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I. BEVEZETŐ

Az iskolákkal  szemben  a   társadalmi  elvárások  kritériumai  az  elmúlt  években  is  tovább 

módosultak.

Az  alapvető  oktatási  –  nevelési  feladatokat  az  állami  és  helyi  törvényi,  költségvetési 

szabályzók,  az  iskolahasználók  érdekei  és  lehetőségei  befolyásolták.  A  leggyakoribb 

kritériumok  között  a  gazdasági  és   tartalmi  értelemben  egyaránt  a  hatékonyság  és  az 

eredményesség  szerepelt.  S  ez  a  mai  világ,  a  mai  magyarországi  és  lokális  viszonyokat 

tekintve – a mi intézményünk esetében is – természetes. 

A  romló  gazdasági  környezet,  a  csökkenő  gyereklétszám,  az  oktatáspolitikai 

bizonytalanságok, a mérések eredményeire orientálódó közvélekedés szintén meghatározója 

az iskola létének, működésének.

A beszámoló által vizsgált időszakban a felvillantott tényezők hatásai a mi iskolánkat sem 

kerülték el.

Kényszerítő  személyi,  szerkezeti,  tartalmi  vonatkozású  lépéseket  kellett  meghozni. 

Ugyanakkor a fenntartói, a pályázati, az iskolatámogató szülői, vállalkozó támogatásnak  és 

sok-sok iskolai dolgozó öntevékeny munkájának köszönhetően az intézmény külső és belső 

környezete  folyamatosan  szépült,  újult  meg.  Az oktató-nevelő  munkában  a  hagyományok 

ápolása  mellett  is  sok  olyan  újszerű  előremutató  változás  van,  ami  az  iskola  arcát 

hangsúlyosabban mutatja be a településen, valamint a város határain kívül élők számára.

Azon  túl,  hogy  intézményünk  minden  évben  elkészíti  az  adott  tanév  történéseiről  szóló 

ÉRTESÍTŐ-t,  a  fenntartó  önkormányzat  számára   e  beszámoló  kapcsán  is  szeretnénk 

bemutatkozni.
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II.  AZ  ALAPÍTÓ  OKIRATBAN  SZEREPLŐ  LEGFONTOSABB 

INFORMÁCIÓK

Ebben  az  alfejezetben  szereplő  állításaink  (megállapításaink)  alapjául  a  Körmend  Város 

Önkormányzata által 2009. augusztus 27-én kiadott Alapító okirat szolgál, amely a többször 

módosított 80/1994 (IV.19.) számú határozatból eredeztethető.

Az intézmény neve: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 

amelynek székhelye: 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. A többcélú intézménynek – amelynek 

intézménytörténeti  szempontból  az  alapítási  éve  1898  –  három  intézményegysége  van: 

általános  iskolai,  alapfokú  művészetoktatási  (táncművészeti)  és  alapfokú  művészetoktatási 

(zeneművészeti).  Az  alapfokú  művészetoktatási  egységekben  működő  (működtethető) 

tanszakok az alábbiak:

• Zeneművészeti ág:

- hangszeres tanszakok: furulya, fuvola, klarinét, trombita, harsona, szaxofon, 

gitár, zongora, hegedű, gordonka;

- vokális tanszak: magánének;

- elméleti  tanszakok,  tantárgyak:  szolfézs,  zeneelmélet,  zenetörténet, 

zeneirodalom;

- egyéb tanszak: kamarazene.

• Táncművészeti ág:

               -    néptánc tanszak.

Az intézmény alapítója:  Körmend Város Önkormányzata.  Eredendően a fenntartója azonos 

volt  az  alapítóval,  jelenleg azonban az intézményt  11 települési  önkormányzat  (Körmend, 

Magyarszecsőd,  Molnaszecsőd,  Egyházashollós,  Magyarnádalja,  Pinkamindszent,  Vasalja, 

Szarvaskend, Nagymizdó, Döröske, Katafa) társulásban tartja fenn. A fenntartói társulás neve: 

Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás.

Az intézmény működési területe: Körmend város 1.sz. felvételi körzete, továbbá a fenntartói 

társulásban  részt  vevő  települések.  Szabad  kapacitása  terhére  ezen  kívüli  területekről  is 

beiskolázhat, ha az érdekelt önkormányzat a fenntartóval közoktatási megállapodást köt.

Az általános iskolai oktatás nyolc évfolyamos, az alapfokú művészeti oktatás mindkét típusa 

(táncművészeti,  zeneművészeti)  tizenkét  évfolyamos,  amely  előképző,  alapfokú  és 

továbbképző szakaszokra bomlik.
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Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 

         - az általános iskolába:               470 fő;

         - a zeneművészeti ágazatba:      130 fő;

         - a táncművészetibe:                  160 fő.

Az  1-8.  évfolyamos  általános  iskola  biztosítja  a  tanköteles  korban  lévő  gyermekek 

kötelezettségével  kapcsolatos  törvényi  előírások  megvalósíthatóságának  feltételeit,  az 

általános  műveltséget  megalapozó  alapfokú  nevelést,  oktatást.  Kialakítja  a  társadalmi 

együttéléshez, az önműveléshez, a munkavégzéshez, a harmonikus testi és lelki fejlődéshez 

szükséges  képességeket,  végzi  a  fejlődési  zavarral  küzdő  vagy a  pszichés  fejlődés  egyéb 

zavara  miatt  részképesség  zavarral  és  ennek  következtében  a  fejlődésében  és  a  tanulási 

folyamatban  tartósan  akadályozott  tanulók  fejlesztését,  lehetővé  teszi  a  tanulók 

érdeklődésének,  képességének  és  tehetségének  megfelelő  továbbtanulást,  pályaválasztást. 

Megteremti a tanórán kívüli oktatás, ellátás feltétel-rendszerét.

Az alapfokú művészetoktatási intézményegységekben zeneművészeti és táncművészeti ágon 

művészeti  nevelést  és  oktatást  folytat,  amely  megalapozza  a  növendékekben  a  művészeti 

kifejezőkészséget és felkészít szakirányú továbbtanulásra.

Az alaptevékenységéhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenységei: 

• iskolai intézményi közétkeztetés,

• munkahelyi vendéglátás,

• fogyatékos,  elsősorban  un.  más  fogyatékos  tanulók  nappali  rendszerű,  általános 

műveltséget megalapozó iskolai oktatása, nevelése,

• napköziotthoni és tanulószobai ellátás,

• diáksport,

• pedagógiai szakmai szolgáltatás.

Az intézmény önálló jogi személy. Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, önálló 

bérgazdálkodási  jogkörrel;  az előirányzatok felett  teljes jogkörrel  rendelkezik.  Maradvány-

érdekeltségű. A rá bízott vagyonnal felelősen és szabadon rendelkezik, így szabad kapacitású 

helyiségeit, létesítményeit bérbe adhatja.

Az alapító okirat az intézményvezetői megbízáshoz a hatályos jogszabályokon túli feltételeket 

nem határoz meg.

4



III.  AZ  INTÉZMÉNY  SZEREPE  A  VÁROS  ÉS  KÖRNYÉKE 

KÖZOKTATÁSÁBAN
Az intézményünk összetett szerkezetét a fenntartó által átruházott és a korábban magunk által 

vállalt feladatkörök indokolják.

Az általános iskolai oktató-nevelő munkához integráns részként az alapfokú művészetoktatás 

társult.

Korábbi években is voltak más településről bejáró tanulóink.  A megszűnő iskolák miatt  a 

„vendég” diákjaink köre tovább bővült.

A tradíciókkal rendelkező közoktatási alapellátásunk milyensége a tanévek során lebonyolított 

rendezvényeink  színvonalából,  a  tanulmányi-,  kulturális  és  sporteredményeinkből,  a  stabil 

beiratkozáson nyugvó létszámainkból,  a  továbbtanuló  diákjaink pozitív  felvételi  átlagaiból 

mérhető. 

Fontosnak  tartjuk  az  általunk  kipróbált  és  bevált  oktatási-,  nevelési  módszereket, 

gyakorlatokat  megosztani a társintézmények pedagógusaival, dolgozóival. Ezt célozzuk meg 

a  sikeres  pályázat  révén  megvalósuló  „Kompetencia  alapú  oktatás”  módszereinek 

továbbadásának szándékával is.

A város a és a körmendi kistérség iskoláinak szakmai együttműködésében központi szerepet 

vállaltunk.  A  főként  a  tantárgyi  és  tantárgycsoportokhoz  kapcsolt  intézményközi 

munkaközösségek koordinációit végeztük.

Az  Apáczai  Kiadó  bázisiskolájaként  a  könyv  és  kiadványok  bemutatását  szakmai  napok, 

bemutató  tanítások  szervezésével  tettük  életszerűvé,  hasznossá.  A  nagyrendezvényeinken 

résztvevők körét a város és környékén kívül a megyei, szomszédos megyék, illetve országok 

iskoláinak tanulóiból  és pedagógusaiból  verbuváltuk.  Szívesen hívtuk és láttuk vendégül a 

diákok szüleit, hozzátartozóit is.

A művészeti képzésünk sem csak az iskolánk tanulóit célozza. Lehetőségként kínáljuk az itt 

folyó  kiválóra  minősített  képzést  a  körmendi  és  a  város  vonzáskörzetében  élő  gyerekek, 

fiatalok számára is.

Iskolánkhoz kötődik a gazdaságilag és szakmailag is független labdarúgó utánpótlást nevelő 

sikeres egyesület a Kék Sünik ULC.

Az iskola – a pedagógiai programjában megfogalmazottak szerint is – nyitott.  Az itt  folyó 

tevékenységekről  szívesen  adunk  számot  akár  közvetlen  megkeresők  felé,  akár  a  médiák 

segítségével az érdeklődők számára.
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Az intézményünkön  túlmutató  „kiható  tényezők”  azok a  társadalmi,  oktatáspolitikai,  civil 

közösségekben,  egyesületekben,  médiákban  végzett  közéleti  tevékenységek,  amelyeket 

iskolánk dolgozói végeznek. 

A felsoroltak  igazolják,  hogy iskolánknak  meghatározó  szerepe  van  a  város  és  környéke 

közoktatásában.

IV.  JELENTÉS  AZ  ELŐZŐ  BESZÁMOLÓ  ÓTA  BEKÖVETKEZETT 

FŐBB TÖRTÉNÉSEKRŐL

IV/1. Személyi változások
A 2006-ban rögzített adatainkat az élet természetesen felülírta. Az iskola mindennapi életét 

alapvetően  befolyásoló  tanulói  és  létszámváltozások,  az  egyre  szorító  gazdasági  – 

költségvetési lehetőségek, a folyamatosan módosuló törvényi rendelkezések újabb és újabb 

mederbe kényszerítik az iskola életét.

Tanulói létszámok alakulása

Általános Iskola

tanév 2006-2007. 2007-2008. 2008-2009.
összes tanuló 415 422 421
tanulócsoport száma 17 17 17
napközisek száma 262 243 231
napközis csoportszám 10 9 9

A változásokat alapvetően a kifutó ballagók magas és az elsősök alacsonyabb létszáma közti 

különbség adja.

