
Beszámoló a 2008/2009-es tanév munkájáról

a Cigánd Város ÁMK intézményei tekintetében

Tisztelt Képviselő Testület!

A Közös Irányítású Oktatási Intézmények munkájának értékelésére legutóbb 

2008. szeptemberében került sor.

A Képviselőtestület e tárgyban előterjesztett beszámolót megvitatta és elfogadta. 

Megállapította, hogy a 

-   a Közös Irányítású Intézmények működőképességét az Önkormányzat 

biztosította. 

-   a 2007/2008-as oktatási év nevelő-oktató munkája eredményes volt.

A 2008/2009-es tanévről szóló beszámolót az alábbiakban teszem meg.

I.A Kántor Mihály Általános Iskola tárgyi feltételei

Az Önkormányzatnak és a Településüzemeltetési Kft. dolgozóinak 

köszönhetően a 2008/2009-es tanévet is rendezett körülmények között, tiszta 

tantermekben kezdhettük. Az iskola bútorzatának egy része az elmúlt évi 

pályázatoknak köszönhetően kicserélésre került. A bútorzat-csere ebben a 

tanévben tovább folytatódott, májusban hat tanterem tanulóasztalainak és 

székeinek kicserélésére került sor. Az új bútorzat állapotának megóvására 

kiemelt figyelmet fordítunk. 

A Szabadidőközpont átadásával régi gondunk oldódott meg: egyszerre akár 

három testnevelés óra is tartható egy időben. Kihasználva a lehetőséget első 

félévben a felső tagozat, második félévben az alsó tagozatosok is itt tartották 

testnevelésóráik jelentős részét. 



Ebben a tanévben is gondot okozott az alsó tagozat (újiskola) lapos tetejének 

szigetelése. 

II. Személyi feltételek

Alsó tagozatban 100 % -os a szakos ellátottság, ebben az évben felsőtagozatban 

is sikerült tovább javítanunk a korábbi arányokat. Nyugállományba vonult 

Téglás Dezső iskolánk volt igazgatója, Tóth János tanár úr, és Csáki Balázsné 

tanítónő.

Óraadó tanárként foglalkoztattuk Orosz Magdolna zenetanárnőt. Második 

félévtől Lakatos Ferenc matematika – fizika – kémia szakos és Lakatos 

Ferencné matematika – kémia szakos tanárok „áttanítottak iskolánkba”. 

Áprilistól két hosszabb táppénzen lévő kollégánk helyettesítésének 

megkönnyítése érdekében felvételre került Koi Csaba testnevelés – biológia 

szakos tanár. 

III. Nyertes pályázataink

Képességkibontakoztató támogatás: 10.946.500 Ft , 

Pedagógusok kiegészítő illetménye:    5.740.000 Ft

HHH tanulók kirándulásának támogatása:   2.812.500 Ft

Útravaló ösztöndíj:   4.166.500 Ft

Apáczai kiadó támogatása:                        619.562 Ft 

Az ÉMÁSZ EON Energiasuli pályázatán:14 garnitúra mez kb. 90.000 Ft 

értékben

Összesen: 24.375.062 Ft                 

IV. Partnerségi kapcsolatok, szakmai továbbképzések

2008. október 8. Igazgatói munkaközösségi értekezlet Cigánd

2008. november 25. Kozármisleny szakmai tapasztalatcsere a helyi iskolában

2008. november 25. nyolcadik osztályosok továbbtanulási teszt megírása



2008. november 26. Deák úti iskola szakmai napja Cigándon az alsó tagozatos 

nevelők részvételével

2008. december 12-től 2009. március 28-ig 120 órás továbbképzés Cigándon 23 

környékbeli pedagógus részvételével (7 kollégánk kapott tanúsítványt)

2009. február 4. Apáczai kiadó szakmai napja

2009. február 10-11-12-13-18 budapesti kirándulás 350 gyerek részvételével

2009. február 19. diákönkormányzati road show

2009. március továbbképzés intézményvezetők részére az LHH program 

keretében

2009. április 27-28-29-30 és május 5. 30 órás továbbképzés kooperatív tanulási 

technikák címmel 24 fő pedagógus részvételével

2009. május – június Út a munkához program keretében alacsony 

iskolázottságúak képzése

V. Tankötelezettség megvalósulása iskolánkban

Minden tanuló térítésmentesen jutott a tankönyvekhez és füzetcsomagokhoz. Az 

elmúlt évhez hasonlóan idén is beszedjük a használható tankönyveket. Fel kell 

hívni a gyerekek figyelmét tankönyveik minél jobb állapotban tartására. A jövő 

évhez szükséges tankönyvek meg lettek rendelve. 

Alsó tagozatban 10, felső tagozatban szintén 10 tanuló csoportban folyt az 

oktatás. Három tanulószobai csoport működött. 

