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1. Az intézmény egység mőködése, szerepe a település életében 
 
Intézményünk 2007. szeptembere óta Dombóvár és Döbrököz települések önkormányzatának 
döntése alapján egységes iskolaként mőködik az intézményfenntartó társulás alapító okirata 
szerint. 
Döbröközi telephellyel mőködik az általános iskola nyolc osztállyal és egy érettségire 
felkészítı osztállyal, valamint a zeneiskolai tagozat. 
 
Az iskola a település életében nem csak közoktatási feladatokat lát el, a közmővelıdésben is 
szerepet vállal. A pedagógiai programunkban szereplı feladatokon túl részt vettünk a falu 
programjainak szervezésében és lebonyolításában. (100 éves évforduló, nemzeti ünnepek 
mősorai, hagyományırzı mősorok.) 
 
 
 
 
2. Létszámok alakulása, személyi feltételek 
 
Tanulólétszám: 148 fı 
Pedagógus létszám: 14 fı 
Adminisztratív, technikai dolgozók: 4 fı 
 
Tanuló csoportok száma: 8 
Napközi otthoni csoport: 3 
Átlagos osztálylétszám: 18,5 
 
 



Tantestület: 
 
Alsó tagozat: 5 fı 
Felsı tagozat: 4 fı    (+egy szerzıdéses nyelvoktató a GYES-en lévı helyettesítésére) 
Napközi: 3 fı 
Zeneiskola: 1 fı 
Minden pedagógus rendelkezik az elıírt végzettséggel. 
Szakos ellátottság megfelelı, csak rajz szakos nincsen, az elızı tanévekben hiányzó szakok 
oktatása – biológia, földrajz, kémia – a középiskolai tanárok segítségével megoldódott. 
 
A törvény szerinti kötelezı pedagógus továbbképzési rendszerben ebben a tanévben 2 fı vett 
részt. A 120 órás képzéssel az 5.-6. osztályokban a következı tanévtıl kötelezıen elıírt nem 
szakrendszerő oktatás megfelelı százalékú bevezetéséhez szükséges feltételt teljesítették. 
Nem fordult elı indokolatlan hiányzás. Kis létszámú tantestület lévén minden helyettesítés 
komoly gondot jelentett. A szakszerő helyettesítés pedig nem minden esetben volt 
megoldható. 
 
 
Technikai dolgozók: 
 
Az intézmény átszervezés után egy adminisztratív dolgozó – iskolatitkár – maradt 
iskolánkban, az iskolai adminisztrációs feladatok elvégzésén túl ı tartotta a kapcsolatot az 
integrált szolgáltató szervezettel is. 
A takarítást 3 fı végzi, a karbantartást, főtést a helyi önkormányzat alkalmazottja látja el.  
A volt napközis konyhát további mőködtetésre vállalkozónak adta át az önkormányzat. 
 
 
 
 
3. Gyermek- és ifjúságvédelem 
 
Hátrányos helyzető tanulók: 106     a tanulók 73%-a 
Halmozottan hátrányos h. tanulók: 57     a tanulók 39%-a 
Gyermekvédelmi támogatásban részesül:        99     a tanulók 68%-a 
 
Iskolánkban a gyermekvédelmi feladatokat egy pedagógus látja el, aki órakedvezményben 
részesül. Rendszeresen konzultál az osztályfınökökkel és az önkormányzat elıadóival, a 
szülıkkel, figyelemmel kíséri a gyermekek problémáit, esetjelzéseket készít. 
 
A Pedagógiai Szakszolgálattal fejlesztı pedagógusunk tartja a kapcsolatot, szervezi a 
vizsgálatokat, a javaslatok alapján végzi a fejlesztéseket. 
Logopédus és gyógy testnevelı is részt vesz a tanulók speciális fejlesztésében. 
 
SNI tanulók (kóddal rendelkezı): 7 tanuló 
Tanulási nehézséget állapítottak meg : 39 tanulónál, a tanulóink 27%-a. 
 
A tanév során egy tanulót ért baleset - kéztörés. A balesetnél felnıtt mulasztás nem történt, a 
tanuló felügyelet alatt volt. 
Munkavédelmi felelısünk több alkalommal is szemlét tartott az épületekben, az általa jelzett 
hibákat elhárítottuk. 



 
4. Tárgyi környezet, gazdálkodás 
 
- Iskolánk épülete 100 éves múlt, nagyon fontos lenne a felújítás, ennek érdekében 

pályázati programban szeretnénk támogatáshoz jutni. A vizes blokkok teljes felújításra 
szorulnak, a nyílászárók javítása, a világítás korszerősítése is idıszerő lenne. 

- A tornacsarnok panel szerkezete elavult, beázik, a vizesblokkok használhatatlanok, a 
linóleum padló repedezett, balesetveszélyes. 

- Az udvar vízlevezetése nem megoldott, szükség lenne egy szilárd burkolatú területre. 
- Az áram rendszerünk túlterhelt, fejlesztése folyamatban van. A fejlesztést a számítógépek 

számának emelkedése és használatuknak fokozottsága indokolja. 
- A főtési rendszerünk leválasztása az önkormányzati használatú volt ÖNO-tól még nem 

történt meg, a termosztátok programozásával törekedtünk takarékos felhasználásra. 
 
