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1.Személyi és tárgyi feltételek
1.1 Humán erőforrás, szakos ellátottság

Tantestületünk létszáma 27 fő, melyből
1 intézményvezető
1 intézményvezető helyettes
Nyugdíjazás
 Almact Ágnes 2017. márciustó felmentés és 2017. augusztus 1-től nyugdíjba vonult
40 év munkaviszonnyal.
 2017 augusztusában nyugdíjba ment tanító kolléga helyére szeptembertől FülöpSzabó Petra tanár/tanító került felvételre
Szakos ellátottságunk megfelelő. A hiányzó szakokat áttanítással és óraadóval biztosítjuk.
Áttanítás:
o Knoch Tiborné Somogyi tagintézményben 8 órában tartózkodott
o Wolleszki Mária 8 órában a gyárvárosi tagintézményben tanított technikát
Mescha Zsuzsa 9 órában tanított németet 7-8. osztályban a somogyi
tagintézményből.
o Kollár Richárd a gyárvárosi tagintézményből az 5-8.évfolyam informatika óráit
tartotta iskolánkban
o Frigy Nikletta 5 órában óraadó ének felső tagozaton
Az áttanítások következő tanévekben is megmaradnak és szakos ellátás biztosítása érdekében.
Pedagógiai asszisztensünk februártól veszélyeztett terhes és táppénzen van. Az új tanévtől
2018 szeptembertől alkalmazunk helyettesítőt.
Nyugdíjba vonuló kolléga helyét nem töltöttük be pedagógussal.
A 2017/18- es tanévben vette át a működtetést az Önkormányzattól a Pécsi Tankerület. Ekkor
a gazdasági előadónk leépítésre került. Helyére ősszel fél állásban kaptunk helyettesítő
kollégát..

1.2. Pedagógusok továbbképzése
Az első félévben a tantestületben belső módszertani továbbképzéseket végeztünk.
Két kolléga folytat tanulmányokat:
Juhász Réka a Kaposvári Egyetem Gyógypedagógiai Kar logopédia
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Fülöp Szabó Petra Kaposvári Egyetem Tanító szak végzős hallgató
Két pedagógus részt vett a „Pedagógusok felkészítése a minősítésre” című 10 órás pedagógus
képzésen
6 pedagógus vett részt az EFOP 3.2.15 számú UNIO-s projekt „Élmény tanulni” 30 órás
képzésén

1.3.Minősítések, tanfelügyeleti ellenőrzések
2017 októberében Szalontainé Schmidt Beatrix gyógypedagógus szerzett kiváló minősítést így
januártól Ped.1-ből Ped.2-be került.
Gyakornokból Ped.1-be Fülöp Szabó Petra tanár valamint Bottlik Andrea pedagógus
végzettségű pedagógiaiasszisztens került.
Az előző tanévben 2 kolléga jelentkezett Pedagógus 2 fokozatba történő minősítésre: Kozáriné
Mező Nelli és Stefanovics Edit. 2018. október 4. és 12-re kaptak időpontot a minősítésre.
2018 tavaszán újabb 8 kolléga jelentkezett a Pedagógus 2 fokozatba történő minősítésre.
E mellett 3 kollégánknál volt szaktanácsadói látogatás

1.4 Működtetés
Az iskolaközpont megszűnésével vált önállóvá intézményünk és tagiskolája lett a somogyi
Vadgesztenye Általános Iskola. Szeptemberben a változás sok nehézséget jelentett. OM
azonosító változása, KIR változása, alapdokumentumok módosítása stb.
Az ősz folyamán új iskola logót terveztünk, megváltozott e-mail címünk és szülői támogatással
új honlapot indítottunk.
Külön helyiségben található iskolai könyvtárunk, melynek rendszeres napi működésének
biztosításához szükség lenne félállású könyvtárosra. Sajnos ezt az órakeretünkből nem tudjuk
megoldani.
Két telephely informatikai parkjának és a napi működéshez nagyon hiányzik egy informatikai
végzettségű pedagógus, aki a tanórák megtartása mellett rendszer gazdai feladatokat is
elláthatna. Sajnos erre óraszámunk nem ad lehetőséget.
Ősztől tagiskolánk vezetője Fogaras Rita lebetegedett, súlyos állapota miatt folyamatos
táppénzre szorult. Vezetőként jelentős többlet terhet jelent a tagiskola munkájának
folyamatos ellenőrzése, az iskolába való folyamatos látogatás.
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Technikai dolgozók:
1 udvaros, 1 karbantartó, 1 takarító és félállású portás, akikkel az iskola napi működése
megoldott. 2017 januárjában a működés változásával gazdasági előadónkat elvitte az
Elszámolóház. Az iskolaközpont megszűnésével további nehézséget jelentett, hogy egy
személyre az iskolatitkárra hárultak iskolánk és tagiskolánk gazdasági ügyei és a pénztári
feladatai is. E probléma enyhítésére októbertől Vasasról helyettesítőként Sziebert Éva
dolgozik félállásban.
Nagyon hiányzik intézményünkből a szociális munkás vagy ifjúságvédelmi felelős akár fél
állásban is, nagyon sok segítséget jelenthetne hátrányos helyzetű, veszélyeztetett tanulóink
gondozásában. Az ifjúságvédelmi feladatokat Földvári Zoltán kolléga látja el, aki munkaidején
felül megy el családlátogatásra, esetmegbeszélésre, tárgyalt a családgondozókkal.

