Lászlóné 

Bendegúz Tudásbajnok-

ság-matematika 

megyei 7. 5.c Pálné Horváth Katalin 

Tudásbajnokság-Irodalom, 

szövegértés 

megyei 11. Tóth Kamilla 3.b Kreiner Györgyné 

Bendegúz Tudásbajnok-

ság-matematika 

megyei 11. Tóth Milán 7.a Pálné Horváth Katalin 

Titok Herman Ottó Termé-

szetismereti Verseny 

orszá-

gos 

2.  Vas Dániel 6. b Kondics Erika 

Bendegúz Tudásbajnok-

ság-Irodalom 

megyei 3.  Végh Tamás 8.a Németh-Vass Vero-

nika 

Teleki Pál Földrajz,- Föld-

tan Verseny 

megyei 5. Viola Fanni 8.b Kondics Erika 

Szép magyar beszéd ver-

seny 

megyei 6. Zakár Alexandra 7.c Németh-Vass Vero-

nika 

Pannónia Ring futás megyei 3. Tüzes Dóra 4.b Szalókyné Pőcze Nóra 

Pannónia Ring kerékpár megyei 5. László Sára 4.b Szalókyné Pőcze Nóra 
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Csapatverseny-eredmények: 

verseny neve szintje 

he-

lye-

zés 

tanuló neve osztá-

lya 
felkészítő 

Ádám Jenő Népdaléneklési 

Verseny 

tanker-

ületi 

ezüs

t 

Svedics Janka 1.o. 

Kenyeri 

Pörnecziné Lakatos 

Klementina 

Németh Balázs 5.c 

Hirsch Doroti 6.c 

Novák Miléna 6.c 

Vekszli Virág 6.c 

Pörneczi Zsófi 7.a 

Szár Gábor 7.c 

Diákolimpia IV:kcs. kézi-

labda 

megyei   Erdélyi Emese 7.d Gálné Nagy Erika 

előd-

öntő 

1. Fonyó Virág 7.d 

    Győrvári Gréta 7.d 

megyei 

döntő 

5. Gyurák Rozina 7 

    Hajdu Hanna 7.d 

    Imreh Réka 7.d 

    Józsa Vivien 7.d 

    Kocsis Eszter 7.d 

    Pup Rozi 6.b 

    Pup Sára 8.b 

    Szélesi Sára 8.b 

    Tóth Tícia 7.d 

    Verasztó Anna 7.d 

Elsősegélynyújtó verseny orszá-

gos 

10. 

hely 

Sándorffi Csongor 5. 

b 

Kondics Erika 

    Kuthi Marinka 6. b 

    Gorzás Rebeka 6. c 

Petőfi komplex irodalmi – 

történelmi csapatverseny 

megyei 5. Mesterházy Péter 7.c Németh-Vass Vero-

nika és Horváth Zoltán     Nagy Ramóna 7.c 

    Németh József 7.c 

    Zakár Alexandra 7.c 

Petőfi komplex irodalmi – 

történelmi csapatverseny 

megyei 7. Badics Zsófia 7.c Németh-Vass Vero-

nika és Horváth Zoltán     Horváth Flóra 7.c  

    Huszár Marcell 7.c 

    Völfer Dorina 7.c  

Diákolimpia Kézilabda III. 

kcs. Lány 

megyei 

előd-

öntő 

1. 

hely 

Csizmazia Kata 4.b Geiger Csilla 
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verseny neve szintje 

he-

lye-

zés 

tanuló neve osztá-

lya 
felkészítő 

    Deé Lara 5.b 

megyei 4. 

hely 

Farkas Vivien 5.d 

    Gyurák Rozina 7.d 

    Hajdu Dorka 5.d 

    Hanik Katica 5.a 

    Hirsch Doroti 6.c 

    Kocsis Zsófia 4.b 

    Pál Hanna 5.a 

    Pup Rozi 6.b 

    Szélesi Frida 6.b 

    Szücs Hanna 5.a 

Diákolimpia Kézilabda III. 

kcs. Fiú 

megyei 4. 

hely 

Major Ákos 6.b Geiger Csilla 

    Bácskai Bence 6.d 

    Ködös Bence 5.d 

    Katona Bálint 6.a 

    Csizmazia András 

6.b 

    Tóth Bendegúz 4.a 

    Sulyok Balázs 4.c 

    Szabó Ákos 4.a 

    Csói Barnabás 4.a 

    Árvai Bálint 3.b 

    Benkő Bálint 3.d 

    Sándor Bence 6.a 

Katasztrófavédelmi Ifjúsági 

Verseny 

körzeti 5. 