Intézmény egységünk normatív finanszírozását 2007 utolsó négy hónapjában a döbröközi 
önkormányzat látta el. A 2008 évi költségvetés már az egységes iskolára a két önkormányzat 
jóváhagyásával készült. A döbröközi önkormányzat a normatívákon felüli szükséges 
kiegészítést biztosítja, amely milliós nagyságrendben kevesebb az elmúlt évek ráfordításánál. 
A költségvetési keretszámok szőkösek, pályázati támogatásokkal igyekeztünk 
eszközfejlesztésre és programok támogatására lehetıséget biztosítani. 
 
 
 
 
5. Tanulmányi munka 
 
A tanév folyamán rendszeres volt az értékelés és az osztályozás, figyeltünk arra, hogy minden 
tantárgyból minden hónapban legalább egy érdemjegyet kapjanak a tanulók. Rendszeresen 
megírattuk a tudáspróbákat, felmérı, témazáró dolgozatokat. Azok idıbeni javítását, 
értékelését minden pedagógus elvégezte. 
Alsó tagozatban a törvény szerint a szöveges értékelést alkalmazzák a tanítók felmenı 
rendszerben. Az idei tanévben már minden évfolyamon ilyet kellett készíteni. A negyedik 
osztályosok év végén kaptak elsı alkalommal osztályzattal kifejezett értékelést. Megtörtént a 
szülık értesítése december és április hónapokban azoknál a tanulóknál, akik elégtelenre álltak 
valamelyik tantárgyból. 
Éltünk a különbözı színtő dicséretek és elmarasztalások nevelı hatású erejével, amelyeket az 
ellenırzıben és az osztálynaplóban is dokumentáltunk. Két alkalommal fegyelmi eljárást 
kellet végeznünk, három tanulónkat a jegyzı védelem alá helyezte, egy tanulónak az iskola 
elhagyását javasoltuk. 
 
Az alapkészség mérés megtörtént a 4.-6.-8.-osztályokban. 
Az év végi hagyományos helyi vizsgát megszerveztük a 4. és a 8. osztályban. 
 
 
Tanulmányi átlagok, évismétlések: 
 
Az iskola tanulmányi átlaga: 3,32  
Javítóvizsgát tehet: 5 tanuló  
Évet ismétel: 3 tanuló 
 



2007/08. tanév átlagai osztályonként 
 
Osztály Átlag Javítóvizsga Évismétlı 

1. Szöveges értékelés - Szülıi kérésre 2 tanuló 
2. Szöveges értékelés - - 
3. Szöveges értékelés - Szülıi kérésre 1 tanuló 
4. 3,78 - - 
5. 3,33 2 tanuló - 
6. 3,21 2 tanuló - 
7. 2,98 1 tanuló - 
8. 3,32 - - 

 
Kiemelkedı eredményt 10 tanuló ért el, ık „Év diákja" jutalomban részesültek. A tanévvégi 
jutalomkönyveket és az „Év diákja" jutalmat az iskolánkban mőködı „Gyermekeinkért" 
alapítvány adományozta. 
 
Középiskolai továbbhaladás:  
/8. osztály 22 tanuló/  
Az egységes iskolában tanul tovább: 14 tanuló 
516. Ipari Szakképzı Isk: 3 tanuló 
Szekszárd - Szent László Szak.k.isk: 3 tanuló 
Tamási - Vályi Szakm.: 1 tanuló 
Marcali - Erdészeti: 1 tanuló 
 
 
Tanórán kívüli tevékenységek: 
 
Az elmúlt tanévben is mőködött a zeneiskolánk, tanulóink fa és rézfúvós hangszereken 
tanultak, és szolfézsoktatásban részesültek. 34 tanulónk volt. Zeneiskolánk nem minısített, 
normatíva igénylés szempontjából ez csak 50%-os támogatást jelent.  
Az év folyamán két nyilvános vizsgahangversenyt tartottak, részt vettek ünnepélyeken és a 
megyei klarinét versenyen is szépen szerepeltek. 
 
Ebben a tanévben is több versenyen szerepeltek tanulóink. 
A levelezı versenyeken többen arany, ezüst és bronz fokozatot nyertek. 
Részt vettünk a dalmandi szavalóversenyen. 
A József Attila magyar nyelvi versenyen negyedikeseink közül ketten 100%-os dolgozatot 
írtak. 
A kistérségi sport versenyekben is részt vettünk, az alsó tagozatosok részesei a területi 
„Bozsik" programnak, a gyulaji kerékpárversenyen is lettek érmes tanulóink. 
 
Az osztályfınökök igyekeztek az osztályközösségeket erısítı szabadidıs programokat 
szervezni. Ezek közt legnépszerőbb az alsó és felsı tagozatban is megszervezett 
színházlátogatás. A felsısök az ide évben pályázati támogatással tudtak színházbérletet 
vásárolni. Szintén pályázati támogatással megvalósuló program volt a megyei történelmi 
emlékhelyeket bemutató kirándulás, melyen jutalomként vettek részt a felsı tagozatos 
tanulóink. 
 
A tanórán kívüli programok szervezésében a diáktanács is aktívan részt vett. A szülık 
bevonásával bonyolították le a hagyományos rendezvényeket. 