1.5. Beszerzések
 Tankerület támogatásával újabb két tanteremben lettek cserélve a rossz állapotú
ablakok. Az elkoszolódott falak folyosókon és termekben lefestésre kerültek.
 Alapítványi támogatással lehetővé vált az internet használata a C épületben
 C épület lapos tető víz elvezetése készült el.
 D épületre szülői támogatásból előtető és betonozott pihenő rész készült el.
 Megtörtént a teniszpálya leválasztása, iskola területének kijelölése kerítésépítéssel
 Újabb tantermet sikerült felújítanunk. A 14–es tanterem rendkívül rossz állapotú
parkettáját felcsiszoltuk, lakkoztuk és a szülők kifestették.
 Minden kolléga Informatikai Infrastruktúra fejlesztése keretében laptopot kapott, ami
nagy segítség a mindennapi munkájukhoz. Iskolánkban az informatikai rendszer
elavult, internet működése nehézkes. Nagyon várjuk az új rendszer kiépítését, mely
remélhetőleg az új tanév elejére elkészül.
 A digitális tábláinkról 2 évvel ezelőtt betörés következtében elloptak három darab
projektort. Nagyön örülünk, hogy költségvetésből most egy projektort pótolhattunk.
 2017 decemberében a tankerülettől kapott pénzből egy tanterembe vettünk tanulói
asztalokat, székeket és egy táblát. Fontos lenne a további táblák cseréje.
 Az ebédlő nagyon rossz állapotú székeit az iskola alapítványának „Menő Menza”
nyertes pályázatának segítségével lecseréltük modern színes székekre. A beruházás
értéke:750 000 ft.
 Az ebédlőt kifestettük és az egészséges étkezést erősítő korszerű, grafikai megoldással
tettük hangulatosabbá. Ezt is az alapítvány segítségével és szülői támogatással hoztuk
létre.
 Továbbra is teljes felújítást igényel a műhely épülete, melyben a nagyon rossz
állapotban lévő technika szaktanterem van. Szülői támogatással elkészült a szükséges
tervrajz. Sajnos pénz hiány miatt nem lett korszerűsítve.
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 A Duna Dráva Cement Öko Pályázatán iskolánk alapítványa 950 000 forintot nyert,
mellyel új füves játszó területet hoztunk létre meseházzal, tankertet magas ágyásokkal,
térköves járdát és raklapos játszó helyet. Ebben sokat segítettek a szülők, az egyetem
építészeti karának hallgatói.
 Az iskolaudvaron szülői támogatásból elkészült egy 100 négyzetméteres műfüves
terület, mely az alsó tagozatos gyerekeknek kiváló játszóteret biztosít, e mellé
alakítunk ki egy petanque pályát.

2. Szakmai munka értékelése
2.1 Statisztikai adatok
Külön mellékletben a Tankerület által adott táblázatban
2.2. Tanulmányi munka
A Beszámoló végén mellékelve
2.3. Különleges bánásmódot igénylő tanulók ellátása
A különös bánásmódot igénylő tanulóink létszámának alakulása – az utóbbi négy év
adatait figyelembe véve –, szinte állandó, minden vizsgált évben kis eltéréssel 60 fő körüli.
Jelenleg ez a teljes diáklétszámunk kb. 23%-át jelenti. A BTM–s és az SNI–s tanulók számaránya
körül-belül, fele-fele arányban oszlik meg.
Az utóbbi években intézményünkben, a sajátos nevelési igényű gyerekek köre bővült, több
fogyatékossági területre terjed ki .Fejlesztő foglalkozásaink részt vevői nagyrészt
beszédhibások, a „diszesek”, az autisták és a hiperaktivitással küzdő tanulók . E tanévtől
azonban iskolánk tanulói közt
találhatunk érzékszervi fogyatékost, -látássérültet-,
mozgásszervi fogyatékost, valamint egy mutista kislányt is .E mellett Intézményünkben nagy
kihívást jelent súlyos A1-es cukorbeteg gyerekek ellátása az első évfolyamon.
Az első osztályosaink iskolakezdéskor történő képességmérését a helyi gyógypedagógus végzi el,
mellyel a rászorulók célirányos és azonnali fejlesztését segíti elő. Továbbá az átlagostól eltérő
fejlődésmenetet mutató tanulók szakértői vizsgálatát kezdeményezi, mely idén 5 főt érint az elsős
évfolyamon. Az utazó gyógypedagógus-hálózat speciális szakemberei: tiflopedagógus, a
mozgásfejlesztő, logopédus, valamint autisták habilitációjával foglalkozó kolléga. Iskolánk helyi
gyógypedagógusa, kiscsoportos fejlesztő foglalkozások keretében látja el az SNI-s tanulók fejlesztéset.
A beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő gyerekek részképességeinek felzárkóztatásáról az
osztálytanítók, illetve a felsős szakos nevelők gondoskodnak. Előrehaladásukat segíti az iskolaotthonos
oktatás a Lépésről-lépésre programmal és a páros óravezetés, amennyiben jut rá óraszám. Tanulóink
a drámapedagógia, matematika, művészeti szakkörökben, sportkörökben csillogtathatják meg
tehetségüket. Kiemelkedő képességű tanulóink a drámapedagógia, matematika, művészeti

