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2010/2011-es tanév
II. félévi munkájáról

Az alsó tagozat munkája:
Az I. félév értékelését követően folytatódott a munka. Az alsó tagozatban az idei
évben nagy volt a vándorlás. Ezért a tanév végén így alakult az értékelt tanulói
létszám.
osztály létszám
1.o. 15
2.o. 12
3.o. 16
4.o. 19

osztályfőnök
Simon Lászlóné
Máténé Ódor Csilla
Takácsné Pektor Anikó
Takácsné Bársonyosi Mónika

Az első osztályosok az év végére sikeresen beilleszkedtek az iskola
közösségébe. Sikeresen és sokat dolgozva elsajátították az írás, olvasás, számolás
alapjait. Sok időt töltöttek együtt az iskolán kívül is, ezért jó kis közösséggé
formálódtak. A különböző programok szervezésébe és lebonyolításába a szülők is
szívesen bekapcsolódtak, ezzel is támogatták az osztályfőnök munkáját.
Kiválóan teljesített 3 fő
Jól megfelelt 7 fő
Megfelelt 3 fő
Felzárkóztatásra szorul 2 fő
Az évzárón jutalomkönyvet kapott: Vörös-Torma Petra, Fábián Zsófia, Molnár
Botond kiváló tanulmányi munkájukért és szorgalmukért.
A második osztály tovább folytatta azt a munkát, amelyet már a tavalyi
tanévben megszoktunk tőlük. Az idei évben „kistanító” segítette munkájukat. Az
egyetem Apáczai Karának két végzős hallgatója töltötte nálunk gyakorlati idejét.
Egyikőjük vizsgatanítása is ebben az osztályban volt. A gyerekek gyorsan
megszokták az új helyzetet, lelkesen közreműködtek ezeken a tanítási órákon is.
Az itteni munkának is szép eredményei születtek.
Kiválóan teljesített 3 fő
Jól megfelelt 5 fő
Megfelelt 3 fő
Felzárkóztatásra szorul 1 fő
Az évzárón jutalomkönyvet kapott: Simon Sára, Kovács Zsanett, Tóth Ágoston,
Imre Dávid kiváló tanulmányi munkájukért és szorgalmukért.

A harmadik osztály sokat változott, ért ebben a tanévben. Osztályfőnökük pedig
folyamatosan terheli őket, újabb és újabb kihívásokkal kell küzdeniük. A sok
munka, a sok együtt, hasznosan eltöltött idő nem maradt következmények nélkül.
Sajnos így is vannak, akiknek még gondot okoz a szabályok betartása.
Átlagaik:
magyar nyelvtan 3,3
magyar irodalom 3,6
matematika 3,3
Az évzárón jutalomkönyvet kapott: Péntek Dóra, Novák Anett, Nagy Fanni,
Pintér Roland kiváló tanulmányi munkájukért és szorgalmukért.
A negyedik osztályban komoly munka folyt. Ebben az osztályban dolgozott
legtöbbet a másik főiskolai hallgató. Eleinte döcögősen indult a munka, de a végére
mind a két fél belejött. Átlagos képességű és szorgalmú gyerekek közössége, akik
tisztességgel elvégezték feladataikat.
Átlagaik:

magyar nyelvtan 3,4
magyar irodalom 3,6
matematika 2,9
német 3,4
Az évzárón jutalomkönyvet kapott: Szabó Renáta, Füredi Dorina, Pintér Ádám,
Kiss Zoltán kiváló tanulmányi munkájukért és szorgalmukért.
Az 1-3. évfolyamon osztályismétlő kisdiák nincs. A 4. osztályban két emberre vár
nyári tanulás, nekik augusztus végén pótvizsgázniuk kell.
Tanórán kívüli programok:
Az 1-2.osztály bábszínházban járt.
A 3-4. osztályosok két alkalommal voltak a BBMMK-ban gyermekszínházi
előadáson Győrben. Jártak az Ugri parkban.
Valamennyien kivették részüket a tavaszi papírgyűjtésből.
Minden osztályban volt osztálybuli, klubdélután, ajándékkészítés.
Az 1. osztályosok és a zöldmajoriak közös programjai a tavasz során is folytatódtak.
Nyílt tanítási órákra várták a szülőket, óvodásokat és az érdeklődőket.
Farsangoltunk.
Rákóczi Napok, Színe-Java Gála
Rendhagyó irodalomóra
Föld Napja – szemétszedés
Bakonyi kirándulás
Anyák napja
Kerékpártúrák
Osztálykirándulások
A tanítónők áldozatos munkájának köszönhetően nagyon munkás, ugyanakkor jó
hangulatú évet zárt a tagozat.

