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STATISZTIKÁINK 

 

 

 

 

• 46,5 fő pedagógus, 1 fő adminisztratív dolgozó, 1 fő 

pedagógiai munkát közvetlenül segítő (rendszergazda)  

• Jelentős tanulólétszám növekedés 2008 óta (493 

tanulóról, 11 alsós és 8 felsős tanulócsoportról 623 

tanulóra, 13 alsós és 11 felsős csoportra) 

• 7 sportiskolai csoport (1-7.évfolyam) 

• Átlagos osztálylétszám: 26 fő (alsó 27; felső 24,5) 

• Sportiskolai osztálylétszám átlag:27 fő  

• Sportiskolai és emelt szintű testnevelés oktatás 



STATISZTIKÁINK 
Iskolai tanulmányi átlag: 4,28 

Sportegyesületbe igazoltak: 358 tanuló – 62%;  

Alsó tagozat 72% (iskolán kívüli: 41%; iskolai: 59%)  

Alsós sportiskolai osztályokban: 84% a 

sportegyesületekbe igazoltak aránya 

Felső tagozat 48% (iskolán kívüli: 68%; iskolai: 32%) 

Felsős sportiskolai osztályokban: 100%-os a 

sportegyesületbe igazoltak aránya 

 



STATISZTIKÁK TÜKRÉBEN 
• Kompetencia mérési eredményeink javultak: 

oMatematika: kisvárosi és országos átlag 

o Szövegértés: országos átlag fölötti 

• Írásbeli felvételi eredményeink: országos 
átlagnál magasabb 

• Továbbra is nő az érdeklődés a „sportos” 
középiskolák iránt 



CÉLJAINK 

• Tanulóink mozgás gazdag életmód iránti 

igényének megtartása és további növelése 

• Egészségtudatos szemléletmód kialakítása 

• Új sportos hagyományok kialakítása 

• A sportiskolai képzés iránti érdeklődés 

növelése a településen élők körében 



CÉLJAINK 

• Szoros és gyümölcsöző együttműködés 

kialakítása a városi sportigazgatósággal 

• Eredményességünk növelése 

•  Az értelmes, önálló tanulás képességének 

kialakítása és folyamatos fejlesztése 

 



CÉLJAINK 

• Sokoldalú mozgásműveltség és preventív 

szemléletmód kialakítása 

• Idegen nyelvi készségek fejlesztése a 

legkisebb kortól (angol nyelv bevezetése 1. 

osztálytól) 

 



MOZGÁSGAZDAG ÉLETMÓD IRÁNTI IGÉNY 

• Játékok, napközis udvari játékok, játékbank 
kialakítása 

• Házi bajnokságok és egyéb kupák 
(foci, lábtenisz, korfbool, asztalitenisz) 

• Szabadidős sportfoglalkozások  
(asztalitenisz, ügyességi- és sorversenyek) 

• „Nagy vagy” részvétel 



MOZGÁSGAZDAG ÉLETMÓD IRÁNTI IGÉNY 

• Változatos sportkínálat (Pl. korcsolya, 
falmászás, úszásoktatás) 

• Iskolai sportnap és egészségnap  

• Túrázás 2 heti rendszerességgel 

• Fut a suli 

• Táborok (túratábor; sí tábor) 

• Fiatalodó, lendületes tantestület 

 



• Nagy sportágválasztón való rendszeres 
részvétel 

• Sportkiállítások az aulában (kajak-kenu 
kiállítás) 

• Sportos Példaképek Program 

MOZGÁSGAZDAG ÉLETMÓD IRÁNTI IGÉNY 



ELISMERÉSI RENDSZERÜNK 
• Sportérem évente minden sportiskolai 

osztályban  

• Iskolai Dicsőségfal és Iskolai „érem-kupa 
szekrény” 

• Eredmények közzététele, elismerése, az 
eredményes sportolókkal riport készítése a 
helyi sajtóban (újság és televízió) 



SZEMÉLYI FELTÉTELEINK 
• 3 testnevelő tanár, tanítók testnevelés 

orientációval, rekreációs és gyógy-
testnevelő szakvizsgával 

• Sziklamászó végzettségű osztályfőnök 

• Külsős sportszakemberek (atlétika és 
röplabda) 

• Fiatal, lendületes tantestület 

• Sport továbbképzéseken és konferenciákon 
való részvétel 

 



TÁRGYI FELTÉELEK 

• 2 db PVC borítású, jól felszerelt tornaterem 

(294 m2 ; 233 m2), gépi mozgatású 

térelválasztó függönnyel, galériával. 

•  Két szertár, egy tanári szoba, zárható 

folyosói tároló szekrények 

• Négy öltöző – zuhanyzókkal, mosdókkal.  

• Külön bejárat lehetősége 



TÁRGYI FELTÉTELEINK 

• Sportudvar – 1248 m2 - kézilabda pályával 

(sajnos bitumenes borítású), távolugró 

pályával, 1 db 60m-es futópályával, 

streetball állványokkal, mini foci kapukkal és 

súlylökő körrel.  

• Aula felújítás terve (egészséges borítást 

kap) 



EREDMÉNYEINK 

• Sportiskolai képzésbe (1. évfolyamra) 

kerülés kritériumrendszerének kidolgozása 

• Idegen nyelv (angol) oktatás bevezetése 1. 

évfolyamtól a sportiskolai osztályainkban.  

• Növekvő érdeklődés a sportiskolai képzés 

iránt (63 regisztrált jelentkezés 2014-ben) 

 



EREDMÉNYEINK 

• Új elismerési formák létrehozása (sportérem) 

• Országos és nemzetközi eredmények 

falmászásban 

• Órarendbe illesztett atlétika edzések a felső 

tagozatos sportiskolások körében 

• Minden felsős sportiskolásunk egyesületi 

sportoló, nő az elfogadottsága a sportiskolai 

elvárásoknak 

 



EREDMÉNYEINK 

• Egyénre szabott óratervek (tanrend) 

kialakításának lehetősége a felső tagozaton 

• E-learning adatbank  

• „Sport példaképek” program beindítása és 

sikeres működtetése 

• Röplabda bázis kialakítása 

• Sporteredményeink (külön összesítve) 



GONDJAINK 

• A mindennapos testnevelés bevezetésével a 

tornatermek túlzsúfoltsága. 

• Nincs eszközünk az „ímmel-ámmal” 

sportolókhoz.  

• Vannak olyan pedagógusaink, akik 

megkérdőjelezik a sportiskolai képzés 

fontosságát 

• Magas óraszámok (25-26 óra) 



TERVEINK 

• Személyi feltételek javítása 

• Újabb csapatsportág bázis kialakítása (férfi 

kézilabda) 

• Konferencia központ kialakítása? 

• Diákolimpiai versenyeztetés eredmény 

mutatóinak javítása 

• Szorosabb együttműködés a helyi 

sportegyesületekkel 

 



 

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 

 

 
Kárpáti Zoltánné 

Igazgató 

karpatine@dunakeszikorosi.hu  
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