Tanulmányi eredmények:

Értékelve lett 437 tanuló.

A tanév során mulasztott tanítási napok száma: 5659 nap. Melyből igazolatlan 

volt 241 nap.

Egy tanulóra jutó mulasztási átlag 12,9 nap.

Az iskolába járó tanulók közül 428-an mulasztottak, ebből igazolatlanul 59 fő.



Legkevesebb volt a mulasztás: 3.a osztályban 164 nap

4.c osztályban 167 nap

5.b osztályban 190 nap

Legmagasabb volt a mulasztás: 8.b osztályban 440 nap

1.b osztályban 438 nap

2.c osztályban 394 nap

Az elmúlt évben összesen 62 esetben tettünk lépést az igazolatlan mulasztás 

visszaszorítása érdekében. 

Ebből felhívás 44, feljelentés 18.

Három tanulószobai csoport működött: Csáki Marianna nevelő csoportja: 29 fő

   Béresné Tihor Éva nevelő csop. : 34 fő

   Oláh Tamás nevelő csop.:             32 fő

VI. A nevelő-oktató munka eredményei, hiányosságai.

A tanulók tanulmányi előmenetele

Az alsó tagozat bukásmentessége miatt nem tudunk teljesen objektív képet adni 

ennek a korosztálynak a tanulmányi előmeneteléről. A negyedik évfolyam első 

félévéig csak szövegesen értékeljük tanulóinkat. Miheztartásvégett közöljük 

alsós tanulóink szöveges értékelését.

1.a 1.b 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b

jól megfelelt: 10 11 9 8 9 5 3

megfelelt: 12 10 10 11 10 9 15

nem felelt meg: 2 4



Az osztályok év végi tanulmányi átlaga a következő eredményeket mutatja:

4.a 4,1 5.a 3,8 6.a 3,98 7.a 3,51

4.b 3,8 5.b 3,39 6.b 3,71 7.b 3,6

4.c 3,43 5.c 3,7 7.c 3,56

8.a 3,65

8.b 3,53

Iskolánk tanulmányi átlaga: 3,71

Az elmúlt tanévben 28 tanuló ért el kitűnő tanulmányi eredményt, és 8 tanuló 

egy vagy több tantárgyból bukott, ők augusztus végén a magántanulókkal együtt 

osztályozó vizsgát tehetnek, illetve javíthatnak. Részükre augusztus szerdai 

napjain a felzárkóztatást szakos nevelők részvételével biztosítjuk.

VII. Kapcsolat a szülőkkel:

Minden olyan kérdésben kíváncsiak vagyunk a szülők véleményére, amely az 

iskola jövőjével a gyerekek minél hatékonyabb képzésével kapcsolatos. 

Szívesen látjuk a szülőket minden nap, várjuk észrevételeiket, elfogadjuk az 

építő jellegű kritikát. A szülői értekezletek megtartására november 10-11-én 

illetve 2009. február 16-18-19-én került sor. Ezen kívül a 

képességkibontakoztató program keretében három havonta tartunk szülői 

tájékoztató napot (november, február, május).

VIII. Pályaválasztás

A pályaválasztás megkönnyítésére több fontos lépést is tett iskolánk. 2008. 

október 22. Sárospatak pályaválasztási kiállítás. 13 tanuló pályázott Arany János 

tehetséggondozó programba, hatan nyertek felvételt.



Továbbtanulásra jelentkezett 55 fő, ebből 14 fő gimnáziumba, 16 fő 

szakközépiskolába és 25 fő szakmunkásképzőbe jelentkezett. Elmondható, hogy 

mindannyian felvételt nyertek az általuk megjelölt iskolák valamelyikébe. 

Érdekesség képpen megemlítem, hogy a tíz évvel ezelőtti továbbtanulási trend 

teljesen megfordult: évente egy-két tanuló tanul tovább Sátoraljaújhely 

középfokú iskoláiban. 

IX. Tanulmányi és sportversenyek

- Közlekedésbiztonsági vetélkedő Sátoraljaújhely, Boricza Csilla I. 