hely 

Pup Sára 8.b Geiger Csilla 

    Szélesi Sára 8.b 

    Erdélyi Emese 7.d 

    Győrvári Gréta 7.d 

Diákolimpia Kosárlabda IV. 

kcs. Fiú 

körzeti 3. 

hely 

Kovács Balázs 8.b Szabó Bence 

    Horváth László 8.b 

    Horváth Máté 8.c 

    Bertalan Levente 7.d 

    Forró Marcell 8.b 

    Rosta Bence 8.a 

    Kiss Balázs 6.a 

    Kovács Erik 6.d 
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verseny neve szintje 

he-

lye-

zés 

tanuló neve osztá-

lya 
felkészítő 

    Árvai Dávid 6.d 

    Telek Áron 6.d 

    Bakonyi Boldizsár 

6.c 

    Sebestyén Zénó 6.a 

Diákolimpia Labdarúgás III. 

kcs. Fiú 

megyei 

előd-

öntő 

3. 

hely 

Kontra Máté 6.b Kazári József és Rosta 

Zsolt 

    Major Ákos 6. b 

    Márkus Kristóf 5.d 

    Sándor Bence 6.a 

    Szabó Kristóf 

    Vass Dániel 6.b 

Labdarúgás U14 Fiú megyei 1. 

hely 

Horváth Márk 7. b Velencei Tibor 

    Kiss Olivér 7. b 

Eötvös Loránd Természettu-

dományi Verseny 

orszá-

gos 

3.he

ly 

Szabó Márton 8.a Pálné Horváth Katalin 

    Kozma Petra 8.a 

    Süle Patrik 8.a 

 

2.5. Rendezvények, programok- az intézményi munkatervben foglaltak megvalósulása 

2.5.1. Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei 

Nemzeti ünnepeinkre, nemzetünk emléknapjaira való megemlékezéseink időpontjai 

esemény / téma időpont 

Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.) 2018.10.05. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.) 2018.10.19. 

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.) 2019.02.25. 

Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.) 2019.03.14. 

A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.) 2019.04.16. 

A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) 2019.06.04. 

 

Az iskolai élethez kapcsolódó egyéb ünnepnapok, események időpontjai 

esemény / téma időpont 

Tanévnyitó ünnepély 2018.09.03. 

Európai Diáksport Nap 2018.09.28. 
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esemény / téma időpont 

Zenei Világnap (október 1.) 2018.10.01. 

Mikulás (december 6.) 2018.12.06. 

Városi ádventi műsor  2018.12.15. 

Karácsonyi ünnepély 2018.12.21 

A víz világnapja (március 22.) 2019.03.22. 

Költészet napja (április 11.) 2019.04.11. 

Föld napja (április 22.) 2019.04.24. 

Anyák napja (május 5.) osztályonként 2019.05.02-07. 

Madarak és fák napja (május 10.) 2019.05.10. 

Kihívás napja (május utolsó szerdája) 2019.05.29. 

Tanévzáró ünnepély és ballagás 2019.06.21. 

 

A nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma 

2018.08.30. Tanévnyitó értekezlet. 

2018.09.19. Nevelőtestületi értekezlet: új tanév feladatai 

2018.10.03. Tanév eleji adminisztrációs feladatok, e-napló, statisztika. 

2018.12.01. Nevelőtestületi értekezlet. 

2019.01.25. Félévi osztályozó értekezlet. 

2019.02.05. Az I. félév szakmai értékelése 

2019.04.17. Nevelőtestületi értekezlet. 

2019.06.14.  Osztályozó értekezlet. 

2019.06.20. Tanévzáró értekezlet. 

 

 

2.5.2. A tantestület szakmai és közösségi rendezvényei 

 

2.6. Környezetvédelmi tevékenység  

Iskolánk 2015-ben nyerte el az ökoiskola címet, melyet azóta is őríz. 

Továbbra is kiemelt feladataink között szerepelnek:  

Időpont Esemény 

2018. szeptember 19. Nevelőtestületi értekezlet: új tanév feladatai 

2018. december 1. Nevelőtestületi értekezlet 

2019. április 17. Nevelőtestületi értekezlet 

2019. június 13. Nevelőtestületi kirándulás 
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• a környezettudatos magatartás kialakítása 

• a természetes és épített környezetünk védelme 

• a fenntarthatóság beépítése mindennapjainkba 

• az ökoiskolai lábnyom csökkentése 

• az egészséges életmód iránti igény kialakítása 

Feladataink között szerepelnek már hagyományosnak mondható tevékenységek: 

Pl: témahetek, projektnapok szervezése, jeles napok megünneplése, az elem- és papírgyűjtés, ta-

nulmányi versenyeken, öko rajzpályázatokon való részvétel. 