A költözés és egyéb ok miatt érkezők – távozók száma minimális

tanév 2006-2007. 2007-2008. 2008-2009.
távozó 8.-osok létszáma 69 58 45
érkező 1.oszt. létszáma 52 52 45
egyéb  ok  miatt  érkező  tanulók 
létszáma

8 22 9

egyéb  ok  miatt  távozó  tanulók 
létszáma

4 7 7
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Néptánc

tanév 2006-2007. 2007-2008. 2008-2009.
növendékek száma 186 152 151
csoportszám 9 9 9
oktatói létszám 6 5 4
A „néptánciskolai” adatok stabilizálódó létszámokról tanúskodnak:

Zeneiskola

tanév 2006-2007. 2007-2008. 2008-2009.
növendékek száma 181 113 118
csoportszám 18 14 10
oktatói létszám 13 9 8

A „zeneiskolai”  kimutatásból  érzékelhető  létszámfogyás  alapvetően  a  minősítésből  fakadó 

foglalkoztatási szigornak, a gitár tanszak szakember hiányának, és a szülőkre háruló növekvő 

térítési-, tandíj mértékének a következménye. 

Elsőseink beiratkozási mutatója

Az iskolánkba történő elsős beíratások évenkénti alakulása
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Alkalmazotti létszám alakulása

tanév 2006-2007. 2007-2008. 2008-2009.

7



Isk. Tánc Zene Isk. Tánc Zene Isk. Tánc Zene
Pedagógus 45 6 13 38 5 9 38 3 8
ebből  rész-
munkaidős

1 5 6 2 4 5 3 2 6

Technikai 9 0 2 7 0 1 7 0 1

T/P  arány /tanulók  összlétszáma  osztva  a  pedagógus  főfoglalkozásra  kivetített 
összlétszámmal/

1 pedagógusra jutó tanulók/növendékek száma
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Ált.isk.oktatás Napközi Tánciskola Zeneiskola

2006-ban az iskola működésének és működtetésének alapfeltételét érintő személyi állományt, 

annak létszámára ható súlyos és nehéz döntéseket kellett meghozni.

A személyi  változások – gondolok itt  a vezetői,  adminisztrációs, technikai és a pedagógus 

létszámban  történő  csökkentésre  -,  amelyek  a  törvényi  létszámnormák  és  gazdálkodási 

kényszerek  következményeként  alakultak  az  intézmény  alapfeladatainak  ellátását  nem 

gátolták,  csak  nehezítették.  Igyekeztünk  minden  kollégánkkal  jobban  összefogva  a 

tevékenységeket koordinálni és megvalósítani, hogy ebből a gyermekek ne érezzenek semmit.

A döntések következtében 1 igazgató-helyettes, 6 pedagógus, 1 adminisztratív és 1 technikai 

munkakörben dolgozóval kellett csökkenteni a személyi állományt.

A zeneiskolában a minősítés és a fogyó növendékszám miatt 2 fő foglalkoztatása szűnt meg.
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A tavalyi évben a Zeneiskola integrálásával egyidejűleg az intézményvezetői feladatkör vált 

okafogyottá.

Az  idei  költségvetési  évhez  kapcsolódó  fenntartói  döntést  követően  1  óraadó  tanárral,  1 

hivatalsegéddel vagyunk kevesebben. Az egyik karbantartó dolgozóink munkaköre takarítási 

feladatokkal  és  a  Dienes  tagóvodai  karbantartási  munkákkal  bővült.  Az  itteni 

„hadrafoghatóságuk” szűkült. 

A tanulók személyi összetételelére /adottság, családi háttér/ vonatkozó adatok

Tanév 2006-2007. 2007-2008. 2008-2009.
Munkanélküli  szülő/k/ gyerekei 
összlétszám  %-a

8 7 7

Sajátos nevelési igényű 10 11 13
Hátrányos helyzetű 58 67 69

A  problémás  helyzetű  gyerekkel  a  megnövekedett  osztályfőnöki  munkaszerepet  ellátó 

kollégák mellett  pedagógiai  munkát  segítő  – intézményi  állományban lévő – szakemberek 

foglalkoznak.

- 1 fő gyógypedagógus

- 3 fő fejlesztőpedagógus

- 5 fő szakvizsgás pedagógus

- 1 fő gyermekvédelmi felelős

IV/2. A költségvetési – gazdasági mutatók változása

Az oktató-nevelő munkánk tartalmas és eredményes lebonyolítását nehezítette, de alapvetően 

nem  akadályozta  a  költségvetésünk  szigorítása.  Az  egyes  feladatainkat  összevontuk, 

megvalósításukhoz  külső  forrásokat  és  az  anyagi  támogatásokon  túli  támogatásokat 

használtuk föl.

általános iskola

Tárgyév Kiadások Bevétel Finanszírozás %
Bér Járulékok Dologi állam önk.-i

2007. 100.974 eFt 33.080 eFt 42.368 eFt 15.832 eFt 65 35
2008.   97.623 eFt 31.262 eFt 55.012 eFt 16.645 eFt 68 32
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2009.   95.601 eFt 30.178 eFt 50.934 eFt 17.991 eFt 69 31

néptánc

Tárgyév Kiadások Bevétel Finanszírozás %
Bér Járulékok Dologi állami önk.-i

2007. 2.781 eFt    920 eFt 0 eFt 1.500 eFt 100 0
2008. 3.006 eFt    961 eFt   45 eFt    660 eFt 100 0
2009. 3.644 eFt 1.112 eFt 433 eFt    800 eFt 100 0

zeneiskola

Tárgyév Kiadások Bevétel Finanszírozás %
Bér Járulékok Dologi állami önk.-i

2007. 22.862 eFt 7.465 eFt 2.425 eFt 1.500 eFt 54 46
2008. 20.164 eFt 6.414 eFt 1.767 eFt 1.350 eFt 58 42
2009. 14.379 eFt 4.447 eFt 2.057 eFt 1.600 eFt 60 40

A  táblázatokból  is  látszik,  hogy  mind  a  fenntartónak,  mind  az  iskola  minden 

intézményegységének nagy gondot okozott a „kifinanszírozás”, a működtetés.

Takarékossági  lépésekre  volt  szükség  mind  a  bér,  mind  a  dologi  jellegű  kiadások 

csökkentéséhez.

- intézményi integráció

- létszámracionalizálás

- fűtéskorszerűsítés

- áttanítás megszervezése, óraadók számának csökkentése

- pályázati források elnyerése

A bevételek növelésére a kiadható helyiségek bérleti díjának növekedésével számolhattunk. A 

romló  gazdasági  helyzetű  szülői  háttér  miatt  az  étkezést  igénybevevő  gyerekek  száma 

csökkent. Az étkeztetési szolgáltatást végző SODEXO KFT-vel kialakult jó kapcsolatunkat a 

rendezetlen rezsidíj térítési mértékének volta árnyékolja be, hiányzó bevételi forrást jelentve 

az intézményünk és áttételesen az önkormányzat számára.

Karbantartás
Az épület, a helyiségek, az eszközök állagának védelmére, azok időszakos vagy szükséges 

megújítására nagy gondot fordítottunk. A karbantartási feladatokat minden évben rangsorolva 
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ütemezzük.  Főként  az  alább  felsoroltak  bírtak  nagyobb  összeggel  és  ráfordított 

szakértelemmel elvégzett munkával.

- tető-cserép, pala cseréje

- vízelvezetés – bádogozás, csatornatisztítás

- villanyszerelés – új foglalkoztatók, csengők, hálózatjavítás – szerelés

- főépület homlokzati festés, folyosók, tantermek, irodák festése

- padozat karbantartása – parkettacsiszolás, lakkozás

- udvari játékok karbantartása

Fejlesztés
Az iskola külső-belső környezete megújult. Az eszközállomány bővítéséhez, a fűtésrendszer 

korszerűsítéséhez  az  önkormányzat  külön  forrásokat  biztosított.  E  támogatást  élvezve 

folytatjuk idén is a szaktantermek kialakítását.

Jelentősebb fejlesztések az elmúlt években:

Fűtéskorszerűsítés
fenntartó 
pályázat kb.8 mFt

Szaktantermek kialakítása /rajz, technika, best-
informatika/

önerő
fenntartó 0,7 mFt

Udvarok növényzónáinak kialakítása, bővítése önerő 0,5 mFt
Tantermek, folyosók lábazatszintű burkolása önerő 0,8 mFt

Tantermi bútorzat- és taneszközbeszerzés

fenntartó
eszk.vásárlási

támogatás 1,2 mFt

Udvari játékok vásárlása

fenntartó
eszk.vásárlási

támogatása 0,6 mFt

Számítógépek, perifériák vásárlása
számítógépes iskolai hálózat bővítése

alapítványi 
támogatás

önerő 0,15 mFt
Könyvtári audiovizuális-informatikai eszközök 
modernizálása fenntartó 0,3 mFt

Könyvállomány gyarapítása
önerő

pályázat

Irodák felújítása önerő 0,6 mFt
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Visszatekintés az elmúlt évek pályázati forrásaira:

2006-2007. tanév

Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány

1. Kölcseys könyv- és médiatár gyarapítása 100.000,- Ft

2. Hagyományteremtő és új szakmai programok 

   a Kölcseyben  200.000,- Ft

3. Kistérségi együttműködés a Rába Völgyében           820.000,- Ft

Körmend Város Önkormányzata

1. Nyelvek Hete program megrendezése  40.000 ,- Ft

2. Iskolai Sportkör  72.000,- Ft

Vas Megyei Közgyűlés

1. „Játszani jó!” 50.000,- Ft

2007-2008. tanév

Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány

1. Új pedagógiai módszerek – megújuló könyvtár  70.000,-Ft

2. Hagyományteremtő és új szakmai programok a Kölcseyben 220.000,- Ft

3. Kistérségi együttműködés a Rába Völgyében 600.000,- Ft

Körmend Város Önkormányzata

1. Nyelvek Hete program megrendezése  40.000 ,- Ft

2. Iskolai Sportkör 80.000,- Ft

Reneszánsz Programiroda

1. Reneszánsz túrák Magyarországon 490.000,- Ft 

2008-2009. tanév

Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány

1.Hagyományteremtő és új szakmai programok a Kölcseyben 140.000,- Ft

Oktatáskutató és fejlesztő Intézet
1.Önismereti, önfejlesztő  csoportfoglalkozások 200.000,- Ft
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Vas Megyei Közgyűlés