helyezés, Balla Orsolya II.helyezés  

- Sátoraljaújhelyi térségi Ifjúsági Polgári Védelmi vetélkedő III. helyezés

- Diák tűzoltóverseny Sátoraljaújhely IV. helyezés 

Felkészítő nevelő: Szabó Gábor

- Sánta Erzsébet matematika verseny Tiszakarád, Terjék Emese I. helyezés, 

Fábián Fruzsina II. helyezés Felkészítő nevelő: Tóthné Géczi Olga

- Kistérségi csecsemőgondozási verseny III. helyezés

Felkészítő nevelő: Pikóné Szabó Tünde tanárnő

- Füstmentes osztályok országos internetes vetélkedője 8.a osztály megyei   

II. helyezés Felkészítő nevelő: Némethné Szendrei Csilla

- Jedlik Ányos fizika verseny országos döntő Sütő Orsolya VI.díj 

Felkészítő nevelő: Punyiné Kandrács Erzsébet tanárnő

- Simonyi Zsigmond helyesírási verseny kistérségi fordulója Sütő Orsolya 

I. helyezés, Váradi Eszter II. helyezés Felkészítő nevelő: Némethné 

Szendrei Csilla tanárnő

- Hevesy György országos kémia verseny kistérségi fordulója, Sütő 

Orsolya I. helyezés, Váradi Eszter III. helyezés, Felkészítő nevelő: Dócs 

Andrea tanárnő



- Kistérségi matematika verseny, Sütő Orsolya I. helyezés, Oláh Zoltán 6.b 

III. helyezés, Váradi Eszter 7.b III. helyezés Felkészítő nevelő: Dócs 

Andrea tanárnő, és Lakatos Ferenc tanár úr

- Teleki Pál földrajz verseny: Sütő Orsolya I. helyezés, Váradi Eszter II. 

helyezés, Balajti Nikolett 7.c III. helyezés, Balla Orsolya 8.b III. helyezés 

Felkészítő nevelő: Pikó Attila tanár úr

- Kistérségi énekverseny  II. illetve III. helyezés Varga Anikó és Szűrös 

Szimonetta

Sporeredményeink:

III. kcs fiú kézilabda városi döntő Sátoraljaújhely I. helyezés

IV. kcs fiú kézilabda városi döntő Sátoraljaújhely III. helyezés

I.   kcs városkörzeti döntő Cigánd III. helyezés

IV. kcs teremfoci városi döntő Sátoraljaújhely II. helyezés

III. IV. kcs kézilabda városi körzeti Cigánd I. helyezés 

IV. kcs kézilabda megyei elődöntő Sárospatak III. helyezés

IV. kcs labdarúgás v.körzeti Sátoraljaújhely II. helyezés

IV. kcs teremfoci „Rákóczi kupa” Ricse I. helyezés

II. kcs labdarúgás körzeti döntő Cigánd I. helyezés

III. kcs labdarúgás körzeti döntő Karcsa II. helyezés

II. kcs labdarúgó vár.körz. Sátoraljaújhely II. helyezés

III. kcs labdarúgó városi körzeti Sátoraljaújhely III. helyezés

Kastélykupa Pácin II. helyezés

IV. kcs Tisza kupa Nagytárkány III. helyezés

III. kcs Májusi torna Bély II. helyezés

Felkészítő nevelők: Koi Csaba, Pikó Attila, Tóth Norbert.



X. Iskolán kívüli programok

- 2008. szeptember 20. Körömpefesztivál

- 2008. október 21. papírgyűjtés

- Október 23. 4.a-b-c, 7.a-b-c osztályok irodalmi műsora. 

- November 1. iskolánk névadójáról és az elhunyt pedagógusokról emlékeztünk 

meg.

- December 19. Karácsonyi gála 

- Kántor Mihály születésének 124. évfordulójáról osztályfőnöki órák keretében 

emlékeztünk meg.

- 2009. március 6. Farsang

- Május 4. Anyák napja

- Május 20. Kihívás napja

- Május 29. Gyermeknap

- Június 11. Iskolagála

- június 26. HHH tanulók kirándulása Miskolcra

- június 30. HHH tanulók kirándulás Nyíregyházára

- június 29-től július 4-ig Hagyományőrző kézműves tábor

- július 6-tól, 10-ig Focitábor

A felsoroltakon kívül osztályok, évfolyamok szervezésében még sor került 

különböző kirándulásokra, strandolásra, osztálybulikra.

Rendszeresen megjelenik iskolaújságunk Szabóné Horváth Judit irányításával. 

Működik a hagyományőrző szakkör Csáki Balázsné vezetésével. 

Testnevelőink rendszeresen szerveznek túrákat és uszoda látogatásokat. 

XI. A 2009/2010-es tanév feladatainak vázolása:

- Emeltszintű testnevelés osztály színvonalas működtetése. 

- Igény szerint tanulószobai csoportok megszervezése. 

- Úszás-oktatás rendszerének kialakítása.



- Partnerségi kapcsolatok kialakítása, továbbfejlesztése.

- A pedagógiai programunknak megfelelően a táncoktatás bevezetése a kötelező    

tanórák keretében.

- Képességkibontakoztató program működtetése.

- Továbbképzéseken való részvétel. 

- Pályázatokon való részvétel.

- Tanulmányi és sportversenyeken való eredményes részvétel.

- Kompetencia alapú oktatási programok bevezetése.

- Országos mérés előkészítése.

A vázlatban felsorolt feladataink mellett meg kell említeni a szeptembertől 

bejáró zemplénagárdi 5.-6. évfolyam beilleszkedésének megkönnyítését.  

