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Balogné Polyák 

 Récsi Istvánné

Mészáros Marianna
asszisztens

 Balázs Zsoltné

Hernek Orsolya

Gönczöl Klára

 Pedagógiai munkát 
közvetlenül segíto

alkalmazottak

 asszisztensek



Iskolai tagozatunk jelenleg 8 évfolyamon 5 osztállyal működik (1-2., 5-8. és 6-7. osztály összevonásával).  

Osztályok:

 1-2. osztály 5+9 fő - osztályterem: 5
   osztályfőnök: Vargáné Bíró Maianna
   Molnár Gyöngyi-napközis csoportvezető
   Gönczöl Klára- gyógypedagógiai asszisztens

 3. osztály 12 fő- osztályterem: 4
   osztályfőnök: Kovács Edina
   Balogné Polyák Erzsébet- gyógypedagógiai asszisztens

 4. osztály 12 fő- osztályterem: 1
   osztályfőnök: Falusi Mónika
   Lendvai Attila Szabolcsné-napközis csoportvezető

 5-8. osztály 6+9 fő- osztályterem: 7
   osztályfőnök: Dóra Anikó
   Lendvai Attila Szabolcsné-napközis csoportvezető
   Balogné Polyák Erzsébet- gyógypedagógiai asszisztens

 6-7. osztály 6-6 fő- osztályterem: 6
   osztályfőnök: Andrási István
   Balázs Zsoltné- gyógypedagógiai asszisztens
Tanárok- tantárgyak:   

•	 Nagy Andrea: matematika, természetismeret

•	 Király Rita: magyar

•	 Vargáné Bíró Marianna: környezetismeret, ének, informatika

•	 Kovács Edina: matematika

•	 Falusi Mónika: magyar, életvitel, erkölcstan

•	 Andrási István : földrajz, rajz, testnevelés

•	 Dóra Anikó: magyar, logopédia

•	 Molnár Gyöngyi: rajz szakkör, napközis nevelő

•	 Lendvai Attila Szabolcsné: kézműves szakkör, napközis nevelő

•	 Némedi Tivadar: testnevelés
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A 2015/2016. tanévben a tanítási év
•	 első tanítási napja: 2015. szeptember 1. (kedd)

•	 utolsó tanítási napja: 2016. június 15. (szerda)

A tanítási napok száma az általános iskolában száznyolcvanegy nap.

A tanítási év első féléve 2016. január 22-ig tart.

Tanítási szünetek
•	 Az őszi szünet 2015. október 26-tól október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. 

(csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő).

•	 A téli szünet 2015. december 21-től december 31-ig tart.  A szünet előtti utolsó tanítási nap 

  2015. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. január 4. (hétfő).

•	 A tavaszi szünet 2016. március 24-től március 29-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. már-

cius 23. (szerda)

A TANÉV FONTOSABB IDOPONTJAI, FELADATAI



tanórán kívüli foglalkozások

Rajz szakkör
Heti egy órában működött, 9 fővel. A létszám a tanév során folyamatosan változott, ennek oka elsősorban 

a késői időpont volt. A szakköri tagok rutinosan, fegyelmezetten tevékenykednek, a munka tanmenet sze-

rint folyt. Az elkészült alkotások általában színesek ( zsírkréta, aquarell, pasztell, színesceruza ), de a gyere-

kek nagyon szívesen használnak olyan eszközöket is, amelyekkel művészi grafikákat készíthetnek. 

Kézműves szakkör
15 tanuló jelentkezett, a foglakozás 2 csoportban zajlott, heti 2 órában. Egyik csoportban a kisebbek, má-

sikban a nagyobbak, ügyesebbek kerültek az eddigi tapasztalatok alapján. A foglakozások jó hangulatban 

zajlottak, miközben készültek a dekorációkablakba, falra, vagy csak saját örömünkre. A gyerekek sokféle 

alkotási technikát megismertek, aminek talán későbbi életük során is hasznát veszik majd.

Logopédia
A szakkörre két elsős, 2 másodikos, és 4 negyedikes tanuló járt. A foglalkozások a következő területekre 

terjedtek ki: hibás beszédhangok javítása, aktív és passzív szókincs fejlesztése, nyelvtanilag helyesen meg-

szerkesztett mondatok kialakítása, nyelvi rendszer kiépítése, beszédértés fejlesztése. Egy foglakozáson 2-3 

gyermek tartózkodott, a fejlesztés körülményei megfelelőek voltak.



Sportok

•	 Az asztalitenisz sportág népszerű iskolánkban, szakkör jelleggel működött, heti két alkalommal. Részt 

vettünk a versenyek megrendezésében is, jelen tanévben a megyei megmérettetés tavaszi (őszi…?)

fordulójának voltunk a rendezői. Egy tanulónk jutott el országos versenyre, de a selejtezőkből főtáblára 

már nem került. 