1. 10. Nyelvek Hete 40.000,- Ft

2. „Mozdulj az egészségre!” 25.000,- Ft

3.  „Kaláka tábor” 60.000,- Ft

4. „Miénk a világ!” 50.000,- Ft

Körmend Város Önkormányzata

1.  Iskolai Sportkör  80.000,- Ft

2. Az iskola futballcsapata országos döntőben való 

    részvételének támogatása 50.000,- Ft

3. Roznovi téli túra útiköltség 50.000,- Ft

Oktatásért Közalapítvány

1. Alapfokú művészeti intézmények támogatása 300.000,- Ft

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

1. TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás 28.000.000,- Ft

Oktatási és Kulturális Minisztérium

1.Alapfokú Művészetoktatási Intézmény támogatása 1.525.000,- Ft
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Támogatóink 
A KÖLCSEY DIÁKSZERVEZET 
A SODEXHO Magyarország Kft.
ADA BÚTORGYÁR
ADIDAS
ÁFÉSZ KÖRMEND
ALCUFER KFT.
APÁCZAI TANKÖNYVKIADÓ
BENEDEK TÜZÉP
BERKI VENDÉGLŐ ÉS PANZIÓ
BIO BOLT
BOGNÁR CSALÁD
COLOR SPECIÁL PROFICOLOR BOLT
CSABA JÓZSEF HONISMERETI 
CSÁCSICS AUTÓSHÁZ
CSÁK TAMÁS 
DAKÓ ERNŐ VIRÁGKERESKEDÉS
DIADEM ESKÜVŐI 
RUHAKÖLCSÖNZŐ
DIENES VEGYIÁRÚ
DÍSZFAISKOLA- KOVÁCS ATTILA
ÉDEN KERTCENTRUM
ESKIMO CUKRÁSZDA
FEZŐR ÉTTEREM ÉS PANZIÓ
FRÉZIA VIRÁGÜZLET
HARISNYABOLT
ILDIKÓ FEKETE DIVAT
IRKA-KOKETA KFT.
ÍRÓKÉZ
JOÓ GYÖRGY ATTILA 
KABALA AJÁNDÉK KREATÍV HOBBY
KACSKÓNÉ PÓCZEK KATALIN
KÉK SÜNIK ULC.
KINDERWELT KFT.
KISS BARKÁCSBOLT
KISS GÁBOR
KORONA CUKRÁSZÜZEM
LACONTÓ Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

LUNATEX BT.
MAJOR IMRÉNÉ – HÁZTARTÁSI 
BOLT
MAX MÉDIA KFT.
MÉH KER KFT.
MINI CUKRÁSZDA
MONET SÖRÖZŐ
MÓNIKA KÖNYVKERESKEDÉS
NÍVÓ BORKERESKEDÉS
NÓRA VIRÁGÜZLET
OPTIRIS
PERGAMENT ÍRÓSZERBOLT
PRAKTIKER
RÁBAFERRSPED KFT. – KŐORSZÁG
RÁD-VARR KFT. Egyházasrádóc
RESTI
SABRINA SZÉPSÉGSZALON
SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET
SAVE MAX INT. KFT.
SZABÓ IMRE VÁLLALKOZÓ
SZANYI PÉTER
SZARVAS CSÁRDA
SZÜLŐI SZERVEZET 
T&ZS STAR PRINT BT.
TÁLENTUM-SANSZ KFT. 
TESCO Globál Zrt.
TÍMÁR ÉS TÁRSA
TOMPA ZSUZSANNA FODRÁSZ
TÓTH JÁNOS
VARGA TIBOR
VÁRKERT ÉTELBÁR
VASIVÍZ 
VIANNI
VIOLA ILLATSZER
WORLD PROTEINS
ZENIT KFT.
ZSADE PIZZÉRIA

A felsoroltakon túl az egyes programok megvalósításához az intézmény dolgozói, valamint  
a  szülők  széles  tábora  nyújtott  anyagi,  erkölcsi,  „kétkezi”  támogatást.  Köszönet  
Mindenkinek!
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IV/3. Tartalmi vonatkozású változások, fejlesztések

Az előző években a pedagógiai programunk, az éves munkaterv részeként megfogalmazott fő 

céljaink és az ezekből fakadó részfeladataink elvégzése határozták meg iskolánk életét.

Célként tekintettük:

- iskolánknak  a  városban,  a  városkörnyéken  betöltött  közoktatási  szerepének  a 

megerősítését és új tartalmakkal történő bővítését,

- a  pedagógiai  programunk,  a  helyi  tantervünk  iránymutatásai  szerint  az 

intézményszintű  szakmai  autonómia  fejlesztésével  a  tanulók  képzésének 

korszerűsítését,

- az oktató-nevelő munka megtervezésének, lebonyolításának és a belső értékelésének 

erősítését  a  szakmai  munkaközösségek,  a  minőségfejlesztő  csoportok tevékenysége 

által.

Iskolánk testülete immár a harmadik alkalommal módosította és egészítette ki a Pedagógiai 

Programját, valamint a Helyi tantervét. Jelenleg e tartalmi szabályzók fokozatos „beléptetése 

és alkalmazása” zajlik.

A  kötelező  órák  tekintetében  a  változó  óraszámhoz  kellett  viszonyítani  a  tartalmi  és 

követelményi sajátosságainkat.

A  modulok  közül  a  könyvtári  informatika  és  a  tánc,  dráma  integrálódott  a  magyar 

tantárgyhoz. A többit önálló tantárgyként tanítjuk, és ahol lehet, koncentrációval kapcsoljuk a 

hagyományos ismeretkörökhöz.

A  felső  tagozaton  nívócsoportos  differenciált  osztályszervezés  és  az  emelt  szintű  képzés 

kiterjesztése  megtörtént.  Az alapos  tájékoztatásnak  és  a  módszerek  előnye  iránt  egységes 

nevelőközösségi  magatartásnak köszönhetően  az e  területeken folyó  képzés  folyamatos  és 

hatásos. 

A választható órákhoz újként soroltuk az alsó tagozatban a sport-turisztikai, a felső tagozatban 

az ún. „Modern világ – modern ember” foglalkozásokat.

A pedagógiai program tartalmi bővítése – értékelési rendszer, nevelési terv, minőségbiztosítás 

– új kihívásként sok feladatot jelentett.

A szöveges értékelés, a magasabb évfolyamba lépés kritériumainak a kidolgozása aktivizálta 

leginkább a tantestületet.
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Iskolánk  pedagógusainak  többsége  egyre  gyakrabban  alkalmazza  az  új  tanítási  –  nevelési 

eljárásokat, módszereket és a legújabb oktatástechnológiai eszközöket. /Team munka, projekt 

tanulásszervezés, egyéni differenciálás/

Ez utóbbit példázza az a tartalmi és módszertani többlet,  ami a fejlesztő foglalkozások, az 

egyéni és kiscsoportos esetmegbeszélések, a külsős szakemberek megbízása, az egyéni vagy 

csoportos  hátrányok,  részképesség  zavarok  kezelése,  terápiája  kapcsán  rendszerszerűen 

történik iskolánkban.

Nehéz  anyagi  helyzetünk  ellenére  –  szervezéssel,  pályázati  források  bevonásával  –  a 

lemaradók kompenzálására is törekedtünk.

Az  iskolai  gyermek-  és  ifjúságvédelmi  tevékenység  a  megtörtént  események  korrekt 

elemzésével  és  a  megelőzéssel  bővült.  A  gyermekekkel  közvetlenül  foglalkozók  köre 

szélesedett.  Belső  mérési  rendszert  építettünk  ki,  melynek  ismétlődő  mérései  az 

eredményesség változásait is jelzik számukra.

A  napköziben  a  tevékenységi  formák  koordinálásával  a  tanulási,  valamint  a  kulturált 

magatartási szokásrendszer kiépítését segítettük.

Előbbre léptünk az alapvető  iskolai  és társadalmi  szokások megtanítása és  megkövetelése 

terén. Egységes nevelési eljárásokat és intézkedési metódusokat dolgoztunk ki az egyes és 

egymással összemérhető esetek, nevelési helyzetek megítélésére és elbírálására.

Jó irányban mozdultunk a belső információátadás-közvetítés jogos igényének teljesítése terén 

is. /Fórum, iskolarádió, képújság-faliújság, óhaj-sóhaj láda stb./

Sok és hasznos foglalkozást szerveztünk a tanulóink egészségnevelése, környezetünk ápolása, 

gazdagítása kapcsán.
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Sikeres  pályázat  révén  -  TÁMOP  3.1.4.  08/02.   elkezdtük  a  kompetencia  alapú

oktatási módszertani projektek bevezetését, alkalmazását.

Beszerzések után elkezdtük az IKT eszközök, digitális tananyagok alkalmazását.

Eszközbeszerzések, átépítések révén fokoztuk a szaktantermekben folyó oktatást.

Bázisiskolaként  működtettük  a  "Rába  Völgye  Közoktatási  Együttműködés"  

szakmai munkaközösségeit.

Pedagógusaink  továbbképzésével  egyidejűleg  bevezettük  az  ún.

nem szakrendszerű oktatást az 5. és 6. évfolyamon.

Gyógypedagógus  -  átképzésben  való  sikeres  részvételt  követően  -  

foglalkozik az ún. SNI-s gyerekekkel.

A Zeneiskola integrálása - képzési kínálat bővülése.

Az erdei iskolai program bevezetése – Őrség.

Nemzetközi kapcsolatrendszerünk aktivizálása – pályázatok.

Növeltük  a  kistérségi,  megyei  kihatású  nagyrendezvényeink  számát,  az  abba  

bevontak körét.

Önfejlesztő csoportokat hoztunk létre, s működtetjük azokat.

Az  iskolai  Minőségbiztosítási  Program  alapján  létrehoztuk  és  működtetjük

az ún. "minőség fejlesztő csoportokat".

Bővítettük  az  emelt  szintű  magyar  tantárgyi  oktatáshoz  fűződő  tartalmi   jegyeket

/"Modern ember, modern világ"/.

Kialakítottuk az ún. "tematizált" napközis foglalkozások rendszerét.

További  lehetőséget  biztosítottunk  az  ECDL  és  a  nyelvvizsgára  készülőknek,  s  

azt  sikeresen  teljesítőknek  /már  végzett  diákjaink  képzése,  Német  nyelvi  tábor  - 

Németországban/, szakmai tábor – művészetoktatás.

Tantestületi  szintű  pedagógiai  napok  /A  tanulás  fázisai;  tanulói  magatartási  problémák; 

adottságok – genetika – idegrendszer/

Tantestületi szakmai utak szervezése /Dobronak – partneriskola; Rumi Eltérő Tantervű Ált. 

Isk; Pedagógiai Szolgáltató Központ, Egyetemi szakmai könyvtár, Őrség/.

Az iskolai élet mindennapjait  az adott tanévhez kapcsolódó iskolai  munkatervben rögzített 

feladatok,  felelősök  és  határidők  szabályozzák,  határozzák  meg.  Az  elmúlt  három  év 

munkaanyagaiból egy-két területet mutatok be.
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Szervezési feladatok

- Módosított,  kiegészített  tanmenetek  készítése  /képességfejlesztő  eljárások  és 

kompetenciák beépítése) az 5. évfolyamon  oktatott tantárgyak kapcsán.

- Nevelési tervek elkészítése az 1. és 5. évfolyamon.

- A tantárgyi eszközkészlet leltározása.

- A leendő elsőseink beiskolázásával és a végzős diákjaink továbbtanulásával kapcsolatos 

teendők.