szakkörökben csillogtathatják meg tehetségüket. De a suli-spuri sportrendezvények országos
eredményei, szellemi diákolimpián való sikeres részvétel is nekik köszönhető. Iskolánkban
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évek óta működik – alsó és felső tagozaton egyaránt - a Kreatív Partnerség Program, melynek
célja a kiemelkedő képességek felfedezése, a kreativitás erősítése, kibontakoztatása. Mindez
tanórai és szabadidős foglakozások keretében valósul meg.
Intézményünkben ebben a tanévben 31 fő SNI-s gyermek tanult. Ellátásukról az utazó
gyógypedagógusi hálózat szakemberei gondoskodnak, gyógypedagógusok, logopédus ill.
speciális autista szakember .
A 27 fő tanulási ill. beilleszkedési nehézséggel küzdő kisgyerek /15 alsós, 12 felsős tanuló /
részképességeinek felzárkóztatását alsóban a tanítók segítik kiscsoportos fejlesztő foglalkozás
keretében. A felső tagozatban az osztályfőnökök és szakos nevelők végzik ezt a munkát.
2.4. Mindennapos testnevelés megvalósítása
Iskolánkban nagy nehézséget jelent a mindennapos testnevelés megvalósítása, mert
nincsenek meg a szükséges feltételeink. Iskolánkban egy tornaszoba és egy sportpálya van. Jó
idő esetén az sport udvari testnevelés órákkal megoldott a hely probléma. Rossz idő esetén
nagyobb a gond, mert néhány osztály csak a folyosón tud testnevelés órán lenni. A 3 órán
felüli 2 órát téli időszakban a Basamalom utcai tollaslabdapályákon tartjuk október 15-től
április 15-ig a teniszórák tömbösítésével. A tankerülettől kaptunk segítséget, abban hogy
naponta busz szállítja le a pályához a gyerekeket. Sajnos a visszafelé már nem tudtuk
megoldani a szállítást, így gyalog kell a gyerekeknek visszajönni. A testnevelő kolléga mellé
mindennap kísérő kollégát kell biztosítani a veszélyes útszakaszok miatt. Nagy segítséget
jelentett, hogy idén részben már busszal mehettek tanulóink. Ezt köszönjük a Tankerületnek.
A következő tanévben is számítunk erre a lehetőségre.
2.5. Kötelező mérések, kapcsolódó intézkedések
 2018. május 23-án sikeresen lebonyolítottuk intézményünkben az Országos
Kompetenciamérést a 6. és 8. évfolyamon. A gyerekek 100% -ban visszahozták a
tanulói kérdőíveket és vissza tudtuk küldeni az Oktatás Hivatalba. Zökkenő mentesen
lezajlott a mérés.
 2018. május 18-án bonyolítottuk le 6.és 8. évfolyamon az idegen nyelvi kompetencia
mérést német és angol nyelvből. Az idegennyelvet tanító kollégák kijavították és
feltöltötték a megadott felületre.
 NETFIT mérés
Az eredményeket rögzítettük a NETFIT online rendszerében és a feldolgozás után
elemeztük az egyéni, az osztály és az összes évfolyam teljesítményét. Az országos
összehasonlításban iskolánk a középmezőnyben van, nagy eltérést nem tapasztaltunk.
A NETFIT méréseire már év elejétől készülünk. Körülbelül februártól kezdjük el a
méréseket, májusban pedig pótoljuk az elmaradt adatokat. A mérések előtt
ismertetjük, hogy milyen zónák vannak, ezt nem osztályozzuk csak tájékoztatást
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kapnak a jelenlegi fittségi állapotukról. Tájékoztatjuk a tanulókat, hogy milyen zónát
teljesítettek, de egész évben ők is megnézhetik az értékeket a faliújságon.
Csak egy mérőcsomagunk van, jó lenne még egy, ha a használat során elromlana
valamelyik.

2.6. Vizsgaeredmények
A 2017/18-as tanévben 4 tanulónk nem tudta teljesíteni az éves követelményeket és
pótvizsgát tehetett.
1 fő 4. osztály matemetika
2 fő 6. osztály történelem
1 fő 7. osztály kémia, matematika
Mind a négy tanuló sikeresen pótvizsgázott 2 fő elégséges és 2 fő közepes eredménnyel.