•	 A tömegsport foglalkozáson az osztályfőnökök jelentése alapján 6 tanuló vett részt az idei tanévben. 

Mivel kétlem, hogy így van, számoljuk már meg most. A foglalkozások célja a sport megszerettetése, 

egészséges életmód kialakítása, a tehetséggondozás. Az edzések többnyire az iskolában zajlottak, de 

volt alkalmunk igénybe venni a város műfüves-, ill. nagy focipályáját, valamint testnevelés órákon a 

városi strandot is.  

Az idei tanévben négy  sportágban képviselték tanulóink iskolánkat a megyei, területi és országos verse-

nyeken:

•	 Megyei Labdarúgó Diákolimpia, Abony IV. helyezés

•	 Megyei Atlétikai Diákolimpia, Csömör 

•	 Mezei futás, Gyömrő

•	 Megyei zsinórlabda, Gödöllő

•	 Megyei asztalitenisz, Abony 

Egyéb sportrendezvények: 

•	 Madarak és fák napja

•	 Tanév végi sportnap.

Részt vettünk:

meghívást kaptunk a Kinizsi Sportnapra, melyre nagy örömmel készültünk.
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 évnyitó
2015.09.01. 09:00



SPORT VERSENYEK
2015.10.07., 10.14.

Nemzeti Ünnep (október 23)
2015.10.21.

Megemlékezés iskolánk névadójáról
2015.11.02.

Megyei Labdarúgó Torna- Abony
Sajnos az utolsó helyet tudtuk megszerezni, 
de a csapat kitartóan végig a pályán tudott 
maradni és a gyerekek jól érezték magukat.

Atlétika verseny -Gödöllő
12 tanuló vett részt a versenyen. Eredmé-
nyeink:
Tratner Barbara 800 m- 2. h.
Kovács Veronika 200 m és távolugrás- 3. h.
Tóth László súlylökés-2.h.

Montágh Imre (Budapest, 1935. július 29 – Budapest, 1986. 

augusztus1.)

Gyógypedagógus, logopédus, a Színház- és Filmművészeti 

Főiskola docense 1973-től haláláig.

Minden évben megemlékezünk iskolánk névadójáról, ami-

re november 5-én került sor.

A megemlékezés szereplői a negyedik osztályos gyerekek 

voltak.



Adventi gyertyagyújtás
2015.12.04.

Mikulás
2015.12.07.

karácsonyi ráhangolódás
2015.december 12.

Az „advent” kifejezés latin szóból származik, jelentése 

megérkezés. Az Advent az egyházi év kezdetét is jelen-

ti.

Ehhez az ünnepkörhöz kapcsolódóan a Városunk Fejlő-

déséért Egyesület ebben az évben ötödik alkalommal

szervezte meg a hagyományteremtő, kultúrális műso-

rokkal egybekötött gyertyagyújtásokat, melynek isko-

lánk is részese volt.

Városi Mikulás ünnepség a Kultúra Házában

2015.december 12-én délelőtt karácsonyi ráhangolódással 

töltöttük az időt.

Több helyszínen várták programok a gyerekeket. Karácso-

nyi díszt készíthettek, mézeskalácsot süthettek.

Az mozgékonyabb tanulók tornatermi akadálypályán mu-

tathatták meg ügyességüket.

Aki elkészült a munkájával vagy kimerült a sportolástól, ka-

rácsonyi mesenézéssel pihenhette ki magát.



Karácsonyi Ünnepség
2015.12.18.

A Young&Trinity-nek köszönhetően, mosolygós volt az idei Karácsonyunk.

Kül- és beltéri játékok, sportszerek, képességfejlesztő játékok mellett rajzeszközöknek és számítógép szet-

teknek is örülhettek a gyerekek, melyet a karácsonyi ünnepségünk alkalmából a karácsonyfa alatt találhat-

tak meg. 

A karácsonyi műsor ez alkalommal is nagyon színvonalas volt.



Farsang és Ki-Mit-Tud
2016.02.12.

1. helyezés: 4. osztály
“Zsákba macska”

2. helyezés: 1-2. osztály
“Katicák”

4. helyezés: 1-2. osztály
“Tavasz tündér”

3. helyezés: 5-8. osztály
“Kéményseprők”





Asztalitenisz megyei verseny
2016.02.29.

Nemzeti ünnep
2016.03.15.

Pest megye 5 iskolája versenyzett Abonyban, a Varga István 
Városi Sportcsarnokban: Abony, Gödöllő, Gyömrő, Nagykőrös, 
Szentendre településekről.
A verseny zökkenőmentesen, sportszerűen zajlott. 
A helyezettek oklevél és érem díjazásban részesültek.



Tanulmányi verseny
2016.04.