- Tanulószoba megszervezése. Napközis igénybevevők számának növelése.

- A belső és külső mérések, elemzések lebonyolítása.

- Szaktanterem használatának kialakítása.

- A  tanulási  és  magatartási  problémás  gyermekekkel  történő  pedagógiai  tevékenységek 

nyomon követése a megtett lépések adminisztrálása.

- Az iskola HON-lapjának bővítése.

- Belső szabályzatok aktualizálása, újak készítése.

Az oktató – nevelő munkával kapcsolatos feladatok a differenciálás jegyében

 Hátránykompenzáció, lemaradók felzárkóztatása

 Eltérő nevelési igényű – más fogyatékosok       A helyzetfelmérések

/integráció/ fejlesztése        elemzései alapján

 Tehetséggondozás

 Az  ún.  nem  hagyományos  tanulásszervezési  módok  egyéni  és  tantárgyközösségi 

tanulmányozása, egyes oktatási itemekben történő kipróbálása

Digitális tananyagok – IKT eszközök alkalmazása

 A szöveges értékelés iskolai rendszerének alkalmazása 

 A tanulói magatartás, viselkedéskultúra fejlesztése

 A nehezen aktivzálható osztályközösségek élénkítése

 Önfejlesztő csoportok indítása
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A felsorolt tevékenységek az iskola kisebb – nagyobb szakmai közösségeire épülve, az aktív 

és innovatív pedagógusok többletmunka vállalásai révén valósultak meg. A legtöbb feladat az 

ún.  szakmai  munkaközösségekre  hárult.  Intézményünkben  az  alábbi  munkaközösségek 

működnek.

- alsó tagozatos munkaközösség

- felső tagozatos munkaközösség

- humán munkaközösség

- matematika-informatika munkaközösség

- testnevelés munkaközösség

- idegennyelvi munkaközösség

- természettan munkaközösség

- készségek munkaközösség

Az alsós és napközis munkaközösséget az igazgató-helyettes, a felső tagozatot az igazgató 

irányítja. Az általuk végzett munkákból néhány  részfeladat:

- Tanítás-tanulás-módszerek, szakmai továbbképzéseken  történő részvétel

- Bemutató órák szervezése

- Iskolai, kistérségi versenyek, rendezvények lebonyolítása

- Tanulók tanulmányi-, kulturális, sport téren történő versenyeztetése

- Téli sportolási módok, túrák szervezése

- Eszközfejlesztés, IKT eszközök módszertani, technikai bevezetésének elsajátítása

- Erdei iskolai program szervezése, lebonyolítása

- Tanulói teljesítménymérés, trendvizsgálat

 

Integrált nevelési-oktatási tevékenység

Önismereti csoportok foglalkozásai

A szülők,  az  osztályfőnök és a  nevelési  tanácsadó munkatársainak  egyeztetett  véleménye, 

valamint az érintett tanulók meggyőzése után önismereti csoportfoglalkozásokat szervezünk. 

Ezeken a tréningeken a gyerekek alkalmazkodó képességének, türelmének, az egymás iránti 

segítőkészségének és önkontrolljának a fejlődését segítjük.

Segítő  életmódra  nevelés: Nevelésünk  a  gondozási  hajlamból  származó  segítő  viselkedés 

kialakítására törekszik. A nevelő – nevelt viszony motivációs alapja a kötődés. Eszközünk a 
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kommunikáció.  Tevékenységeinket  úgy szervezzük,  hogy tanulóinknak elegendő alkalmuk 

legyen a segítő együttműködést gyakorolni.

A  tünetek  felfedezése   és  a  szülőkkel  való  konzultálás  után  a  nevelési  tanácsadó 

munkatársainak  javaslata  alapján  szakvéleményt  kérünk  a  Tanulási  Képességet  Vizsgáló 

Szakértői-  és  Rehabilitációs  Bizottságtól.  A  vizsgálat  után  –  konzultálva  logopédus 

szakemberrel  – fejlesztő foglalkozásokat tartunk (egyéni  fejlesztési terv alapján) a tanulási 

zavarral  küzdő  gyermekeknek.  Évente  kontrollvizsgálatra  küldjük  a  tanulókat.  A 

pedagógusoknak lehetőséget biztosítunk a folyamatos továbbképzésre. 

A sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos feladatok

• Évfolyamonként – azonos problémákkal küzdő – maximum 4 fős csoportok szervezése.

• Egyénre  szóló  fejlesztési  tervet  kell  készíteni.  Szükség  esetén  más  szakember 

segítségének igénybevétele.

• Folyamatos konzultáció a szülőkkel, logopédussal, N.T. munkatársaival.

• Tárgyi feltételek biztosítása: fejlesztőterem speciális felszereléssel. 

• Személyi feltételek biztosítása: megfelelő szakképzettségű tanító illetve tanár. 

A  tanulmányi  előmenetelben  lemaradó  és  magatartási  problémákkal  rendelkező   diákok 

figyelemmel kísérése.

Nagy  gondot  fordítunk  a  gyenge  képességű,  szorgalmú,  és  a  sokat  mulasztott  /igazolt 

hiányzás/,  illetve  az  önhibáján  kívül  az  otthoni  tanulásban  valami  okból  akadályoztatott 

tanulóink tanulmányi munkájukban történő lemaradásainak csökkentésére.

Az egyéni lapként használatos kimutatás követi a szülő és a diák cselekedeteit is.

A feljegyzések a felmenő évfolyamokon – ha szükséges – kísérik a tanulót.

Az érintett  tanuló mindenkori  osztályfőnöke a  tanév során ezt  a nyilvántartást  áttekinti,  a 

pozitív-negatív tendenciát figyelve megteszi a szükséges intézkedéseket.

A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják:

- Felzárkóztató programokon való részvétel

- Mentálhigienés programok (önismeret, drog, bűnmegelőzés)

- Pályaorientációs  programok  (üzemlátogatás,  tanulmányi  kirándulás,  szakemberek 

meghívása)

- Komplex tehetséggondozó programok (honismeret, szakkörök)
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- Táborozások,  kirándulások,  országjárások  (költségmentesen)  –  Alapítványi 

támogatás

- Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről.

Ifjúságvédelmi munka

- Veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók összeírása, a nyilvántartás módosítása.

- Kapcsolattartás  az  osztályfőnökökkel,  szaktanárokkal,  Szociális  Szolgáltató  és 

Információs Központ munkatársaival, Nevelési Tanácsadó munkatársaival.

- Családlátogatások osztályfőnökökkel és a Szociális Szolgáltató és Információs Központ 

munkatársaival.

- Együttműködés a Körmenden működő karitatív szervezetekkel.

- Tankönyvtámogatás kiosztása.

- Az ifjúságvédelem témaköréhez tartozó pályázatok figyelése, írása.

- Részvétel ifjúságvédelemmel kapcsolatos tanfolyamokon, továbbképzéseken.

- Korrekciós  csoportok,  tréningek  (nevelők-szülők-tanulók)  szervezésének  segítése  és 

munkájuk támogatása.

IV/4. Eredményesség
a) Végzős, továbbtanuló diákjaink iskolaválasztása  

ISKOLA MEGNEVEZÉSE 8. a 8. b 8.c össz.
Kölcsey Ferenc Gimnázium (Körmend) 2 4 3 9
Nagy Lajos Gimnázium (Szombathely) 7 - - 7
Premontrei Rendi Sz. Norbert Gimnázium (Szombathely) - - 1 1
Kanizsai Dorottya Gimnázium - 1 2 3
Élelmiszeripari és Földmérési Szakközép –és 
Szakmunkásképző Iskola (Szombathely)

- 1 - 1

Teleki Blanka Szakképző Iskola (Szombathely) 1 1 1 3
Horváth Boldizsár Közgazdasági Szakközépiskola 
(Szombathely) - 1 - 1

Művészeti Szakközépiskola  (Szombathely) 3 1 - 4
BBÁ Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi 
Szakközépiskola (Vasvár) - - 1 1

III. Béla Szakképző Iskola (Szentgotthárd) 3 - 1 4
Rázsó Imre Szakközépiskola (Körmend) 1 1 6 8
Kereskedelmi és Vendéglátói Szakközépiskola
(Szombathely) - 1 2 3

Hermann Ottó Szakközépiskola (Szombathely) 1 - - 1
Roth Gyula Szakközépiskola (Sopron) - 1 - 1
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Csány László Közgazdasági Szakközépiskola 
(Zalaegerszeg) - 1 - 1

Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakképző 
Iskola (Kőszeg) - - 1 1

Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai 
Szakközépiskola (Csepreg) - - 1 1

Jurisich Gimnázium (Kőszeg) - - 1 1
Gépipari Szakközépiskola (Szombathely) 2 - - 2
Hefele Menyhért Építő -és Faipari Szakközépiskola 
(Szombathely) - - 1 1

Deák Ferenc Szakközépiskola (Zalaegerszeg) 1 - - 1
Szent-Györgyi Albert Középiskola (Szombathely) 1 - - 1
Ausztria Gimnázium - 1 - 1
Összesen: 22 14 21 57

b)  A  művészetoktatási  intézményegységeinket  az  országos  minősítő  testület  kiválóra 

minősítette

c)  Vizsgaeredmények

Félévi minősítő vizsga

Az országban kevés helyen alkalmazott módon iskolánk az elmúlt tanévek januárjaiban – az 

önként jelentkező 8.évfolyamos  tanulók részvételével  – megszervezte  ezt  a tudásmérőt.  A 

változó – nem elégséges – létszámú tanulók 60 %-a sikeresen teljesítette a követelményeket.

Nyelvvizsgák

Fontos  feladatunknak  tartottuk,  hogy  tanulóin  szilárd  nyelvi  ismeretekkel  fejezzék  be  az 

általános iskolai tanulmányaikat.

Az  alapfokú  nyelvvizsga  iránt  csökkent  az  érdeklődés.  A  tanulók  többsége  inkább  a 

középfokú nyelvvizsgát szeretné megszerezni, hiszen az alapfokú nyelvvizsga nem elegendő.

ECDL vizsgák
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Az ECDL  Start  vizsgarendszer  négy  modulját  /Operációs  rendszerek,  Szövegszerkesztés, 

Prezentáció, Információ és kommunikáció/ az előző évek alatt nagyon sok végzős tanulónk 

teljesítette.
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d) OKÉV mérések eredményei

Az országos kompetenciaméréseknek kettős céljuk van: egyrészt a tanulók teljesítményének megismerése, másrészt az iskolák mérési-értékelési 

gyakorlatának kialakítása.