2.7. Beiskolázás, általános iskolai továbbtanulás
Az első osztályos beiskolázás sikeresen megtörtént.42 jelentkezőből egy nagy létszámú
osztályt indítottunk 31 tanulóval. A felvett tanulók körzetesek 1 gyermeknek iskolánkba jár
már a testvére is. A beiskolázásnál elsődleges célunk, hogy a körzetünkben élő gyerekek szülei
minél többen válasszák a területükön működő körzetes iskolájukat, akkor is ha óvodában a
város más részébe járnak. A beiskolázás legnagyobb nehézségét jelentette, hogy körzetes
tanulókat kellett elutasítani.
Nyolcadik évfolyamos tanulóink beiskolázása sikeresen megtörtént. Ebben a tanévben a
középiskolai beiskolázás során az a tapasztalatunk, hogy a több éve működő Tájoló
pályaválasztási hét programja nagy mértékben megkönnyítette a tanulók választását. A
tanulók könnyebben és egyszerűbben tudtak dönteni és a szülők is együttműködőbbek voltak.
A beiskolázás is gördülékenyebb volt, mert a programmal a szülők és a gyerekek figyelmét már
7. osztály végén a pályaválasztás fontosságára tudtuk irányítani. A 8.osztály első félévében
már jobban körvonalazódtak a választások, nem maradt az utolsó pillanatra a döntés.
 A 8. évfolyam létszáma: 20 fő
 Szakgimnáziumba felvettek száma: 8 fő
 Szakközépiskolába felvettek száma: 6 fő
 Gimnázium: 5 fő
1 tanuló évfolyamot ismétel tartárgyi bukások miatt.

2.8. Iskola-egészségügy, gyermekfogászat
Iskolai védőnőnk heti egy alkalommal tartózkodik az iskolában. Rendszeres feladata a
tisztasági vizsgálat/tetű/, e mellett egészségügyi előadások tartása különösen felső tagozaton.
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Fogászati szakrendelés kertvárosban van, ami nagy nehézséget jelent, mert az oda és
visszautazás 4 buszjáratot, jegyet jelent a családok számára. Ezt követően a gyerekek
visszarendelése, hiányzás pótlása sok esetben elmarad a távolság miatt. Tanulóink nagy
részének nincs bérlete mivel a körzetben laknak. Sokkal hatékonyabb volna az ellátás, ha az
iskolafogászat a Lánc utcai gyermekfogászati rendelőben lenne, hiszen ebben a körzetben
laknak tanulóink és sokan még gyalog is könnyen megközelíthetik.

2.9. Tanórán kívüli programok, nyári programok, táborok
A szabadidős programjainkat úgy szerveztük, hogy a tanórán kívüli időben a gazdag színes
programokkal segítsük a közösségépítést, hagyományok ápolását.
A konkrét ünnepkörhöz tartozó, tervezett programjaink mind megvalósultak.
A szabadsáv programjában valósítottuk meg az éves projektünket az „Együtt az egészségért”
projektet, mely összekapcsolódott a „Menő menza” pályázat egészséges táplálkozást erősítő
programjaival. A tanév során tanulóinknak 50 különböző foglalkozást tartottak a szakemberek. A
foglalkozásokat a BAMKH Népegészségügyi Főosztályának szakemberei, és a BM.
Rendőrfőkapitányság munkatársa tartotta. A Szülők Akadémiája során két előadást hallgattak
meg a szülők. Iskolánkban évtizedes hagyomány, hogy az Egészségnap keretében a Véradó
Állomás munkatársai kitelepülnek az iskolánkba. Júniusban családi sport és egészségnapot
tartottunk, főzőversennyel egybekötve.
Októberben Családi egészségnapot szerveztünk szombat délelőtt, amely az éves projektünk
nyitóprogramja volt. Halloween témakörhöz kapcsolódóan szerveztük a „Tök jó napok a
Bártfában” programot, játékos, vicces feladatokkal. A nap a felsősöknek diszkóval zárult. A diszkót
a DÖK, a hozzátartozó büfét a Vállalkozás ismereti szakkör szervezte, mindenki megelégedésére.
A jeles napok közül októberben emlékeztünk meg a Zene világnapjáról, közös daltanulással, zenei
TOTÓ kitöltésével, az Állatok világnapjáról, plakátokkal az év állatairól és a Nemzeti Gyásznapról
iskolai műsorral.
Novemberben a Márton napi programon vehettek részt tanulóink. Volt „libás” műsor
dalokkal, lampionos felvonulás énekszóval, libazsíros kenyér lila hagymával.
Decemberben