Mindezeken túl legfontosabb feladatunk a szakmai munka minél magasabb 

színvonalon tartása, melyhez a tárgyi és személyi feltételek adottak. Kiegészülve 

az Önkormányzat támogatásával hiszem azt, hogy a Kántor Mihály Általános 

Iskola nem csak a kistérség de tágabb környezetünk meghatározó iskolája is 

lehet. Ennek tükrében kérem a képviselőtestületet beszámolóm elfogadására.

                                                                    



Beszámoló

a 2008/2009-es óvodai tanév

nevelő munkájáról

Óvodánk személyi feltételei

Négy vegyes csoportban 7 óvónő és 3 dajka foglalkozott 108 óvodás korú 

gyermekkel. A gyermekek rendszeresen jártak óvodába. 

Tárgyi feltételek

A meglévő bútorokat az elmúlt évben is bővítettük. Használt kereskedésben 

vásároltunk komódokat, babaszekrényeket és ezeket a KHT asztalosa igazivá 

varázsolta. Egy pályázatunk volt sikeres, 30.000 Ft-ot nyertünk, melyért a 

Néphagyományőrző ruhatárunkat bővítettük, természetesen saját erőből is.

Nevelő-oktató munkánk

A szeptember az új gyermekek fogadása mellett egy hagyománnyá vált őszi 

hagyományéltető fesztivállal kezdőtött. „Körömpefesztivál” Ezekbe a 

rendezvényekbe a településünk apraja és nagyja egyaránt bekapcsolódik. A 

nagymamák, dédmamák a régi paraszti krumpli étkeket kóstoltatják 

(angyalbögyörő, lepcsánka, nyögő, gombóc, krumpli puffancs). Gyermekeinkkel 

korhű ruhákban énekeltünk és táncoltunk a falu múzeum udvarán és igyekeztünk 

minél több látogatót bevonni a mulatságba. Óvodánk ez alkalommal is nyitott 

ajtóval várt minden kedves érdeklődő vendéget. Az ősz gazdag tárháza a 

hagyományok éltetésének óvodánkban is. Az évszak jellemzőiből adódóan 

sokszínű a mindennapi tevékenységünk: Tisza-parti sétálás alkalmával figyeljük 

az ősz jellemzőit az erdőben összegyűjtött falevelekből – termésekből –

csipkebogyó, gesztenye, makk – az egész év folyamán dolgozunk. 

Gazdag és kreatív a gyermekek fantáziája, mikor a töklámpásokat, figurákat 

készítjük. Az óvoda udvara pedig a csőszkunyhó körüli játékoktól hangos, 

amikor a csősz furkósbottal zavargatja a „kis zsiványokat”! November 1-e a 



halottak napja, amikor szeretteink nyugvóhelyét keressük fel. Virágot tűzve és 

gyertyát gyújtva emlékezünk rájuk. A téli ünnepkör az adventtel – a karácsonyi 

készülődéssel kezdődik, amely meghitt és családias. Termésekből adventi 

koszorút, asztali és karácsonyfadíszeket készítünk. Karácsonyhoz közeledve 

mézeskalács illat járja be az óvodát, szorgos kiskezek gyúrják, szaggatják és 

díszítik a mézes süteményeket, melyekből bőven jut enni, díszíteni és ajándékba 

vinni az öregotthon lakóinak, akiknek a  Betlehemes játékkal kedveskedünk. 

Csoportról – csoportra járva átéljük a kántálás élményét. Rigmusokkal kívánunk 

mindenkinek boldog karácsonyt.

„ahány tarka-barka- szarka

megbillenti farkát

annyi ezres bankó, verje a házigazda farkát”

Cigándi népi mondókát tanítunk az ó év búcsúztatására és az újév köszöntésére 

egyaránt. A téli ünnepkört a farsangi időszak zárja. Ebből az alkalomból a 

gyerekek nyílt napon mutatták be a fonójátékot a szülők és óvodás társaik 

örömére. A farsang farkán a jelmezes bálban énekszóval, tánccal mulattunk és 

közben megettük a szalagos fánkot, a puhára főtt cukorrépával édesített szemes 

tengerit és a cigándi apróbélest. A télnek, hogy híre se maradjon, fedőkkel, 

kereplőkkel nagy csinadrattával jártuk körbe a várost és égettük el a kisze –

bábot, közben csujogatókat, rigmusokat kiabáltunk a tél, a betegségek elűzésére. 

