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Beszámoló 
a 2019/2020. tanév  

munkájáról 

Kivonat 

 

Mottó:  

Tudnod kell, hogy sok-sok vázlat után születik meg a remekmű! Ne add fel! Egy életed van, 
egyetlen dobás. Nem érdemes kishitűen, félszegen egy helyben topogni, vagy duzzogva 
félreülni. Tudj kacagni saját kudarcaidon, és kezdd elölről! 

                                                                                                                                 Böjte Csaba 

A Szegedi Gregor József Általános Iskola tantestülete elfogadta: 2020. június 29. 
 

Szegedi Gregor József Általános Iskola 
Szeged 6726, Fő fasor 61-63. 

TEL: 06-62/559-279 
E-mail: igazgato@gregor-iskola-szeged.hu 

honlap: www.gregor-iskola-szeged.hu 
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I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI: 

1. Adatok részletezése: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény 21§ (3) bekezdése szerinti tartalommal, 
figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 123.§ (1) bekezdésében leírtak szerint 
kiadott szakmai alapdokumentum alapján: 

Hivatalos neve: Szegedi Gregor József Általános Iskola 
Típusa: általános iskola 
Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása 
OM azonosítója: 029664 
Székhelye: 6726 Szeged, Fő fasor 61-63. 
Az intézményalapításának időpontja: 1963. szeptember 1. 
Fenntartó neve: Szegedi Tankerületi Központ 

2. Köznevelési és egyéb alapfeladatai: 

2.1 Általános iskolai nevelése- oktatás 
2.1.1 Nappali rendszerű iskolai oktatás 
2.1.2 Alsó tagozat, felső tagozat 
2.1.3 Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása 

(mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, 
érzékszervi fogyatékos-hallási fogyatékos-érzékszervi fogyatékos- látási fogyatékos) 

2.1.4 Integrációs felkészítés 
2.1.5 Képesség kibontakoztató felkészítés 
2.2  Egyéb köznevelési foglalkozás 
2.3  Tanulószoba, napköziotthonos ellátás 
2.4  Iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 

3. Az intézmény oktatási funkciójával kapcsolatos előírások: 

Az intézményoktatási funkciót tölt be. 
Az iskolai évfolyamok száma: 8. 
Az intézménybe felvehető maximális tanulói létszám: 530 fő.  

Az ellátandó vállalkozási tevékenységek: Nem folytathat vállalkozási tevékenységet. 

4. Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre: 

Az intézmény önálló költségvetési jogkörrel nem rendelkezik, az intézmény a gazdasági, pénzügyi, 
munkaügyi feladatait az intézmény a székhelyén látja el, a gazdálkodással összefüggő 
kötelezettséget a fenntartó jóváhagyása nélkül nem vállalhat.  

5. Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása 

A köznevelési intézmény önálló gazdálkodási tevékenységet nem folytat. 
Az intézményi gazdálkodással kapcsolatos irányítási feladatokat a Szegedi Tankerületi Központ 
látja el. Az intézmény vezetője és a szakmai és operatív intézményvezető helyettes 
kötelezettségvállalási javaslattétellel rendelkeznek. Ellenjegyzésre a Szegedi Tankerületi Központ 
jogosult, aki ellenjegyzési jogával élve aláírásával igazolja, hogy a kiemelt előirányzatok feletti 
rendelkezés gazdasági szempontból jogszerű, valamint a teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet 
rendelkezésre áll.  
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VII.2.1. Csemete program I. félév 

1. 2019.10.01 13.00-15.00 Fenntarthatóság 
Öko szakkör  
4-5.évf. 

2. 2019.11.05 09.00-11.00 Legyen zöld 3.b 

3. 2019.12.07 09.00-10.30 Mindennapi kenyerünk 2.a 

4. 2019.12.07 09.00-11.00 Kémiai kísérletek 8.b 

5. 2019.12.07 09.00-11.00 Hogyan működik a 3D 4.b 

6. 2020.01.07 09.00-11.00 Különleges és furcsa helyek 6.évfolyam 

7. 2020.01.07 09.00-11.00 A mesék élővilága 2.b 

8. 2020.01.07 13.00-15.00 Energiaforrások a modern 6.évfolyam 

9. 2020.01.08 09.00-11.00 Hulladékok 6.évfolyam 

2.2. Csemete program II. félév- programok 

 Téma/óra neve Időpont Célcsoport 

1. Különleges és furcsa helyek 
2020. február 4. kedd 
14:00-16:00 

 

2. 2020. év élőlényei 
2020. február 
04. 13:30-15:00 

Öko szakkör 

3. 
Energiatakarékossági világnap 
(Energiaforrások…) 

2020. március 6. péntek 
9:00-11:00 

6.ab 

 A program március 16-tól befejeződött, az elmaradt programok 2020. szeptember és október 

hónapokban pótlásra kerülnek. Időpontegyeztetés a nyár folyamán. 