„Miki” délelőttöt, amikor a 8. osztályosok beöltözve mikulás táncot adtak elő,
megtáncoltatva a tanulókat is, majd körbejárták az osztályokat, énekeltettek,
verseltettek, szaloncukrot osztottak.
Karácsonyváró kézműves foglalkozást, ahol apró ajándékokat készíthettek a gyerekek
szüleiknek, testvéreiknek.
Karácsonyi vásárt, ahol sokféle hasznos és édes terméket kínáltak az osztályok.
Karácsonyi műsort a Bártfa templomban
Luca napján búza ültetés az osztályokban.
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Februárban bonyolítottuk le az alsós és felsős farsangi bálokat. Az idei tanévben is bérelt
helyszínen az Universitas étteremben. Ez jó döntés volt, mert iskolánkban ekkora létszámra
nincs megfelelő hely.
Márciusban a Húsvét ünnepkör köré szerveződtek az események, Pl.: fészeképítés, húsvéti
vásár. egészséges sütemények versenye szülők részére
A Föld napján osztályok közötti akadályverseny, kerékpáros ügyességi verseny volt. A tánc
világnapján a különböző népek táncait táncoltatták az iskola tanulóit is.
Májusban a Bártfa Fesztivált a Zsolnay Negyed E78-as termébe szerveztük, zenés, táncos,
verses, mesés műsorokat mutattunk be a szülőknek. A Madarak és fák napján a Zsályaligetbe
kirándult az egész iskola. A szülők, gyerekek, nevelők családi sportos szombatján idén is sokan
vettek részt, együtt sportoltak gyerekek, szülők, tanárok, majd egy finom szabadtéren, üstben
főtt ebédet fogyasztottak el, amit egy szülő készített.
Júniusban megemlékeztünk Nemzeti összetartozás napjáról, sport és egészségnapot
szerveztünk tanulóinknak, a BÁRTFA napon pedig Kalandpark várt a gyerekekre.
Eredményesen működtettünk sok szakkört, mellyel sok gyakorlati tapasztalatra tehettek szert
tanulóink.
Pályaválasztási napon kiállításon, céglátogatáson jártak tanulóink, foglalkozáson vettek részt
a Baranya Megyei Iparkamarában.
A Budapesti Fesztiválzenekar által szervezett TÉRTÁNC koncert programba iskolánk második
alkalommal kapcsolódott be. Fél éven át hivatásos koreográfus készítette fel a gyerekeket.
Június 17-én Budapesten az ország minden térségéből érkező táncosokkal együtt léptek fel
tanítványaink a TÉR TÁNC Fesztiválon.
A Bártfa Művészeti Napon a gyerekek különböző művészeti ágakban próbálták ki magukat. Pl.:
zenei, táncos, kézműves foglalkozásokon.

Nyári Táborok
Nyári napközis tábor
A tanév zárását követően június 19-től július 6-ig többféle szervezésű és tartalmú iskolai tábort
tartottunk tanulóinknak az iskolában.
 Az idén is sikeresen pályáztunk az Erzsébet Napközis Táborunk megrendezésére. A
nyári szünet első hetében 82 tanulónk vett részt a programban, ahol a
sportvetélkedők, kézműves- és művészeti foglalkozások, a környezetvédelmi
akadályverseny valamint a közösségépítő programok mellett egy teljes napot
Budapestre kirándulhattunk. Meglátogattuk a Tropicariumot és néhány felejthetetlen
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órát töltöttünk az egyik legnagyobb játszóházban, az Elevenparkban. Mindezek
megvalósítására 1 474 000 + áfa összeget nyert iskolánk
Részt vettünk az EFOP 3.3.5 tematikus táborban. Az 1.2.4.6. évfolyamon 6 csoportban
összesen 150 tanulónk vett részt művészetek, környezetvédelem, hagyományőrzés és
digitális tábor témakörben. A táborok nagyon jól sikerültek, pozitív visszhangja volt
gyerekek és szülők körében egyaránt.
Az iskolai táborok 3. hetében angol nyelvi táborban vett részt 28 tanulónk.
E mellett a 7. évfolyamos tanulóinknak június 19-25-ig egy hetes Tájoló elnevezésű
pályaorientációs tábort szerveztünk.
Július 5-től 70 tanulónk táborozott a Balatonfenyves alsói táborban, ahol 7 kolléga
felügyeletével töltöttek el tartalmas napokat 3.-8. osztályos tanulóink.

