
Kompetenciák, alapkészségek fejlesztése 

 
a) Az idén megújuló online, adaptív jellegű kompetenciamérés nagyobb lehetőséget 

ad a későbbi, még differenciáltabb tanulói támogatásra. Feladatunk egyrészt a 
felület alkalmazásának készségszintű elsajátíttatása tanulóink számára, másrészt 
komoly kihívás, hogy a 7. évfolyamra belépő új tanulóinkat, akik különböző 
hiányosságokkal is érkezhetnek, felkészítsük a 8. évfolyamon történő mérésre.  
Új elemként jelenik meg a tanév során a természettudományos területre vonatkozó 
mérés, erről reálszakos kollégáink folyamatosan tájékozódnak.  
A kompetenciamérés eredményeinek folyamatos javítása érdekében elsődleges cél, 
hogy csökkenjen az alapszint alatt teljesítők aránya, különösen matematikából. E 
cél eléréséhez a közismereti tantárgyak tanítása során törekednünk kell arra, hogy 
a differenciált gyakorló feladatok között rendszeresen szerepeljenek a tanulói 
kompetenciák fejlesztésére alkalmas feladatok. 

b) A tavaly megújításra kerülő belső vizsgarendszerünk mind a szülők, mind a diákok 
szerint is jó segítséget nyújt a középiskolai felvételire való felkészüléshez. A 
megújult belső vizsgarendszert pedagógiai programunk részletesen tartalmazza. 
 

c) Fontos feladat a tanulók differenciált fejlesztése a tanórákon, a felzárkóztató 
foglalkozásokon és a tehetséggondozó foglalkozásokon egyaránt. 
A megvalósítás érdekében az alábbi korrepetáló és tehetséggondozó 
foglalkozásokat terveztük a tantárgyfelosztásban és építettük be az órarendbe: 

 

Alsó tagozat 
korrepetálás tehetséggondozás 

heti óraszám 
1.a Hegedűsné Endrei Klára 1 1 
1.b Mészárosné Farkas Anikó 1 1 
2.b Pongó Viktória 1  
2.b Kolozsi Julianna 1  
3.a Patakiné Koscsó Erzsébet 1  
3.a Matyék Ibolya 1 1 
3.b. Belicskin Katalin 1 1 
4.a Bánkutiné Benedek Erika 1 0,5 
4.a Vigh Andrea 1  
4.b Beliczai Balázs 1 1 

Felső tagozat 
 
 

felső 
tagozat 

Rainer Máté 
 1 

 

Szakkörajánlók 
 
Angol szakkör 3.b 
A 3.b osztályban az angol szakkört kedden és csütörtökön a 6. órában. 
 
Kiszely Eszter 
 
Szabadidős/rekreációs sport szakkör (ISK) 
Hétvégi családi kirándulások, futófesztiválok, kerékpáros és evezős programok. 



Minden korosztály számára nyitott, 1-8. osztályig, családok, barátok csatlakozását is 
várjuk! 
Lehet az összes eseményre, de akár csak 1-1-re is csatlakozni. 
Tájékozódni az iskolában, a DÖK faliújságon, e-mailben az SZMK-n keresztül, 
illetve az iskola Facebook oldalán lehet az aktuális programokról. 
 
Hallgató-Csík Ivett 
 
Énekkar 
Keddenként, 14 és 15 óra között. Bárki jöhet, akinek kedve van énekelni. Ha valaki 
csak 20 percre tud jönni, mert utána különórája/edzése van, az is jöhet. Ha valaki 20-
30 perccel később tud érkezni, az sem probléma. Könnyed repertoárt éneklünk, 
olyat, amit a gyerekek is szívesen énekelnek, és nem kell vele sokat dolgozni. Cél: a 
közös éneklés élménye. 
 
Várkonyi Tamás 
 
Informatika szakkör 
Informatika szakkört tartok a felsős gyerekeknek hétfőn a 7-8. órában az informatika 
teremben. Lesz ott blokk-, és struktúrált programozás, html, css, adatbázis de 
még scratch és microbit is, s persze lazulás is. Mindenkit szeretettel várok! 
 
Tóth Csaba 
 
Zöld Műhely 
Tervek:  -   Iskolakert gondozása, fejlesztése 
• Őshonos állatok, növények megismerése – ismeretterjesztés az iskolában (plakát) 
• Az év növényei, állatai – ismerkedés, ismeretterjesztés az iskolában 
• Iskolai tankonyha használata  Időpont:  A és B hét kedd 14.00-14.45 

Oroszné Nagy Katalin 

  
Drámaszakkör 
Színkópé Drámaszakkört tartok felsős gyerekeknek csütörtökönként  a 7. órában a 
II/71. teremben. 
 
Csontos Lídia 
 
Matematika felvételi előkészítő 8. évfolyam kedd 7. óra  
 
Mentes Alexa 
 
Magyar felvételi előkészítő 8. évfolyam szerda  7. óra 
  
Nemes Mária 

 