1 Kütyüink élete 

2. 
Hogyan működik (?):  
3D nyomtatás 

3. Víz nélkül nincs élet! 

4. Tapintható természet 

5. A csillagászat napja 

6. Madarat tolláról 

7. 
- Te hogyan mutatnád be az ELI-t 1 percben? 
- ELI látogatás 
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VII.7.4 A DÖKO munkacsoport beszámolója 
Készítette: Dr Makráné Horváth Piroska , Varjasi-Kispéter Zsófia és Balázs-Piri Kata 
 

Elstartolt a DÖKO tanév! 

Szeptember: 

Iskolánk Diákönkormányzata és ÖKO munkacsoportja az idei tanévre közös, úgynevezett 
„DÖKO” munkatervet állított össze a fenntarthatóság, a környezettudatosság és a 2020-as nyári 
olimpia jegyében. Az osztályok megválasztották DÖKO képviselőiket és a szeptemberi 
gyűléseken megszavaztuk a pozíciókat betöltő személyeket is. A gamifikáció jegyében új 
pontjelző táblát készítettünk, amelyen az osztályok követhetik a DÖKO pontjaik alakulását. 
2019. 09.17. Két keréken a suliba: Az Energiatudatos Iskola címünk elnyeréséhez is vállalt, az 
Európai Mobilitási Hét és Autómentes Naphoz kapcsolódóan a „Kétkeréken a suliba” akciót 
2019. szeptember 17-én tartottuk. Reggel a kerékpárral érkező tanulókat a szervezők apró 
ajándékokkal várták. Az alsó évfolyamosok hátizsákot, a felsősök láthatósági mellényt kaptak. 
Minden kerékpáros diákot és dolgozót egy közös plakát aláírására kértük. A plakáton több mint 
200 aláírás található, így elmondhatjuk, hogy a diákok többsége megértette az üzenetet. Az 
Újszegedi Rendőrőrs munkatársai átellenőrizték az összes kerékpárt a kötelező felszerelések 
tekintetében.  
2019. 09.23. Takarítási Világnap: 2019. szeptember 23-án iskolánk tanulói takarítási akcióban 
vettek részt. Az 1., 2. és 3. szünetben a felső tagozatos tanulók iskolánk előkertjében a levelek 
gereblyézését, a földszinti ablakok párkányainak tisztítását végezték el. Az alsó évfolyamokra 
járó tanulók saját osztálytermük takarításában tevékenykedtek. Célunk a tanulók környezeti 
kultúrájának fejlesztése volt. Ezen a napon leszüreteltük a saját termésű paradicsomainkat is. A 
DÖKO képviselők kóstolhatták meg az idei termést, hiszen nagyrészt ők vettek részt a munkában 
is. 
2019. 09.24. Kupakgyűjtés A Szegedi Gregor József Általános Iskola diákjainak nagyon fontos a 
környezetük védelme és ha ezzel még segíteni is tudnak, akkor még kitartóbbak. 2019 
szeptemberében is meghirdettük kupakgyűjtési akciónkat, amelynek eredményét nagy örömmel 
fogadták a Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesületének munkatársai. A gyűjtés egész 
évben folyamatos. 
2019. 09.27. Kutatók éjszakája 2019.09.27-én iskolánkból a 6.a, 7.a, 8.a, 8.b évfolyamok és az öko 
szakkör tanulói közül sokan vettek részt a Szegedi Tudomány Egyetem különböző programjain 
a "Kutatók Éjszakáján". 

Október: 

2019. 10.04. „Az én kisállatom” pályázat: Az állatok világnapja alkalmából a DÖKO 
munkaközösség meghirdette „Az én kisállatom” pályázatot. Az alsó tagozatos diákok rajzon, 
fotón, a felsősök pedig digitálisan adhatták le a pályázatot kedvenc kisállataikról.  
Szuper plakátok, rajzok, prezentációk és videók érkeztek. 
2019. 10. 10. Őszi papírgyűjtés: Összesen 18882,5 kg papírt gyűjtött az iskola. A legtöbb papírt 
gyűjtő alsós osztály az 1. a (2499 kg), felsőben a 7. b (1413 kg).  
2019. 10. 15-14. Ásványbörze: A kuckóban ásványkiállítást tekinthettek meg a diákok, valamint 
vásárolhattak. Többen információt is kaptak a kőzetek kialakulásáról.  
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November: 