A kompetenciamérések eredményei

2006 2007 2008
Iskola 
átlaga

Településtípus 
átlaga

Országos 
átlag

Iskola 
átlaga

Településtípus 
átlaga

Országos 
átlag

Iskola 
átlaga

Településtípus 
átlaga

Országos 
átlag

Szövegértés
4. évfolyam 56% nincs adat 57% 65% nincs adat 62% 64% nincs adat 65%
6. évfolyam 517 511 512 542 511 516 526 514 519
8. évfolyam 521 496 497 499 493 497 503 496 506

Matematika
4. évfolyam 71% nincs adat 68% 79% nincs adat 74% 77% nincs adat 78%
6. évfolyam 535 489 493 478 496 500 496 492 499
8. évfolyam 536 492 494 508 485 491 496 485 497

Szövegértés 4. évfolyam
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Szövegértés 6. évfolyam
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Matematika 8. évfolyam
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Ritmusvizsgálat

A mérésben,  az  alapfokú  művészetoktatásban  résztvevő  előképző  első,  valamint  második 

osztályos  tanulók  vettek részt.  A teszt  során a  gyerekeknek először  egy mondókát  kellett 

elmondaniuk egyenletes tapssal kísérve. Ezután a vizsgálat vezetője által tapsolt ritmusokat 

tapsolták  vissza,  majd  látott  és  hallott  ritmusra  egyaránt  kellett  figyelniük.  A kéz  és  láb 

ritmusát és sorrendjét is pontosan utánozniuk kellett.

A teszt során legalább 50%-os teljesítményt ért el a tanulók 71,4%-a, az optimálisnak tartott 

75% felett pedig 40,5% teljesített. Tavaly ez az érték alacsonyabb volt.

Az  elsősök  teljesítettek  gyengébben.  A  második  évfolyamon  a  fejlesztés  sikeresnek 

mondható.

Elemi alapkészségek vizsgálata az 1. évfolyamon

A vizsgálat célja volt annak feltárása, hogy a tanulóknak, pedagógusoknak mit kell tenni 

ahhoz, hogy az alapkészségek, a tanulók közötti szélsőségesen nagy fejlődésbeli különbségek 

optimálisan változzanak.

Az első osztályba lépő gyerekek 60%-os országos átlaggal kezdik meg az írástanulást. A mi 

évfolyamunkon 73% ez az érték.

A rövid DIFER teszt magában foglalja még a feladatvállalást, feladattartást is. Eredményünk 

83%-os, mely magasabb az előző évinél. Az országos átlag 90%. Az elemi számolási készség 

fejlettsége  76%-osnak  mutatkozott,  az  országos  átlag  88%.  Az  összefüggés-megértés, 

relációszókincs, következtetés és beszédhanghallás vizsgálatának eredménye 83% lett.

Első osztályos tanulók I. félévi értő olvasásfelmérése

Az Apáczai Kiadó megbízásából iskolánk is Az én ábécém tankönyvhöz készített I. félévi értő 

olvasásfelmérést  végzett.  Az országban 880 osztály  felmérését  dolgozták  fel.  Az Apáczai 

Kiadó munkatársai alapos munkával elvégezték a statisztikai elemzést. Gratulálnak a tanító 

kollégáinknak.

 „Büszkék vagyunk Önökre! Úgy kell  tanítani  a betűvetésre és az értő olvasásra,  mint  

ahogy Önök végzik oktató-nevelő munkájukat.” 



Eredmények:

Kisvárosi iskolák: 90,14%

A Kölcsey iskola osztályainak eredményei: 1.a 92,50%
1.b 95,75%

Tantárgyi mérések 4. évfolyamon

A mérések célja a felső tagozatba lépő tanulók nívócsoportokba sorolásának megkönnyítése.

A  magyar  nyelv  és  irodalom  mérőlapok  szövegértési,  nyelvi-grammatikai  és  helyesírási 

feladatokat tartalmaztak.

Eredmények:

szövegértés 82%
nyelvi-grammatikai ismeretek 83%
helyesírás 89%

Az angol  és  német  nyelvi  feladatlapok  a  szókincs,  a  nyelvhelyesség,  a  szövegalkotás,  az 

íráskészség és a helyesírás fejlettségi szintjét vizsgálták.

Eredmények:

angol nyelv 72%
német nyelv 76%

A  matematika  feladatlap  mérte  a  számfogalom  biztos  elsajátítását,  az  írásbeli  műveletek 

elvégzését,  a mértékváltást,  a műveleti  sorrend alkalmazását,  szöveges feladat megoldását, 

geometriai ismereteket.

Eredmények:
4. a 4. b

74% 81%

e) Kiemelkedő Tanulmányi és Sporteredmények az elmúlt 3 év során

2006/2007. tanév

Apáczai szövegértési és olvasási verseny regionális  egyéni 2. helyezés

4. osztályosok anyanyelvi tanulmányi versenye egyéni megyei 1. helyezés

Arany J. Anyanyelvi verseny egyéni országos 6. helyezés



Bod Péter Könyvtárhasználati verseny egyéni megyei 2. (2 fő) országos 1. helyezés

TITOK német tesztmegoldó verseny egyéni országos 5. helyezés

Körzeti népdaléneklési verseny csapat ezüst minősítés

Rajz tanulmányi verseny egyéni megyei 3., megyei 2. helyezés

Dési Huber rajzverseny egyéni megyei 2., megyei 3. helyezés

Megyei Műdaléneklési verseny  egyéni arany minősítés

Kenguru matematika verseny egyéni  megyei 3. helyezés

Edelmann kupa egyéni megyei 1. helyezés

Felsőfokú angol nyelvvizsga 1 fő, Középfokú angol /C/ nyelvvizsga 1 fő

Alapfokú német /C/ nyelvvizsga 1 fő, Alapfokú angol /C/ nyelvvizsga 3 fő

ECDL 4 modul 22 fő, ECDL 2 modul 17 fő

6 körös futás megyei 3. helyezés, súlylökés megyei 2.helyezés, Duatlon megyei 3.helyezés

Kézilabda Diákolimpia megyei 2.helyezés

Labdarúgás Diákolimpia megyei 1. helyezés (2. korcsoport)

2007-2008. tanév

Apáczai olvasásverseny egyéni megyei 2. helyezés

Curie Természetismereti Emlékverseny csapat területi 3.helyezés

József Attila Vers-, Mese-  és Novellaíró Pályázat egyéni országos 2. helyezés

4.  osztályosok anyanyelvi tanulmányi versenye egyéni területi 3. helyezés

Körzeti népdaléneklési verseny egyéni arany minősítés

Dési Huber rajzverseny  egyéni megyei 2.  helyezés (2 fő), megyei 1. helyezés

Körzeti Zenetörténeti vetélkedő csapat területi 1. helyezés

Kazinczy szépkiejtési verseny egyéni területi 1. helyezés,  területi 2.helyezés

Curie Matematika Emlékverseny egyéni országos 7. helyezés

TITOK német tesztverseny egyéni országos 5. helyezés

Kenguru matematika verseny egyéni megyei 1. helyezés (2 fő)

Curie Kémia Emlékverseny egyéni területi 2. helyezés

„Nyelvünkben élünk” magyar nyelvi kommunikációs verseny egyéni megyei 3.helyezés

Országos angol tanulmányi verseny egyéni megyei 1.helyezés

Történelem verseny csapat megyei 3.helyezés

ECDL 4 modul – 18 fő, ECDL 1-2 modul – 27 fő



30 m-es síkfutás megyei 2. helyezés, Többkörös futás megyei 1.helyezés, Többkörös futás 

megyei 2.helyezés, Tömöttlabdadobás megyei 1.helyezés,Magasugrás megyei 3.helyezés

30 m-es mellúszás megyei 3. helyezés, Duatlon megyei 1.helyezés

Szivacskézilabda megyei 1.helyezés, Szivacskézilabda területi 2. helyezés

Kosárlabda megyei 1.helyezés, Kosárlabda területi 2. helyezés

Kick boksz országos 3.helyezés, Asztalitenisz megyei 1.helyezés

2008-2009. tanév

Körzeti Népdaléneklési Verseny egyéni arany minősítés, ezüst minősítés (4 fő) csapatban 

arany minősítés

Zrínyi Matematikaverseny csapat megyei 3.helyezés

Kenguru Matematikaverseny egyéni megyei 3.helyezés

Curie Környezetvédelmi írásbeli verseny csapatban területi 2., országos 10.helyezés

Curie Környezetvédelmi szóbeli verseny csapatban országos 5.helyezés

4.osztályosok anyanyelv és irodalom versenye egyéni megyei 3. helyezés

Országos József Attila Vers- Mese és Novellaíró pályázat egyéni országos 3.helyezés

Curie Matematika Emlékverseny egyéni területi 1. és 2. helyezés (két fő)

Kazinczy Szépkiejtési Verseny egyéni területi 3.helyezés

TITOK német tesztverseny egyéni országos 4.helyezés

Kárpáti K. történelemverseny csapatban megyei 3., megyei 1. helyezés

Körzeti Zenetörténeti Vetélkedő csapatban területi 3. helyezés

Német középfokú nyelvvizsga 1 fő, Angol középfokú nyelvvizsga 1 fő

ECDL 4 modul 23 fő, ECDL 2 modul 13 fő

30 m-es síkfutás megyei 1.helyezés, 30 m-es síkfutás megyei 3. helyezés

Többkörös futás megyei 3. helyezés (2 fő), Magasugrás megyei 1.helyezés

Tömöttlabdadobás megyei 1.helyezés

Labdarúgás Diákolimpia megyei 1.helyezés

Labdarúgás Diákolimpia megyei 2. helyezés (2 korcsoport)

Kosárlabda Diákolimpia megyei 3. helyezés

Asztalitenisz megyei 1. helyezés, Asztalitenisz országos 3.helyezés



f) Eredménynek tudható be: 

• a fejlesztéseink, programjaink időben és sikeresen történő lebonyolítása

• a  végzős  diákjaink  sikeres  iskolaválasztása,  felvétele,  tanulóink  elsős 

középiskolai éveinek sikerei

• az iskolatámogató vállalatok és vállalkozók megnyerése

• a  törvényi  és  az  önkormányzati  maximált  létszámot  felmutató  beiskolázási 

létszámmutatóink

• a stabilizálódó művészetoktatás növendékszám

• a tovább- és átképzésben résztvevő kollégáink sikeres oklevél-, diplomaszerzése

• óvodákkal kötött megállapodásaink, rendezvényeink

• az új Szülői Szervezet vezetőségi körének megszervezése, munkájuk segítése

• határon  túli  kapcsolatainkat  sikeresen  újítottuk  meg  és  töltöttük  fel  új 

tartalmakkal  mind  a  Szlovéniai  Dobronak,  mind  az  ausztriai  Ilz,  mind  a 

csehországi Roznov pod Radhostem diákközösségei körében.

Lemorzsolódási, hiányzási adatok 

Az  iskolában  a  lemorzsolódási  és  hiányzási  adatok  igen  kedvezőek,  mondhatnánk 

impozánsak. Az évfolyamismétlők aránya az elmúlt öt évben 0,67 és 1,17 % között mozgott 

(az országos átlag 2,11 %, a 2007/2008. tanév kivételével mindig 1 % alatt volt) Különösen 

figyelemre  méltó,  hogy ugyanazon  időszak  alatt  egyetlen  évben  és  egyetlen  esetben  sem 

fordult  elő,  hogy valamely  tanuló  is  250 óránál  többet  mulasztott  volna.  Ez nagyrészt  és 

meghatározóan  az  iskola  és  a  szülők  közti,  az  iskola  által  generált  és  életben  tartott  jó 

kapcsolatnak köszönhető.