Minden tanítási évben újabb célokat tűzünk ki. 

A 2018/2019-es tanévkiemelt feladata volt a hulladékcsökkentés. 

2.7. Egészségnevelés, prevenció. Tanuló balesetek megelőzésére tett intézkedések 

Az iskolában, szeptemberben, januárban és áprilisban elvégezték az előírt tisztasági vizsgálatokat. 

Figyelemmel kísérték a serkésség, tetvesség miatt kiszűrt tanulókat. A kiszűrt tanulók osztályaiban 

elvégezték az osztályok előírt további tisztasági vizsgálatát. Sajnos még mindig találtak serkés 

tanulókat. Pozitívum, hogy az írásbeli felszólítás után minden tanulónál a szülök elvégezték az 

előírt kezelést és a gyermekeket tiszta hajjal engedték vissza az iskolába.  

Az is nagyon jó, hogy sok szülő, ha serkésnek, ill. tetvesnek találja, a gyermekét szól a nevelőnek 

és a védőnő minél előbb megnézte az adott osztályt. Ez a gyakorlat nagymértékben segíti a tetű 

járvány megelőzését. 

Az előírt oltások beadása is meg történt a 6. és 7. osztályokban. Itt szeretném megköszönni az 

osztályfőnökök segítségét, ami az oltások gyors és szervezett lebonyolítását tette lehetővé. Egy két 

kivétellel minden tanulónak megvolt az oltási könyve, amibe az oltások dokumentálva lettek. 

Az idén is felajánlottuk a 7. osztályos leány tanulóknak a HPV oltás. Minden igénylőt beoltottunk.  

Az orvos, az iskolában megvizsgálta az előírt osztályok tanulóit (2., 4., 6., 8.). Az előirt osztályok 

védőnői szűrővizsgálatát is elvégezték. 

Első osztályokban kiosztottuk a tetvesség megelőzéséről és kezeléséről szóló szülői tájékoztatót. 

Ezúton köszönöm a tanító nénik segítségét, akik kiosztották a tájékoztatókat és visszaszedték az 

ezek átvételét igazoló aláírt papírokat. 
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2.8. Gyermekvédelem 

2.8.1. Iskolánk szorosan együttműködik a celldömölki Népjóléti Szolgálattal. Ennek keretében 

napi szinten tartjuk a kapcsolatot az érintett gyermekek ügyeiben. Az együttműködés 

keretében az alábbi esetszámokban történt hivatalos kapcsolatfelvétel: 

• iskola vélemény 37 

• esetjelző 13 

• eset visszajelző 17 

• védelembe vétel fenntartása 4 

• védelembe vétel megszüntetése 3 

• nevelésbe vétel megszüntetése 3 

• esetkonferencia 9 

• gondozási terv 6 

Intézményünkben a tanév végén 

• 66 tanuló részesült rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, 

• 32 tanuló volt hátrányos helyzetű, 

• halmozottan hátrányos helyzetű tanuló nem volt, 

• 27 tanuló volt veszélyeztetett. 

2.9. Pályaválasztás tapasztalatai, eredményei, továbbtanulási mutatók 

8. osztályosokról továbbtanulási adatok 
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3. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATRENDSZERE 

3.1. Szülőkkel való kapcsolattartás 

A kapcsolattartás fontosabb formái: 

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató tájékoz-

tatja a szülőket képviselő Szülői munkaközösséget annak ülésein, illetve vezetőin keresztül. 

Szervezett formában az osztályfőnökök szülői értekezletek, a pedagógusok fogadódélutánokon tá-

jékoztatják személyesen a szülőket. Ezen túl a szülők egyéni igényeik alapján telefonon és szemé-

lyesen is tájékozódhatnak, illetve elektronikus úton is az elektronikus napló, honlapunk, Facebook 

lapunk, vagy akár e-mail útján is. Az osztályfőnökök szükség esetén családlátogatáson ismerked-

nek a tanulók otthoni körülményeivel. 

A fentieken túl a szülőket várjuk egyéb rendezvényeinkre is. 

Intézményünkben 2 pedagógus látja el a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat, nekik havonta 

van fogadóórájuk, melyre szintén várjuk a szülőket, hogy segítsük őket gondjaik megoldásában. 

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont esemény / téma 

2018.09.03-07. között Szülő értekezletek.1. és 3. évfolyamon 

2018.10.01-04. között Szülő értekezletek. 

2018.12.10-13. között Fogadóóra. 