Váratlan megtiszteltetés érte óvodánkat, felkérést kaptunk a XI. NOE találkozó 

megrendezésére. Mindannyian a lelkesedéstől felbuzdulva tettük a dolgunkat 

immáron 2. alkalommal, hogy méltóképpen fogadhassuk a hozzánk érkező 

kedves kartársnőket. A nagy készülődés közepette nem feledkeztünk meg a 

tavaszi ünnepekről sem. Örülve a jó időnek egyre többet sétáltunk, 

rácsodálkoztunk az ébredő természetre, mondókáinkat a tiszai – visszhang 

kiáltotta vissza, a szemesebbje meglátta fészkében a gólyát és már kiáltották is a 

mondókát: „Gólyát látok…”



Az óvodában is nagy készülődés előzte meg a húsvéti ünnepeket. Takarítottunk 

„fészekre ültettük a kotlóst” hagyományos módon festettük és írtuk a tojásokat, 

és arról beszélgettünk, hogy mi – minden kerüljön az ünnepi asztalra. A húsvét 

elmúltával sarkunkban volt a XI. találkozó. A készülődésből mindenki kivette a 

részét, nyitott fülekre talált a hívogató népdalidézet „Tiszaszélén lakom, keress 

fel galambom” hiszen a rendezvényre közel 300 óvónő érkezett az ország 

minden szegletéből. A 2 napos találkozót erdélyi és vajdasági óvónők is 

megtisztelték. Tartalmas, színvonalas szakmai előadásokat hallhattunk. A 

találkozó résztvevői elismeréssel szóltak az itt látottakról és a következő sorokat 

írták az emlékkönyvünkbe: „ A cigándiak ez alkalommal is gazdagon 

megtöltötték a vendégek tarisznyáit „. Minden csoportban ajándékot készítettek 

a gyermekek édesanyjuknak anyák napjára. Verseket, dalokat tanultunk és egy 

csokorra valóval a nyugdíjas klub nagymamáit is köszöntöttük. Május utolsó 

hétvégéjén a nagycsoportos gyerekeink az óvónénik által szőtt ballagó 

tarisznyával a vállukon búcsúztak el társaiktól és az óvodától. 

Az előző évekhez hasonlóan nevelőtestületünk hangolta össze a kistérségi 

óvodák szakmai továbbképzését. (kistérségi éves munka beszámolója 

mellékelve)

Az új Szabadidő központ adta lehetőséget kihasználva hetente minden csoport itt 

tartotta testnevelés foglalkozásait a gyermekek örömére.

A hagyományok éltetésében az óvoda falain kívül is bekapcsolódunk. 

Nevelőtestületünk két tagja együtt énekel a Csárdás citerazenekarral. Az elmúlt 

évben is több településen – határon innen és túl léptünk fel, énekelve a cigándi 

és bodrogközi népdalokat és más tájegységek népdalait.

Az év elején felmértük és kiszűrtük a logopédiai fejlesztőre szoruló 

gyermekeket, akikkel a szakértő pedagógus az év folyamán rendszeresen 

foglalkoztak. Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az évben sem feledkeztünk 

meg városunk idős embereiről. Több alkalommal színvonalas műsorral 



kedveskedtünk az öreg otthon lakóinak. A védőnőkkel, háziorvosokkal, 

gyermekjóléti szolgálattal folyamatos kapcsolattartásunk volt egész évben.

A Művelődési Házban szórakoztató mese előadásokon voltunk a gyerekekkel. 

Az általános iskola alsós nevelőivel kialakított jó munkakapcsolatot ez évben is 

megtartottuk. Örömmel tettünk eleget júliusban a VI. alkalommal megrendezett 

határon túli magyar óvónők szakmai továbbképzésének segítésében. Egy 

délelőttöt töltöttek cigándon. 

A 2009/2010-es év beindításához is megtörténtek az előkészületek. 

2009 júniusában felvételi bizottsági ülésen határoztunk az új gyermekek 

felvételéről. A következő tanévben is 108 óvodáskorú gyermekkel indítjuk a 4 

csoportot. Augusztus hónapban megkezdődött a tetőtér beépítése.

Cigánd, 2009. augusztus 13.

Téglás Dezsőné

  óvodavezető

Összefoglaló a 2008-2009-es tanév

Kistérségi óvodai szakmai képzéseiről

Az előző évekhez hasonlóan nevelőtestületünk hangolta össze a kistérségi 

óvodák szakmai továbbképzését. Örömünkre egyre több kistérségi óvoda 

kapcsolódik be a szakmai napok megtartásába. 2008. októberében 

Révleányváron a vezető óvónők beszélték meg az éves munkatervet, az aktuális 

feladatokat. Betekintést kaptunk a helyi óvoda szorgos hétköznapjába.

2008. novemberében Cigándon az új Szabadidő központ adta lehetőséget 

kihasználva „Ép testben, ép lélek” mottóval rendeztünk játékos sportvetélkedőt. 

13 településről 10-15 fős gyermek – csapatokkal jöttek az óvónénik. A 



sportcentrum olyan miliőt biztosít, hogy minden gyerek önfeledten 

mozoghatott az óvónénikkel együtt.