Lemorzsolódás kockázatát jelző mutatók alakulása az intézményben

Évfolyamismétlők 
aránya (%)

Tanév összlét
számon 
belül

HH / 
HHH-
gyerek
ek 
körébe
n

SNI 
gyer
ekek

2006/2007
0,96

0,001/
- -

2007/2008
1,17

0,002/
- -

2008/2009
0,92

0,002/
- -

országos átlag 2,11%

Az iskola klímája – foglalkoztatás, eredményesség, elégedettség

A racionalizálást kiváltó  tényezőkön kívül az iskola életét sem személyi, sem anyagi téren 

nem érték olyan kedvezőtlen hatások, amelyek nagyobb mérvű fluktuációt okozhattak volna.

A feladatok ki- és elosztásának megegyezésen történő módja, továbbá a közös összefogáson 

nyugvó sikerek az előző évek során jobban összekovácsolták a kisebb-nagyobb alkalmazotti 

közösségeket, véleményem szerint az egészet is.

A minőségi körök elemzései, a klímatesztek következtetései is ezt mutatják.

A  plusz  feladatvállalás  erkölcsi,  anyagi  elismerése  /kitüntetések,  megbízatások,  minőségi 

pótlék/, valamint a tanulói sikerekben rejlő nevelői elismerés is pozitív erővel hatnak.

A hétköznapok pedagógiai tevékenysége mellett a sokszínű hétvégi-szünidei rendezvények, 

az évek óta növekvő tanulmányi-, kulturális-,  sportsikerek a belső büszkeségünkön túl,  az 

iskola felé fordulók körében is elismerést váltottak ki.

Diákjaink tudását, a nevelőink munkájának hatásosságát belső és külső mérések eredményei 

is igazolják. 

Az  előző  években  egyre  több   iskolaköteles  kisdiák,  illetve  szüleik  választották  a  mi 

iskolánkat.



A  diákjaink  közül  egyre  több  tanuló  sikeres  alap-  és  középfokú  nyelvvizsga,  ECDL 

számítógép kezelői képesítés, kismotor vezetői jogosítvány tulajdonosa.

A középiskolai és a volt diákjaink pozitív visszajelzései is ösztönző erővel hatnak ránk.

Iskolánk életéről,  eredményeinkről a „házi” médiákban /iskolaújság, képújság, iskolarádió/, 

valamint a városi, megyei újságokban, TV-ben és médiában adunk hírt.

A minden évben megjelenő évkönyvünk „értesít” az elmúlt tanév történéseiről.

Az intézményünkben folyó életről ad információt a  folyamatosan bővített tartalmú honlapunk 

is.

Az  iskola  működéséről  készített  legutolsó  beszámoló  kapcsán  a  fenntartó  önkormányzat 

nagyon  jónak  minősítette  az  iskola  egyes  szaktárgyi  eredményeit,  felvételi  mutatóit, 

kapcsolatait a társintézményekkel, s nem utolsósorban a szülőkkel.

A munkáról, annak javításáról szóló gyakoribb  esetmegbeszélések, a közösen szervezett és 

lebonyolított  programok,  a  nagyközösséget  érintő  összdolgozói  kirándulások,  találkozások 

egyre több és sokoldalúbb munkakapcsolatokat, barátságokat szőnek.

Érzékelhetően erősödött a tantestület innovatív hajlama, önálló feladatvállalása, /képzésekben 

való  részvétel,  tan-  és  szaktanteremfejlesztés,  pályázatírás,  tanulói  szabadidő-szervezés,  – 

segítő  megvalósítás,  mérésekben,  folyamatvizsgálatban,  fejlesztő  körökben  végzett  aktív 

munka/.

Sikerként könyvelhető el továbbá, hogy:

• az egykori kölcseys diákok gyermekei, unokái, ismerőseik is a mi iskolánkba íratják 

be fiaikat, lányaikat,

• az általunk rendezett versenyek, programok iránt egyre fokozódik a külső” érdeklődés 

és részvétel,

• a tanulóinkat  gyakrabban hívják meg a különböző megmérettetésekre,

• öregdiákjaink, nyugdíjasaink óvó, biztató tanácsokkal látnak el  bennünket, 

• rendezvényeink iránt a média „kíváncsisága” növekszik,

• középiskolai  jelentkezés  esetén  a  megjelölt  első  helyre  magas  arányban  veszik  fel 

tanulóinkat.

Az elmúlt  időszakban az  intézmény számos  alkalommal  nyújtott  gyakorlási  lehetőséget  a 

fejlesztő  pedagógia,  az  egészségfejlesztés,  az  idegen  nyelv,  a  tanítói,  a  technika  szakon 

kiegészítő  képzésben  résztvevő  főiskolai  hallgatóknak  és  a  már  korábban  végzett 

pedagógusoknak.



Minőségbiztosítás a minőségi körök segítségével

A partnerközpontúság jegyében végzett felmérések elemzése és értékelése, valamint egyes 

intézményi részfeladatok elvégzése kapcsán iskolafejlesztő körök működnek.

A minőségi körökben való részvétel pozitívumai:

1. Fokozódott a testület tagjainak bevonása a közös munkába.

2. Fejlődött a testületen belüli rendszerben való gondolkodás.

3. Javult a problémamegoldás kultúrája.

4. Fokozódott a csapatban való együttdolgozás képessége.

5. Szakmai folyamataink szervezettebbek.

6. Fejlődött a dokumentációs rendszerünk.

7. A tantestület egy újfajta tudás szerzett.

Az  éves  munkák  sikere  a  körvezetők  kitartó,  következetes  és  egyre  szakszerűbb  irányító 

munkájának, a tantestület megfelelő hozzáállásának és az iskolavezetés elkötelezettségének 

eredménye. A következő évek feladata a minőségi körök ajánlásainak megvalósítása.

Az Iskolafejlesztő körök tevékenységi területei:

 Beiskolázás, fejlesztés, felzárkóztatás

 Tehetséggondozás, emelt szintű képzés, tanulmányi, kulturális versenyeztetés

 Ifjúság- és gyermekvédelem, iskolai mentálhygiéne, napközi

 Pedagógiai folyamatokat elemző, tanulásszervező, taneszközfejlesztő

 Sport, táborok, kirándulások, szabadidő szervezés

 Művészetoktatás, kiállítások, szereplések

 Érdekképviselet, humán erőforrás

 Gazdasági- és marketing tevékenység

 Mérési, értékelési feladatok



Néhány tevékenység, javaslat a fejlesztő körök munkájából

- Iskolánkból továbbtanulók nyomkövetése, trendvizsgálatok

- Írásos publikációk, fotók, videofelvételek éves készítésének rendje, időpontok, felelősök 

megszervezése

- Rendezvénynaptár

- Egységes nevelői eljárások a fegyelmezés területén.

- A Ki mit tud? lebonyolítása.

- Az iskolaújság készítése, tapasztalatok.

- A nevelők értékeléséhez készített anyag véleményezése.

Tanórán kívül

Az elmúlt néhány év, az iskolai életünk néhány sajátosságai tükrében.

Az  oktató-nevelőmunkánk  szerves  részét  képezi  az  iskolai  könyvtár,  ahol  a  nagy 

szakértelemmel  és  lelkesedéssel  dolgozó  munkatársaink  szolgálnak.  Az  infrastrukturális 

fejlesztéseket immár évek óta új kiadványok beszerzése kíséri. 

A gyermekeink művészeti képzését segíti a felkészült karvezető által „vezényelt” énekkarunk, 

valamint a gyerekek által kedvelt és az iskola folyosóit díszítő, a rajz és iskolaszépítő szakköri 

munkák,  amik  a  kézműves  foglalkozásokon  készített  alkotásokkal  együtt  kiállításokon 

öregbítik a hírnevünket. Immár 4 éve ad plusz, életszerű ismereteket az ún. Modern világ, 

modern ember szakkörünk is. 

Évek  óta  változó  létszámokkal  szervezzük  az  óvodások  számára  az  angol  –  német  és 

sportjátékos  foglalkozásokat.  Az  előbbiek  a  választható,  majd  kötelező  idegen  nyelv 

tanulásával, még a labdás sportfoglalkozások legügyesebbjei később az iskolai és a Kék Sünik 

ULC  utánpótlás  egyesület  keretein  belül  szervezett  foglalkozásokon  edződnek  és 

versenyeznek sikeresen.

A  tanórán  kívüli  pedagógiai  tevékenységeket  és  lehetőségeket  növeli  az  ún.  szabadidős 

tevékenységek, melyek egyrészt a diákönkormányzat  és az iskolai sportkörök, másrészt  az 

osztályfőnökök,  a  szülők  és  támogatók  összefogásából   szövődő nyelvi  külföldi  utakban, 

osztálykirándulásokban,  nyári  táborokban  testesülnek  meg.  Megmozgatva  és  tartalmas 

időtöltést adva  a tábor kapcsán a diákság 40-50 %-ának.

Iskolánk  továbbra  is  harmonikusnak  mondható  kapcsolatban  biztosítja  a  történelmi 

egyházaknak az iskola falai közt szervezett hitoktatások lebonyolítását.



Alapfokú művészetoktatás

Külön kell szólni, írni az intézmény életét nagymértékben befolyásoló fenntartói döntésről is.

Az általános iskolai szervezeten túl, az 1996-ban alapított néptánciskolánkon kívül az addig 

önálló intézményként működő Zeneiskola is a mi intézményegységünkké vált.

Az  intézmény  vezetése  az  érintett  dolgozói  kör  bevonásával  az  első  pillanattól  kezdve  a 

szakmai  önállóságuk  biztosításával  kezeli  és  működteti  a  három  intézményegységet.  A 

zeneiskola vonatkozásában külön hangsúlyozzuk annak kistérségi szerepkörét.

A  zeneiskola  integrálásával  az  „átmenet  évében”  a  jogi,  gazdasági,  szakmai  elvárások 

megvalósításán túl, a növendék létszám stabilitásának a fenntartása volt a legfontosabb cél, 

ami minden vonatkozásban sikerült.

Az általános  iskolához  immár  13  éve  kapcsolódó  néptáncoktatás,  és  az  egy éve  integrált 

zeneiskola az alapfokú művészetoktatás iskolarendszerű képzésében oktatja, neveli, formálja 

a  növendékek  százait.  A  szakmai  és  a  szélesebb  közönség  részéről  megfogalmazott,  az 

elvárásokhoz  igazodó  és  azt  kiválóan  teljesítő  bemutatóik,  vizsgaeredményeik  méltán 

érdemlik  az  elismerő  tapsot.  A  város  és  környékének  kulturális  programjaiban  való 

részvételük és fontosságuk megkérdőjelezhetetlen.