Felső tagozat munkája
Itt is 4 osztályban folyik a munka.
osztály létszám
5.o. 17
6.o. 14
7.o. 13
8.o. 17+2

osztályfőnök
Violáné Pintér Rozália
Czédliné Sulyok Erika
Vass Sándor
Horváthné Kovács Anna

Az 5. osztály össze tétele nagyon vegyes: a kiváló képességű tanulótól az SNI
tanulóig bezárólag. Folytatták az I. félévi jó munkájukat, lelkesedésük töretlen.
Szorgalmukat, munkához való hozzáállásukat dicséret illeti. A sportban is és a
közösségi munkában is szívesen részt vesznek.
Átlagaik:
magyar nyelvtan 3,47
magyar irodalom 3,82
matematika 3,47
német 3,8
történelem 3,88
természetismeret 3,41
Az évzárón jutalomkönyvet kapott: Nagy Tamás, Molnár Gábor kitűnő
tanulmányi eredményéért, Fodor Dzsenifer kiváló tanulmányi munkájáért.
A 6. osztály jó és közepes képességű tanulókból álló közösség, akiknél már
érződött a kamaszkor szele. Az egyik érkező kisfiú az év vége előtt el is távozott.
Tanulmányi szempontból két részre szakadtak: nagyon jók és gyengék.
Átlagaik: magyar nyelvtan 3,35
magyar irodalom 3,57
matematika 3,42
német 3,84
történelem 3,78
természetismeret 3,5
Az évzárón jutalomkönyvet kapott: Takács Péter, Fábián Márton kitűnő
tanulmányi eredményéért, Sőrés Zsófia kiváló tanulmányi munkájáért.
A 7. osztály igazi kamaszokból áll, de a tanuláshoz való hozzáállásuk nem a
legjobb. Több olyan tanuló is van az osztályban, aki a kamaszkort elérve –szülői
következetesség hiányában –feszegeti saját határait és korlátait.
Átlagaik: magyar nyelvtan 2,61
magyar irodalom 3,38
matematika 2,84
német 3,76
történelem 3,46
földrajz 3,07

Az évzárón jutalomkönyvet kapott: Vörös torma Róbert jó tanulmányi
eredményéért és példamutató magatartásáért, Németh Alexandra, Horváth
Beáta jó tanulmányi és közösségi munkájukért.
A 8. osztály megemberelte magát a pályaválasztásra készülődve. Az előző évek
gyakorlatának ellentmondva jobb felvételi dolgozatokat írtak matematikából, mint
magyarból. A tanuláshoz való hozzáállásuk lényegesen nem változott. Magatartásuk
azonban továbbra is példaértékű. Kiemelkedő volt az osztály közösségi munkája is.
Átlagaik:
magyar nyelvtan 3
magyar irodalom 3,3
matematika 2,8
német 2,9
történelem 2,9
földrajz 3
A ballagáson jutalomban részesültek:
Jurik Vivien, Sebestyén Dzsenifer Rákóczi- díj (aranymedál)
Berta Tamara a Nevelőtestület különdíját kapta közösségi és sportmunkájáért
Bajnok Miklós az Összefogás Koroncóért Egyesület jutalomkönyvét
Bögi Nikolett jutalomkönyvet és a TUTTI Judo Klub különdíját
Döme Martina, Vedó Erika, Horváth Beatrix jutalomkönyvet
Emlékplakettet kapott sportmunkájáért Schwarcz Erik, Takács Bálint,
Benedek Dávid és Lendvai Péter.

Kitűnő bizonyítványt szerzett a felsőben 4 tanuló. Tantárgyi dicséretet 13 tanuló 17
tantárgyból.
Sajnos voltak olyanok is, akiknek nem sikerült tejesíteni a félévi követelményeket.
(5 fő).
A 125 tanulónkból 19 HHH diák vesz részt a Képesség-kibontakoztató és
Integrációs Programunkban. Valamennyi kolléga külön figyelmet szentel az ő
fejlesztésüknek, hátrányaik csökkentésének. Sajnos ehhez a munkához az idei
tanévben nem kaptunk hozzájárulást.
A felső tagozatos tanulók számára is többféle tanórán kívüli foglalkozást,
tevékenységet szerveztek a kollégák.
Valamennyi osztály aktívan részt vett a tavaszi papírgyűjtésben.
Farsang
Nyílt tanítási órák
Rákóczi Napok, Színe-Java Gála

Föld Napja - szemétszedés
Bakonyi kirándulás
Rendhagyó irodalomóra
Kerékpártúrák
Osztálykirándulások
Sportnap
Fürdések
Sütés-főzések
Tanulóink szakkörökön és sportfoglalkozásokon tölthetik még hasznosan idejüket.
Az alsósok hetente kézműves szakkör keretében ügyeskedhetnek Máténé Ódor
Csilla irányításával.
Takácsné Bársonyosi Mónika vezetésével furulyaszakkör működik, mely egyre
népszerűbb diákjaink körében.
Takácsné Pektor Anikó tehetséggondozó kört vezet 3-4. osztályosoknak.
Kiemelkedik az iskola életéből a sport. Mind a kézilabdásoknál, mind a focistáknál
gőzerővel folyik a munka. Mindezt Kropf Szilárd és Vass Sándor kollégák
munkájának köszönhetjük.
A félév során a 8. osztályosok részére felvételi előkészítőt tartottunk matematikából
és magyarból Horváthné Kovács Anna és Némethné Máté Éva vezetésével. Bízunk
benne, hogy lesz is eredménye.
Színjátszó szakkör Czédliné Sulyok Erika és Némethné Máté Éva vezetésével.
Valamennyi osztály részére megszerveztük az iskolában történő hitoktatást.
1-4. osztályban napközi működtetésével biztosítjuk a rászoruló gyerekek délutáni
felügyeletét. Szülői igényeknek megfelelően iskolánk reggel fél héttől hajnali
ügyeletet tart.
Mindenkinek köszönöm az eddigi munkáját.

Koroncó, 2011. június 18.

Némethné Máté Éva
igazgató