2019.02.04-07. között Szülői értekezletek. 

2019.05.13-16. között Fogadóóra. 

 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló iskolai nyílt napok tervezett időpontjai 

időpont esemény / téma 

2019.03.11-14. között Nyílt nap a leendő 1. osztályosok szüleinek részére. 

2019.04.02-05. között Nyílt nap tanulóink szüleinek részére. 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás jegyében „Ki mit tud” rendezvényt tartottunk 2019. február 13-

án, február 23-án pedig a Szülői Munkaközösség bálján vettünk részt. 
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3.2. Szakmai együttműködés civil szervezetekkel, egymással, más intézménnyel, tanker-

ülettel stb. 

Intézményünk legfontosabb partnerei: 

• Szülők, szülői munkaközösség, 

• Sárvári Tankerületi Központ, mint fenntartó, 

• Celldömölk Város Önkormányzata, 

• Kenyeri Község Önkormányzata, 

• Celldömölki Járási Hivatal, 

• Celldömölki Városi Óvoda, 

• Népjóléti Szolgálat, 

• Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, 

• Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület, 

• Városgondnokság, 

• Celldömölki Kórház és Rendelőintézet, 

• iskolafogászat, iskolaorvos, 

• Vulkán Gyógy- és Élményfürdő, 

• Vas megyei Pedagógiai Szakszolgálat (Szombathely és Celldömölk), 

• Celldömölki Ádám Jenő Alapfokú Művészeti Iskola, 

• Celldömölk Berzsenyi Dániel Gimnázium, 

• tankerület társintézményei, 

• Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ, 

• Celldömölki Rendőrkapitányság, 

• ELTE-SEK, 

• egyházak. 

 

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az intézményvezetőnek állandó mun-

kakapcsolatban kell állnia a Sárvári Tankerületi Központtal.  

A kapcsolattartás 

tartalmi elemei: 
Intézményi kapcsolattartók Fenntartói kapcsolattartók 

szakmai irányítás  intézményvezető, intézmény-

vezető-helyettesek 

Rozmán László tankerületi igazgató 

Sebestyénné Kovács Ildikó szakmai vezető 

gazdasági ügyintézés  intézményvezető, intézmény-

vezető-helyettesek 

Bertalan Tímea gazdasági vezető 

napi ügyek intézményvezető, intézmény-

vezető-helyettesek, iskolatit-

kár, épületgondnok 

tankerületi ügyintézők 
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A kapcsolattartás formái A kapcsolattartás ütemezése 

Vezetői munkamegbeszélések meghívó szerint, illetve szükség esetén 

Személyes és telefonbeszélgetések eseti  

Elektronikus és postai levélváltás eseti 

Egyéb érintkezési formák eseti 

 

A nyitott iskola megvalósításához a lehető legtöbb külső partner bevonása szükséges. Kapcsolata-

inkban partnerségre törekszünk Találkozóink hol rendszeresek, hol alkalmiak, de mindig a kölcsö-

nös előnyök megvalósítására törekszünk. 
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4. PÁLYÁZATOK 

A Határtalanul! pályázat keretében 7. és 8. évfolyamos diákjaink vehetnek részt egy-egy tanulmá-

nyi kiránduláson: 

Pályázat száma címe elnyert ösz-

szeg 

úticélja, idő-

pontja 

résztvevők 

HAT-18-01-

0105 

 

Árpád Vezér nyomá-

ban a Vereckei há-

gón 

2 634 220 Ft 

 

Kárpátalja 

2018.09.26-29. 

44 diák (7.b 

és 7.d) 

3 pedagógus 

HAT-18-01-

0106 

 

Erdély gyöngysze-

mei 

2 515 500 Ft 

 

Erdély 

2019.04.23-27. 

42 diák (7.a 

és 7.c) 

4 pedagógus 

 

A Sárvári Tankerületi Központ, mint fenntartó az EFOP-4.1.2-17 - Iskola 2020: Köznevelési in-

tézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás 

megteremtése érdekében pályázati kiírásra beadott Celldömölki Városi Általános Iskola termei-

nek és sportudvarának fejlesztése című és EFOP-4.1.2-17-2017-00095 számú pályázatával 227 

453 092 Forintot nyert el iskolánk fejlesztésére. 

A projekt címe:  

EFOP-4.1.2-17-2017-00095 

Celldömölki Városi Általános Iskola termeinek és sportudvarának fejlesztése 

A Celldömölki Városi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció 

elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében 

Projekt időtartama: 2017.09.01.-2020.08.31. 

Elnyert támogatási összeg: 227 453 092 Ft 
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