2.. Versenyeredmény



















Asztalitenisz Diákolimpia városi és megyei versenyein vettünk részt, melyből
a legkiemelkedőbb eredmények fiú és lány egyéni versenyben II. és III. helyezés.
Torna Diákolimpia megyei döntőjében 1 tanulónk I. helyezett
Országos Várkői Gyermektorna Fesztiválon 4. helyezett
Mező Ferenc Szellemi Diákolimpián 6. és 7. osztályos tanulóink 4 fős csapata
Országos elődöntő: 5. helyezés és Országos döntő: 7. helyezés
Játékos sportvetélkedőn alsó tagozatos csapatunk a városi és megyei 1. helyezés után
az országos elődöntő: I. helyezését és az országos pótselejtező 4. helyezését
Atlétika városi és megyei versenyein kiemelkedően szerepeltek tanulóink egyéni és
csapatversenyben. I. II. és III. helyezéseket is értek el.
Tenisz megyei versenyein I. II. és III. helyezést értünk el különböző korcsoportokban.
Országos döntő II. helyezés
Tollaslabda megyei és országos 3. és 5. helyezés
Mezeifutásban legjobb helyezésünk a csapat 2. és 3. hely.
A megyei népdaléneklési versenyen 4-6. osztályos tanulóink 3 arany, 4 ezüst és 2 bronz
minősítést kaptak.
AUTOMÁNIA megyei vetélkedőn 42 csapatból 4. helyezést értünk el. Tanulóink a
Mercédesz gyárba utazhattak.
VILLANYÁSZ megyei verseny 10. helyezés
FORMA és DÍSZÍTÉS városi történelem versenyen csapataink az I., II. és IV. helyen
végeztek.
DÍSZLET és VALÓSÁG történelem verseny I. és III. helyezés
Mathias Corvinus Collegium FIT kaland tehetséggondozó verseny régiós
megmérettetésén 4. osztályos csapatunk I. helyezett lett. Az országos döntőben 7.
helyezést ért el.
Városi Környezetismereti vetélkedőn a 3.-4. osztályos csapatunk 3-5. helyezést ért el.
Városi mesemondó versenyen 3. osztályos tanulónk 3. helyezést ért el.
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3.Pályázatok, innovációk
3.Pályázatok
Intézményünk az elmúlt félév során több pályázat résztvevője valamint nyertese is.
 EFOP 3.1.5-16-2016-0001” A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények
támogatása” kiemelt projekt. Ebben elkészítettük az intézmény helyzetelemzését,
melyet az oktatási hivatal megvizsgált és a tankerület számára is eljuttatott. Ezt
követően készítettük el az intézményi fejlesztési tervet, melyet az elfogadás után a
tankerület is aláírt. Különböző műhelymunkákon és konferenciákon vettünk részt és
most fogjuk intézkedési tervet a következő évi folytatáshoz.
 EFOP 3.3.3- VEKOP-16-2016-00001 „Múzeumi és könyvtári fejlesztések
mindenkinek”„Játszd el magad” mintaprojekt. A Janus Pannonius Múzeum
Történeti Osztályával működtünk együtt . A projektben 2. és 5. osztályunk vett részt
a Pécsváradi várban és Várostörténeti Múzeumban szervezett foglalkozások keretében.
 EFOP 1.8.5-17 Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő program. Iskolánk
alapítványa pályázott és nyert a pályázattal. Decemberben kezdődött el a program és
már az eddig is jól működő egészség programunkkal tudunk többet nyújtani szülőknek,
gyerekeknek, kollégáknak.
 Duna-Dráva Cement KFT Zöld megoldás pályázatára nyújtott be alapítványunk
megvalósítási tervet. 2017 decemberében nyert a pályázat A pályázat során
„Bártfa élménykert” elnevezéssel újítjuk fel, alakítjuk át zöld megoldásokkal
iskolaudvarunk egy részét. A pályázat megvalósításában, kivitelezésében
gyerekek, szülők, kollégák egyaránt részt vesznek. Jelenleg a munkálatok
tervezése megszervezése folyik.
 EFOP BM-170015 Nemzeti Bűnmegelőzési Pályázat a Kormányhivatal
munkatársai tartják a foglalkozásokat
 EFOP 3.1.2 Komplex Alapprogram pedagógus továbbképzések megvalósítása. A
pályázatban a JPTE Neveléstudományi tanszékével dolgozunk együtt. A pályázat
vezetői tájékoztatója történt meg.
 EFOP 3.3.5 -17-2017 KORSZERŰ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁT
SEGÍTŐ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM KÍSÉRLETI MEGVALÓSÍTÁSA című projekt keretében tematikus tábori programokat tartottunk
2017. szeptemberétől az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként két programunkkal a Tájoló
pályaorientációs programmal és a Kreatív Partnerség programmal fogadtunk tantestületeket,
látogatókat intézményünkben. E mellett még pályaorientációs programmal műhelymunkákon
vettünk részt a Kereskedelmi és Iparkamarában.