2019. 11. 03. A magyar tudomány napja: Ebből az alkalmából az alsós osztályok plakátot 
készítettek 1-1 magyar találmányról, a felsősök pedig Nobel-díjas magyar tudósokról 
prezentációt adtak le. 
2019.11.08. Megyei Diákparlament Nagy Attila DÖK elnökkel együtt részt vettünk a Megyei 
Diákparlamenten. 
2019. 11.14-15. Fűszernövények telepítése A magasművelésű ágyásainkba 12 féle fűszernövényt 
telepítettünk az DÖKO diákok segítségével. A fűszernövényeket a szülők, illetve a tanulók 
ajánlották fel.  2019. 10-11. hónap. Őszi termések gyűjtése osztályonként Az osztályok feladata 
őszi termések gyűjtése volt, amelyet az őszi családi nap kézműves foglalkozásához használtunk 
fel. 
2019. 11.19. Madárvédelem: Az iskola ablakaiba madáretetőket helyeztünk el. 
2019. 11.22. Őszi Családi Nap: Az őszi családi napon az ÖKO programunk keretében nemezelés, 
hüllőbemutató, és érdekes kémiai kísérletek történtek.  

December: 

2019. 12. 02. Csokigyűjtés: A Mátrix Közhasznú Alapítvány Szeretetcsoki programjához 
csatlakoztunk. Az összegyűjtött finomságok 80 gyermekkórházba, egészségügyi intézménybe, 
valamint nélkülöző családokhoz jutottak el. 
2019. 12.03. Virágnaptár telepítése iskolánk udvarán: Az ÖKO szakkör tanulói virágnaptárt 
jelképező növényeket ültettek iskolánk udvarán. Célunk az volt, hogy minden hónapban legyen 
virágzó növényünk, melyet tanítványaink folyamatosan megfigyelhetnek. A virágnaptárak 
telepítő anyagait (a növényeket és a növényekhez tartozó névtáblácskákat, valamint a leírásokat) 
a CSEMETE Egyesület biztosította. A munkálatok előtt tanulóink ismeretterjesztő előadáson 
vettek részt. A tavasz folyamán rovarház kialakítására kerül sor a virágnaptár közepén. 
2019.12.06. Mikulás érkezése az iskolánkba, Mikulásfutás: Iskolánk kuckója decemberben a 
Mikulás Játékgyárává változott, ahol lelkes manók segítették a munkát. A diákok szünetekben is 
találkozhattak a Mikulással, valamint az alsós osztályokat is meglátogatta. A délutáni 
Mikulásfutáson kb. 160 diák vett részt, mindenki mandarint kapott jutalmul. 
2019. 12. 13. DÖKO gyertyagyújtás: Az összes DÖKO képviselő közreműködésével együtt 
elmeséltük a Fenyőlegenda című mesét. 
2019. 12. 19. Sütiparádé: Összesen 74 árus gyűlt össze, süteményeket, üdítőt és egyéb 
édességeket, valamint kézműves tárgyakat hoztak a diákok. Aki jelentkezett, az részt vehetett a 
sütemény-versenyen is, ahol a zsűri kinézet és íz alapján osztályozta a finomságokat. 
2019. 12. 20. Karácsonyi diákközgyűlés: Közreműködők: Nagy Attila, Színjátszó szakkör, alsós 
angol csoportok, 1.a, 1.b. A közgyűlés közös énekléssel zárult. 

Január: 

2020. 01.20-25. Sokkoló asztal: „Mit eszünk, mit teszünk” címmel figyelemfelhívás az egészséges 
és egészségtelen élelmiszerek fogyasztására, továbbá az egyes élelmiszerek tartalmi jellemzőinek 
bemutatása. Célunk a tanulók egészséges táplálkozásának elősegítése. 
2020. 01.06. Szemléltető anyag készítése: 2020-as év növény- és állatfajai, illetve "MűanyagStop 
2020" program. 
2020. 01.06.-tól az iskola minden szintjén PET palack préselésére és gyűjtésére alkalmas eszközök 
kerültek kihelyezésre. 
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Február: 

