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Beszámoló 
a 2020/2021. tanév munkájáról 

KIVONAT 

 
 

A Szegedi Gregor József Általános Iskola tantestülete elfogadta: 2021. június 25. 
 

Mottó: 
„Ha az ember a maximumot tűzi ki maga elé célként, az még természetesen nem 

jelenti azt, hogy biztosan el is fogja érni, de nagyon kicsi az esély kihozni valakiből a 

potenciális maximumot, ha kevesebbel is beéri.” 

                                                                                                                                       Polgár Judit 
 

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 

 

https://www.citatum.hu/szerzo/Polgar_Judit
file:///D:/Blanka%20megosztás/Blanka%20megosztás/Downloads/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 intézmény oktatási 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.  

 



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

2020/2021. tanév beszámoló 
 
 oldal 8 

 

VII. A SZAKMAI MUNKA, MUNKAKÖZÖSSÉGEK BESZÁMOLÓ 

1. Csemete program zárása 

Készítette: Pocsai Blanka intézményvezető 
 
A CSEMETE Természetvédelmi Egyesülettel 2018-ban kezdődött partneri együttműködésünk, az 
EFOP 3.3.6 Élménycentrum projekthez kapcsolódóan. Tanévenként 10 értékes programon vettek részt 
alsó és felső tagozatos diákjaink. A projekt időszaka alatt minden osztályunk részt vett korosztályokra 
szabott, tananyagba integrálható természettudományhoz, környezetvédelemhez kapcsolódó 
foglalkozásokon. 
A pandémiás helyzet miatt 2020-ban 7 program maradt el. A gyermekek online tudták pótolni a 
jelenléti részvétel elmaradását. A témafeldolgozás digitális oktatócsomagokkal történt. A program 
ebben a tanévben lezárult. 

5. A 2020/2021. tanévben működő szakmai munkaközösségek beszámolói 

5.4 DÖKO munkacsoport beszámolója 
Készítette: Balázs-Piri Kata 

 
Szeptember 
09.06. DÖKO diákok megválasztása: DÖK: elnök Nagy Attila, alelnök: Vály Boldizsár 
A vírushelyzet miatt a DÖK gyűlések helyett NEO tankörben, levélben és hirdetőtáblán tartjuk a 
kapcsolatot a képviselőkkel. 
09.22. “Otthonodtól hány lépés az iskola?” autómentes világnap. A diákok okostelefon segítségével 
számlálták, hogy hány lépést tesznek meg, mire az iskolába érnek.  
09.30. Iskolánk környezetének rendezése: a felsős osztályok az udvarban takarítottak, a virágórát 
valamint a fűszerkertet rendezték. Az alsósok az osztálytermükben takarítottak.  

Október 

10.08. Őszi papírgyűjtés. A belső papírgyűjtés eredményeként 1000 kg papírt gyűjtött az iskola.  
10.09. Állatok világnapja: Állathangok a rádióban. A szünetekben állathangokat ismerhettek fel a 
gyerekek, és “Állati totót” töltöttek ki. A nyertes osztályok ajándékot és oklevelet kaptak.  
10.22. Október 23-i installáció. A kuckó tematikus díszítésére került sor.  

November 

11.02. “Ne vásárolj semmit!” nap. A program keretén belül a harmadik évfolyam plakátokat készített 
a mindennapjainkban nélkülözhető és nélkülözhetetlen dolgokról, amelyből kiállítás is látható volt a 
folyosón. 
Fenntarthatósági témahét továbbképzésén és programjain vettünk részt, amelynek köszönhetően 
elnyertük a megye legaktívabb iskolája címét az energiahatékonyság témakörén belül. 

December 

12.04. Kuckó díszítés- Kifalva, Rádió-Mikulás. Felfújható Mikulás vásárlása és kihelyezése. Minden 
osztály kirakta a zokniját az általunk előkészített kandallóhoz és megkapták a mikulás ajándékokat.  
12.18. Karácsonyi vetélkedő. A rádió és a hatodik b-s diákok segítségével lezajlott a vetélkedő. 
Készítettünk közös üdvözletet a tanári ablakára, és csillagokkal is dekoráltuk az intézményt. 
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A hirdetőtáblát folyton frissítjük az aktuális feladatokkal, az átjáróba felkerült Grincs mese 
hangulatosabbá varázsolja a folyosót. A gyerekek alkotásai megtalálhatók a falakon. 

Január 

01.18. a „DÖKO TV” című kisfilm II. helyezést ért el az SDG for Kids versenyen. 
01.22. A magyar kultúra napjához kapcsolódó dekoráció készítése 

Február 

02.22. Magyar Parasport Napja  alkalmából iskolánk 17 osztályában a testnevelés órákon paralimpiai 
sportágakat próbálhattak ki a diákok, valamint az osztályfőnöki és magyarórákon filmeket, meséket 
néztek, beszélgettek és színeztek, alkottak. 
02.26. Magyar Madártani Egyesület: Az Év Madara (Cigánycsuk) rajzpályázat.  Legaktívabbak a 4.a 
osztály tanulói voltak, ők mindannyian rajzoltak vagy festettek. Az 5.a osztályból is érkeztek rajzok, 
festmények, és az iskolában dolgozó felnőttek közül is néhányan kedvet kaptak a rajzoláshoz. 

Tavasz 

GWP Magyarország Alapítvány Fenntarthatósági, Fejlődési Célok gyerekszemmel média pályázaton 
nyertünk.  

Március 

Brzózka Marek és Szántó Cecília művészek és szülők segítségével 5 méter széles és 2,5 méter magas 
óriási színezőt készítettünk az összes osztály részvételével, megemlékezve az 1848. márciusi 
forradalomról. 

Április 

04. 19-23. Fenntarthatósági Témahét csináld magad memória játék és mókás állatok készültek. A Holt-
Maros partján a 4.a tanulói szedték össze a szétdobált hulladékot. Meséket és verseket írtak a hatodik 
évfolyamosok a témában. 

Május 

05.17. Gregor Rádió Pályázat kiírása. 
05.28. Gyereknap, minden diák jégkrémet kapott.  

Június 

06.04. Pedagógus napi műsor és köszöntés a 8. évfolyam közreműködésével. 
06.15. DÖKO-napi vetélkedő, 12 helyszínen különböző feladatokat oldottak meg az osztályok, a 
legtöbb pontot a 6. a, 5. a, 4.a és 2. b osztályok gyűjtötték.  
06.23. PontVelem mosolytáska programban való résztvétel. 
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IX. 2020/2021. TANÉV PROGRAMJAI 

˗ Április 19-23. (hétfő-péntek) Fenntarthatósági Témahét 
Felelős: Varjasi-Kispéter Zsófia, Balázs-Piri Kata, K. Szabó Ágnes,  
DÖKO munkacsoport és az általuk felkért valamennyi pedagógus 

 
 

XII. AZ INTÉZMÉNY PR TEVÉKENYSÉGE 

Megjelenések 19 db megjelenésből 4 db ÖKO hír 
Cikkek 
száma 

online 

1. Újragondolt ülőalkalmatosságok 
(2020.10.01.) 

http://kk.gov.hu/ujragondolt-uloalkalmatossagok 
 
2. Csak ökosan! 
(2020.11.26.) 

https://kk.gov.hu/csak-okosan 
 
3. A fenntarthatóság megyei legjobbjai 
(2020.12.15.) 

http://kk.gov.hu/a-fenntarthatosag-megyei-legjobbjai 
 
4. Szívből jövő kezdeményezés 
(2021.03.03.) 

https://kk.gov.hu/szivbol-jovo-kezdemenyezes 
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