4.Kapcsolatrendszer
A bevezetett programok, és nyertes pályázatok kapcsán sokrétű szakmai kapcsolatrendszert
működtetünk. Intézményünk széleskörű szakmai kapcsolatokat épített ki különböző
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intézményekkel, civil szervezetekkel, alapítványokkal, amely ebben az évben is hatékonyan
működik.
 Baranya Megyei Iparkamara munkatársai Tájoló program megismertetése
műhelymunkák szervezése. Több éve segítik szervező munkájukkal a gyerekeink
továbbtanulását.
 Pécsi Oktatási Hivatal pályázatok, bázisintézményi programok
 Baranya megyei Rendőr-Főkapitányság munkatársai, Pécsi mentőállomás, DunaDráva Nemzeti Park, Baranya Megyei Kormányhivatal Közegészségügyi
Osztályának munkatársai, Pécsi Gyermekgyógyászati Klinika szakemberei, DDNP
Igazgatósága Oktatási Központ, PTE Szülészeti Klinika nőgyógyász orvosa az éves
egészségprogram állandó résztvevői
 Civil Közösségek Háza programok szervezése, helyszín biztosítása
 Pécsi Szín-Tér Egyesület, a Zöld híd Alapítvány, Ökováros - Ökorégió Alapítvány,
Nevelők háza Egyesület, Élménytár, Ördögszekér Kompánia, Szabolcs Fejedelem
Hagyományőrző Íjász és Lovas Egyesület,
 Pécsbányai Közösségi Ház, Y Közösségi Ház hátrányos helyzetű családok támogatása,
közösségi programok gyerekprogramok
 Janus Pannonius Múzeum Történeti és Néprajzi Osztálya pályázatok tehetséggondozás
 Területi óvodák Bártfa, Sétatéri, Majorossy óvoda –iskola átmenetben
 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat hátrányos helyzetű családokkal való
együttműködés támogatása
 JPTE Neveléstudományi Intézet, Művészeti Kar, Romológia és Nevelésszociológiai
Tanszék pályázat, Kreatív Partnerség Program
 T-Tudok Oktatáskutató Intézet Kreatív Partnerség Program
 Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola, Kontrasztok Alapfokú Művészeti
Iskola Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola tehetséggondozás
 Szakértői Bizottság SNI-s gyerekek felülvizsgálata
 Éltes Mátyás Iskola utazó gyógypedagógusok, gyógypedagógus műhely, munkaközösség
 Katolikus Egyház, Baptista Imaház oktatás, hátrányos helyzetű gyerekek és családok
támogatása
-

5.Vezetői és fenntartói ellenőrzések
A 2017/18-as tanév első félévében az Oktatási Hivatal jelölte ki intézményünket a KIR
intézménytörzsi szakmai ellenőrzésre és apróbb javításokat követően mindent rendben talált.
2018 májusában a fenntartó ellenőrizte a sajátos nevelési igényű tanulók tanügyi dokumentációját.
Az ellenőrzésről készült jelentésben megjelölt hiányosságokat az elkövetkező napokban pótoltuk,
illetve a következő tanév kezdéséhez a tantestülettel megbeszéltük a pontos és szabályos
dokumentáció vezetését.
Vezetőként a tanév során minden kollegát meglátogattam tanórán, voltak akiknél több ízben is
jártam. A tapasztaltakat mindig óra elemzéssel zártuk.
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2.2. Tanulmányi munka

LÉTSZÁM

2017-2018

2016-2017

Alsós létszám:

159

144

Felsős létszám:

96

102

ÖSSZESEN:

255

246

251 értékelt tanuló
Lonkay Lilit: 2. b osztályos tanuló családjával külföldön él, augusztusban osztályozó vizsgát
tehet.
Tóth Roland Dominik: első osztályos tanuló iskolalátogatási bizzonyítványt kapott, megismétli
az első évfolyamot.
Mihály Rikárdó, Csonka Zsolt és Kovács Zsolt: hiányzásai miatt évet ismétel.
Ebben a tanévben 7 tanulónak szünetelt a tanulói jogviszonya külföldi tartózkodás miatt.

HIÁNYZÁS (óra)

2017-2018

2016-2017

Alsós hiányzás:

10192

9395

+797

Felsős hiányzás:

8796

8379

+417

ÖSSZESEN:

18988

17774

+1214

HIÁNYZÁS
ÁTLAGA

2017-2018: átlag

2016-2017: átlag

Alsós

64,10 óra/tanuló

65,24 óra/tanuló

Felsős

91,63 óra/tanuló

82,15 óra/tanuló

Iskolai

74,47 óra/tanuló

72,25 óra/tanuló
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IGAZOLATLAN HIÁNYZÁS

2017-2018

2016-2017

Alsós hiányzás:

107

50

+57

Felsős hiányzás:

2111

1207

+904

ÖSSZESEN:

2218

1252

+966

IGAZOLATLAN
HIÁNYZÁS ÁTLAGA

2017-2018: átlag

2016-2017: átlag

Alsós

0,68 óra/tanuló

0,35 óra/tanuló

Felsős

21,99 óra/tanuló

11,83 óra/tanuló

Iskolai

8,7 óra/tanuló

5,11 óra/tanuló

MAGATARTÁS

2017-2018: átlag

Alsós

4,33

4,23

+0,10

Felsős

3,76

3,76

+0,07

Iskolai

4,01

4,01

+0,14

SZORGALOM

2017-2018: átlag

2016-2017: átlag

2016-2017: átlag

Alsós

4,35

4,41

-0,06

Felsős

3,67

3,57

+0,10

Iskolai

4,10

4,03

+0,07
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Az osztályok magatartás és szorgalom átlaga
Magatartás

Szorgalom

1.a

4,55

1.b

4,74

3.b

4,42

3.a

4,44

5.

4,40

4.

4,34

4.

4,38

2.a

4,33

3.a

4,37

2.b

4,33

1.b

4,27

3.b

4,33

2.a

4,17

1.a

4,25

2.b

4,17

5.

4,12

átlag

4,15

átlag

4,10

8.