A támogató szervezetünk, alapítványaink 

A  felsoroltak  megvalósítását,  az  eszközfejlesztéseket,  a  hátrányos  gyerekek,  anyagi 

esélyegyenlőségét az iskola három bejegyzett  szervezete biztosítja.  Kölcsey Diákszervezet, 

„Kölcsey  és  Polgári  Iskolai  Alapítvány  a  Gyermekekért”  Alapítvány,  „Kardos  Gábor” 

Számítástechnikai Alapítvány. Köszönet érte.



Emberi erőforrás – humánpolitika

A beszámolóban fentebb már kitértem a létszámcsökkentésre és annak okaira.

Az eredményes munka csak felkészült és aktív pedagógus közösséggel érhető el. Mindehhez a 

szüntelen tanulás, a tapasztalatszerzés és annak átadása, hasznosítása szükséges.

Az  elmúlt  időszakban  néhány  kollégánk  felsőfokú  átképzésben  diplomához,  többen 

továbbképzéseken  egyéb  képesítésekhez,  jártasságokhoz  jutottak.  /gyógypedagógia, 

közoktatás  vezető,  néptáncoktató,  fejlesztő-differenciáló  ún.  nem szakrendszerű oktatáshoz 

szükséges kompetenciák megszerzése/

Részletezve: 

Böcskey Attiláné szakvizsgázott fejlesztőtanár, Kónya Lászlóné gyógypedagógus, tanulásban 

akadályozottak pedagógiája szakos tanár diplomát szerzett.

Mogyorósi  Éva  német  nyelvtanár,  Berezvai  Márta  háztartástan  főiskolai  kiegészítő  tanári 

szakon kezdte meg tanulmányait. 

Eredics  Éva,  László  Zoltánné,  Iván Ivett,  Böcskey Attiláné,  Kovácsné G.  Katalin,  Balikó 

Miklós, Kovácsné D. Edit – 120 órás továbbképzés az 5-6.évfolyamon tanító pedagógusok 

számára (nem szakrendszerű képzés), Csáky Zoltánné népi kismesterség tanfolyam, Böcskey 

Attiláné  Syndelar  tanfolyam,  Mándliné  B.  Katalin,  Csihar  Tamás  –  digitális  technikák 

használata  a  tanórai  oktatásban,  Mészáros  Árpád,  Csáky  Zoltánné,  Eredics  Éva,  László 

Zoltánné,  Németh Zsuzsanna - Internethasználati  alapismeretek,  Kovácsné D. Edit,  Balogh 

Árpádné, Kopasz Márta, Polányi Lajosné, Takácsné S. Ildikó, Huszárné V. Krisztina, Pendli 

Gáborné, Németh Zsuzsanna – a kompetencia alapú programcsomagok alkalmazása,Kopasz 

Márta,  Polányi  Lajosné,  Takácsné  S.  Ildikó  –  Az  ismeret-  és  képességjellegű  tudás 

kritériumai,  ezek  mérésének  –  értékelésének  módszerei  című  tanfolyamokról  szerzett 

tanúsítványt.

A Zeneiskolai intézményegység dolgozói közül Hegedűs Erzsébet, valamint Mészáros Balázs 

a  Regionális  zeneiskolai  versenyek,  mint  komplex  zenetanári  továbbképzések,  Porpácziné 

Tóth Cecília  Régi  Zenei  Napok Sopron – Ének mesterkurzus,  Mészáros  Balázs  Lamantin 

Improvizációs Tábor továbbképzésen vettek részt.

A  Néptánc  intézményegység  dolgozói  közül  Lákics  Krisztina  a  Magyar  Táncművészeti 

Főiskola néptánc pedagógus szakán szerzett diplomát, Fiderné Papp Ágota Tessedik Sámul 

Főiskolán Gyermektánc az óvodában, iskolában című továbbképzésen szerzett tanúsítványt.



Az át- és továbbképzésüket az ötéves programra alapozó, éves szintű beiskolázási terv alapján 

alakítjuk, kikérve a szakmai munkaközösségek és a tantestület egészének a véleményét is.

Hírharang

A  beszámoló  által  vizsgált  időszakban  az  iskola  belső  információhordozói  –  főként  az 

iskolaújság, a képújság és az iskolarádió jó „szócsőként” működtek.

Az itt folyó életről a megyei és a városi médiák segítségével – köszönet érte -, a tanévenként 

kiadott Értesítőnk, a Hon-lapunk és egyéb kiadványaink segítségével adtunk hírt.

V. AZ INTÉZMÉNY JELENLEGI HELYZETE
Az intézmény minden intézményegységében stabil tanulói és tanerői létszámokkal bírunk. A 

munkatársak  szakmai  összetétele  jó  alap  a  további  jó  színvonalú  pedagógiai  alapozó, 

fejlesztő, újító tevékenységek eredményes ellátásának.

A 100 éve alapított, ma már többcélúan működő intézményünk az egyéni személyiségjegyek 

kialakítására alapozó és ezt figyelembevevő képességfejlesztő iskola.

A  képzés  hangsúlyait  a  matematika,  a  magyar  nyelv  és  irodalom,  az  idegen  nyelvek 

oktatására, továbbá a népi hagyománykincsünk megőrzésére fektetjük.

Jóváhagyott pedagógiai program alapján az 5. évfolyamtól matematikából, a 7. évfolyamtól 

magyar  nyelv  és  irodalom  tantárgyból  a  szülői-tanulói  választást  követően  emelt  szintű 

oktatást folytatunk.

A  jól  felszerelt  gépparkunknak  és  a  képzett  szakembereinknek  köszönhetően  iskolánk  a 

számítástechnika oktatásának egyik megyei bázisa.

A nevelés terén fontos feladatunknak tekintjük a humánus elvekre alapozó és az egyetemes 

emberi értékekre épülő személyiségformálást. Kiemelten támogatjuk a diákönkormányzat és 

az iskolai sportkör szabadidős, színes programjainak megvalósulását.

Költségvetési  és pályázati  erőforrásokkal ösztönözzük a kulturált  természetszerető és védő 

életvezetési  szokások  kialakítására  szerveződő  foglalkozásokat,  programokat  és  az  ezeket 

propagáló iskolai információhordozókat.

Az iskolához szerves egységként kapcsolódó alapfokú művészetoktatási intézményegységünk 

növendékei a néptánc  csoportos tanórákon ismerkednek a nemzeti kultúrkincsünk ágaival, 

valamint a hagyományokkal.  Szervezett  alkalmakon, kulturális programokon, fesztiválokon 

gyakorolják és folytatják elődeink szokásait.  A zeneiskolai képzés segítségével a magyar és 

az  egyetemes  zenei  örökség  alapjait,  hangszertanulás  elemeit  adjuk  át  a  város  és 

városkörnyékről beiratkozó növendékek számára.



Főbb adatatok:

Tanulóink száma: 411 

Műv.okt. növendékeink száma: 

               néptánc: 156 ebből 132  körmendi, 24 egyházasrádóci

               zeneiskola: 108 ebből előképzés: 19, hangszeres: 89 fő

Elsőseink száma: 49

Napközit igénylő: 249

Fejlesztő foglalkozáson vesz részt: 13 fő

Osztályismétlő: 8 fő

Osztályok száma: 16

Napközis csoportok száma: 8 + 1 tanulócsoport

Szaktantermek száma: 7

A  művészetoktatás  növendékeit  10  -  10  csoportban  képezzük  a  néptánciskolában  és  a 

zeneiskolában.

Pedagógus munkakörben foglalkoztatott:

- általános iskola: 38 fő

- zeneiskola:8 fő

- néptánciskola: 3 fő

Közülük részmunkaidőben: 

- általános iskola: 1 fő

- zeneiskola: 6 fő

- néptánciskola: 1 fő

Irodai dolgozó: 1 fő az általános iskolában

                          0,5 fő a zeneiskolában

Hivatalsegéd: 3 fő az általános iskolában

                       0,5 fő a művészetoktatási intézményegységekben

Karbantartó: 2 fő



Intézményünk 1898-ban 2x4 osztályos polgári iskolának épült. Az 1967-ben, majd 1979-ben 

történt átépítéseknek és bővítéseknek köszönhetően, ma a 25,6 fős átlag osztálylétszámokkal 

számolva a helykihasználásunk majd 100 %-os. 

Az oktató-nevelő munka Körmenden két /A és B/ épületben, a főépülethez tartozó technika 

műhelyben  és  a  zeneiskola  helyiségeiben  folyik.  A  művészeti  oktatásban  résztvevő 

egyházasrádóci  tanulók  képzése  -  megállapodás  alapján  –  az  egyházasrádóci  Kossuth  L. 

Általános Iskola tantermeiben történik.

Az  intézmény  jó  szinten  rendelkezik  az  oktatáshoz  szükséges   technikai-  és  szemléltető 

eszközökkel, anyagokkal.

Az iskolánk vonzereje a tradíciókra épülő hagyományos és speciális képzésformákból, illetve 

azok megvalósításából ered. Intézményünkben az oktató-nevelő munka hangsúlyait az alábbi, 

fő területekre helyezzük.

- emeltszintű matematika oktatása az 5. évfolyamtól

- magasabb óraszámú magyar nyelv és irodalom oktatás, emelt szint a 7. évfolyamból

- első osztálytól bevezetett idegen nyelv oktatás, 

- népművészeti képzés, a néptánc és a tárgyi néprajz foglalkozásain

- zeneiskolai képzés

- gazdag szabadidős kulturális- és sportprogramok szervezése, lebonyolítása

- egyéni fejlesztés /differenciált - nívócsoportos oktatás, szakköri, sportköri 

tehetséggondozás,felzárkóztató egyéni és kiscsoportos foglalkozások/

- Részképesség zavaros gyerekek egyéni és integrált fejlesztése.

- Képességfejlesztés – választott további tanórák /id.nyelv, kézműves, sport/

- ECDL számítástechnikai vizsgaelőkészítő, nyelvvizsga-előkészítő, félévi minősítő 

vizsga

- Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés /informatika/

- A belső és külső ellenőrző – mérési programok megvalósítása.

A  tantárgyi  eredmények  és  a  nyolcadikos  tanulóink  kitűnő  felvételi  aránya  a  jó  alapozó 

oktatáson túl, a differenciált képzés hatékonyságára is utal. 



Az intézmény irányítási és szervezeti felépítése

Szervezeti szintek – Vezetési szerkezet 
I. szint
Döntés

II. szint
Döntéselőkészítés

III. szint
Javaslat, véleményezés
saját ügyekben döntés

Tagintézmények

Igazgató tanács

Igazgató

Igazgatóhelyettes
Tagintézet vezetők

tagozatvezető

Minőségbiztosítási
vezető

Közalkalmazotti
Tanács elnöke

Iskolaszék elnöke

Általános Iskola

Zeneiskola

Néptánciskola
pedagógusai

Technikai alkalmazottak

Alkalmazotti közösség, Nevelőtestület, Intézményegységi közösségek, Diákszervezeti Közgyűlés, Szülői Nagyválasztmány Vezetőség

Munkaközösségvezetők
Min. csop. vezetők
Iskolai reprezentatív szakszerv vezetője
Diákönkormányzat vezetője és pedagógus segítője
Szülői szervezet elnöke



Az oktató-nevelő munkát tanítók, tanárok és szakoktatók végzik.