Minden évben részt veszünk a tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános isko-
lák tanulóinak Országos Komplex Tanulmányi Versenyén. A verseny célja a tanulásban akadályozott 6.,7. 
évfolyamos tanulók tehetséggondozása, pályaorientációjának segítése. A verseny fordulói: iskolai, megyei 
válogató és országos döntő.
Iskolai szintű válogatónkat szeptemberben indítjuk, havonkénti fordulókkal. A legjobbakat Farsangkor hir-
detjük és jutalmazzuk. Februárban indul a felkészítés a megyei válogatóra, melyet a kollégák tanítási időn 
kívül, külön foglalkozásokon, térítés nélkül végeznek.
Pest megye versenyét idén is Gyömrő rendezte meg, ahol első helyezést értünk el.Az országos megméret-
tetésen kilencedikek lettünk, ami szép eredmény.  Köszönjük a tanulóknak (B. Rozália, K. Dávid, R. András, 
F. Boglárka) a szorgalmas felkészülést, ill. a felkészítő pedagógusoknak (Andrási István, Dóra Anikó, Király 
Rita)

BALLAGÁS, TANÉVZÁRÓ



TANÉV VÉGÉRE ELÉRT EREDMÉNYEK

A 2015/2016-os tanévben 39 alsós és 28 felsős tanuló, ill. 11 óvodás gyermek nevelését és oktatását vé-
geztük intézményünkben. A létszám alakulása az előző évekhez képest változó tendenciát mutat: alsó 
tagozaton folyamatosan nő a létszám, felsőbb osztályokban csökken.

Az egy főre eső igazolt mulasztott órák száma alsó tagozaton 62 óra/fő, felső tagozaton 47 óra/fő. Óvodá-
ban az egy főre eső hiányzás 11,8 nap. 

Dicséretek száma: alsóban 25, felső tagozaton 25.

Elmarasztalások: alsó tagozaton 5 szaktanári, 9 osztályfőnöki, felső tagozaton 2 osztályfőnöki, 8 szaktanári 
figyelmeztetés került kiosztásra.

•	 Iskola ( osztályban ülők) tanulmányi átlaga: 4,02
•	 Egyéni tanrend szerint haladt a tanévben 2 fő, átlaguk 2,0. 
•	 Magántanuló volt 14 fő, vizsgán megjelent 6 fő, átlaguk 2,24;
•	 Osztályozó vizsgát tett tanulóké együtt 2,18. 
•	 Az iskola tanulmányi átlaga minden tanuló teljesítményével együtt: 3,77
•	 Kitűnő tanulóink száma alsó és felső tagozaton 7, ill. 2 fő. 
•	 Tanulóink 11 %-a kitűnő
•	 Évfolyamot ismétel 4 fő (5%)
•	 Egyéni tanrend szerint tanul 2 fő

Az idei tanévben összevont osztályból 3 fő ballagott az iskolából, mindannyian speciális szakiskolában 
folytatják a tanulást.
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ÓVODAI ÉLET

A csoportba 11 gyermek jár. (4 lány ; 7 fiú )

II. FÉLÉV ESEMÉNYEI:
2016. 02. 01.   Új gyerekek érkeztek az óvodába (Rajzinger Bianka Bella, Őze Laura)
2016. 02. 03.   Szülői értekezlet 
2016. 03. 05.   Munkanap
2016. 03.23.   Húsvétolás, Nyuszi tojás keresés az óvoda udvarán
2016. 03. 24- 03. 30.  Tavaszi szünet
2016. 04. 19.   Új udvari játékok lerakása
2016. 04. 20.    Nevelés nélküli munkanap
2016. 04. 29.   Anyák napja
2016. 04. 12.    Nevelés nélküli munkanap - Madarak és fák napja
2016. 05. 26.   Kirándulás a Jászberényi állatkertbe
2016. 05. 27.    Nevelés nélküli munkanap
2016. 05. 31.   Gyereknap a többségi óvodában
2016.  06. 10.    Óvodai ballagás
2016. 06. 13.   Sportnap
2016. 06. 14.   Egészségnap
2016. 06. 15.   Családi nap az óvoda udvarán

A gyerekek sok új dolgot megtanulhattak a foglalkozások alkalmával, (dalokat, verseket, mondókákat) il-
letve bővítettük általános ismereteiket.
Ebben a félévben is megünnepeltük az aktuális születésnapokat, kedveskedtünk nekik kis meglepetéssel 
és megvendégeléssel.
A jó idő beköszöntével mi is kedvet kaptunk kisebbek sétákra, meglátogattuk a városi játszóteret, kimen-
tünk a Mikes – tóhoz a gyerekekkel, illetve többször jártunk a helyi vasútállomáson.
A tanévet lezáró tanévzáró és ballagási ünnepségünkön két gyermeket búcsúztattunk el, (iskolába 2 fő 
megy.)



FARSANG

SZOLNOK

HÚSVÉT



ÉVZÁRÓ, BALLAGÁS

GYERMEKNAP

KIRÁNDULÁS-
JÁSZBERÉNY
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