3,75

7.

3,68

7.

3,64

8.

3,35

6.

3,52

6.

3,20

Tanulmányi átlagok:
iskolai: 4,21

alsós: 4,41

felsős: 4,07

Alsós:
Tanulmányi átlag
2.b

4,44

2.a

4,42

3.b

4,42

átlag

4,41

4.

4,40

3.a

4,37
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Felsős:
Tanulmányi átlag
5.

4,56

6.

4,23

átlag

4,07

8.

3,78

7.

3,72

Tantárgyi dicséretek száma:

összesen (alsó+felső)

rajz:

36 (24+12)

technika:

35 (20+15)

magyar irodalom:

20 (14+6)

matematika:

18 (17+1)

erkölcstan:

18 (0+18)

környezetismeret:

14

ének-zene:

14 (14+0)

testnevelés:

14 (13+1)

magyar nyelv:

13 (10+3)

angol nyelv

12 (7+5)

német nyelv:

10 (10+0)

történelem:

10

természetismeret

2

fizika

2

kémia

1

biológia

1

földrajz

1

honismeret:

1
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Alsó tagozaton:

143

(2016-2017-es tanévben: 139)

Felső tagozaton:

79

(2016-2017-es tanévben: 93)

222

(2016-2017-es tanévben: 232)

Összesen:

tantárgyi dicséretek

az osztályozott
tanulók száma

dicséret/fő

4. évfolyam

60

29

2,07

5. évfolyam

37

25

1,48

2. évfolyam

48

45

1,07

3. évfolyam

35

36

0,97

7. évfolyam

22

23

0,96

8. évfolyam

14

21

0,67

6. évfolyam

6

27

0,22

222

206

1,08

összesen:

Kitűnő tanulók: 26 fő (előző tanév végén 36 tanuló)
2.b osztály

3.a osztály:

Katona Larina

KoczkásKornélia

Schivánovits Zoltán

Sörös Csenge

Tátrai Boróka

Stang Márton

Kékes Dániel André

Töttő Bálint

Sörös Eszter

3.b osztály

4. osztály:

5. osztály:

Borbás Jázmin

Streitmann Panna

Kiss Nikolett

Becsei Bende Csanád

Korbacz Lea Míra

Nagy Nikolett

Kovács Lili

Bittó Fanni

Topos Csenge

Fodor Péter

6. osztály:

Bozsovics Dominika

Heidl Tamara

7. osztály:

Krizsovszki Auróra

Jásper Botond

8. osztály:

Taradán Lilla,

Kasza Zsombor

Wéber Virág
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Az elégtelen osztályzatot kapott tanulók osztályonként
Tanuló Tantárgy
Osztály
összesen összesen
2.a

1

3

Elégtelen
osztályzatot
kapott tanulók
Orsós Ivett

Tantárgyi
bukás

Tantárgy(ak)

3

magyar irodalom, magyar
nyelvtan, matematika

2.b

1

4

Balog Norbert

4

magyar irodalom, magyar
nyelvtan, matematika,
környezetismeret

4.

1

1

Csóka Tamás

1

matematika

Király Milán

1

történelem

Szabó Márton

1

történelem

Balogh Mihály

4

matematika, történelem, biológia,
fizika

Bogdán Tibor

2

matematika, kémia

5

magyar irodalom, magyar
nyelvtan, matematika,
történelem, fizika

Kolos Krisztián

8

magyar irodalom, magyar
nyelvtan, angol nyelv,
matematika, történelem, biológia,
fizika, kémia

Sipaki Dominik

4

németnyelv, matematika,
történelem, fizika

6.

7.

2

4

1

8

8.

1

4

Össz.:

10

21

Papp Zalán

33
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Összegzés
Ebben a tanévben a hiányzások száma 1214 órával volt több, mint az előző tanévben.
Különösen az igazolatlan hiányzások száma növekedett, aminek az oka, hogy két tanulónk
egyetlen napot sem volt iskolában. Közülük az egyik már az előző évben is végig hiányzott, a
másik pedig szeptember óta áll tanulói jogviszonyba az iskolával. Ők ketten hiányzásaik miatt
ismétlik az évfolyamot. Egyikük 1022 órát hiányzott igazolatlanul, másikuk hiányzása 938 óra,
ebből 879 az igazolatlan mulasztás.
A törvényben meghatározott módon jelentettük a hiányzásokat, és folyamatosan kapcsolatot
tartottunk a szülőkkel, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal.
5 tanulónak a hiányzása meghaladta a 250 tanórát, és 41 tanulóé a 100 órát.
Augusztusban 4 tanulónk tehet javító vizsgát, ők 1-3 tantárgyból nem teljesítették a minimum
követelményeket.
5 tanulónknak meg kell ismételnie az évfolyamot, ők háromnál több tantárgyból nem
teljesítették a tovább haladáshoz szükséges.
Az éves teljesítményük alapján 15 tanulónkat (felső tagozatosaink 15%-a) veszélyezteti a
végzettség nélküli lemorzsolódás.
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