2009. márciusában Karcsán tavaszváró bemutató foglalkozásra került sor, 

melynek mottója: „ Sándor, József, Benedek, zsákban hoznak meleget”

Csokorba kötött versek, dalok mellett a gyermekek megmutathatták 

kézügyességüket. Különböző technikákkal tavaszi virágokat barkácsoltak. A 

nap folyamán megtekintettük a karcsai Árpádházi – templomot és a szépen 

berendezett tájházat. A jó idő a természetbe csalogatta az óvodásokat május 

utolsó hetében Kisrozvágyon – a Berzseny faluban „hon és tájismereti túrán” 

vettünk részt. A kistérségi óvodákból magas létszámú csoportokkal érkeztek az 

óvónénik. A nagyrozvágyi óvónők lelkes szervező munkáját dicséri, hogy a 

gyermekek beleolvadhattak a környezetbe, játékos módon ismerhették meg az 

Árpádkori település minden részletét. Az ősi magyar állatok közelsége (racka 

juh, mangalica sertés, szürke marha), nagy élmény volt a gyermekek számára, 

hiszen ilyet környezetünkben már nem látnak. Szem előtt tartva az egészséges 

életmódra nevelést, hatékony volt a gyógynövény kertészet bemutatása. A 

szemlélődésen kívül a legnagyobb élményt talán az jelentette, hogy felülhettek 

a lovasszekérre és szekerezhettek a legelőn.

A hagyományok éltetésében az óvoda falain kívül is bekapcsolódunk. 

Nevelőtestületünk több tagja együtt énekel a Csárdás citerazenekarral. Az 

elmúlt évben is több településen – határon innen és túl léptünk fel, énekelve a 

cigándi és bodrogközi népdalokat és más tájegységek népdalait.

Úgy érezzük, hogy munkakedvünk töretlen és reméljük egészségünk a jövőben 

is engedi, hogy óvodás gyermekinkkel együtt munkálkodhassunk a 

néphagyomány ápolás a és éltetése érekében. 

Cigánd, 2009. június 15.

Téglás Dezsőné

  óvodavezető



A 2008 / 2009-es tanév  beszámoló

Révleányvár

Ismét eltelt egy tartalmas tanév.

Tárgyi feltételeink az elmúlt tanévhez képest nem igazán változott. 

Szeptemberben 3 tanterem, egy tornaszoba, egy napközi otthonos, és egy óvodai 

csoportszoba felhasználásával indulhatott meg az oktató-nevelő munka.

A balesetvédelmi előírásoknak megfelelő karbantartási felújítási munkák 

megtörténtek az intézmény területén.

Az idén is aktuálisan dekorált tantermek, szaktantermek várták a tanulókat az 

iskolában és óvodában egyaránt.

A tanulást közvetlenül segítő tankönyvek és füzetcsomagok idejében 

megérkeztek, amit idén is az önkormányzat fizetett.

Köszönet ezért a Polgármesternek, és a Képviselő testületnek, hiszen nagy 

segítség ez a szülők számára.

A gyermekétkeztetés szintén teljesen ingyenes minden gyermek számára.

A személyi feltételek is biztosítottak voltak a tanévkezdésre.

A személyi állományban az elmúlt tanévhez viszonyítva változás történt.

2 tanító, 1 napközi otthonos nevelő, 2 óvónő, 1 dajka, 1 hivatalsegéd, 

segítségével indulhatott el a tanév. 



Sajnos csak 2 tanulócsoporttal 1 napközi otthonos és 1 óvodai heterogén 

csoporttal működünk. Az összevont tanulócsoport 1-2 és 3-4 osztályok 

összevonásával történt.

Az iskola létszáma: 24 fő

Az óvodáé: 22 fő

A napközi otthoné: 23 fő

Az oktató-nevelő munkánkat a Pedagógiai és Nevelési Program alapján 

végezzük. Több tanuló képesség kibontakoztató foglalkozáson vehetett részt. 

Az összevont osztályokban folyó oktató-nevelő munka elősegíti a tanulók 

önállóságát, a tanítás-tanulás folyamatosságát, a tanulók személyre szabott 

foglalkozását.

Az iskola oktató-nevelő munkájában továbbra is központi helyet foglal el a 

tanulók személyiségének fejlesztése.

Az óvodában a foglalkozásokat két jól képzett óvodapedagógus végzi, türelmes, 

kitartó pedagógiai érzékkel bánnak a kicsiny óvodásokkal.

Az óvodai nevelés továbbra is szem előtt tartja a program azon fontos céljait, 

hogy a gyermek fejlődése nem mindenkinél azonos ütemű, egyéni eltérések 

vannak. Így a tevékenység tartalmát a fejlődés várható eredményét 

korcsoportonként határozzák meg, figyelembe véve a gyermek életkori 

sajátosságát és egyéni fejlettségét. 

Nagy hangsúlyt fektetnek az iskolába készülő gyerekek felkészítésére, hogy 

zökkenőmentesen vegyék az akadályokat.



