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Tanulmányi eredmények a 2021/2022-es tanévben 

 Tanulólétszámok alakulása  

A tanévet 213 gyermekkel kezdtük. Tanév közben 6 gyermek váltott iskolát, így a tanév 

végi létszám 219 gyermek. Az év közbeni változás oka elsősorban költözés. 

 

Osztály Osztályfőnök 

Tanulók száma 
Tanulók száma 

év végén 
Egyéni tanrend 

szerint tanul 
fiú lány összesen 

1.a Górász Csilla 7 10 17 17  

1.b Pescha Józsefné Barna Márta 8 7 15 15  

2.a Szomor Márta 8 6 14 15  

2.b Csiszár Regina 10 8 18 18 1 

3. Molnárné Patkós Katalin 15 9 24 24  

4. Máténé Nagy Gabriella 18 8 26 27  

5. Gulyás Edit 13 11 24 25  

6. Kulcsár Norbert 11 15 26 26  

7. Bakkné Farkas Beatrix 13 10 23 25  

8. Andorka Péter 13 13 26 27  

Összesen: 213 219 1 

 

Mulasztások 

Tanulóink 21995 órát hiányoztak. Ebből igazolatlan óra nem volt. A mulasztások magas 

száma a COVID vírus miatt volt. 

 

  



 

3 

 Magatartás és szorgalom  

A tanév során kirívó magatartási problémánk nem volt. Fegyelmi intézkedésre nem 

került sor. A gyermekvédelmi jelzőrendszeren három esetben kellett élnünk a jelzéssel. 

A szorgalom az iskola egészére vonatkoztatva jónak mondható. Az alsó tagozat 

szorgalma a tanulási iránti magas motiváltság miatt példaértékű. A felső tagozaton 

megfigyelhető, hogy a 6. évfolyamon kevésbé érdekeltek a tanulók, szorgalmuk inkább 

változó. Az osztályban az iskolai szociális munkás segítségével foglalkoztunk a tanulók 

közösségi életével, a magatartásuk és szorgalmuk javításával. 

 

 

 Szöveges értékelés  

Az első félévben az 1-2. évfolyamokon szövegesen értékeltek a tanítók. A tanév végén 

a pedagógiai programnak megfelelően csak az 1. évfolyamon van szöveges értékelés.  
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Tanulmányi átlagok  

A tanév végén a 2-8. évfolyamon érdemjeggyel értékeljük a gyermekeket. 

Az első félév eredményeihez képest mérhető javulás tapasztalható. 

Osztály Átlag 

2.a 4,42 

2.b 4,69 

3. 4,66 

4. 4,39 

5. 4,21 

6. 4,08 

7. 3,90 

8. 4,53 

 

Kitűnők, jelesek  

A tanév végén a kitűnő és jeles tanulók aránya inkább az alsó tagozatra tolódott. A 

jelenség valószínű a motiváltságban keresendő.  

A tanév során a 8. osztály tanulói az előző éveknek megfelelően ebben a tanévben is 

kiválóan teljesítettek. 

 

 

Javítóvizsgára utasítottak  

Javítóvizsgára 2 főt utasítottunk. A 6. évfolyamon történelemből és matematikából 

voltak eredménytelenek tanulóink. Ők augusztusban tehetnek javító vizsgát. 

Két tanuló eredménytelenül teljesített a 6. és 7. osztályban, így ők a tanévet 

megismételni kötelesek.  
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Felvételi eredmények  

A felvételi eredményeink az országos tendenciának megfelelőek. 

Gimnáziumba a 2022/2023-as tanévben 10-en tanulnak tovább (1 fő 8 osztályos 

gimnázium), technikumban 17-en, szakközépiskolában nem folytatják tanulmányaikat. 

 

 

Délutáni foglalkozások 

 Egész napos iskola 

Az 1-4. évfolyamon az iskola egész napos rendszerben működik. A gyermekek 8-16 

óra között tantervi, szabadidős és szakköri órákon vesznek részt. 

Napközi és tanulószoba 

Napközit az 5., tanulószobát a 6-8. évfolyamon indítottunk. Az év eleji létszám összesen 

24 fő volt. Ez év végére jelentősen csökkent. A foglalkozásokon elsősorban az írásbeli 

házi feladatok elkészítésére van lehetőség. A szóbeli feladatok egy része gyakran már 

otthonra marad. A tanulószobában leginkább azok a gyermekek maradnak, akik 

valamilyen tanulási nehézséggel küzdenek. A megsegítésük a tanulószobás 

pedagógusok elsődleges feladata. Munkájuk nem könnyű. 

Szakkörök 

A tanévben a szakkörök óraszáma alacsony. Az alsó tagozaton az idegen nyelv, a felső 

tagozaton a felvételi felkészítők működnek.  
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Gyógytestnevelés , sport 

A gyógytestnevelési órákat a szakszolgálat szakembere látta el. Három csoportban 

foglalkozott a gyermekekkel heti 1-1 órában. 

A mindennapos testnevelés mellett nagy gondot fordítunk a gyermekek 

testmozgására. Részt vettünk az intézményi Bozsik-programon, és tanulóink a helyi 

sportegyesülettel együttműködve vesznek rész korosztályos bajnokságokon. 

Programok 

Projekt 

A tanévben az iskola egy projektet készített. Az alsó tagozatosok Pünkösdi projektje a 

májusfa állítás hagyományát járta körbe a fa állításától egészen a pünkösdi 

királyálasztásig és a májusfa kitáncolásáig. 

Témahét 

Az 5-6. osztályosokkal részt vettünk a Pénz7 témahéten és a teljes iskolával 

Fenntarthatósági témahéten. 

Témanapok 

Minden évben megrendezzük a madarak, fák napját. A gyermekek figyelmét 

gondolkodtató feladatokkal, és egy túra megtételével irányítjuk a természet szépsége 

és védelme felé. 

Versenyek 

A tanév során számos versenyen vettünk részt, vagy szerveztünk mi is. 

A helyi versenyek elsősorban az alsó tagozaton mozgatták meg a gyerekeket. Ott szinte 

minden évfolyamon minden gyermek részt valamilyen versenyen. A matematika, 

népdaléneklési, versmondó, rajz, rejtvényfejtő versenyek igazi kihívások voltak a 

jelentkező gyerekeknek. 

Szép eredményeket értek el tanulóink a Bolyai csapatversenyeken. A 

természettudományi versenyen 3. osztályos csapatunk bejutott az országos döntőbe. 

 

Készítette: Molnár Péter igazgató 

Pákozd, 2022. június 16. 