Egyéb pedagógus beosztások, megbízások:

- gyermek-  és  ifjúságvédelmi  felelős,  szabadidő-szervező,  diákönkormányzatot  segítő 

nevelő

- könyvtáros

- osztályfőnök

- tűzvédelmi, munka- és balesetvédelmi felelős

- a tanórán kívüli foglalkozások vezetői

- minőségbiztosítási referens

- mérési szakember

- munkaközösség-vezető

-  minőségfejlesztő kör vezetők

Az  intézmény  irányításáért  közvetlenül  az  igazgató  felelős.  Az  intézményegységek 

feladatainak összehangolását és a különböző munkakörök vezetését az igazgatótanács segíti.

Az igazgatótanács tagjai:

- igazgató

- igazgató-helyettesek /intézményegység-vezetők/

Speciális képzettséggel rendelkezők:

- 2 fő közoktatásvezető

- 3 fő fejlesztő-differenciáló

- 1 fő gyógypedagógus

A szakmai munkák nagy része a 7 csoportba rendezett munkaközösségek révén történik. Az 

iskola egészét behálózza a munka hatékonyságát vizsgáló és javaslataival jó irányba terelő 8 

iskolafejlesztő – minőségbiztosítási kör és azok tagjainak aktív munkája.

Az iskola kapcsolatai, nyilvánossági rendszere

Nevelőmunkánkhoz  a  család  nyújt  megfelelő  hátteret,  illetve  tanulóink  otthonról  hozzák 

különböző fejlettségi szintjüket.

A  pedagógusok  és  a  szülők  együttműködésének  alapvető  szervezési  formája  a  szülői 

értekezlet. A pedagógus-szülő kapcsolat egyik legszemélyreszólóbb formája a  fogadóóra.  A 

jól megtervezett és lebonyolított  családlátogatások jelentősen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy 



ne csökkenjen a szülők érdeklődése gyermekük iskolai ügyei iránt. Erősíthetik a szülők és 

pedagógusok emberi, nevelőpartneri kapcsolatait.

A szülőkkel való együttműködés intézményes formája a Szülői Szervezet. Céljait és feladatait 

az iskolavezetéssel közösen létrehozott együttműködési megállapodások szabályozzák.

A  tanulók  szervezett  véleménynyilvánításának  és  rendszeres  tájékoztatásának  rendje  és 

formája

1. A tanulók rendszeres tájékoztatását az iskolai hirdetőtábla szolgálja.

2. Az iskola tájékoztató eszköze az iskolai rádió és az iskola TV.

3. Az iskolában negyedévente diákmagazin készül.

4. Az iskolában, a diákközgyűlés mellett havonta egy alkalommal diákönkormányzati ülést 

tart.

A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja

♦ A városban működő óvodákkal régóta sokoldalú és kollegális az együttműködésünk. A 

kölcsönös látogatások, találkozások lehetőséget biztosítanak a tapasztalatcserére, egymás 

és az intézménybe folyó munka megismerésére, a felmerülő problémák megbeszélésére.

♦ A többi alap- és középfokú oktatási  intézménnyel  a vezetői megbeszéléseken,  a közös 

kulturális-,  tantárgyi-,  sport  rendezvényeken  egyeztetjük  elképzeléseinket, 

tapasztalatainkat.

♦ A  Szakmai-  és  Szakszolgálati  Intézetekkel  meglévő  kapcsolataink  az  egyénre,  a 

szakmacsoport,  valamint  a  tantestület  egészére  kiterjedő  tovább-  és  átképzésekre,  az 

iskola egyes területére, vagy egészére szóló mérésekre terjed ki.

♦ Hosszú évek óta  nagyon  tartalmas  a  Városi  és  Gyermekkönyvtárral,  a  Művelődési  és 

Ifjúsági Központtal, a Rába Helytörténeti Múzeummal a kapcsolatunk, amit sok-sok közös 

és jól sikerült program fémjelez.

♦ Korrekt, egymás munkáját becsülő kapcsolatunk van a három történelmi egyház papjaival, 

lelkészeivel, hitoktatóival.

♦ Tájékoztató előadások, gyakorló-bemutatók révén ismertetjük és becsültetjük a mentők, a 

tűzoltók és a rendőrök munkáját.

♦ Az SZM biztosította  az  alaptőkét  a  1992-ben  létrehozott  „Polgári  és  Kölcsey  Iskolai 

Alapítvány  a  Gyermekekért”  alapítványhoz  és  az  1995-ben  alakult  „Kardos  Gábor” 

Számítástechnikai Alapítványhoz. 



♦ Sok rendezvényünkben és társadalmi munkában nyújtanak segítséget az iskolát támogató 

vállalatok és vállalkozók.

♦ Aktív és jó kapcsolatot ápolunk a városban működő szakmai egyesületekkel, művészeti 

csoportokkal, sportegyesületekkel és körökkel.

♦ Szoros baráti és kulturális szálakkal kötődünk a szomszédos országokhoz. Az ausztriai Ilz 

város iskoláival 1991 óta van tartalmas kapcsolatunk, amit kölcsönös látogatások, közös 

gyerek  és  felnőtt  programok  mélyítettek  el.  A morvaországi  Roznov város  művészeti 

csoportjával 1990-ben kialakított  kapcsolatnak köszönhetően évente 30-40 gyerek vesz 

részt a téli szünetben sítúrán, ők pedig a nyáron viszonozzák a látogatást. Baráti szálakat 

szövünk a szlovéniai Dobronak iskolájával is.

VI. PROBLÉMÁK ÉS SZÜKSÉGLETEK
Az intézmény szintjén megjelenő hiányok, szükségletek, szolgáltatási hiányok összegzése

Infrastruktúrában; taneszközökben

- Tornacsarnok (könnyűszerkezetes építésű)

- Aula  –  fedett   közösségi  tér  –  hiányzik.  Iskolai  nagyrendezvények  megtartása  az 

udvaron – időjárásfüggő.

- Akadálymentesítés  –  Mozgássérültek  korlátozottságának  csökkentése,  mentálhigienes 

szükséglete.

- Iskola  épület  közvetlen  környezetének  esztétikusabb  rendezettsége  hiányzik 

(járókőborítás, kerítések, növényzónák)

- EU-komfort udvari szabadidős – mozgásfejlesztő eszközök, játékok. 

Az említetteken túl  nagyon fontos a működtetés  biztosítása.  Ehhez elengedhetetlenül 

szükséges:

- Energiatakarékosság további megvalósítása, állag fenntarthatóság biztosítása.

• Hőszigetelés: - Padlás – cserépfedés – védőfóliázás, hőpaplan (pld. üveggyapot)

                            - Homlokzatok hőszigetelése – újravakolással

                            - Nyílászárók cseréje – B épület, zeneiskola bejárat - folyosó 

- Zárt-láncú – TV hálózat

- Tantermekre leágaztatott digitális hálózat

- Elszívórendszer – kémiai laborkabin

- Digitális táblák és tanulói „digitális palatáblák”

- Kompetencialapú taneszközcsomagok



Az oktatási-nevelési tevékenység szintjén jelentkező problémák és szükségletek bemutatása:

- A gyakran változó tartalmi szabályzók s a szűkülő költségvetési kondíciók.

- Egyéni képességfejlesztésre biztosított óraszámi keretek és bérek  hiánya.

Az  intézmény  tudatában  van  annak,  hogy  a  tanulók  összetételében,  motiváltságában, 

szociokulturális hátterükben a közeljövőben pozitív  változásra nem, sokkal inkább erősödő 

nehézségekre  kell  számítania.  Azért,  hogy  ezzel  a  kihívással  is  meg  tudjon  birkózni, 

szélesítenie  kell  az  alapvető  kompetenciák,  képességek  eredményes  fejlesztését  és  a 

tanulóknak  a  sikeres  életpályára  –  életvitelre  való  felkészítését  is.  Ebben  elengedhetetlen 

szerep jut

• a  pedagógusok  további  intenzív  és  hatékony  képzésének  –  továbbképzésének, 

eddig is tapasztalt kedvező hozzáállásuk és affinitásuk elmélyítésének;

• az  IKT-ák  célirányosabb,  elterjedtebb  és  módszertanilag  még  megalapozottabb 

használatának;

• valamennyi,  a  nevelés-oktatásban  meghatározó  tényezők  együttműködésének 

további javítására (kiemelt szerepű az iskola és a szülői ház együttműködése);

• a  művészetoktatás  folyamatos  megújításának  (ennek  keretében  új,  alternatív 

programok, helyi tartalmi fejlesztések megvalósításának).

Mindezen  célok  megvalósításához  természetesen  eszközbeli  fejlesztések  és  bővítések 

kellenek, amit jól szolgálhat a jelenlegi  TÁMOP pályázat eredményessége is. 

Szolgáltatási  hiányosságként  jelenik  meg  az  oktatástechnikus  és  az  iskolapszichológus 

alkalmazásának hiánya.

Az adott intézmény pedagógusai körében megfelelő nyitottság és affinitás van a fejlesztési 

célok megvalósítására. 

A kollégák  önképzési  szokásai,  továbbképzési  igényei  az  új  módszerek  és  az  új  tartalom 

irányában erősödik. Ehhez persze hozzásegíti őket az intézményi menedzsment stratégiája és 

irányító-orientáló tevékenysége.



VII. A KÖSZÖNET HANGJÁN

Tisztelettel tettünk eleget a fenntartásban, irányításban ún. gesztor szerepet vállaló Körmend 

Város  Önkormányzatának,  annak  Képviselőtestülete  által  kirótt  beszámolási 

kötelezettségünknek. 

Azon túl, hogy fontosnak véljük ezt a feladatot, ami egyben alkalmat ad a döntéshozókon túl 

a helyi társadalom az iskolánk életére kíváncsi  szélesedő érdeklődést mutató, közvéleményt 

formálók  irányába is történő bemutatkozásnak is.

Az  intézmény  önmeghatározása  szerint  az  egyéni  adottságokra  alapozó  képességfejlesztő 

iskola.  Minden  minket  választó  és  rábízott  gyermek  egyaránt  fontos  a  számunkra,  őket 

nemcsak  példamutatással  tanítani  akarjuk,  hanem  „védő  kezekkel  átkarolva  segíteni  a 

környezetükkel és önmagukkal vívott konfliktusaikban.”

Úgy  ítéljük  meg,  hogy  a  folyamatosan  változó,  főként  romló  gazdasági  környezetben  a 

folyamatosan  változó  törvényi  szabályozás,  lecsökkent  tanerői,  iskolavezetőségi, 

adminisztrációs  és  technikai  létszám  ellenére  a  kitűzött  céljainkat  elértük,  a  vállalt 

feladatainkat nagyrészt teljesítettük.

Köszönet minden dolgozónknak, tanulónknak, szülőknek, iskolabarát támogatóinknak és a  

fenntartó önkormányzatoknak.

Körmend, 2009. szeptember 30.

                                                                                            Mészáros Árpád
                                                                                                   igazgató
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