A tanév végén minden tanuló értékelést kapott. Az első három évfolyamon 

szöveges értékelési formában az alábbi eredményekkel.

Kiválóan teljesített 1 tanuló.

Jól teljesített 6 tanuló.

Megfelelően teljesített: 7 tanuló.

Felzárkóztatásra szorul: 4 tanuló.

Először kapnak osztályzatot 4. osztályos tanulók

Kitűnő 1 tanuló.

A szöveges értékelési forma, ami most az első és második és harmadik 

évfolyamon történt. 

A pedagógus társadalomban vegyes érzéseket váltott ki ez az értékelési forma. 

Helyileg azt tapasztaljuk, hogy a szöveges értékelési formának köszönhetően 

nincsenek a gyerekek kellően motiválva a jobb tanulmányi előmenetel irányába. 

A szülők nem tudják megfelelően kategorizálni a gyereküket, és esetleg majd 4. 

osztályban éri őket meglepetés, ha osztályzásra kerül a sor.

A szülők is túlságosan jegy centrikusak.

Az első és második évfolyamon legalább 4 gyerek igényel állandó fejlesztést, 

hogy a későbbiekben megfeleljenek a tantervi előírásoknak.

Erre szolgált a januártól Cigándon megalakult Kistérségi Pedagógiai 

Szakszolgálattól kijárt gyógypedagógus és logopédus kolleganő foglalkozása is. 

Heti egy alkalommal keddenként jár ki iskolánkba. Tapasztalatom az, hogy 

szívesen jártak a foglalkozásra a gyerekek, és fejlődtek.



Május végén a 4. osztályos tanulóink részt vettek az Országos kompetencia 

mérésen, ahol az íráskészség, számolási készség, logikai gondolkodás területén 

mutathatták meg tudásukat.

Az év során a tanulók által mulasztott napok száma: 146 nap.

Mulasztási átlag: közel 6 nap/tan.

Nem mulasztott: 1 tanuló

Ebből igazolatlan mulasztás 6 nap.

Sajnos egyre több gyereknél tapasztalható hogy potenciálisan veszélyeztetett 

helyzetbe kerül illetve nő a nehezen nevelhető gyerekek száma, ahol a negatív 

magatartási példák rögzülnek, ezért kevésbé fogékonyak a jóra, a szépre, 

értelmileg illetve érzelmileg hozzáférhetetlenek.

A napközi otthon igyekezett a másnapra történő felkészülés mellett nagy 

hangsúlyt fektetni a gyerekek egyéni foglalkozására, szabadidős 

kikapcsolódására.

Az ünnepekre kulturális műsorokkal készültek tanulóink, hogy a szülőknek és a 

község lakóinak örömet szerezzenek.

A műsoraink színvonalát emeli a sátoraljaújhelyi Széptan alapítvány jóvoltából 

működő helyi zeneiskola növendékeinek előadása zongora tanárnőjük 

vezetésével.

Nagy gondot fordítottunk a gyermekek szabadidős tevékenységének 

megszervezésére is.

A gesztor iskola jóvoltából pályázat útján februárban a 3. és 4. osztályosok 

Budapesten vehettek részt tanulmányi kiránduláson a Nemzeti Múzeumban.



Iskolai tanulmányi kirándulást szerveztünk Debrecenbe és Hortobágyra.

Nagyon jól sikerült, szép tartalmas napot tölthettünk együtt.

A gyerekek kulturális élményeinek gazdagítására a tanévben kétszer vehettek 

részt bábszínházi előadáson a nyíregyházi Katica bábszínház jóvoltából.

A tanév végén sportversenyt rendeztünk valamint a szabadban bográcsoztunk. 

A tapasztalatom az, hogy ezeknek a rendezvényeknek nagy a közösség formáló 

hatása.

Jó a kapcsolatunk a lelkészekkel heti egy alkalommal hittanórát tartanak 

intézményünkben.

Nagyrészt vállalnak a gyerekek szabadidejének megszervezésében. Közös 

programokat szerveznek számukra, kirándulni viszik őket, tanulságos 

diavetítéssel motiválják tanulóinkat az egymás iránti szeretetre, megbecsülésre. 

Itt szeretnék köszönetet mondani áldozatos munkájukért.

A tanévsorán két szülői értekezletet tartottunk. A megjelenés 70%-nak 

mondható.

Továbbra is nagy az iskola iránti igénytelenség egyes szülők részéről.

Jól működik a kis diák önkormányzatunk. Megfelelően, lelkesen végezték 

munkájukat az ügyeleti rendszerben, és a szervezésekben egyaránt.

Fő hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra nevelésre, itt a prevenciónak 

tulajdonítunk nagy jelentőséget, főleg környezeti órák keretében, de a védőnő is 

tartott előadást ebben a témában.