Haladó Kerékpárosbarát Munkahely lettünk. 
2020. 02.14. Télűzés Az előző tanévhez hasonlóan, megtartottuk hagyományunkat: elűztük a 
telet. Az ÖKO szakkör tanulóival elkészítettük a KISZE-bábot, melyet az iskola valamennyi 
tanulója jelenlétében február 24.-én, az iskola udvarán égettük el. A tanulóknak lehetőségük volt 
arra, hogy rituálisan is elűzzék a telet, a nem kívánt dolgokat: a papírra felírt kívánságaikat a 
rituálé előtt feltűzték a KISZE-bábra. 
2020. február DÖKO híradó elkészítése: A Diákönkormányzat és az ÖKO munkacsoport közös 
munkatervének megvalósításáról tudósító videó összeállítás több mint egyszerű 
környezetvédelmi műsor. Követendő példákat felsorakoztatva a környezettudatosságot 
életformaként mutatja be. 
2020. 02. 21. Parasportnap: Testnevelés órákon paralimpiai sportágakat próbáltak ki a gyerekek, 
majd a Nem adom fel zenekar fergeteges koncertjén vettünk részt. 
2020. 02. 21. Éremeső program: az osztályok feladata egy tesztlap és az olimpia logójának 
elkészítése volt, amelyből kiállítást rendeztünk be. A legjobb csapatok az Éremeső döntőn 
vehettek részt Suba Róbert paralimpikonnal. 

Március, Április, Május 

Olimpiai országok bemutatása. 
Neolms-en belül DÖKO tankör alakult, ahol az aktuális információkat megkaphatták az 
osztályok képviselői. 
A szelektív hulladékgyűjtés (PET-palack, papír, ruha, elem, kupak) március 16-ig folyamatos volt 
az intézményben.   
A Víz világnapja (március 22.) alkalmából szervezett laboratóriumi látogatás (vízminőség 
vizsgálata) és az iskolánkban szervezett tanulmányi verseny a koronavírus járvány miatt sajnos 
elmaradt.  
A tervezett további ÖKO programjaink: egynyári virágok (április), hortenzia (május) ültetése, 
valamint a „Csemete Természet- és Környezetvédelmi Egyesület”-tel tervezett programjaink a 
koronavírus járvány miatt nem valósulhattak meg.  
A munkaközösség munkája március 16.-tól az online világba tevődött át, ami elsősorban az ÖKO 
szakkör tevékenységének irányítását, koordinálását jelentette.  
A Föld napja (április 22.) alkalmából a tanulók tanári irányítással papírmaséból földgömböt 
készítettek.  
A Madarak és fák napja (május 10.) alkalmából tesztfeladatokat kaptak a tanulók (fákkal, 
madarakkal kapcsolatos ismeretek köréből).  
A Környezetvédelem világnapja (június 5.) alkalmából az ökológiai lábnyom számításával 
kapcsolatos tesztfeladatot oldottak meg a tanulók.  
Az ÖKO szakkör többi foglalkozásain minden héten természetes anyagokból (parafa, saját 
készítésű gyurma, hulladékok: gombok, kartondobozok, papírgurigák, stb.) készíthettek 
különböző produktumokat a tanulók.  

Június: 

2020. június 15. Küldj üzenetet a társaidnak! Felhívás a tanév utolsó napjára. 
http://www.gregor-iskola-
szeged.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2204:202005-irj-uezenetet-a-
tarsaidnak-tanaraidnak&catid=31:altalanos-hirek&Itemid=46 
 
Ebben a tanévben minden osztály megkapja „Az év osztálya” kitüntető címet. 

http://www.gregor-iskola-szeged.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2204:202005-irj-uezenetet-a-tarsaidnak-tanaraidnak&catid=31:altalanos-hirek&Itemid=46
http://www.gregor-iskola-szeged.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2204:202005-irj-uezenetet-a-tarsaidnak-tanaraidnak&catid=31:altalanos-hirek&Itemid=46
http://www.gregor-iskola-szeged.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2204:202005-irj-uezenetet-a-tarsaidnak-tanaraidnak&catid=31:altalanos-hirek&Itemid=46
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- Szeptember 17. Kétkeréken a suliba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
XIII. AZ INTÉZMÉNY PR TEVÉKENYSÉGE 

Készítette: Szentirmai Veronika intézményvezető-helyettes 

Megjelenések 
Cikkek 
száma 

online 

1. Debütált a DÖKO terv. (2019.09.24.) 
 

https://kk.gov.hu/debutalt-a-doko-terv 

 

2. Szemléletformálás haladó fokon (2020.02.07.) 

 
http://kk.gov.hu/szemleletformalas-halado-fokon 
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Szeged, 2020. június 29. 
         ……………………………… 
          Pocsai Blanka 
 intézményvezető 
 

https://kk.gov.hu/debutalt-a-doko-terv
http://kk.gov.hu/szemleletformalas-halado-fokon

