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BESZÁMOLÓ A PROJEKT ELŐREHADÁSÁRÓL 

1. FÉLÉV 

A tanévnyitó ünnepségünkön, ünnepélyes keretek között kihirdettük a sikeresen 
elnyert Esélyegyenlőségi pályázatot, és az ehhez kapcsolódó feladatainkat és 
elképzeléseinket.  

A két intézményünkben az egyeztetések és tematikák elkészítése után sikeresen 
beindítottuk a különböző foglalkozásainkat a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók megsegítése céljából. 

 Mindkét intézményünkben alapos tervezés és egyeztetések után megvalósítottuk 
az iskolai sikerességet támogató projektjeinket. Nagykörűben Zsigmond 
Marianna tanárnő vezetésével a következő projektek valósultak meg: Téli 
ünnepkör, Adventtől vízkeresztig. Kőtelken Hudra Andrea tanárnő várta a 
gyerekeket az Ünnepek télen és Karácsonyvárás és vízkereszt című projekt 
megvalósítására. 

 Szakmai megbeszéléseket tartottunk, melyen megegyeztünk a kollégákkal a 
megvalósulás dokumentumainak a formai, tartalmi követelményeiben, 
összetevőiben (haladási naplók kitöltése, jelenléti ívek készítése, havi beszámolók 
írása, fényképek készítése stb.) és elkészítésük határidejében. 

A pályaorientációs program keretében lehetőségük volt a tanulóknak ellátogatni 
Szolnokon a FIT-be, és részt vehettek egy pályaválasztási kiránduláson. Az úti cél 
a jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, 
Kollégium volt. A pályaorientációs program lebonyolításáért Kőtelken Agócs 
Miklósné, Nagykörűben Veresné Német Judit volt a felelős. 

Nagykörűben egy felzárkóztató csoport működik magyar nyelv és irodalomból 
Kertész Jánosné vezetésével, és két tehetséggondozó foglalkozásra van lehetőség. 
A zenei tehetséggondozást Surányi István, a néptáncot G. Nagyné Récsányi 
Zsuzsanna vezeti. Az átmenetek kezelése során Nagypál Anikó vezetésével az 



 
 

első osztályosokat meglátogatták az óvó nénik, voltak nyílt tanítási órák, közös 
ünnepek. 

Kőtelken két felzárkóztató csoport működik, az egyik alsó a másik felső 
tagozaton Busai Ferencné vezetésével. Magyar nyelv és irodalomból próbálja 
megsegíteni a kiválasztott halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat. Ebben az 
intézményben a matematikai tehetséggondozás a biztosított az érdeklődő 
tanulóknak.  

Mindkét intézményben lehetőség van az óvoda-iskola közötti átmenet 
megsegítésére. Baloghné Kollár Judit és Egyedné Bodor Erzsébet rendszeres 
látogatásokat tesz az óvodába, bekapcsolódnak a gyerekek óvodai életébe, a 
közös tevékenységek, foglalkozásokba való bekapcsolódások során ismerkednek 
a leendő elsősökkel, szüleikkel, a gyerekeket érintő különböző mérési 
eredményekkel. 
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