Nem volt az év során nagyobb baleset, aminek nagyon örülünk.



Az iskola házirendje szigorú fegyelmet és betartást követel. Értékelve, tanulóink 

annak szellemében végezték iskolai munkájukat, ügyeltek a rendre, tisztaságra, 

vigyáztak egymásra, önmagukra. Iskolánk belsőleg és külsőleg szép, esztétikus, 

példás, amit hivatalsegédünknek, is köszönhetünk, aki igyekszik olyanná tenni 

az iskola udvarát, környezetét, hogy gyermekeink igazi családias otthonban 

érezzék magukat.

Összefoglalva úgy gondolom, hogy a problémákkal, nehézségekkel 

szembenézve, az akadályokat legyőzve, sikeres, eredményes tanévet zártunk 

Itt szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ennek az elérésében segített, 

támogatott.

A község Polgármesterének, Képviselőtestületének.

Az Igazgató Úrnak a sikeres, közös együttműködésért.

Kollégáimnak, akiknek odaadó munkájukra mindig számíthattam.

A szülőknek, akik biztosították, hogy ez a tanév zökkenőmentes legyen.

A további sikeres együttműködés reményében, kívánok a szünidőre erőt, 

egészséget. 

Ezt a tanévet pedig zárjuk úgy, ahogy Vörösmarty Mihály mondta:

„ Ez jó mulatság, férfi munka volt!

Révleányvár, 2009.06.17.

                                                                      Oláhné T. Erzsébet

                                                                                Tagintézmény-vezető



Beszámoló a Zemplénagárdi Tagintézmény 2008/2009 tanévi helyzetéről, 

munkájáról

A Zemplénagárdi Tagintézményében szeptemberben 58 tanulóval indult a 

tanév, közöttük  7 első osztályossal. Két tanuló nem teljesítette a tantervi 

követelményeket, az ő tanévük előkészítő jellegű volt.

  5 tanulócsoportban 1-3 és 2-4 összevont, egy 5. egy 6. évfolyamban és egy 

napközis csoportban kezdődött a tanév. Az oktató-nevelő munkát az első 

félévben 5 helyben lakó és 1 kijáró nevelő végezte. A második félévtől újabb 

két, Cigándról kijáró nevelő javította a törvényben is megjelenő szakos ellátás 

követelményét. Így a matematika mellett a magyar nyelv és irodalom, a 

történelem, az angol és az informatika tantárgyakat is szakos nevelők tanítják. (a 

nem szakos órák 28%-ról 8 % - ra javultak) Ezen felül négy nevelő vett részt 

olyan továbbképzésben, amelynek elvégzésével alkalmassá váltunk az idén 

életbe lépő törvényekben megfogalmazott feladatok elvégzésére, az új 

követelmények teljesítésére. 

Az iskola külső és belső környezete a nyári munkálatok, felújítás, festés, 

takarítás a tantermek előkészítése után kedvező körülményeket biztosított a 

tanévkezdéshez.

A tárgyi feltételek teljesítéséhez hozzájárult a helyi önkormányzat: 

karbantartással, pénzügyi támogatással, a helyi kisebbségi önkormányzat 

taneszközök megvásárlásával, kiosztásával, a fenntartó Cigánd Város 

Önkormányzata tankönyvek, füzetcsomagok és az egyéb működési feltételek 

biztosításával. 

A tanév során az oktató – nevelő munkát fennakadás nélkül tudtuk végezni. 

Hagyományosan emlékeztünk meg ünnepeinkről. Kirándulásokat szerveztünk 

Budapestre a Nemzeti múzeumba, Széphalomba, Kisrozvágyra a Berzseny –



faluba, a környező településekre. A mai napon is (2009. június 30.) hét gyermek 

kirándul a nyíregyházi vadasparkba. 

Jó a kapcsolatunk a szülők többségével, a kistérségi szakszolgálattal, az 

önkormányzatokkal.

Statisztika: Tanulmányi átlag: 3,3

2008/2009

01.okt 1. 2. 3. 4. 5. 6. Össz.

össz. 7 12 15 6 12 7 59

Osztályozott 5 12 15 7 11 7 57

ebből hh 5 12 13 7 10 7 54

ebből hhh 1 4 3 2 2 2 14

Osztályozatlan 2 1 3

ebből 

mulasztás 1

bukás 1

Mulasztott 

napok össz. 150 198 197 117 109 50 821

Mulasztási 

átlag 21 17 13 17 9 7 14

A következő tanévre 7 első osztályos tanuló beírása történt meg. 

A 2009/2010. tanévet iskolánk 2 tanulócsoporttal 1. – 3. és 2. – 4. összevont, 

valamint egy napközis csoport indításával , a felső tagozat a cigándi központi 

iskolában kezdi majd meg.  

Zemplénagárd, 2009. június 30. Lakatos Ferenc 

            tagintézmény vezető




